
Jasna usmeritev

Cilj vseh ukrepov in delovanja vseh sodelujo čih mora biti 
uspešno,  izvozno usmerjeno gospodarstvo z visoko 
dodano vrednostjo.

PODJETJA

PODJETNIKI

RAZISKAVE IN RAZVOJ

IZOBRAŽEVANJEDAVKI IN REGULATIVA

FINANCE JAVNE POLITIKE IN INSTITUCIJE

PODJETJA

PODJETNIKI

PODJETJA

PODJETNIKI

PODJETJA

PODJETNIKI

RAZISKAVE IN RAZVOJ

IZOBRAŽEVANJEDAVKI IN REGULATIVA

FINANCE JAVNE POLITIKE IN INSTITUCIJE

Uspešna inovacijska dejavnost potrebuje usklajeno 
akcijo. NRRP mora zato povezovati aktivnosti vseh 

vladnih resorjev in ne samo Ministrstva za visoko šol stvo 
in znanost.



Spodbuditi raziskovalno razvojne aktivnosti v 
gospodarstvu z namenom premika podjetij na vrh 
reprodukcijske verige, to je v proizvodnjo 
končnih izdelkov z ve čjo dodano vrednostjo.

Ali obstoječe slovensko gospodarstvo res ni vredno večje pozornosti, saj naj bi bilo sposobno 

samo manjših, »inkrementalnih« inovacij?
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Brez sposobnosti za 
inkrementalne inovacije 
ne more biti prebojnih 

inovacij

Podjetja ne morejo biti 
inovacijskega nihala, ki 

stalno nihajo med prebojnimi 
ekstremi.  Potrebujejo pa 
osnove za izvajanje vseh 

vrst inovacij.

Samo 10% javnih sredstev za RR je usmerjenih v javni sektor.  Pri 
dodeljevanju sredstev za aplikativne in industrijske projekte bi morali 
biti raziskovalci  iz obeh sektorjev obravnavani enakovredno.



Združitev vseh sorodnih agencij, kot sta TIA in 
JAPTI, v enotno Tehnološko agencijo.

Povečati sredstva na nivo financiranja Agencije za 
raziskave in razvoj (ARRS). 

Občutno povečati število inženirjev ter doktorjev 
tehniških in naravoslovnih znanosti v gospodarstvu. 

Vzpodbujati patentiranje.  Na EU nivoju doseči 
enotni evropski patent.
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Omogočiti raziskovalnim organizacijam bolj 
samostojno oblikovanje kadrovske in programske 
strategije.  Večja samostojnost in večja odgovornost.

Vpeljati ocenjevanje JRO in podjetij glede na  
“inovativno boniteto”. 

Sistem ocenjevanja ter motiviranja in napredovanja  
raziskovalcev mora enakovredno obravnavati 
znanstvene in aplikativne rezultate. 



Zahtevati in pričakovati od raziskovalnih organizacij, da 
vzpostavijo ustrezno razmerje med:  

a) Bazičnimi raziskavami
b) Usmerjenimi bazičnimi raziskavami
c) Aplikativnimi in industrijskimi raziskavami

Preko usmerjenih bazičnih raziskav mehko usmerjati 
raziskovalce na področja, kjer bodo lahko 
kompetentni učitelji, sogovorniki in svetovalci 
raziskovalcem v gospodarstvu. 

Ni popolnoma res, da raziskovalci nimajo ustreznih sogovornikov v podjetjih. Tudi obratno 
velja, veliko podjetij ima zelo usposobljene strokovnjake za področja, na katera se raziskovalci 
iz akademske sfere ne spoznajo dovolj. Področja raziskav posameznih raziskovalcev so 
namreč vse preveč prepuščena naključju in temu, da je lažje delati na tem, česar si že 
navajen.

20%
30%

50%



Pri usmerjanju raziskav brez določanja strateških 
tehnologij ampak pristop: 2x od spodaj navzgor
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V upravne odbore raziskovalnih institucij in agencij ter v 
postopke ocenjevanja prijav (tudi bazičnih raziskav) v večji meri 

vključiti raziskovalce iz gospodarstva



Vrednota

Družbeno odgovoren posameznik, ki s svojim znanjem in inovativnostjo
ustvarja nove izdelke in storitve v dobrobit  celotne družbe. 

Puhova nagrada bi morala dobiti enako težo kot Zoiss ova nagrada. 

Puhova nagrada (pokroviteljstvo Inženirska akademija)        
Zoissova nagrada (pokroviteljstvo Akademija znanosti i n umetnosti 



Vizija

Slovenija bo država, znana po inovativnih, izvozno usmerjenih visoko-
tehnoloških podjetjih z visoko dodano vrednostjo,  od katerih bodo mnoga
podjetja vodilna na globalnem trgu

Pomen slovenske lastnine? Najnovejši strateški 
dokument Irske (Inovation Ireland), si za cilj postav lja 
imeti pomembno število velikih inovativnih podjetij v  

irski lasti . 


