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EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sporazum o sodelovanju na področju izvajanja medregionalnega sodelovanja v okviru 
Vanguard iniciative med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanosti in šport in Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 
in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji pod točko …. dne …… sprejela naslednja sklepa
                                                                                     

1. Vlada Republike Slovenije se seznani s Sporazumom o sodelovanju na področju izvajanja 
medregionalnega sodelovanja v okviru Vanguard iniciative med Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanosti in šport in 
Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

2. Vlada Republike Slovenije se seznani s tem, da bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo sklenilo pogodbo z izvajalcem po postopku javnega naročanja za namen 
izvajanja sporazuma v Bruslju.

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo: 

- Državni zbor Republike Slovenije
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Jernej Tovšak, direktor Direktorata internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

- Tea Pirih, vodja Sektorja za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
MGRT, MIZŠ in SVRK seznanjajo Vlado RS s Sporazumom o sodelovanju v okviru Vanguard 
Iniciative, ki so ga sklenili. MGRT seznanja Vlado RS o sklenitev pogodbe med MGRT in 
izvajalcem za namen izvajanja sporazuma v Bruslju zaradi lažjega organizacijskega usklajevanja 
in z vidika finančne gospodarnosti.

V obrazložitvi je pojasnjeno, kaj je Vanguard iniciativa, prednosti RS zaradi članstva v njej, 
delovanje slovenskih deležnikov na ravni pilotnih projektov ter utemeljitev izvajalca za namen 
izvajanja nalog v Bruslju. Priložena je kopija izvirnika sporazuma.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjet ja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvo jne  dokumen te  Ev ropske  un i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

MGRT

2130-14-0004 
Spodbujanje 
inovativnosti 2014 -
2020

160051 
Spodbujanje 
inovativnosti

50.000 50.000

MGRT /

154610 
Članarine 
mednarodni
m 
organizacija
m

656,25 (že 
plačana 
članarina)

MIZŠ 3211-11-0060 -
Mednarodne članarine

PP 567710 -
Članarine v 
mednarodni
h in 
medvladnih 
organizacija
h.

10.500 (že 
plačana 
članarina)

SVRK

1541-14-0002 
Podporna dejavnost za 
nemoteno izvajanje 
SVRK

141002 
Materialni 
stroški

10.500 (članarina)

SKUPAJ 61.156,25 60.500
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1
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SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
minister
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OBRAZLOŽITEV

KAJ JE VANGUARD INICIATIVA

Slovenija je 22. novembra 2017 postala članica Vanguard iniciative s podpisom Milanske 

deklaracije. Gre za organizacijo 34 uspešnih EU regij, ki imajo v svoji strategiji pametne 

specializacije poudarjeno napredno industrijo in proizvodnjo. Slovenija zaradi svoje velikosti v njej 

sodeluje na ravni ministrstev.

Cilj iniciative je, da regije primerjajo svoje razvojne strategije, primerjajo svoja znanja in izkušnje ter 

se dopolnjujejo preko ustvarjanja vrednostnih verig ter s tem gradijo kritično maso v novih 

industrijah. Sodelujoče regije so zavezane k skupnim projektom, internacionalizaciji svojih grozdov, 

čezmejnemu sodelovanju in mreženju in investicijam. Iniciativa ima veliko podporo Evropske 

komisije in čeprav še ne deluje dolgo, je že močno vpeta v sistem odločanja Evropske komisije, ter 

se uspešno prijavlja na razpise Obzorja 2020.

K vključitvi Slovenije v iniciativo so si prizadevali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

(MIZŠ), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Služba Vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki so prevzeli zastopanje Slovenije na 

strateški ravni.

PREDNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZARADI ČLANSTVA V VANGUARD INICIATIVI 

- nov pristop k rasti in odpiranju delovnih mest v Evropi 

Mobilizacija naših regionalnih virov in ekosistemov, ki je skladna s strategijami pametne 

specializacije, nam omogoča obravnavo evropskih prednostnih raziskav, inovacij in industrijskih 

politik. Naraščajoča soodvisnost gospodarstev zahteva popolno izrabo evropskega enotnega trga, 

kjer se lahko regionalna gospodarstva in podjetja specializirajo v delu vrednostne verige, v kateri 

so ali lahko postanejo najboljša. Iniciativa je zavezana k sodelovanju z Evropsko komisijo in 

drugimi evropskimi ustanovami pri oblikovanju novih večstopenjskih podpornih mehanizmov, ki so 

del širše evropske agende za rast in delovna mesta.

- spodbujanje medregionalnega sodelovanja

Pobuda Vanguard iniciativa združuje regije, kjer politična volja kaže pripravljenost za aktivno 

sodelovanje pri oživitvi industrije in preoblikovanju regionalnih grozdov  v najboljše grozde na 

svetu. Partnerske regije so zavezane razvoju medregionalnih mrež, ki temeljijo na podjetništvu od 

spodaj navzgor, in regionalnih grozdov, ki sovlagajo v nove, med seboj povezane evropske in 

globalne vrednostne verige. Naša zaveza medregionalnemu sodelovanju, ki temelji na dajanju 
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zgleda, bo omogočila boljše sodelovanje pri sorazvoju mehanizmov, ki spodbujajo podjetniška 

odkritja naših dopolnilnih pametnih specializacij, kot so platforme pametne specializacije.

- pospeševanje sovlaganj

Inovativne rešitve, ki odgovarjajo na družbene izzive in prehod na trajnostno gospodarstvo, so 

lahko gonilna sila nove rasti. Za to pa je treba spodbuditi vlaganja, ki temeljijo na inovacijah. 

Industrija mora imeti glavno vlogo pri pospeševanju teh vlaganj, vlade pa morajo ustvariti ugodne 

okvirne okoliščine.

- pobuda pozdravlja sporočilo Evropske komisije o »Raziskavah in inovacijah kot virih 

obnovljene rasti«, ki poudarja potrebo po izboljšanju kakovosti in učinkovitosti javnih izdatkov z 

uporabo učinkovitejših strategij, kot je pametna specializacija

Program Evropske komisije javno-zasebnih partnerstev za vlaganje v kritično infrastrukturo in 

industrijske grozde, ki je vreden 300 milijard evrov, je še en pomemben element strategije za 

oživitev evropskega gospodarstva. Vanguard iniciativa se pridružuje tej koaliciji za rast in pomaga 

pri oživitvi evropskega gospodarstva z omogočanjem sovlaganj v evropske prednostne inovacije in 

oživitvi evropske industrije, za kar bo potrebno popolno priznanje pomena pametne specializacije, 

regij in grozdov v načrtu industrijske politike in podpornih programih EU.

- snovanje inovativnih skupnih instrumentov za podporo podjetništvu od spodaj navzgor, 

soustvarjanju in grozdom

Za izvedbo agende Vanguard iniciative so potrebni učinkovitejši instrumenti politike in natančnejše 

metodologije. Pametna specializacija je učinkovit pristop k večji prisotnosti regionalnih pobud v 

širokih evropskih vrednostnih verigah, zmanjšanju vrzeli med trgi in izvajanju prednostnih nalog EU 

v praksi. Pilotne dejavnosti pobude Vanguard izkoriščajo mrežne učinke regionalnih vlaganj v 

sorazvoj in so nove poslovne rešitve. Podporni mehanizmi na vseh ravneh politike in po njenih 

domenah morajo biti usmerjeni k potrebam načrtov grozdov za nove povezane vrednostne verige. 

Pobuda naslavlja tudi Evropsko komisijo, da razvije finančne instrumente za financiranje pobud 

soustvarjanja, ki temeljijo na grozdih za mreže predstavitvenih in pilotnih projektov v hitro rastočih 

in spreminjajočih se industrijah. Hkrati je pripravljena prispevati k oblikovanju ugodnih okvirnih 

okoliščin, predvsem z vlaganjem v spretnosti, strateško uporabo javnih naročil in boljše predpise, 

za pospešitev rasti, ki jo spodbujajo inovacije, in oživitev industrije.

- visoka stopnja internacionalizacije deležnikov razvojno-inovacijskega in gospodarskega 

ekosistema države in regij - okrepitev poslovnega povezovanja razvojno- inovacijskih deležnikov in 

deležnikov industrije, na evropski in mednarodni ravni  

VANGUARD INICIATIVA - PILOTNI PROJEKTI
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Poleg strateške ravni, ki jo bodo pokrivala ministrstva, Vanguard iniciativa deluje tudi na ravni 

pilotnih projektov. Ministrstva pričakujejo, da bodo v pilotnih projektih sodelovale raziskovalne 

organizacije in  podjetja oziroma ustrezne institucije v sodelovanju s podjetji. V skladu s priloženim 

sporazumom o sodelovanju je ta vloga upravljanja ravni pilotnih projektov delegirana Strateškim 

razvojno-inovacijskim partnerstvom (SRIP) ter deležnikom inovacijsko-podpornega okolja.

Pričakovane naloge te ravni upravljanja so sledeče:

- skupna srečanja z deležniki iz gospodarske in raziskovalne sfere

- organizacija dogodkov s predstavniki Vanguard iniciative in slovenskimi deležniki

- promocija in obveščanje o delovanju slovenskih deležnikov v okviru Vanguard iniciative, 

tako preko spletnih strani kot z vzdrževanjem drugih oblik komunikacije

- imenovanje nacionalnega predstavnika za namen usklajevanja delovanja in obveščanja

- skupno vključevanje in izvajanje aktivnosti na predmetnem področju z namenom 

pridobitve, financiranja in implementacije raziskovalnih projektov skupnega interesa

- medsebojna izmenjava ustreznih znanstvenih in tehnološki informacij s slovenskim 

raziskovalno inovacijskim in podjetniškim ekosistemom

- identificiranje in implementacija katerekoli druge aktivnosti, ki bi lahko pripomogla k 

boljšemu delovanju v okviru Vanguard iniciative

- zagotavljanje gospodarnega poslovanja.

IZVAJALEC ZA NAMEN IZVAJANJA NALOG V BRUSLJU

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) želi trajno sodelovati z izvajalcem, ki ga bo 

izbralo po postopku javnega naročanja. Izvajalec bo izpolnjeval naloge v imenu ministrstva v okviru 

Vanguard iniciative. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena le v primeru, da bo le-ta imel ustrezno 

usklajene notranje akte (Statut, akt o notranji organizaciji, pravilniki, itd.), ki bodo omogočali 

izvrševanje aktivnosti v okviru Vanguard iniciative, predvsem v zvezi z aktivnostmi, vezanimi na 

Bruselj. 

MGRT se je za zunanjega izvajalca v Bruslju odločilo zato, ker bi pogosta srečanja v okviru 

Vanguard iniciative pomenila tako časovni zalogaj, organizacijski izziv ter finančne posledice. 

Izvajalec bo v imenu MGRT koordiniral delo v okviru Vanguard iniciative ter izvajal naloge 

zastopanja tako na strateški ravni kot na ravni pilotnih projektov. S tem bo lahko vzpostavil več 

kontaktov ter učinkoviteje komuniciral z vsemi z deležniki v Vanguard iniciativi.
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