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1. UČINKOVITOST UKREPOV MVZT ZA SPODBUJANJE INOVACIJ IN 

TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA V SLOVENSKIH PODJETJIH V LETIH 2005-

2007; CRP 20081 
 

1.1 Uvod 

Cilj:  

Namen ciljnega raziskovalnega programa  je bila preučitev učinkovitosti in primernosti obstoječih 

ukrepov in postopkov za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja.  Hkrati nas je poleg tega 

najširšega cilja zanimalo predvsem, ali so na ravni podjetja sredstva, ki jih država namenja za 

(so)financiranje določene dejavnosti, uporabljena učinkovito oziroma kakšen je njihov izmerljiv učinek. 

Kratek opis:  

Predmet evalvacije je bila uspešnost (so)financiranja v izbranih ukrepih: spodbujanje tehnološko 

razvojnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih v letih 2005 in 2006, spodbujanje sodelovanja v 

programu EUREKA ter ukrep Mladi raziskovalci iz gospodarstva. V obdobju od marca 2009 do oktobra 

2009 so potekale ankete med prejemniki sredstev za vse navedene ukrepe.  

Metodologija: 

Pri analiziranju posameznih vidikov so se uporabljali različni viri in metode pridobivanja podatkov in 

informacij:  

- sekundarni podatki – statistični pregledi in informacije, podatkovne baze finančnih podatkov, 

podatkovne baze, pridobljene od skrbnikov ukrepov in podobno; 

- pridobivanje primarnih podatkov: anketni vprašalniki (poslani po pošti, elektronski), intervjuji, 

poglobljeni intervjuji, fokusne skupine in podobno. 

Vprašalniki so bili pred pošiljanjem testirani v izbranih podjetjih ter dopolnjeni na osnovi njihovih 

pripomb in pripomb naročnika. Do sredine januarja 2010 smo opravili analizo pridobljenih podatkov in 

jo predstavili na okrogli mizi izbranim sodelujočim podjetjem ter naročnikom.  

Zaradi problematičnosti kvantitativnega ocenjevanja učinkov (zamik pri vplivu  projektov znotraj 

posameznih ukrepov na ekonomske kazalce, nemoč večine podjetij da točno kvantitativno ocenijo 

enoznačni vpliva preučevanega projekta na povečanje prodaje, povečanje dodane vrednosti in 

dobiček) se je te ocene kombiniralo s kvalitativnim ocenjevanjem učinkov posameznih prejemnikov. 

Ključni del vseh obravnavanih evalvacij pa je bil namenjen zaključkom o napredku pri doseganju 

splošnih ciljev programa ter priporočilom za izvajanje ukrepov v prihodnje (od zelo splošnih do zelo 

konkretnih).  

Hkrati smo pripravili še metodologijo ocenjevanja učinkov, ki ni temeljila na rezultatih ankete, ampak 

na analizi statističnih podatkov za opazovane skupine.  Obe analizi sta v primeru vrednotenja učinkov 

ukrepa za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih dali visoko 

pozitivne rezultate in se medsebojno dobro dopolnjujeta. 

Tako smo na podlagi odgovorov na vprašalnike ugotovili, da so v času trajanja projekta podjetja 

prejemniki državnih sredstev povečala lastne izdatke za raziskave in razvoj v povprečju za 124 tisoč 

                                                           
1 Pripravila dr. Maja Bučar. 
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evrov, kar kumulativno znaša okrog 5 milijonov evrov za 41 podjetij, ki so pri tem vprašanju podala 

uporabne odgovore. Le 15% podjetij je odgovorilo, da se zaradi prejema sredstev MVZT njihova lastna 

sredstva za R&R niso povečala (a tudi ne zmanjšala!), pri preostalih podjetjih pa so državna sredstva 

vzpodbudila še dodatno povečanje privatnih izdatkov.  

1.2 Ugotovitve 

Opravljena evalvacija  ukrepov MVZT v letih 2005, 2006 in 2007 pokaže, da so  ukrepi dosegli svoj cilj 

in spodbudili povečano vlaganje podjetij v raziskovalno-razvojno in inovacijsko dejavnost ter izboljšali 

kadrovsko strukturo R&R oddelkov v podjetjih. Tako analiza vprašalnikov kot analiza statističnih 

podatkov sta dali pozitivne rezultate na podjetniškem in makroekonomskem nivoju in potrdili 

smiselnost usmerjanja državnih sredstev v poslovni sektor. 

Upoštevajoč višino prejetih sredstev s strani MVZT smo izračunali tudi relativno učinkovitost subvencij 

na spremembo lastnih sredstev za R&R. Glede na prejete ocene o povečanju lastnih razvojnih sredstev 

s strani podjetij, je povprečno podjetje za vsak evro prejete pomoči s strani MVZT povečala lastne 

investicije za R&R za 1,35 evra (medianska vrednost je bila podobno visoka: 1,02 evra), kar je 

ohrabrujoč podatek, glede na to, da je minimalni prag, ki ga skušamo doseči, enak vrednosti 0. Tudi 

sorazmerno glede na višino vloženih sredstev sta bila programa MVZT v spodbujanju privatnih investicij 

v R&R učinkovita.  

Poleg ohranjanja delovnih mest so podjetja za pozitivno ocenila tudi učinek na povečanje zaposlenosti 

raziskovalnega kadra. V povprečju je razpis MVZT omogočil zaposlitev 2 dodatnih raziskovalcev na 

podjetje, kar skupaj znaša kar 83 novih raziskovalcev v 41 podjetjih, ki so odgovorila na to vprašanje. 

Vsakih 100.000 evrov pomoči za R&R v povprečju ustvarilo 2,4 nova raziskovalna delovna mesta. 

Kar 85% vprašanih je izrazila močno ali izredno močno strinjanje s trditvijo, da so državna sredstva 

pomembno prispevala k povečanju prihodkov od prodaje, s povprečno oceno odgovorov 5,7 na lestvici 

od 1 do 7. 

Upoštevajoč višino prejetih sredstev, je v povprečju evro dodeljene pomoči po ocenah podjetij 

prejemnikov vzpodbudil 6,7 evrov dodatne prodaje in 3,9 evrov dodane vrednosti, če uporabimo delež 

dodane vrednosti v celotni prodaji v letu 2007. 

Analiza, opravljena na osnovi statističnih podatkov in podatkov AJPESa, je potrdila ugotovitve 

vprašalnika. Prejemniki pomoči močno presegajo svoje konkurente v vseh kategorijah tržne 

uspešnosti. Stopnja rasti prodaje je v prejemnikih dvakratnik tiste v medianskem podjetju v Sloveniji in 

prav tako za kar 60% višja od stopnje rasti v konkurentih v isti panogi. To dokazuje, da so se pomoči 

usmerjale v podjetja, ki svoje izdelke in storitve uspešno tržijo na trgu in so poleg tega pri tem precej 

bolj uspešna kot njihovi konkurenti. Poleg rasti je za davkoplačevalce kot financerje tovrstnih razpisov 

za spodbujanje razvojne usmerjenosti podjetij pomembna tudi rast dodane vrednosti, saj je le-ta 

osnova za obračun DDV, ki je pomemben vir javnofinančnih prihodkov in torej eden izmed kanalov za 

povrnitev investicije v prejemnike sredstev MVZT. Tudi rast dodane vrednosti v podjetjih prejemnikih 

subvencij je znatno višja kot v konkurenčnih podjetjih, saj le-to v podjetjih iz iste panoge presega kar 

za dvakrat. Prejemniki torej uspevajo dosegati zavidljive stopnje rasti ne le prodaje, pač pa tudi dodane 

vrednosti in so s tem pomemben faktor v povečevanju rasti slovenskega BDP.  

Podobno pozitivni so bili tudi učinki ukrepa, ki je spodbujal podjetja za sodelovanje v programu 

EUREKA. Bolj kot dvig tehnološke ravni in R&R dejavnosti v podjetju je cilj financerja spodbuditi 

vključevanje slovenskih podjetij v mednarodno okolje.  
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Ključna ugotovitev evalvacije ukrepa »Mladi raziskovalci iz gospodarstva« je, da je tako večina podjetij 

kot tudi samih mladih raziskovalcev mnenja, da je bil skupen učinek delovanja mladih raziskovalcev 

pozitiven. Anketiranci so menili, da je bila vsebina dela mladih raziskovalcev večinoma v skladu s 

prijavljenim programom, pa tudi z vsebino študija.  

1.3 Potencialna uporabnost za CRP SRIP 

Raziskovalna ekipa je pri izvajanju različnih oblik evalvacije (vprašalnik, razgovori, okrogla miza) 

ugotovila, da prejemniki iz vrst podjetij želijo sodelovati pri oblikovanju ukrepov in dajejo konstruktivne 

predloge v smeri dopolnjevanja politike spodbujanja naložb v raziskovalno-razvojno dejavnost.  

Pri pregledu evalvacij v prejšnjih letih je za metodologijo vrednotenja SRIP relevantna izkušnja 

evalvacije gozdov 2001-2003, ki jo je izvedel Deloitte, saj je evalvacija zahtevala postavitev indikatorjev, 

pri čemer je bilo upoštevano načelo, da morajo indikatorji slediti intervencijski logiki. Indikatorji so bili 

postavljeni tako, da so bili merljivi, specifični, ustrezni in časovno opredeljeni. V evalvaciji so bili 

proučevani naslednji indikatorji: 

- output indikatorji, ki so indikatorji, ki merijo tisto, kar je neposredno financiralo ministrstvo 

preko definicije upravičenih stroškov projekta in za kar se je prejemnik sredstev obvezal, da bo 

ustvaril v zameno za odobreno pomoč (npr. število podpornih ustanov, površina inkubatorja, 

število izdelanih raziskovalnih študij), pristojno ministrstvo pa ima nad njim neposredni nadzor; 

- indikatorji rezultata, ki merijo korist, ki se pojavi za prejemnike sredstev ob koncu njihove 

udeležbe v proučevanem ukrepu (npr. število proizvodov, poslanih na trg). Doseganje teh ciljev 

se je nanašalo na vsa sredstva, vložena v projekt; 

- indikatorji vpliva merijo posledico ukrepa, ki je prisotna pri prejemnikih sredstev tudi po koncu 

njihove udeležbe v intervenciji (npr. število uspešnih spin-offov, dolgoročnega povečanja 

konkurenčnosti organizacije). 

 

Reference: 

Anže Burger, Boštjan Udovič and Maja Bučar (2010) The Effectiveness of State Subsidies for Enhancing 

R&D in Small and Medium Enterprises: The Case of Slovenia; 30th International Conference on 

Entrepreneurship and Innovation Maribor PODIM: Selling Innovative Ideas; April 14th – 15th 2010, 

Maribor, Slovenia. 

BUČAR, Maja, BURGER, Anže, UDOVIČ, Boštjan, KAVAŠ, Damjan, KOMAN, Klemen, KNEŽEVIĆ, Saša, 

STANOVNIK, Peter. Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za 

spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih podjetij v letih 2005-2007 : ciljni raziskovalni 

program. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 126 str. 
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2. EVALVACIJA GOSPODARSKE RELEVANCE REZULTATOV IN PROGRAMOV 

CENTROV ODLIČNOSTI2 
 

2.1 Uvod 

Cilji:  

Predmet naročila je bila evalvacija rezultatov projekta centrov odličnosti (CO), ukrepa Ministrstva za 

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo znotraj 1. Prednostne naloge Enotnega programskega 

dokumenta 2004-2006 (EPD) in njihovih programov za obdobje 2007-2013 z vidika gospodarske 

relevance, ki zajema: 

- vmesno evalvacijo rezultatov desetih centrov odličnosti v skladu z zastavljenimi fizičnimi cilji v 

EPD in ukrepu 

- vrednotenje rezultatov centrov odličnosti in predloženih programov za naslednje programsko 

obdobje z vidika vključenosti gospodarskih partnerjev in gospodarske relevantnosti 

raziskovalnih programov 

- priporočila za nadaljnje izvajanje ukrepa v sklopu Državnega razvojnega programa v obdobju 

2007-2013 (DRP). 

Kratek opis:  

Evalvacija desetih centrov odličnosti, ki so bili izbrani in sofinancirani v okviru ukrepa v programskem 

obdobju 2004-2006 je izdelana na osnovi predstavljenih rezultatov dela centrov v zaključnih poročilih, 

prejetih od naročnika (Zaključna poročila o rezultatov raziskovalnih centrov odličnosti v programskem 

obdobju 2004-2006) in na osnovi usmeritev, ciljev ter indikatorjev zastavljenih v Enotnem 

programskem dokumentu za obdobje 2004-2006 (EPD). Vrednotenje je omejeno na oceno 

gospodarske relevance centrov odličnosti, ne pa tudi znanstvene odličnosti oz. drugih elementov 

splošne evalvacije. V zaključni oceni prispevka centrov odličnosti je nujno upoštevati tudi rezultate 

drugih parcialnih evalvacij, ki so načrtovane. 

Vrednotenje je usmerjeno v splošno oceno delovanja in vključenosti gospodarskih subjektov v razvoj 

in delovanje centrov odličnosti, v njihovo sodelovanje pri načrtovanju in upravljanju skupne 

infrastrukture, neposredno sodelovanje v začetnih RR projektih ter uporabo dosedanjih rezultatov dela 

centrov. Upoštevani so tudi dosežki, ki jih izpostavljajo v svojih zaključnih poročilih nosilci CO in se 

vežejo na sodelovanje z gospodarstvom, tako neposredno na sodelovanje partnerjev v Co kot drugih 

gospodarskih subjektov (izvajanje meritev za zunanje partnerje). 

Metodologija:  

Analiza se je osredotočila na podatke, vsebovane v zaključnih poročilih CO ter razgovore s predstavniki 

sodelujočih podjetij. Poročila kažejo na določeno stopnjo nejasnosti, kaj so cilji CO v tem obdobju, ki 

naj bi se jih sledilo in vrednotilo lahko že na kratek rok. Indikatorji, zajeti v poročilih, so naravnani na 

doseganje končnih ciljev ukrepa, ki jih v tako kratkem obdobju ni možno realizirati. 

Zato se je v analizi kvantitativne indikatorje v zaključnih poročilih upoštevalo pogojno in se predvsem 

izogibali medsebojnim primerjavam centrov na njihovi osnovi oziroma vrednotenju dosežkov 

posameznega centra zgolj na njihovi osnovi. 

                                                           
2 Pripravila dr. Maja Bučar. 
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Poglobljena analiza gospodarske relevance je bila izdelana na osnovi intervjujev z gospodarskimi 

partnerji. Gospodarska relevantnost centrov odličnosti v tej, prvi fazi razvoja je vrednotena z vidika: 

- Širine, komplementarnosti in vključenosti gospodarskih partnerjev v centrih odličnosti 

- Področij, usmerjenosti in organiziranosti raziskovalnega dela glede na prepoznane interese in 

potrebe podjetij 

- Prispevka k vzgoji in mobilnosti kadrov 

- Prispevka k nadaljnjemu povezovanju in ustvarjanju strateških partnerstev. 

Izdelani so bili poglobljeni intervjuji s šestnajstimi podjetji, partnerji v CO, kar pomeni vzorec 5% od 

vseh formalno sodelujočih podjetij (87). Dejansko je bil vzorec večji, saj so bila vključena podjetja, ki se 

pojavljajo kot partnerji v več centrih (dve podjetji trikrat). Vzorec je bil sestavljen tako, da so bila zajeta 

tako podjetja, ponudniki razvojnih storitev kot tudi proizvodna podjetja, uporabniki rezultatov. 

Enakovredno so bila zastopana tako velika kot tudi mala podjetja, vsaj eno v vsakem centru odličnosti. 

Vključena so bila velika podjetja, ki so glede na svoj razvojni in tržni potencial nosilci razvoja na 

posameznem področju (npr. Lek, Kolektor Group, BSH) in so kot taki sodelovali v več centrih odličnosti. 

Zajeta pa so bila tudi manjša, razvojno usmerjena podjetja, tako ponudniki storitev (npr. Inea, 

SmartCom, Esotech), kot tudi proizvodna podjetja (npr. Predilnica, Mitol, Kolektor Magma). Razgovori 

so bili opravljeni na nivoju vrhnjega managementa, sodelovali so direktorji ali člani uprav oz. vodje 

razvoja. V nekaterih primerov so na razgovorih sodelovali tudi raziskovalci, neposredno angažirani v 

posameznih RR projektih. 

2.2 Ugotovitve 

Centri odličnosti so bili kljub določenim pomanjkljivostim dober instrument za spodbujanje 

sodelovanja med raziskovalno sfero v javnem sektorju in gospodarstvom. To potrjujejo tako fizični 

kazalci v poročilih centrov za prvo programsko obdobje 2004-2006 kot tudi intervjuji s sodelujočimi 

gospodarskimi partnerji. Skupni povzetek argumentov za to je: 

- Centri odličnosti so bili eden redkih instrumentov, ki je spodbujal inter (trans)disciplinarni 

pristop k raziskovanju in zato še toliko bolj ustrezajo potrebam gospodarstva, kjer stvari niso 

zaprte v posamezne discipline. 

- Centri odličnosti so bili instrument, ki na nek način določa prioritete in nujno večje 

osredotočanje skupnih vlaganj v RR na prednostna tehnološka področja, ki so ključna za 

konkurenčnost gospodarstva in kjer ima Slovenija potencial znanja za preboj v mednarodnem 

okolju. 

- Centri odličnosti so, ne glede na velike razlike med njimi, vključevali večje število partnerjev, 

tako programskih skupin iz akademske sfere kot tudi podjetij in tako dejansko prispevali k 

odpravljanju ene izmed najpomembnejših pomanjkljivosti na področju raziskav in razvoja 

Slovenije, to je nezadostno učinkovit pretok znanja in aplikacij v produkte in storitve. 

2.3 Uporabnost za CRP SRIP 

Vrednotenje je bilo izdelano kot ocena rezultatov prve faze razvoja centrov odličnosti, ki so bili sicer 

zastavljeni in uresničljivi na daljši rok. Tu se je pojavil problem razmejitve rezultatov, ki so neposredno 

rezultat ukrepa samega in tistih, ki so jih dosegle raziskovalne skupine, vključene v centre odličnosti, 

na osnovi svojega siceršnjega raziskovalnega dela. 

Centri odličnosti v prvi fazi niso imeli posebne formalne organizacijske strukture. Delovali so v okviru 

matičnih inštitucij, imeli odgovornega vodjo in programske/projektne skupine. Iz poročil in programov 
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centrov ni bilo možno razbrati podrobnejših podatkov o notranji organiziranosti ter načinu delovanja 

centrov. 

Razvoj in upravljanje centrov odličnosti: Izvedbena struktura in instrumenti podpore morajo biti 

postavljeni v komunikaciji s partnerjem na način, ki bo temeljil na zaupanju in partnerstvu. Zajemati 

mora: 

- vzpostavljanje sodelovanja in skupno upravljanje centrov v smislu dolgoročnega partnerstva in 

učinkovitega upravljanja naložb. 

- vzpostavitev posebnega poslovnega modela in profesionalno upravljanje. 

- odločanje o oblikah organiziranosti centrov mora biti fleksibilno. 

Izvedbena struktura in instrumenti podpore morajo biti postavljeni v komunikaciji s partnerjem na 

način, ki bo temeljil na zaupanju in partnerstvu. Izvajanje ukrepa mora biti profesionalno, usmerjeno v 

vsebinsko spremljanje, transparentno in hkrati nebirokratsko. To najprej pomeni spremembo logike 

državnega financiranja, ki sedaj gradi na odnosu »dodeljevanja in kontrole« sredstev. Največja kritika 

je bila usmerjena v izvajanje administrativnih postopkov, ki so zapleteni in zajemajo vrsto kontrolnih 

postopkov. Odgovornost mora biti v večji meri prepuščena centrom (beri: SRIP-om) in partnerjem, ki 

svoj interes ter zavezo za doseganje rezultatov dokazujejo z investiranjem lastnih sredstev. 

Oblike in instrumenti javnega financiranja morajo biti prilagojene tem principom in izhajati iz koncepta 

javno zasebnega partnerstva, v smislu sovlaganja države v dejavnost v javnem interesu ter prenosa 

upravljanja na kompetentne partnerje. Nosilci centrov in še zlasti strateških razvojnih programov 

znotraj njih so lahko tudi obstoječi tehnološki centri, grozdi, zasebni inštituti, ki ima zadostne 

kompetence in zaupanje vseh partnerjev. Preko njih bo v večji meri izražen interes gospodarstva. 

 

Referenca:  

Mateja Mešl in Maja Bučar (2008) Evalvacija gospodarske relevance rezultatov in programov centrov 

odličnosti; KONCEPT, Ljubljana. http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/studije-in-

vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/evalvacija-gospodarske-relevance-rezultatov.pdf  

  

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/evalvacija-gospodarske-relevance-rezultatov.pdf
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/evalvacija-gospodarske-relevance-rezultatov.pdf
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3. IZKUŠNJE EVALVACIJE V OKVIRU CRP: EVALVACIJA IZVAJANJA POLITIKE 

PODJETNIŠTVA IN KONKURENČNOSTI V OBDOBJU 2004-20093 
 

3.1 Uvod 

Namen CRP-a je bilo vrednotenje učinkov palete ukrepov, ki so se za spodbujanje konkurenčnosti 

uporabljali v obdobju od leta 2005 do 2010. V projektu smo se osredotočali na temeljit pregled  izbranih 

kazalcev uspešnosti poslovanja podjetij in ugotavljanje  učinkov ukrepov in opazovanju sprememb v 

podjetjih, ki so bila deležna različnih instrumentov za spodbujanje konkurenčnosti. V ta namen smo 

številne različne spodbude (v tem obdobju na novo oblikovane ali spremenjene ukrepe) razvrstili v  5 

skupin4  in učinke ocenjevali po skupinah.   

Za večjo zanesljivost merjenja, kako uspešno so podjetja uporabila dobljena sredstva v svojem 

poslovanju in kako se to odrazi na naj pogosteje uporabljenih indikatorjih poslovanja smo uporabili 

veriženje različnih kvantitativnih metod, v primeru skupin ukrepov z manjšimi vzorci pa tudi anketno 

raziskovanje in nekaj globinskih intervjujev. Analizo smo opravili ločeno za dve skupini podjetij; najprej 

za gospodarske družbe, nato pa še za samostojne podjetnike. Meritve učinkov spodbud na rast in 

poslovanje gospodarskih družb so vključevale: prihodke od prodaje, zaposlenost, vrednost izvoza, 

izvozno intenzivnost, dodano vrednost, produktivnost dela, velikost povprečnih plač in kapitalsko 

intenzivnost. Indikatorje smo opazovali v obdobju 5 let pred prejemom pomoči in 5 let po prejemu 

pomoči.  

Med kvantitativnimi metodami smo uporabili: (i) opisne statistike (absolutne vrednosti in relativno 

glede na povprečje 3-mestne panoge), (ii) Bernard-Jensen premije (absolutne vrednosti in relativno 

glede na povprečje 3-mestne panoge) ter (iii) metode paritve (Propensity score matching (PSM) in 

Coarsened exact matching (CEM) ter oceno učinkov na vložen € subvencije. 

3.2 Rezultati 

- Prejemniki spodbud na vseh področjih so bili skrbno izbrani; nadpovprečni v poslovanju pred 

in po prejemu spodbude. 

- Učinki so bili opaženi v vseh skupinah instrumentov; vendar so bili  kvantitativni učinki ukrepov 

za spodbujanje konkurenčnosti splošno nizki in kratkotrajni. 

- Pomembni le nekateri kratkoročni učinki;  

o Največji rezultati v povečevanju zaposlenosti, plač in pri prodaji.  

o Zelo skromni (zanemarljivi) rezultati na področju povečevanja produktivnosti in 

izvozne sposobnosti.  

o Spodbude imajo večje učinke, če gre za bolj internacionalizirana podjetja (izvoznike, 

enote tujih podjetij, podjetja z neposredno prisotnostjo na tujih trgih).  

- Intervjuji pokažejo več razlogov za nizke kvantitativne učinke, hkrati pa opozorijo na številne 

spremembe, ki so se po prejemih spodbud v podjetjih dogajale (spremembe v procesih dela, 

načinu organizacije, vzpostavljanje sodelovanja izven podjetij, ipd.), a jih opazovani 

                                                           
3 Pripravila dr. Andreja Jaklič. 

4 Oblikovane so bile naslednje skupine: vavčerske spodbude (A), spodbude za investicije v R&R in tehnologijo (B), 
spodbude za inovacijsko okolje in mreženje ter človeške vire in mobilnost (C ), spodbude, ki olajšujejo financiranje 
podjetij; tako lastniško financiranje,  kakor garancije (D), Spodbude za internacionalizacijo (E) (pretežno s strani 
JAPTI) so bile po navodilih naročnika izpuščene iz analize. 
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kvantitativni kazalci niso izpostavili  v vrednotenjih je smiselno spreminjanje opazovanja 

sprememb v poslovnih procesih, strukturi in usposabljanju zaposlenih, kjer se rezultati 

pokažejo v daljšem obdobju.  

- Analiza spodbud za inovacijsko okolje in mreženje ter razvoj človeških virov in mobilnosti 

(skupina C) izvedena z anketnimi podatki pokaže da so ukrepi na področju interdisciplinarnosti 

kljub pogojem gospodarske krize pripomogli k povečanju zaposlenosti v R&R dejavnosti kot 

tudi k povečanju investicij v R&R dejavnost. Za veliko večino prejemnikov so bila sredstva 

ključna za dokončanje projektov ali so bistveno pripomogla k hitrejši izvedbi projektov. 

Prispevek institucij inovativnega okolja je bil skromnejši od pričakovanega. Uporabniki 

pogrešajo večjo fleksibilnost pri prilagajanju skupin in upoštevanje funkcionalnih zanj in 

usposobljenosti, ki presega zgolj formalno izobrazbo oziroma nazive. V vrednotenju pogrešajo 

celovito ocenjevanje  uspešnosti projektov (ne le članov skupin), v procesih izvedbe pa večjo 

hitrost. 

3.3 Relevantnost 

Izkušnje: 

Na strani ponudbe se v preučevanem obdobju v kratkem času pojavilo  vse več različnih programov in 

različnih ukrepov, ki so  jih ponujale različne institucije,  med katerimi pa ni bilo opažene koordinacije 

(med ukrepi na nivoju institucij, med institucijami). Za podjetja je bilo to obdobje zahtevno zaradi 

velikega števila načrtovanih sprememb (velikega števila novih ukrepov, izjemno veliko sprememb 

izvajanja že obstoječih ukrepov, ukinjanja nekaterih ukrepov (s katerimi so imela tudi pozitivne 

izkušnje) ter sofinanciranja ESRR in ESS) ter nenačrtovanih sprememb (zamikov od prvotnih načrtov 

glede časovnih okvirov financiranja). Programi ukrepov pogosto niso sledili načrtovanim časovnicam, 

kar je oviralo učinkovito izrabo in omejevalo boljšo koordinacijo in sinergije tudi znotraj podjetij.   

Večina ukrepov je glede na pregled ponudbe in cilje ukrepov v obdobju od 2004 do 2009 usmerjena v 

rast in razvoj podjetij, vendar so učinki na rast razmeroma skromni, kratkotrajni in vpliva na večanje 

produktivnosti, trajnejšo rast in mednarodno rast (ki je dolgoročno edina trajnejša rast) ne moremo 

potrditi. 

Opažanja:  

- Med dejavniki, ki vplivajo na uspešnost in učinke spodbud,  je med tudi nekonsistentnost in 

nestabilnost ponudbe instrumentov spodbujanja konkurenčnosti in podjetništva 

o kontinuiteta v. “enkratnost” ukrepov 

o menjava nosilcev instrumentov (JAPTI, TIA) 

o Komuniciranje sprememb (vsebinske, terminološke, v vrednosti) 

o sistematičnost v objavah in izvedbi instrumentov (zamiki)  

o Nezadostno načrtovanje  (posledično tudi na strani podjetij) 

 

- Kot najbolj potrebne izboljšave so bile identificirane  naslednje: 

o Izboljšana koordinacija programov (časovno in vsebinsko) ter večja konsistentnost 

(dolgoročnost)  programov.    

o Večja usmerjenost v programih, in koncentracija razpoložljivih sredstev. Vrednostno 

so bila sredstva za spodbude  zelo razpršena in omejena.  

o Poročanje in administrativne obremenitve niso prilagojene vrednosti spodbud. 

Podjetja  predlagajo prilagoditve glede na vrednost pridobljenih sredstev, več e-

poročanja, več koordinacije med javnimi institucijami.  
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o Podjetja so naravnana na izpolnitev zahtevanih ciljev, ki so potrebna za pridobitev 

spodbude in manj usmerjena v druge vidike (tudi če se dogajajo, o njih ne poročajo, če 

ni zahtevano). Ciljno opazovanje sprememb sproža tudi načrtovanje in udejanjanje 

sprememb (kvalitativnih).  

o Vsaj za spodbude na področju spodbujanja R&R dejavnosti, razvoja človeških virov in 

inovativnosti poleg rednih kazalnikov poslovanja smiselno tudi analiziranje 

kvalitativnih sprememb in vedenja podjetij v daljšem obdobju. Prav tako je v politikah 

spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti poleg neposrednih spodbud in 

nepovratnih pomoči ter olajšanja dostopa do financiranja smiselno preučiti učinke 

drugih ukrepov, na primer v te namene razvitih davčnih olajšav, kjer izkušnje in 

obstoječe analize za druge države potrjujejo doseganje trajnih učinkov ob nižjih 

stroških. 

Izzivi politike spodbujanja konkurenčnosti, ki jih je identificiral CRP in so bili posredovani naročniku: 

(a) Konceptualne spremembe 

- Večja sistematičnost ciljev in ukrepov industrijske politike 

- Upoštevanje ne-tehnoloških elementov konkurenčnosti (vse vrste podpornih storitev) pri 

spodbujanju  

- Podpora že začetih iniciativ  (bottom-up),  

- Grozdenje je potrebno: ne le po panogah, temveč tudi po verigah dodane vrednosti 

(sodelovanje med velikimi in MSP) in med panogami (x-industry) 

- Od nepovratnih spodbud k razvitim sistemom  davčnih olajšav  

- Negovanje bazičnih elementov konkurenčnosti (infrastruktura, institucije, makro ek. 

stabilnost, šolstvo, zdravstvo, sodstvo) 

- V vrednotenju je osredotočanje na delovna mesta dopolniti z dolgoročno rastjo, povečevanjem 

učinkovitosti,  sposobnostjo mednarodne rasti in povečevanjem učinkovitosti v procesih 

(procesna in institucionalna učinkovitost sestavni del novejših lestvic), sprememb v vedenju, 

vrednotah, neoprijemljivem premoženju in spremembah v poslovnih modelih  

Ključna vprašanja pri razvoju programov spodbud konkurenčnosti so: Kako spodbuditi rast uspešnih in 

Kako zadržati uspešna podjetja v Sloveniji (beg podjetij in možgan identificiran že v tem obdobju) 

(b) Operativne izboljšave 

- Spremljanje in beleženje prejemnikov pomoči (hitrost) 

- Poenostavitev in poenotenje procedur pridobivanja spodbud 

- Trajnost ukrepov 

- Redno in enostavno poročanje  

- Redno vrednotenje učinkov (obseg, čas, pogostnost prejemanja),  dobra praksa SPS. 

Analiza je smiselna  glede na  vrsto podjetij (tuja/domača/stopnja internacionalizacije), saj so podjetja 

izjemno heterogena in so opisne statistike (povprečja) vse manj uporabne mere).  

Izzivi zaradi mednarodnega okolja: 

- Država splošno ne izgublja vloge v poslovnem okolju, nasprotno, igra vse večjo in  kritično vlogo 

v ustvarjanju osnovnih pogojev za razvoj  politik spodbujanja konkurenčnosti in podjetništva, 

(tudi preko inovacij v javnem sektorju, javnih nakupov, javno-zasebnega partnerstva, itd.) 

- Narašča samooskrba verig vrednosti in Samooskrba v strateških panogah (vzpon prikritega 

nacionalizma, pritisk na ohranjanje  in kreiranje delovnih mest) + podpora mednarodni rasti + 

dostop do finančnih sredstev.  
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- Strateške smernice so stalno izboljševanje kakovosti poslovnega okolja, infrastrukture in 

mednarodno povezovanje  s hitro rastočimi okolji. 

 

 

Referenca: 

JAKLIČ, Andreja (avtor, vodja projekta), BUČAR, Maja, BURGER, Anže, KUNČIČ, Aljaž, ROJEC, Matija, 

SVETLIČIČ, Marjan, STARE, Metka, UDOVIČ, Boštjan. Evalvacija izvajanja politike podjetništva in 

konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi novih ukrepov in kazalnikov ter sprememb obstoječih 

ukrepov in kazalnikov : končno poročilo za ciljni raziskovalni projekt. Ljubljana: Center za mednarodne 

odnose, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, 2012. 
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4. IZKUŠNJE PROJEKTA INOVACIJSKO SODELOVANJE PODJETIJ (DEL 

MEDNARODNEGA PROJEKTA MICRODYN) IN RAZISKAVE O 

INOVACIJSKEM SODELOVANJU (PROJEKT GDN)5 
 

- Vzpostavljanje novih poslovnih modelov postopno in eksperimentalno, learning by doing, več 

poskusov in pogoste menjave 

- Mednarodno inovacijsko sodelovanje ima večje učinke na inovativnost kakor domače; 

inovacijsko sodelovanje s partnerji izven Evrope ima večje učinke kakor povezovanje znotraj 

EU.   

- Vrednotenje spodbud in programov pomoči do sedaj premalo usmerjeno v elemente 

povečevanja inovativne sposobnosti (kreiranje partnerstev, sodelovanja, novih tržnih poti ali 

novih trgov) in internacionalizacije splošno.  

- V primerjavi s programi za spodbujanje konkurenčnosti v tujini (študijski primer primerja 

Poljsko in Slovenijo), so postopki dolgi in nejasni, administrativno zahtevnejši ter časovno 

nepredvidljivi. (za enake potrebe je bilo na Poljskem možno pridobiti evropska sredstva v 

Sloveniji pa ne).  

 

Reference: 

JAKLIČ, Andreja, BURGER, Anže, ROJEC, Matija. The quest for more efficient R&D subsidies : 

examining dynamic effects. Eastern European economics, ISSN 0012-8775, 2013, vol. 51, no. 4, str. 5-

25. 

JAKLIČ, Andreja, DAMIJAN, Jože, ROJEC, Matija, KUNČIČ, Aljaž. Relevance of innovation cooperation 

for firms' innovation activity : the case of Slovenia. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2014, 

vol. 27, no. 1, str. 645-661. 

JAKLIČ, Andreja. Double diversification and the "quicksilver enterprise" : new patterns of 

internationalization. EIBAzine, ISSN 2222-4785, Nov. 2012, no. 11, str. 10-14. 

http://www.case-research.eu/en/microdyn-competitiveness-in-the-knowledge-based-economy 

JAKLIČ, Andreja, ĆIRJAKOVIĆ, Jelena, CHIDLOW, A. Exploring the effects of international sourcing on 

manufacturing versus service firms. The Service industries journal, ISSN 0264-2069, 2012, vol. 32, no. 

7, str. 1193-1207 

 

  

                                                           
5 Pripravila dr. Andreja Jaklič. 

http://www.case-research.eu/en/microdyn-competitiveness-in-the-knowledge-based-economy
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5. EVALVACIJA CENTROV ODLIČNOSTI6 
 

5.1 Uvod 

Kaj so centri odličnosti? 

Centri odličnosti so opredeljeni kot visoko kakovostne multidisciplinarne skupine raziskovalcev iz 

akademske sfere in poslovnega sektorja, ki združujejo kritično maso znanja in ustrezno raziskovalno 

infrastrukturo za potencialni preboj teh centrov v vrh svetovne znanosti in/ali vključitev v mednarodne 

mreže odličnosti. Primarno so usmerjeni v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih 

tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja.  

Razpis je bil objavljen maja 2009 in je bil sofinanciran iz OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 

za obdobje 2007–2013; 1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost. Glavni 

namen centrov odličnosti naj bi bilo pridobivanje idej, znanja, izkušenj, izdelkov, storitev in tehnologij 

za uporabo v Sloveniji ter večanje mobilnosti raziskovalcev. 

Sofinanciranje centrov odličnosti je bilo razdeljeno na tri osnovne sklope, in sicer 

(A) sofinanciranje razvoja in upravljanja centrov odličnosti, 

(B) sofinanciranje raziskovalno-razvojnega dela v okviru centrov odličnosti, vključno s stroški 

demonstracijskih projektov in eksperimentalnega razvoja do faze prototipov, 

(C) sofinanciranje naložb v raziskovalno-razvojno (R&R) opremo: naložbe v nakup nove opreme za 

R&R dejavnost, naložbe v posodobitev obstoječe R&R opreme, naložbe v usposobitev 

prostorov za uporabo in namestitev opreme za R&R dejavnost.  

Razpis je omejeval višino sredstev, ki so se lahko namenila za dejavnosti znotraj posameznega sklopa. 

Največ do 20 % vseh upravičenih stroškov posameznega R&R projekta je bilo lahko namenjenih 

stroškom zunanjih izvajalcev v delovnem sklopu za izvajanje raziskovalno razvojnih programov. Stroški 

razvoja in upravljanja centrov odličnosti so lahko dosegli največ do 15 % vseh upravičenih stroškov. 

Ukrep CO je bil namenjen spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in 

horizontalnega povezovanja v celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja na temelju strateškega 

partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero. Kot prednostna področja je razpis izpostavil: 

- informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 

- napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije, 

- kompleksni sistemi in inovativne tehnologije, 

- zdravje in znanost o življenju, 

- tehnologije za trajnostno gospodarstvo. 

Na razpis je prispelo 61 vlog, od katerih jih 15 ni izpolnjevalo pogojev. Ocenjevalna komisija je izmed 

46 vlog izbrala 8 vlog. Kriteriji izbora, po katerih se je ravnala izborna komisija, so bili: 

- Znanstvena in tehnološka odličnost ter kakovost partnerstva; 

- Relevanca/prispevek k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2006 – 2013 idr. 

dokumentov; 

- Kakovost predlagane operacije, ki je vključevala opis programa dela centra odličnosti po načelu 

bottom-up; 

                                                           
6 Pripravil dr. Boštjan Udovič. 
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- Usposobljenost za izvedbo operacije, finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost, ki je 

vključevala materialno in druge značilnosti predlaganega centra odličnosti; 

Način delovanja centrov odličnosti/poslovni model delovanja centrov odličnosti 

Na razpis za sofinanciranje centrov odličnosti so se lahko prijavili konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj 

petih partnerjev, od tega najmanj treh podjetij in najmanj dveh raziskovalnih organizacij javnega prava 

oziroma zasebnega prava s koncesijo. Posebnost centrov odličnosti v obdobju 2009–2013 je bila 

ustanovitev zavoda kot samostojne pravne osebe, v okviru katere se izvaja program centra odličnosti 

in obračunavali vsi stroški.  

Razpis je predvidel sofinanciranje centra odličnosti do 100 % upravičenih stroškov. Če bi operacija v 

teku izvajanja oz. v roku, določnem v pogodbi o sofinanciranju, ustvarjala prihodke z naslova tržne 

dejavnosti, je razpis predvidel uporabo 3. odstavka 55. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006, kar pomeni, 

da je v tem primeru moral prejemnik zagotoviti ločeno spremljanje prihodkov operacije in povrniti 

sorazmerni del sredstev, izračunan glede na obseg ustvarjenih prihodkov. 

Upravičeni stroški so bili: stroški dela, posredni (operativni) stroški zavoda, stroške storitev zunanjih 

izvajalcev, stroške informiranja in obveščanja javnosti ter nakup strojev, opreme in usposobitev 

prostorov za kupljeno opremo. V kategorijo stroškov za nakup strojev in opreme sodijo tudi stroški 

programske opreme in stroški, ki so neposredno povezani z aktiviranjem strojev in/ali opreme.  

Metodologija evalvacije centrov odličnosti 

Namen evalvacije centrov odličnosti je bil ugotoviti/oceniti primernost instrumenta (CO) in ne 

posameznih centrov odličnosti. Te je ocenjevala vmesna evalvacija leta 2011. Tri centri odličnosti pa 

so se pred zaključkom financiranja odločili, da sami izvedejo evalvacijo svojih aktivnosti in svoje 

uspešnosti. Na tem mestu velja opozoriti, da so nekateri centri odličnosti želeli, da bi naročnik opravil 

tudi ex post evalvacijo njihovega delovanja, s strani zunanjih ekspertov, ki bi pokazala, ali so uspešno 

dosegli zastavljene cilje. Kot so dejali nekateri od intervjuvancev, je bilo prav umanjkanje evalvacije 

eden najbolj problematičnih delov operacije centri odličnosti 2010–2014. 

Evalvacija instrumenta centri odličnosti, ki ga je izvedla skupina Bučar, Stare in Udovič (2014), se je 

metodološko zgledovala po prvi evalvaciji (2008). Znotraj ocenjevanja uspešnosti/primernosti 

instrumenta je bilo ključno vprašanje namenjeno izvajanju programov in ciljev, ki so jih centri odličnosti 

opredelili v lastnih prijavah. Poleg naštetega je bil poudarek pri evalvaciji na samooceni okolja, v 

katerem so delovali centri odličnosti, samooceni centrov odličnosti ter na samooblikovani SWOT 

analizi, v kateri so centri odličnosti pripoznali prednosti in slabosti svojega delovanja, pa tudi priložnosti 

in grožnje. 

Pri načrtovanju evalvacije smo izhajali iz osnovne opredelitve centrov odličnosti kot jih je definiral javni 

razpis, ter ciljev in kazalnikov, ki so jih centri odličnosti spremljali v svojih letnih poročilih.  

Oceno delovanja uspešnosti centrov odličnosti smo zastavili dvofazno, in sicer smo najprej na podlagi 

letnih poročil in spletnih strani centrov odličnosti najprej raziskali strukturo ter delovanje centrov 

odličnosti. To nam je služilo kot ovir za oblikovanje vprašanj za izvedbo poglobljenega 

polstrukturiranega intervjuja s predstavnikom centra odličnosti (naključno izbrani), v katerem smo 

skušali pridobiti predvsem tiste podatke, ki iz letnih poročil, spletnih strani in drugih virov niso bili 

dostopni. Opravljenih je bilo 24 intervjujev s predstavniki centrov odličnosti, s predstavniki vključenih 

gospodarskih družb in s predstavniki javnih raziskovalnih organizacij. Še pred izvedbo intervjujev, smo 

opravili testno fokusno skupino znotraj katere smo preverili smiselnost in premočrtnost vprašanj, ki 

smo jih potem zastavili intervjuvancem. 
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5.2 Ugotovitve evalvacije 

Večina sogovorcev je izdvojila kot veliko prednost instrumenta obseg financiranja, ki je bil zagotovljen 

posameznemu centru na specifičnem raziskovalnem področju.  

(1) Ključna prednost, ki jo je izpostavljala pretežna večina sogovorcev, je bila poleg zagotovljenega 

obsega sredstev možnost sodelovanja/mreženja, tako znotraj znanstvene sfere kot s 

predstavniki raziskovalne dejavnosti v podjetjih in obratno, za udeležence iz podjetij je bilo 

pobližje spoznavanje znanja in kapacitet javnih raziskovalnih inštitucij posebnega pomena.  

(2) Vsi intervjuvanci, tako na strani raziskovalnih organizacij kot tudi predstavniki podjetij, so kot 

pomembno prednost centrov odličnosti navedli možnost nabave velikega obsega drage 

raziskovalne opreme, ki bi jo vsak partner posebej sam težko nabavil. 

(3) Glede pravne oblike (zavod) ni bilo popolnega strinjanja, če je to najboljša oblika: eni so videli 

prednost take organiziranosti, saj je bilo tako sodelovanje med partnerji postavljeno na bolj 

enakopravne osnove, kot če bi administracijo in vodenje prepustili posamezni instituciji. Drugi 

so ocenjevali, da bi se lahko organiziralo centre odličnosti tudi kot posebne stroškovne enote 

znotraj posamezne (večje) raziskovalne organizacije in s tem prihranilo nekaj sredstev in 

izognilo nejasnostim, ki so nastale ob prekinitvi javnega financiranja instrumenta.  

(4) Pravila črpanja sredstev strukturnih skladov so se večini zdela zelo toga in so zahtevala obsežno 

administriranje. Nekateri so se temu bremenu ustrezno ognili z najemanjem zunanjih storitev, 

drugi z zaposlovanjem osebja z izkušnjami pri realizaciji projektov, financiranih s strani 

strukturnih skladov. 

(5) Opazna so tudi različna razumevanja tržnih prihodkov: več sogovornikov je izpostavilo, da si 

niso prizadevali za tržna sredstva, saj bi bilo v takem primeru potrebno vrniti pridobljena javna 

sredstva.  

(6) Posebno vprašanje, ki ga je pogojevala pravna oblika centrov odličnosti, je vprašanje zaščite 

intelektualne lastnine. Pretežno so partnerji v CO-jih sklenili dodatne pogodbe, ki so urejale 

vprašanje eventualnih prihodkov iz naslova intelektualne lastnine in usmerjali le-te v delovanje 

centrov odličnosti. 

(7) Od strategije centrov odličnosti je bilo  odvisno, kako je oblikoval, grupiral ter koristil obstoječo 

kadrovsko strukturo. Predvsem vodje centrov odličnosti so poudarjali, da je presek med 

'teorijo' in 'prakso' največja dodana vrednost centra odličnosti z vidika kadrovskega potenciala.  

(8) Naši sogovorniki so pogosto izpostavili dejstvo, da je bilo za pravo komercializacijo znanja  

premalo časa. V obdobju delovanja so se šele v zadnjem letu začele kazati možne smeri za 

trženje, saj  je tudi tam, ko so predstavniki gospodarstva aktivno usmerjali raziskovalno delo, v 

osnovi šlo za raziskave na bolj tveganih, dolgoročnih področjih, ki jih samo trg ne more/upa 

financirati. 

(9) Kot kontroverzno vprašanje se je postavilo vprašanje ustreznosti kazalnikov, s katerimi se je 

spremljalo dosežke posameznih centrov odličnosti. Pokazalo se je, da numerični kazalniki niso 

zadostni in jih je potrebno dopolniti in prilagajati. Še posebno to prilagajanje velja pri nekaterih 

znanstveno-raziskovalnih področjih, kjer so specifične razmere na trgu znanja. 

(10)  Dilema prilagajanja kazalnikov posamezni znanstveni disciplini/gospodarski panogi je izrazita 

na področju patentov: sogovorniki so opozorili, da v nekaterih primerih patenti niso najbolj 

primeren kazalnik, saj se ne želi razkriti novega znanja.  
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5.3 Relevantnost za SRIP-e 

Evalvacija centrov odličnosti je relevantna tudi za SRIP-e, ker se lahko v okviru SRIP-ov odprejo ponovna 

vprašanja, ki so jih naslavljali že centri odličnosti, pa niso bila nikoli dokončno rešena. 

- Centri odličnosti so omogočali, tako kot SRIP-i, interdisciplinarnost raziskav; 

- Centri odličnosti so pripomogli k ustvarjanju novih mrež za znanje in tudi prihodnje 

sodelovanje; 

- Centri odličnosti so omogočali oplajanje znanja ter prehodnost med JRO in zasebnih sektorjem 

(preko zavoda, združevanje 'nezdružljivega); 

Evalvacija centrov odličnosti  je pokazala na določena odprta vprašanja, ki so se pojavila med 

delovanjem centra odličnosti, ki so lahko pomembna tudi za delovanje in evalvacijo SRIP-ov 

(neponavljanje preteklih napak iz sorodnih instrumentov): 

- kako se obnašati pri nakupu in medsebojni razdelitvi raziskovalne opreme po koncu delovanja 

centra odličnosti; 

- kako oblikovati odločanje znotraj centra odličnosti (tu je bila olajševalna okoliščina, da so bili 

CO samostojen zavod) med potekom sofinanciranja in potem; 

- koliko je možnosti, da se od prijave do zaključka projekta del projekta spremeni, ker to terjajo 

spremenjene zunanje in notranje okoliščine; 

- kaj se vrednoti kot tržna sredstva ter predvsem kako se jih pridobiva ter uporablja; 

- kako je z vmesnimi evalvacijami. Pri centri odličnosti je obstajala le evalvacija ex ante, ni pa ex 

post evalvacije. To so intervjuvanci pogrešali. 

 

 

Referenci: 

Bučar, Maja, Metka Stare in Boštjan Udovič (2014): Centri odličnosti in kompetenčni centri: evalvacija 

instrumenta. Ljubljana: MIZŠ. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strukturni_Skladi/Centri_o

dlicnosti/Centri_odlicnosti_in_kompetencni_centri.pdf  

Bučar, Maja, Metka Stare in Boštjan Udovič (2014): Soustvarjanje znanja med javnimi raziskovalnimi 

organizacijami in gospodarstvom za povečanje konkurenčnosti. IB revija 48 (3/4): 53-59. 
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6. EVALVACIJA KOMPETENČNIH CENTROV7 

6.1 Uvod 

Osnovne značilnosti: 

Na podlagi razpisa MIZŠ (2010) je bilo leta 2011 vzpostavljenih sedem kompetenčnih centrov (KC) na 

prioritetnih področjih, ki jih je opredelil razpis: biomedicinska tehnika, biotehnološki razvoj in inovacije, 

storitve podprte z računalništvom v oblaku, odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev, 

sodobne tehnologije vodenja, napredni sistemi učinkovite rabe električne energije ter trajnostno in 

inovativno gradbeništvo.  Sofinanciranje KC z evropskimi in slovenskimi javnimi sredstvi je bilo 

zagotovljeno za obdobje 2011-2013. KC so bili opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo 

industrijski partnerji. 

Osnovni cilj KC je bil spodbujanje povezovanja znanja in kompetenc podjetij in javnih raziskovalnih 

organizacij (JRO) na prioritetnih tehnoloških področjih, ki izkazujejo kritično maso znanja in 

sposobnosti za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij. KC naj bi 

v času delovanja razvili strategijo za svoj dolgoročni razvoj in mednarodno primerljivost s podobnimi  

kompetenčnimi centri. Za doseganje teh ciljev je MIZŠ sofinanciralo izvajanje programov KC v dveh 

sklopih:  

Delovni sklop A: Razvoj in upravljanje programa kompetenčnega centra (stroški dela, stroški 

storitev, posredni (operativni) stroški delovanja, stroški informiranja in obveščanja javnosti); Z 

javnimi sredstvi je bilo zagotovljeno 100% sofinanciranje delovnega sklopa A. 

Delovni sklop B: Izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov (stroški dela, amortizacija 

raziskovalne opreme in instrumentov, stroški storitev ter ostali stroške povezani z izvajanjem 

projektov). Sofinanciranje podjetij in javnih raziskovalnih organizacij je bilo določeno glede na 

velikost podjetij oziroma tip razvojno-raziskovalnega dela (industrijski/eksperimentalni razvoj). 

Poročanje o izvajanju operacije KC je potekalo dvakrat letno, fazna poročila so bila predložena 

ministrstvu skupaj z zahtevki za izplačilo. 

Poslovni model delovanja KC: 

Z razpisom je bilo določeno, da morajo podjetja in JRO za uresničevanje delovanja KC (delovni sklop A 

– DSA) ustanoviti Zavod na posameznem prioritetnem področju. Zavod je neprofitna organizacija, ki je 

delovala kot povezovalni člen in usklajevala interese obeh tipov akterjev, skrbela za celovito 

komunikacijo med njimi ter skrbela za razvoj KC. Takšna oblika oziroma poslovni model organiziranja 

in delovanja je bila za Slovenijo popolnoma nova pri uresničevanju podpornega instrumenta 

inovacijske politike.  

V nekaterih KC je DSA skrbel bolj za administrativno-finančni del izvajanja operacije in usklajevanje dela 

med partnerji, v drugih KC so bili v okviru DSA vzpostavljeni različni komunikacijski kanali za seznanjanje 

zainteresirane javnosti s cilji in rezultati dela KC (udeležba na domačih in tujih konferencah, spletna 

stran, sodelovanje s podobnimi združenji v tujini, prijavljanje novih skupnih projektov partnerjev). V 

posameznih primerih so izvajali tudi začetne aktivnosti za promocijo in marketing novih izdelkov in 

storitev razvitih v okviru KC.  

                                                           
7 Pripravila dr. Metka Stare. 
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KC so oblikovali različna strokovne, programske in nadzorne organe ter projektne skupine in 

podskupine, ki so usmerjale, koordinirale in nadzirale delo DSA in DSB. Poleg tega so člani KC izvolili 

direktorje oziroma vodje KC. V sedmih KC je sodelovalo 83 partnerjev, skupaj z zavodi KC 90. Več kot 

tretjina partnerjev je bila iz javnih raziskovalnih zavodov in okoli 2/3 iz podjetij, med temi pretežna 

večina malih in srednje velikih podjetij (MSP).  

Instrument KC prinesel kvalitativen premik v sodelovanju in soustvarjanju znanja med podjetji in JRO, 

tudi zato, ker je bilo na začetku precej časa namenjenega razumevanju različnosti in načina dela med 

gospodarskimi in akademskimi partnerji. Čeprav so partnerji v nekaterih KC sodelovali že v preteklosti, 

je proces graditve medsebojnega zaupanja v drugih KC trajal tudi do enega leta. Krepitev kulture 

sodelovanja je prispevala k ustvarjanju neoprijemljivega kapitala (npr. zaupanje, skupne dobre 

izkušnje), ki je temelj za nadaljevanje sodelovanja. 

Izpostavljamo, da so KC tudi na podlagi uporabljenega poslovnega modela in vloge DSA kot 

koordinatorja in usmerjevalca prihodnjega razvoja KC, prepoznali komplementarnost tehnologij, ki so 

jih razvijali posamezni KC in možnost oblikovanja sistemskih rešitev za nastop na trgih doma in v tujini. 

Posledično so oblikovali konzorcij sedmih KC (CoCoSi), ki je inovacija instrumenta KC in znak interesa 

za medsebojno sodelovanje KC in nadaljnji razvoj KC. Organizirali so skupne predstavitve zmogljivosti 

KC doma in v tujini, vzpostavili  skupno spletno platformo, na kateri so objavili srednjeročne in 

dolgoročne usmeritve sedmih KC in pripravili skupno strategijo ter aktivno sodelovali v pripravah 

industrijske strategije in strategije pametne specializacije. Po koncu financiranja KC nekateri med njimi 

sodelujejo v večjih konzorcijih in se povezujejo za skupni nastop v tujini. 

V predstavitvi dolgoročne strategije konzorcija CoCoSi se njegovi akterji zavzemajo za nadaljnje 

sofinanciranje delovanja KC s strani države in dopolnitev poslovnega modela, ki temelji na DSA in DSB. 

Predlagali so dopolnitev z novima delovnima sklopoma: delovni sklop C bi se ukvarjal z uvajanem in 

prilaganjem novo razvitih rešitev na trg, kar bi omogočilo hitrejši vstop na trg; delovni sklop D bi skrbel 

za demonstracijske pilotne projekte, ki predstavljajo integracijo slovenskih rešitev na najrazličnejših 

področjih ter povezovanje raznih mehanizmov inoviranja slovenskih podjetij na konkretni rešitvi (npr. 

pametna stavba). 

Metode evalvacije: 

Zavodi KC so morali kot prijavitelji KC predvideti načrtovane rezultate izvajanja programa v obdobju 

2011-2013 ter tudi rezultate in kazalnike za vrednotenje dosežkov v dveh fazah, ki naj bi bili glede na 

razpis, predmet evalvacije na polovici in ob koncu izvajanja programa (1. evalvacija za obdobje od 

pričetka izvajanja programa do 30. 6. 2012 in druga za obdobje od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2013). Prva 

evalvacija predvidena za september 2012 ni bila izvedena, brez navedbe razlogov s strani  financerja. 

Partnerjem v KC naj bi dala sporočilo o kakovosti opravljenega dela in o področjih delovanja, kjer bi 

bile potrebne izboljšave, zato so se nanjo ustrezno pripravili. Ker vsebinska evalvacija ni bila opravljena, 

se je motivacija za skupno delo pri nekaterih partnerjih zmanjšala. 

Po koncu financiranja KC je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2014 naročilo 

evalvacijo, katere namen je bil preveriti uspešnost izvedbe instrumenta kompetenčnih centrov glede 

na opredelitev v Operativnem programu in v javnem razpisu. Evalvacija je zajela pregled faznih in 

zaključnih poročil glede uspešnosti izbranih operacij pri doseganju vnaprej opredeljenih ciljev in 

pričakovane vrednosti kazalnikov opredeljenik v prijavah. Posebna pozornost je bila namenjena načinu 

izvajanja programov kompetenčnih centrov v smeri ustvarjanja podlag za njihov dolgoročni razvoj ter 

sodelovanje z okoljem doma in v mednarodnem prostoru. Evalvacija se je osredotočila na oceno 

instrumenta v smislu njegove primernosti in koristnosti za poglobitev sodelovanja med podjetji in JRO 

in ne na oceno znanstvenih rezultatov posamičnih centrov.  
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V postopku evalvacije so bila upoštevana zaključna poročila KC ter informacije spletnih strani KC. Pri 

tem so bili upoštevani kazalniki neposrednega učinka programa (skupno število raziskovalnih ur v FTE, 

število skupnih projektov partnerjev, obseg vlaganj v RR dejavnost), kazalniki rezultata programa 

(število inovacij in patentov). Poleg tega so KC po lastni presoji in v skladu s programom spremljali še 

ostale kazalnike, med katerimi najbolj pogosto: povečan obseg zasebnih vlaganj v RR kot rezultat 

programa; nove tehnološke, procesne, organizacijske rešitve; nove produkte in storitve; dodatna 

vlaganja v RR. Na teh podlagah je bila opravljena analiza strukture in organiziranosti KC ter neposredni 

in posredni učinki izvajanja projektov, kot so o njih poročali izvajalci. Oceno uspešnosti uresničevanja 

ciljev opredeljenih z javnim razpisom, so evalvatorji nadgradili z informacijami, ki so jih pridobili v 

intervjujih s ključnimi akterji KC.  

Pred izvedbo intervjujev je bil opravljen posvet s predstavniki KC glede namena in načina izvedbe 

intervjujev. V vsakem KC je bil opravljen intervju z enim podjetjem, eno JRO in z vodjo KC, kar je 

omogočilo vpogled v raznolikost mnenj akterjev iz znanstveno-raziskovalnih institucij in podjetij 

vključenih v KC. Skupaj je bilo opravljenih 21 intervjujev. Pri izboru akterjev za intervjuje je bila 

upoštevana kombinacija velikih in malih podjetij ter velikih in manjših raziskovalnih enot ter dodatno 

zastopanost visokošolskih institucij in raziskovalnih inštitutov. Izbranim intervjuvancem je bil vnaprej 

poslan pol-strukturiran vprašalnik z desetimi vprašanji, kar je olajšalo izvedbo intervjujev, hkrati pa 

vključilo tudi diskusijo o vprašanjih, ki so bila za intervjuvance relevantna. To je omogočilo vpogled v 

širše učinke delovanja instrumenta, zlasti glede soustvarjanja znanstvenih/razvojnih dosežkov med 

akterji, njihovega videnja uporabnosti oz. ustreznosti instrumenta ter ustreznosti kazalnikov 

uspešnosti kot jih je predvidel sistem poročanja. Z evalvacijo je bilo ocenjeno tudi, v kakšni meri 

dosedanje delo, organiziranost in rezultati KC omogočajo njihovo uspešno delovanje na daljši rok ter 

sodelovanje v mednarodnem merilu.  

6.2 Rezultati evalvacije 

Rezultati evalvacije navajajo, da so KC dosegli oziroma presegli zastavljene cilje, z vidika rezultatov pa 

sta pomembna zlasti število inovacij in število patentov. Ciljne vrednosti teh kazalnikov, ki so 

opredeljene v prijavi, so bile znatno presežene in odražajo soustvarjanje novega znanja med JRO in 

podjetji. Ocenjeno je, da je bil multiplikativni učinek instrumenta KC znaten in da so izpolnili osnovni 

cilj KC, to pa je spodbujanje povezovanja znanja in kompetenc podjetij in javnih raziskovalnih 

organizacij (JRO), ki izkazujejo kritično maso znanja in sposobnosti za razvoj novih produktov, storitev 

in procesov ter za uporabo novih tehnologij.  

Ob tem so partnerji v treh letih izvajanja operacije vložili 20,5 mio € zasebnih sredstev v RR dejavnost 

in s tem izpolnili načrtovane vrednosti v prijavi. V aktivnosti, ki so deloma povezane z razvojno-

raziskovalnim delom KC, so investirali dodatna sredstva, ki niso bila upravičen strošek. Vrednost teh 

sredstev v obdobju 2011–2013 je po oceni vodij KC znašala preko 60 milijonov €. Znesek kaže na 

intenzivno usmerjenost partnerjev v razvoj na prednostnih tehnoloških področij in je primerljiv s 

celotnimi sredstvi za delovanje KC v znesku 64, 5 milijonov €. Za uspeh KC so zelo pomembni tudi novo 

razviti produkti in storitve – teh je bilo 164, tretjino več kot so predvideli ob prijavi in kaže na uspešnost 

partnerjev pri transformaciji internih inovacij v nove produkte in storitve. Poleg tega so štirje KC razvili 

24 novih tehnoloških, procesnih in organizacijskih rešitev.  

Ugotovitve evalvacije kažejo na naslednje ključne prednosti instrumenta KC: 

- koncentracija in kritična masa interdisciplinarnih znanj ter kompetenc je omogočila bolj 

učinkovito in kvalitetnejše dopolnjevanje kompetenc, soustvarjanje znanja ter njegov 

dvosmerni prenos med podjetji in JRO;   
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- Zagotovitev lastnih sredstev podjetij in JRO, pridobljenih na trgu, je postavil obe vrsti 

partnerjev v bolj enakopraven položaj in posledično povečanje motivacije ter usmeritev JRO v 

razvoj rešitev, ki so prilagojene potrebam podjetij in bodo imele potencial za plasiranje na trg;  

- novi končni izdelki in storitve s tržnim potencialom, ki omogočajo graditev blagovnih znamk na 

nišnih področjih in s tem povečanje dodane vrednosti. Sodelovanje med JRO in podjetji v KC je 

ustvarilo temelje za pozicioniranje Slovenije v nekaterih industrijah prihodnosti (npr. Internet 

stvari, pametna omrežja). 

- sodelovanje in neposredni stik med raziskovalci različnih JRO, med raziskovalci iz različnih 

podjetji ter vseh skupaj v okviru KC je preseglo običajne vzorce pogodbenega sodelovanja med 

podjetjem kot naročnikom raziskave in JRO kot izvajalcem; 

- mobilnost mladih kadrov iz podjetij in iz JRO med sektorji je omogočila, da že na začetku kariere 

osvojijo razvojno perspektivo delovanja in kulturo sodelovanja s partnerji iz drugega sektorja, 

kar je pomembno z vidika prihodnjega sodelovanja;   

in glavne pomanjkljivosti KC:  

- kratkoročna narava instrumenta z omejenostjo na tri leta, kar kaže na odsotnost bolj 

strateškega pristopa na področjih delovanja KC in ne upoštevanje trajanja celotnega 

razvojnega cikla ustvarjanja, ki vključuje realizacijo novih rešitev. S tem so bile možnosti za 

izkoriščanje ustvarjenega potenciala8 KC zmanjšane.  

- V teku izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov so podjetja in JRO usposobili raziskovalce na 

področjih novih tehnologij in po koncu financiranja vseh kadrov niso mogli obdržati. To je bilo 

izrazito zlasti v JRO in je pomenilo izgubo visoko usposobljenih kadrov.  

- Odsotnost navodil/priporočil glede pravic intelektualne lastnine (PIL) s strani financerja kaže 

na pomanjkljivost v delovanju KC, saj delitev PIL med partnerji ni bila dorečena, kar je pomenilo 

nevarnost, da pride do zamude pri uvajanju novih rešitev na trg.  

- Dejstvo, da je bilo trajanje financiranja  DSA in DSB (2011–2013) terminsko izenačeno ni bila 

ustrezna, saj so se mnogi razvojni projekti zaključili  konec leta 2013 in šele potem se je lahko 

začelo precej administrativnih opravil povezanih s končnim poročanjem.  

Omenjene izkušnje evalvacije KC, prednosti in pomanjkljivosti delovanja KC bi veljalo upoštevati tudi 

pri delovanju SRIP-ov.  

6.3 Relevantnost za evalvacijo SRIPov 

- Nujnost strateškega načrtovanja podpornih instrumentov na daljši rok, saj vsako partnerstvo 

zahteva čas, da se vzpostavi kultura sodelovanja in zaupanje med partnerji, ki so temelj 

sodelovanja na dolgi rok; 

- Nujnost izvedbe evalvacije po vsaki fazi delovanja, saj ta sporoča udeležencem o možnostih in 

smereh za izboljšanje delovanja; 

- Finančna udeležba vseh partnerjev daje občutek večje enakopravnosti med njimi in poveča 

motivacijo in interes za uspešnost delovanja; 

- Za učinkovito implementacijo instrumenta je potrebno ločiti upravno-administrativne od 

razvojno-inovacijskih aktivnosti partnerstva. Izkušnje poslovnega modela KC z vzpostavitvijo 

dveh sklopov so zelo pozitivne; 

- Hkrati pa kažejo na pomanjkljivost in potrebo po nadgradnji poslovnega modela z delovnim 

sklopom v kasnejši fazi, ki bi se osredotočil na uvajane in prilaganje novo razvitih rešitev na trg 

                                                           
8 Podobni instrumenti v Avstriji in na Švedskem so trajali nad 10 let in so potekali v več fazah delovanja. Na podlagi 
sprotnih evalvaciji je prihajalo do korekcij in prilagoditev delovanja KC.                   
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oziroma skrbel za demonstracijske pilotne projekte, ki lahko nastanejo v horizontalnem 

sodelovanju akterjev različnih področij. 
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