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Spoštovani, 
 
leto, ki je za nami, je bilo za Slovenijo eno najzahtevnejših doslej. Zaznamovano je bilo z 
gospodarsko krizo in ukrepi zoper njo. Gre za obdobje, ko smo se z velikimi napori in sami, brez 
pomoči,  uspeli izogniti največjim nevarnostim. Uspeli smo nadaljevati konsolidacijo javnih 
financ na način, ki ni omogočil le krepitev rasti oslabljenega gospodarstva in zaupanja 
mednarodnih trgov, temveč tudi ohranitev socialne države. Prvi rezultati naših skupnih naporov 
so že vidni. Če nam je tujina še pred meseci napovedovala padec gospodarske rasti tudi v letu 
2014, so te številke že popravili. Napovedujejo gospodarsko rast, ki se bo z leti krepila. In z 
rastjo pridejo delovna mesta. 
 
A to nas nikakor ne sme uspavati. Napočil je čas, da si ob nadaljevanju nujnih strukturnih 
sprememb skupaj zastavimo jasno pot naprej. Pot v smeri krepitve trajne gospodarske rasti in 
kakovostnih novih delovnih mest. Da povečamo našo konkurenčnost in spodbujanje 
inovativnosti ter razvoja spet postavimo na vrh naših prioritet. Da udejanjimo to, kar smo si že 
zastavili. 
 
Dovolj je bilo prevlade negativizma, da v tej državi nič ne moremo spremeniti. Pa naj gre za 
priložnosti mladih ali za privabljanje tujih investicij. In zakaj je tokrat drugače? Zato, ker prave 
izbire v resnici  nimamo več. Zavest, da potrebujemo svež kapital je dozorela. Še pomembneje 
pa je zavedanje, da imamo dovolj domačega znanja in potencialov, ki jim je treba prisluhniti, jih 
bolje povezati in jim dati priložnost. S tem mislim tudi na mlado generacijo, ki je dovolj 
sposobna, podjetna in inovativna. 
 
In kako to doseči? Kar potrebujemo, je strategija pametne specializacije.  
 
Strategij imamo že veliko, ob tem pa očitno še nobena ni bila dovolj prepričljiva, da bi imeli 
jasno sliko o tem, kam želimo, in predvsem, kako bomo tja prišli. To moramo spremeniti. Tudi 
pameti nam ne manjka, čeprav se včasih zdi drugače. 
 
Potrebujemo torej skupno vizijo. Dogovor na konkretni in operativni ravni, ki bo na enem mestu 
opredelil poslovno podporno okolje za gospodarstvo in institucije znanja, v katerem bodo akterji 
delovali v naslednjih letih. Strategijo, v kateri bodo v iskanju naših razvojnih prednosti in 
priložnosti dejansko združili moči tako podjetja, različne institucije s področja izobraževanja, 



 

inovativnosti, raziskav in razvoja, kot tudi nevladne organizacije. In seveda država. Slednja 
predvsem z boljšim usmerjanjem evropskih sredstev v razvoj in z izboljšanjem poslovnega 
okolja, kamor sodi tudi zmanjšanje administrativnih bremen.  
 
Časi, v katerih smo, terjajo pogum in inovativnost. Zato, da postanemo boljši od drugih. Da z 
novimi pristopi ustvarimo večjo vrednost, ki jo realiziramo na trgu, s tem pa ustvarjamo pogoje 
za nova, boljša delovna mesta in ohranitev socialne države z visoko stopnjo družbene 
kohezivnosti. Pri tem je pomembno, da pri pametni specializaciji ne govorimo le o tehnologijah 
in znanstvenikih v njihovih laboratorijih. Treba je gledati širše. Inovativni moramo biti povsod – 
tako v industriji, storitvah, kot pri razvoju podeželja in še kje. 
 
Inovativnost hkrati pomeni, da moramo postati še bolj odprti. Tako v smislu izvoza in 
mednarodnega povezovanja, kot v smislu privabljanja talentov in kapitala v Slovenijo. Če 
hočemo ustaviti beg možganov, tega ne bomo dosegli s »preprečevanjem odhoda«, pač pa s 
tem, da doma ustvarimo privlačna in mednarodno konkurenčna okolja. Pomeni tudi, da moramo 
že ob ustvarjanju znanja večji poudarek dati uporabi tega znanja v dobrobit celotne družbe. 
 
Ne pričakujem, da bo ta strategija, o kateri bo tekla razprava v prihodnjih dneh in tednih, dala 
vse odgovore, ki jih na področju spodbujanja inovativnosti doslej nismo znali poiskati. Ne gre le 
za dokument, s pomočjo katerega bomo ne nazadnje koristili evropska sredstva. Pametno 
specializacijo je treba razumeti kot proces, ki se ne bo končal s sprejetjem njene strategije. V 
resnici se bo zgodba takrat šele začela. Verjamem, da bo nova Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko temu procesu dala nov zagon.  
 
In da ne bo pomote – ne najavljam, da bo odslej vse drugače. Trdim pa, da lahko navidezno 
majhne spremembe danes, vodijo v velike spremembe pojutrišnjem.  
 
Gospe in gospodje,  
 
zaradi obveznosti današnje razprave žal ne bom mogla spremljati do konca. Bom pa vsekakor 
spremljala sam proces priprave in izvajanja strategije.  
 
V tem spodbudnem okolju vam želim obilo drznih idej ter odličnih in inovativnih rešitev. 
 
 
 


