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Intervju

Drug drugega  
moramo poslušati in slišati
Za koordinacijo inovacijskega ekosistema je bolj smotrno okrepiti agencijo SPIRIT kot 
ustanoviti novo tehnološko agencijo, pravi Jernej Salecl z ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.
Darja Kocbek, foto: Barbara Reya

»Slovenija je v preteklih letih precej padala na lestvici inovativnosti. Bili smo v 
skupini močnih inovatork, pa smo nazadovali v skupino zmernih inovatork. Naša 
ambicija je, da do leta 2030 vnovič pridemo v skupino močnih inovatork,« pravi 
Jernej Salecl, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo 
in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

Pot do tega je inovacijski ekosistem. Ga 
imamo, kako si ga predstavljate?
Menim, da ga imamo, je pa mogoče preveč 
razdrobljen. Ko govorimo o koordina-
ciji, vidim veliko vlogo agencije SPIRIT. 
Podjetniški sklad pa bi skrbel za usklaje-
nost delovanja in upravljanje ekosistema. 
Namenoma pa se izogibam besedi 
vodenje, ker menim, da ekosistem, sploh 
inovacijski, najbolje nastane takrat, ko ni 
načrtno voden z ene točke. To je nekaj, 
kar mora nastajati spontano, znotraj 
posameznih sredin naravno in s srcem 
vseh sodelujočih. Tukaj imam v mislih vso 
podporno okolje, v prvi vrsti GZS, ki veliko 
vlaga v to, da dosežemo večjo poveza-
nost, poenotenje ciljev. To pomeni, da je 
zelo pomembno, kdo in na kakšen način 
zadeve koordinira, ne kdo jih vodi.

Vendarle je vprašanje, ali bo agencija 
SPIRIT dovolj močna za vlogo 
koordinatorja?
Po mojem mnenju ima potencial za to. 
Okrepiti jo nameravamo v inovacijskem 
in tehnološkem delu. To je veliko bolj 
smotrno kot ustanavljanje nove tehno-
loške agencije. Je pa pomembno tudi, 
kako se bodo odzivali deležniki znotraj 
ekosistema. Če bo vsaka nova poteza 
agencije SPIRIT naletela na veliko odpora 
in negodovanja, ker se stvari spreminjajo, 
bomo težko naredili korak naprej. Če pa 
bomo sodelovali, bomo vsi pripravljeni 
spremeniti določen del našega delovanja, 
pa lahko pričakujemo konkretne premike.

Torej je v prvi vrsti treba stopiti skupaj?
Absolutno. Da ne bom preveč zaščitniški 
do agencije SPIRIT, tudi ona mora ključne 
deležnike ekosistema, med katerimi je 
zagotovo GZS, ne samo poslušati, ampak 
v nekaterih delih tudi slišati. Tudi deležniki 
se morajo potruditi, da določene omejitve 
razumejo in posvojijo. Omejitve niso dane 
zato, ker bi to bila kaprica koga, ampak 

so pravila, ki jih je treba sprejeti. Drug 
drugega moramo poslušati in slišati.

Koliko sredstev EU, ki jih ima Slovenija 
na voljo za kohezijo v finančnem obdobju 
2021-2027, je predvidenih za znanost, 
raziskave in inovacije?
Po indikativnih podatkih okrog 450 
milijonov evrov, saj razrez še ni narejen. 
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo menimo, da mora velik del teh 
sredstev priti tudi do gospodarstva, saj 
imajo raziskave, ki jih sofinancira država, 
velik multiplikativni učinek. Ni torej 
samo vprašanje, kolikšen del kohezij-
skih sredstev bo porabljen za vlaganja v 
raziskave in razvoj, ampak tudi, kaj bomo 
naredili za to, da bomo v raziskave, razvoj 
in inovacije začeli vlagati tudi več nacio-
nalnih sredstev.

Kdaj naj bi bil razrez narejen oziroma bi po 
vašem mnenju moral biti narejen?
Zdaj, ko je Evropska komisija odobrila 
nacionalni načrt za okrevanje in odpor-
nost, se ne mudi toliko kot pred tem. Če 
bi hkrati dali na trg vsa sredstva, bi jih 
verjetno bilo preveč naenkrat in ne bi 
imela pravega učinka, kot če jih porazde-
limo tako, da v prvem obdobju plasiramo 
sredstva iz nacionalnega načrta in potem 
še iz kohezije. Če razrez za razdelitev 
kohezijskih sredstev in vse dokumente 
pripravimo do konca leta, ne bomo nič 
zamudili, je pa res, da bomo potem morali 
pohiteti z implementacijo. gg

»Če bomo sodelovali, lahko pričaku-
jemo konkretne premike.«
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