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SRIP PMiS 
V okviru Strategije Pametne Specializacije je IJS (v konzorciju z 
GZS-ZIT, TM ICT, UM, UL) prijavil koordiniranje Strateško 
razvojno inovacijskega partnerstva (SRIP) na temo Pametna 
mesta in skupnosti. 

Trenutno imamo približno 130 članov. 
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Usmerjevalni odbor 
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Koristi za partnerje 
– dialog z državo glede zakonodaje, razpisov, ipd.; 

– predstavitev svojih virov in kompetenc ostalim partnerjem; 

– iskanje komplementarnih partnerjev; 

– dostop do testnih okolij, laboratorijev, podatkovnih baz; 

– pomoč pri internacionalizaciji, razvoju kadrov, zaščiti avtorskih pravic, 
iskanju virov financiranja razvoja (razpisi, zasebni investitorji); 

– občine – možnost, da dobijo njim prilagojene rešitve 
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SRIP PMiS - poslanstvo  
Namen SRIP je povezovanje deležnikov, predvsem 
raziskovalnih organizacij ter gospodarstva, da razvijemo 
produkte, ki bodo uspešni na globalnem trgu. 
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SRIP PMiS - vizija 
SRIP PMiS želi soustvariti podjetniško okolje, ki bo 
omogočilo razvoj podjetij, ki bodo na svojem področju 
globalni vodje. 
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SRIP PMiS - časovnica 
I. faza – do 10. aprila 2017 – priprava akcijskega načrta 

II. faza – do 2019 – izvajanje akcijskega načrta 

III. faza – do 2022 – revizija akcijskega načrta in nadaljne 
izvajanje 
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Sodelovanje z občinami 
 Prometne strategije -> Mobilnost, transport, logistika 

 Digitalna transformacija 

 Oživljanje mestnih središč -> Kakovost urbanega bivanja, 
Ekosistem pametnega mesta 
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