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22. oktober 2019 

Odgovor na novinarsko vprašanje Požareport 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 14. oktobra 2016 objavilo javni 

razpis »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih 

pametne specializacije«, ki se izvaja v treh fazah. Upravičenec za izvajanje operacije Strateško 

razvojno inovacijsko partnerstvo SRIP TURIZEM (SRIPT) je Turistično gostinska zbornica 

Slovenije (TGZS), trenutno pa se izvaja 2. faza javnega razpisa.  

Izvajanje nalog na kateremkoli področju Pametne specializacije je za državo izjemnega 

pomena, zato MGRT pri tem še posebej zasleduje odgovorno, učinkovito in dosledno rabo 

javnih sredstev, ki je v celoti skladna s pravili Evropske kohezijske politike in nacionalno 

zakonodajo. Ker smo na MGRT zaznali potencialni obstoj nepravilnosti v zvezi z operacijo 

SRIPT, ki jo izvaja upravičenec TGZS, smo najprej junija letos izvedli preverjanje na kraju 

samem in upravičenca nato zaprosili za dodatna pojasnila. 

Ker v tem trenutku še niso znane končne ugotovitve pregleda in ugotovljena neskladja še niso 

pojasnjena, je bilo ministrstvo primorano zadržati izplačilo 3. zahtevka 2. faze operacije, skladno 

s Pravili organa upravljanja in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. V zvezi s tem so bili tako 11. 

oktobra 2019 poleg upravičenca obveščeni tudi drugi člani SRIPT. 

Upravičenec je do danes skupaj v 1. in 2. fazi izvajanja operacije SRIPT prijavil 624.984 evrov 

upravičenih stroškov, za kar je prejel sofinanciranje v vrednosti 302.202 evrov. MGRT je 

upravičencu izplačal sofinancirana sredstva skladno s prejemom zahtevkov, pri čemer je 

zahtevka iz 1. faze plačal 27. in 29. decembra 2017, zahtevka iz 2. faze pa 3. oktobra 2018 in 

11. decembra 2018. Na operaciji je upravičenec uveljavljal stroške osebja (stroške plač in 

povračil stroškov v zvezi z delom, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške za službena 

potovanja) in upravne stroške (stroške storitev zunanjih izvajalcev in stroške informiranja in 

komuniciranja), izdelava študij, po katerih sprašujete, pa ni bila predmet sofinanciranja zadevne 

operacije.  

Izplačila v zvezi s stroški zunanjih izvajalcev je upravičenec do dneva opravljenega preverjanja 

izplačal sledečim osebam, pri čemer je ministrstvo navedene zneske sofinanciralo v višini 50 %: 

izr. prof. dr. Boštjan Brumen (77.682,72 EUR),  

dr. Maja Uran Maravič (66.392,50 EUR),  

dr. Aleksandra Pivec (35.609,09 EUR),  

izr. prof. dr. Ljubica Kneževič Cvelbar (15.487,41 EUR),  

dr. Emil Juvan (8.433,48 EUR),  

Suzana Pavlin (2.165,72 EUR),  

Ksenija Dvorščak (2.165,72 EUR),  

Vasja Čretnik (2.165,72 EUR),  

Tatjana Juriševič (2.165,72 EUR), 

Jana Apih (1.586,02 EUR).  
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