
Spoštovani, 

v nadaljevanju vam posredujemo odgovor na zastavljena vprašanja, ki smo jih danes, dne 22.10.2019, 

na Turistično gostinski zbornici Slovenije prejeli preko vašega elektronskega sporočila. 

TGZS je nosilec razvojnega projekta, operacije Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo trajnostni 

turizem (SRIPT), kjer je skrbnik izvajanja MGRT po pogodbi št. C2130-18-090606; gre za sofinanciranje 

razvojnih aktivnosti na operaciji SRIPT. Celotna pogodbena vrednost za obdobje 08.08.2017 do 

31.01.2020 znaša 390.000 €, 50 % sredstev zagotavlja zasebno gospodarstvo s svojo redno 

dejavnostjo. Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov dela, zunanjih izvajalcev, 

strokovnjakov in drugih stroškov v podporo razvojni operaciji. 

SRIPT, kot že ime samo pove, temelji na razvojnem delu, ki vključuje tudi ekipe zunanjih 

strokovnjakov, ekspertov z različnih področij. Zahteva tudi povezovanje in sodelovanje z 

gospodarstvom. SRIPT je svoje prve korake naredil na 4 definiranih razvojnih področjih, pri enem 

izmed njih je kot ključna strokovnjakinja že vse od začetka sodelovala tudi dr. Aleksandra Pivec. Delo 

na teh področjih je bilo prebojno v mnogih pogledih, kar je razvidno tudi iz zapisanega v 

nadaljevanju. Dr. Pivec je pri razvojnem projektu tako sodelovala v obdobju od avgusta 2017 do 

septembra 2018, znesek sodelovanja je za celotno obdobje dobrega leta dni, torej od 8.8.2017 do 

30.9.2018, znašal 35.609 eur bruto.  

Njeno delo je potekalo v skladu z Usmeritvami akcijskega načrta SRIPT, ki je bil 14.07.2017 potrjen s 

strani delovne skupine državnih sekretarjev in se navezuje na razvojne aktivnosti operacije fokusnih 

področij Znanje za dvig kakovosti dela in Internacionalizacije. Njeno sodelovanje je bistveno 

pripomoglo k razvoju področja internacionalizacije in je rezultiralo tudi v sodelovanju strateškega 

partnerstva na mednarodni ravni. Akcijski načrt je bil podlaga in usmeritev za opravljeno strokovno 

delo.  

Aktivnosti, ki se v okviru projekta SRIPT izvajajo glede na akcijski načrt, se skladno z določili z vsakim 

zahtevkom za izplačilo sredstev (ki se zgodi po opravljenih predvidenih aktivnostih) kontrolno 

pregledujejo. Prvi in drugi del izvajanja razvojnega projekta je bil pregledan in potrjen ter tudi 

financiran s strani MGRT, zadnji zahtevek pa je trenutno v fazi kontrolnega pregleda aktivnosti in 

poročanja. Ni nam poznano, da bi potekal interni nadzor proti posameznim sodelavcem na projektu. 

Učinkovitost razvojnega projekta je pred kratkim potrdila neodvisna evalvacija SVRK, ki je pokazala, 

da je operacija SRIPT s svojimi aktivnostmi in razvojnimi prizadevanji spodbudila skupni razvoj panoge 

turizem. Rezultatov ne uživajo zgolj člani SRIPT, ampak širše vsa podjetja v panogi. Največji preboj pri 

skupnem razvoju je ustanavljanje oddelkov raziskav in razvoja (RR) v podjetjih, hkrati pa tudi 

razvijanje skupnega delovanja na tem področju. Ostali stebri SRIPT pa prav tako doživljajo uspehe, ki 

so bili prepoznani tudi s strani neodvisnih, uradnih evalvatorjev. Potek spremljanja in vrednotenja je 

potekal skorajda leto dni, rezultati pa so bili javno objavljeni prvi teden oktobra letos. Operacija SRIPT 

je kot povsem novo področje v S4 prejela odlično skupno oceno 7 od 10 ter komentarje, da smo 

“naredili veliko in pionirsko delo, ki bo pustilo posledice na razvoju RR dejavnosti v Sloveniji in širše ter 

še bolj spodbudilo tako JRO kot podjetja, da k turizmu ne pristopajo le kot k storitveni dejavnosti, 

ampak jo razumejo tudi kot RR dejavnosti. To pa bo dvignilo tudi dodano vrednost in znanje v 

turizmu.”   



Za konec nam dovolite še, da povemo, da smo vsi sodelujoči v projektu SRIP trajnostni turizem na 

dosedanje rezultate ter s tem prejeto evalvacijo izredno ponosni in si želimo z dobrim delom 

nadaljevati tudi v prihodnje.  

Lepo pozdravljeni, 

Klavdija Perger, koordinatorka projekta 

 


