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Zapisnik  delovnega srečanja SRIP – Krožno gospodarstvo, horizontalna mreža IKT podpora  
 
 
Koordinator horizontale IKT podpora (SRIP Pametna mesta in skupnosti):   
Dušan Zupančič, direktor Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS  
                                          
Koordinatorica ŠGZ  SRIP – Krožno gospodarstvo: dr. Dragica Marinič 
 
Datum:  29. 3. 2017 
Kraj: ŠGZ, Maribor 
 

1. Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo pri ŠGZ Dragica Marinič je predstavila SRIP – 
Krožno gospodarstvo, posebej poslovni model SRIPa in opozorila na spremembe v poslovnem 
modelu na osnovi predlogov razpisovalca JR. 
 

2. Srečanja se je udeležila tudi gospa Marta Slokar, skrbnica pogodbe  SRIP – Krožno 
gospodarstvo s strani MGRT. 
 

3. Gospod  Dušan Zupančič  je predstavil vsebinski del IKT podpore za SRIP – Krožno 
gospodarstvo. IKT podpora bo v bistvu zunanja podpora v obliki horizontalne mreže v SRIP – 
Krožno  gospodarstvo, ki jo bo izvajal SRIP  – Pametna mesta in skupnosti, znotraj katerega 
samostojno deluje tudi mreža IKT podpora.   
 
Kontakt koordinatorja IKT podpore s strani GZS: dusan.zupancic@gzs.si;   
tel.: 01 5898 100, mobitel: 031 361 518. 
 

4. Skupno iskanje vsebinskih predlogov na področju IKT podpore, v katerem sodeluje tudi FERI 
UM kot eden od ustanoviteljev te horizontalne mreže in ki je sodeloval pri dosedanji 
vsebinski zasnovi IKT podpore SRIP –Krožno gospodarstvo. 
 

5. Dogovor:  za potrebe priprave vsebin za horizontalno mrežo  IKT podpora SRIP – krožno 
gospodarstvo se vzpostavi sodelovanje med GZS in FERI UM. 
 
Koordinator s strani FERI UM: dr. Marjan Mernik, marjan.mernik@um.si;  
tel.: 02 220 7455. Dodatne informacije: David Podgorelec, FERI, david.podgorelec@um.si  
 

6. Dogovorjeni termin za posredovanje delovnih gradiv za IKT podporo, ki bodo vključene v AN 
SRIP – Krožno gospodarstvo: čim prej, najkasneje do ponedeljka,                3. 4. 2017, do 12.00 
ure na  e-naslov: dragica.marinic@stajerskagz.si in jernej.salecl@stajerskagz.si 

 
7. Vse ppt predstavitve so na spletni povezavi: 

https://stajerskagz.si/Projekti/SRIP_mreze_za_prehod_v_krozno_gospodarstvo/ 
 
Dodatne informacije: Dragica Marinič, tel.:  02 220 87 000, dragica.marinic@stajerskagz.si 

 
 
Zapisala:    Dragica Marinič, l.r. 
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