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STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKO PARTNERSTVO - MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO 

GOSPODARSTVO (SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO) 

ZAPISNIK: Prva delavnica SRIP – Krožno gospodarstvo – vertikala Procesi in tehnologije za potrebe 

priprave akcijskega načrta 

PROSTOR: Kemijski inštitut, 
Velika predavalnica 

DATUM: 10. 3. 2017 ČAS: 12.00 – 14.30 

VABLJENI: člani SRIP – Krožno gospodarstvo 

PRISOTNI: glej listo prisotnosti 

 

DNEVNI RED: 

 TEMA VODI MATERIAL 

1 Uvodna predstavitev SRIP – Krožno 
gospodarstvo 

Dragica Marinič .ppt SRIP KG 

2 Predstavitev vertikale Procesi in 
tehnologije (vsebina osnutka akcijskega 
načrta) 

Blaž Likozar .ppt Vertikala Procesi 
in tehnolgije 

3 Predstavitev obrazca za pridobivanje 
podatkov za akcijski načrt 

Blaž Likozar Obrazec za člane SRIP -
Krožno gospodarstvo -  
vertikala Procesi in 
tehnologije 

4 Opredelitev produktnih smeri vertikale 
Procesi in tehnologije 

Blaž Likozar  

5 Razno Blaž Likozar, Dragica 
Marinič 

 

 

AD k točki št. 1:  

Dr. Dragica Marinič (Štajerska gospodarska zbornica - ŠGZ) je predstavila kako se ustanovitelji in člani 

SRIP – Krožno gospodarstvo pripravljajo na oddajo akcijskega načrta. Cilj je vzpostaviti verige 

vrednosti po načelih ekonomije snovnih tokov na podlagi evropske in nacionalne zakonodaje ter 

povečanja izvoza (pozicioniranja na mednarodnih trgih). V posamezni verigi vrednosti morajo biti 

najmanj trije gospodarski subjekti, ki bodo delovali po principu krožnega gospodarstva (tj. zapirali 

zanke (»closing the loop«) s procesom, poslovnim modelom, produktom ali storitvijo). 

Vsebine, ki bodo prehajale med vertikalami bodo odprte, tako vsebinsko kot tudi za nove 

institucije/člane (fokus predvsem gospodarstvo, natančneje mala in srednja podjetja). Velja 

priporočilo, da se vsak član pridruži maksimalno trem vertikalam. Ker so nekatere vsebine akcijskega 

načrta zaupne narave, bodo vsi člani s ŠGZ in vodji vertikal podpisali Sporazum o nerazkrivanju 

podatkov. 

V okviru SRIP – Krožno gospodarstvo bo prišlo do sprememb v strukturi, zaradi ukinjanja horizontal. 

Le-te bodo združene v eno vertikalo »Razvoj storitev«, kjer bodo vključene naslednje vsebine: 

podjetništvo, razvoj kadrov, internacionalizacija, LCA. Ostala bo zgolj horizontala »IKT podpora«, ki jo 
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koordinirata Inštitut Jožef Štefan (IJS) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). SRIP – Krožno 

gospodarstvo bo uskladil svoje potrebe s prej omenjenimi institucijami. 

Članarine do konca prve faze (tj. do potrditve in sprejetja akcijskega načrta) za člane ŠGZ in GZS ni oz. 

velja sledeče: 

 

Smernice za pripravo akcijskega načrta SRIP-u Krožno gospodarstvo narekujejo razpisovalec (MGRT v 

sodelovanju s SVRK), hkrati pa se vsebina tega SRIP dotika še MOP, MIZŠ, MDDSZ in MZI. Interno je 

rok za oddajo akcijskega načrta 4. 4. 2017, zato da se lahko do formalnega roka, ki je 10. 4. 2017, 

vsebina še usklajuje med posameznimi vertikalami in drugimi SRIP-i. Kasneje bodo dopolnitve še 

vedno mogoče; končni akcijski načrt pa bo predvidoma potrjen in sprejet s strani razpisovalca v 

mesecu juniju. Takrat se načrtuje tudi prvi razpis za internacionalizacijo, ki bo že zajemal smernice in 

pobude iz akcijskih načrtov SRIP. 

Informacije o nadaljnjih terminih delavnic in gradiva vezana na SRIP – Krožno gospodarstvo so redno 

objavljena na spletnih straneh ŠGZ.  

AD k točki št. 2: 

Doc. dr. Blaž Likozar pojasni, da je bil osnutek akcijskega načrta zastavljen bolj splošno, z organizacijo 

delavnic pa se želimo fokusirati / definirati prioritetna področja delovanja vertikale Procesi in 

tehnologije, in sicer tako, da predvsem vsi na podjetniški strani prispevajo vsebine, ki so 

dolgoročnega strateškega pomena za člane SRIP – Krožno gospodarstvo. 

Vertikala Procesi in tehnologije v okviru Krožnega gospodarstva se ne osredotoča samo na bio-

osnovano gospodarstvo, ampak gre v tem oziru za mnogo več: nove procese in tehnologije, izboljšave 

procesov in produktov, bolj ekonomično in učinkovito obratovanje. 

AD k točki št. 3: 

Pri izpolnjevanju obrazca je potrebno biti pozoren na naslednje zadeve: 

 ne sme priti do podvajanja vsebin med vertikalami ali z drugimi SRIP-i, 

 vse vsebine se bodo presojale na podlagi koncepta krožnega gospodarstva, 
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 potrebno je nakazati možnost preboja na slovenski oz. mednarodni ravni na podlagi jasno 

definirane primerjalne prednosti, 

 SRIP temelji na konceptu povezovanja in prehajanja med vertikalami, zato je povsem 

smiselno, da se določena aktivnost npr. začne v eni vertikali in konča v drugi, 

 razmišljati je potrebno o dolgoročnih prebojnih tehnologijah, ki bodo aktualne (tudi) čez 5-10 

let, 

 pri pisanju vsebin za vertikale, se ni potrebno obremenjevati s vsebinami horizontal, 

 ključno je konkretiziranje vsebin – vsak naj prispeva kolikor želi, zaželeno pa je, seveda, 

pridobiti čim več informacij predvsem iz gospodarstva (JRO se bomo prilagodili interesom 

trga). 

AD k točki št. 4: 

Na delavnici so bile identificirane naslednje produktne smeri: 

BIO-RAFINERIJA (prepoznana kot strateška investicija s strani države, industrije; obstaja politična 

želja, da postanemo referenčna točka Vzhodne Evrope): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BIO) FARMACEVTIKA  

 Acies Bio 

 Brinox 

 Lek 

 FKKT UM 

 IJS 

 SIS 

 

BIO-RAFINERIJA 
ligno-celulozna 

biomasa: 

 Gorenje 

 IEI 

 KI 

 Mitol 

 UL BF 

 Melamin 

 

fermentacijska: 

 KI 

 Acies Bio 

 IJS 

moderne čistilne 

naprave: 

 IEI 

 Snaga 

 Paloma 

 ZAG 

Področja:  

 kontinuirani procesi 

 procesno analitske tehnologije in vodenje 

 optimizacija (proces + surovina) 
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RAFINACIJA ODPADNIH KOVIN 

 Talum 

 Surovina 

 Impol 

 KI 

 Bistra 

 Primat 

 FKKT UM 

 IMT 

 NTF UL 

 Dinos 

AD k točki št. 5: 

Akcijski načrt bo transparenten, vsak bo lahko videl prispevek in kako so bila področja fokusirana. Vse 

vsebine bodo dostopne na spletni strani ŠGZ. 

Vabila za nadaljnje delavnice sledijo. Delavnica namenjena osredotočanju vsebin za horizontale bo 

predvidoma v sredo ali četrtek v tednu od 13. 3. – 17. 3. 2017. 

Navzoči na delavnici so se strinjali, da se njihovi e-naslovi delijo z vsemi prisotnimi, z namenom 

lažjega usklajevanja in komunikacije v času priprave akcijskega načrta. 

Rok za izpolnitev obrazca za pridobivanje podatkov za akcijski načrt je četrtek, 16. 3. 2017. 

Naslednja delavnica za vertikalo Procesi in tehnologije bo v petek, 17. 3. 2017, ob 11.00.  

 

Zapisnik pripravila: Nina Pohleven, doc. dr. Blaž Likozar 

 

Področja:  

 termični & mehanski postopki 

 povračanje kritičnih surovinskih virov 


