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AD k točki št. 1:
Do delavnice je zelo malo število podjetji poslalo izpolnjen obrazec za pridobivanje podatkov za
akcijski načrt. Je pa bila sprejeta odločitev, da v vertikali Procesi in tehnologije ohranimo spodnji dve
produktni smeri:
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Za smer Rafinacija odpadnih kovin do delavnice ni bilo izkazanega interesa.
Vodja vertikale Procesi in tehnologije, doc. dr. Blaž Likozar, pozove k izpolnitvi obrazca za
pridobivanje podatkov za akcijski načrt, saj v nasprotnem primeru vsebine iz industrije ne bodo
umeščene v akcijski načrt. Podjetja, ki so že poslala določene podatke, naj jih še dopolnijo.
Končni rok za izpolnitev obrazca za pridobivanje podatkov za akcijski načrt je četrtek, 23. 3. 2017.
AD k točki št. 2:
Doc. dr. Blaž Likozar prikaže primer konkretno izdelane ideje, ki zelo dobro sovpada s vsebino
vertikale Procesi in tehnologije. Gre za Bio-rafinerijo Kočevje:
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AD k točki št. 3:
Dr. Dragica Marinič izpostavi vsebinske usmeritve za Akcijski načrt SRIP – Krožno gospodarstvo:
-

v načrtu bo pripravljena časovnica aktivnosti do konca leta 2019,
potrebno je nakazati razvoj novih produktov, procesov, storitev in podjetji, ki danes še ne
obstajajo,

-

v kolikor določeno podjetje nima mednarodnega trga, naj tudi to izpostavi; tako bo iskanje
trgov postalo del aktivnosti SRIP – Krožno gospodarstvo,
kazalniki, ki bodo zapisani v akcijskem načrtu, se bodo merili na osnovi delovanja SRIP –
Krožno gospodarstvo: upoštevani bodo kot usmeritev za javne razpise in pri evalvaciji SRIP,
zaupni poslovni podatki bodo v akcijskem načrtu ustrezno označeni,
dopolnitve načrta bodo mogoče tudi po pretečenem roku za oddajo, ki je 10. 4. 2017,
članarine do konca prve faze (tj. do potrditve in sprejetja akcijskega načrta) za člane ŠGZ in
GZS ni oz. velja sledeče:

AD k točki št. 4:

3

SRIP je odprt za nove člane, katerih usmeritve bodo tudi upoštevane. Vsak član SRIP – Krožno
gospodarstvo je lahko v maksimalno treh vertikalah, da se nakaže fokusiranje. Celo zaželeno je, da
so podjetja v različnih vertikalah in da se omeni prepletanje (da pokažemo, da zapiramo zanke). Je
pa potrebno za različne vertikale napisati različne vsebine.
SRIP bo v drugi fazi deloval predvsem na podlagi članarin ter nacionalnih razpisov, v katerih bodo
upoštevane vsebinske usmeritve SRIP.
V tednu od 20. 3. - 24. 3. 2017 bo imela Štajerska gospodarska zbornica kot upravičenec SRIP –
Krožno gospodarstvo, srečanja s vsemi ostalimi SRIP-i.
Vse informacije in gradiva vezana na SRIP – Krožno gospodarstvo so redno objavljena na spletnih
straneh ŠGZ.
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