
 

 

Zapisnik delavnice SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

Vertikala 

Biomasa in alternativne surovine 

 

Kraj in čas dogodka: GZS, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, 2.3.2017, 10:00 – 13.00 

Moderatorja: Dragica Marinič (ŠGZ), Primož Oven (ULBF) 

Dnevni red: 

1. Pozdravni nagovor (Dragica Marinič; ŠGZ) 

2. Predstavitev SRIP-a Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (Dragica Marinič; ŠGZ) 

3. Predstavitev vertikale Biomasa in alternativne surovine (Primož Oven, ULBF) 

4. Predstavitev Okvirna strategija razvoja SRIP na posameznem področju (Primož Oven, ULBF) 

5. Predstavitev podjetji/udeležencev 

6. Razprava o prispevkih udeležencev za Okvirno strategijo razvoja vertikale SRIPa KG 

7. Razno 

 

Ad1 in 2: Predstavnica koordinatorja SRIPA-Mreže za prehod v krožno gospodarstvo je pozdravila 

prisotne in nadaljevala s predstavitvijo SRIPa KG, s poudarkom na temeljnih idejah strategiji, 

vsebinskih okvirih, načrtovanih aktivnostih in predstavitvijo predlaganih rokov za naslednja srečanja. 

Ad3: Sledila je predstavitev vertikale Biomasa in alternativne surovine, s poudarkom na vsebinskih 

elementih tega sklopa. Predstavitev je na razpolago na spletni strani:  

https://stajerskagz.si/Projekti/SRIP_mreze_za_prehod_v_krozno_gospodarstvo/ 

Ad4: S predstavitvijo Okvirne strategije razvoja SRIPA je bila podana delovna struktura akcijskega 

načrt vertikale Biomasa in alternativne surovine. Dokument je na voljo na spletni strani pod vertikalo 

biomasa in alternativne surovine: 

https://stajerskagz.si/Projekti/SRIP_mreze_za_prehod_v_krozno_gospodarstvo/ 

Ad4 in 5: Sledila je predstavitev predstavnikov podjetji, kjer se je izkazalo, da nekaj podjetji in JRO-jev 

pokriva biomasni vsebinski del, druga skupina pa procesno/tehnološki del vsebin. Tretjo skupino 

predstavljajo vsebine, ki v celotnem SRIPU lahko funkcionirajo kot horizontalne (npr. LCA). Sledila so 

vprašana in pojasnila o pričakovanih informacijah za Okvirno strategijo, razprava o razpoložljivosti 

biomase, relevantnosti posameznih vsebin (npr. mulji). Posebej je bila izpostavljena nujnost povezave 

SRIPA KG in znotraj njega vertikale Biomasa in alternativne surovine  s SRIP-om v katerem je 

vključena lesna veriga. 

Ad7: Sklepni del razprave je bil posvečen rokovniku.  

13. 3. 2017: Udeleženci pripravijo Okvirne strategije razvoja SRIPA za svoje področje in ga 

posredujejo Primožu Ovnu v elektronski obliki na naslov primoz.oven@bf.uni-lj.si 

16. 3. 2017: naslednja delavnica vertikale Biomasa in alternativne surovine 

Ljubljana, Maribor, 6.3.2017     Primož Oven, Dragica Marinič 
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