
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

SRIP -  Krožno gospodarstvo: 
 Okvirni letni načrt za leto 2018   

 
 
 
 
Pri pripravi letnega načrta v drugi fazi SRIP – krožno gospodarstvo so upoštevani načrtovani ključni 
globalni kazalniki iz Akcijskega načrta, potrjenega s strani DSDS S4 iz meseca julija 2017: 

Ključni globalni kazalniki 
 

Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 

1. Število vzpostavljenih verig 
vrednosti na  prebojnih 
tehnoloških  področjih 

0 5 5  
delujočih verig vrednosti iz 
leta 2018 

2. Število izvoznih novih 
visokotehnološko  
     intenzivnih proizvodov in storitev  

0 8 12  
(od tega 4 novi izvozni 
proizvodi/ storitve) 

3. Število vključenih podjetij 42 52  
(10 novih 
vključenih 
podjetij) 

56  
(od tega 4 nova vključena 
podjetja  glede na leto 
2018) 

4. Število novih produktnih smeri 
/podjetij 

0 5 7  
(od tega 2 novi produktni 
smeri / podjetja)  

5. Letni obseg vlaganj v raziskave in 
razvoj1 

3 mrd EUR 3,1 mrd EUR 
(povečan obseg 
za 0,1 mrd EUR 
glede na leto 
2017) 

3,18 mrd EUR 
(povečan obseg za 0,08 
mrd EUR glede na leto 
2018) 

 
Z doseganjem globalnih kazalnikov skozi izvedbo načrtovanih aktivnosti v drugi fazi SRIP – Krožno 
gospodarstvo bomo uresničevali načrtovane ključne cilje, kot so opredeljeni v potrjenem Akcijskem načrtu: 
Ključni cilj 1: Povezati različne deležnike, gospodarske subjekte, izobraževalno-razvojno in raziskovalne 

institucije (RRI), nevladne organizacije, državo in druge zainteresirane v verige vrednosti z 
zaključenimi snovnimi tokovi in razviti nove poslovne modele.    

Ključni cilj 2: Prispevati k izboljšanju indeksu snovne učinkovitosti / produtivnosti iz 1,07 (leto 2011)  
                     na 1,50 (2020).    
Ključni cilj 3: Prispevati k povečanju deleža visokotehnoloških proizvodov in storitev                                
                    z visokim deležem znanja na globalnih trgih.    

                                                      
1
 Ker ta podatek ni javen, je podana ocean, upoštevajoč podatke o notranjih izdatkih za R&R po 2-številčnih SKD dejavnostih (2008-

2015, Statistični urad RS) ter izračunih njihovega deleža v dodani vrednosti v celotnem obdobju (povprečno). Ta delež je bil repliciran na 
družbe v SRIP-u, po kriteriju dodane vrednosti. Več kot 80 % izdatkov za R&R je v SRIP-u imela dejavnost proizvodnje farmacevtskih 
surovin. Pomembno je tudi izpostaviti, da je podatek o vlaganjih v R&R objavljen z zamikov dveh let.  



 

Ključni cilj 4: Prispevati k dvigu dodane vrednosti na zaposlenega.    
Ključni cilj 5: Prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti s sedanjih 11 % vsaj na raven ovprečja EU, to je 12,8%. 
 

Letni načrt za leto 2018 
 

Ključni globalni kazalniki Leto 2018 

1. Število vzpostavljenih verig vrednosti na  
prebojnih tehnoloških  področjih 

5 

2. Število izvoznih novih visokotehnološko  
     intenzivnih proizvodov in storitev  

8 

3. Število vključenih podjetij 52  
(10 novo vključenih podjetij) 

4. Število novih produktnih smeri /podjetij 5 

5. Letni obseg vlaganj v raziskave in razvoj 3,1 mrd EUR 
(povečan obseg za 0,1 mrd EUR glede na leto 2017) 

 
Načrt aktivnosti 
V letu 2018 v SRIP nadaljujemo z začetimi aktivnostmi iz leta 2017 ter dodajamo nove vsebine za potrebe 
doseganja ključnih globalnih kazalnikov. Tudi za to leto delovanja SRIP velja, da so določene aktivnosti 
takšne narave, da se bodo nadaljevale še v letu 2019, vendar z novimi vsebinskimi opredelitvami, ki 
prispevajo k uresničevanju ključnih globalnih kazalnikov SRIP v letu 2019 oz. SRIPa kot celote v 2.fazi. 
Opomba: druga faza SRIP traja od oktobra 2017 in traja do konca leta 2019. 
 
Seveda je poudarek na aktivnostih za doseganje načrtovanih ključnih globalnih kazalnikov v letu 2018.  
 
Ves čas trajanja 2 faze, torej tudi v letu 2018, bo potekalo intenzivno informiranje in komuniciranje ter 
osveščanje strokovne in širše javnosti o SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo skozi različne oblike: 
e-novice, sporočila za javnost in javne medije, ažurnirano spletno stranjo v slov.in angl. jeziku, strokovnimi 
prispevki, novinarske konference ter različnimi dogodki v sodelovanju s člani SRIPa, skupnimi predstavitvami 
z MGRT (npr. sejem MOS), s SVRK in po možnosti z drugimi resornimi ministrstvi in javnimi inštitucijami ter 
drugimi zainteresiranimi akterji na področju krožnega gospodarstva. Intenzivirali bomo tudi dejavnost 
internacionalizacije in mednarodno povezovanje. 
 
Ciljne skupine: gospodarstvo, raziskovalno – razvojne inštitucije, nevladni sektor, lokalne skupnosti, 
posamezniki. 
 
Aktivnosti SRIP – Krožno gospodarstvo v letu 2018 se navezujejo na naslednja področja, aktualna za 
učinkovito delovanje SRIPam kot je opredeljeno v potrjenem Akcijskem načrtu SRIPa: 
 
1. upravljanje SRIP: 12 delovnih srečanj s člani SRIP z delavnicami, 4 srečanja organov SRIP, 3 dogodki 
diseminacije SRIP, 4 konference s področja krožnega gospodarstva in tveganj povezanih s prehodom v 
krožno gospodarstvo: 
- vodenje, koordinacija, organizacija, poročanje, informiranje, promocija, diseminacija,  
-  sodelovanje z organi SRIP (Programski svet, Upravni odbor, Tehnološki svet in Zbor članov),  
- sodelovanje na različnih aktivnostih resornih ministrstev za izboljšanje delovanja SRIP, 
- povezovanje s subjekti, delujočimi na področju gospodarstva (za čim večje vključevanje novih članov v  
   SRIP), 
- evalvacija delovanja SRIP (vsebinsko in finančno). 
 
2. skupni razvoj: 2 mednarodna dogodka v Bruslju, 1 mednarodna konferenca, 1 razvojna konferenca, 4 
strokovna srečanja z vodji fokusnih področij, 12 delavnic s člani SRIP po verigah vrednosti, 2 strokovna 
srečanja, 2 delavnici eko dizajn. 
Razvoj vključuje: 
-  razvoj novih krožnih poslovnih modelov,  
- razvoj mednarodnih projektov znotraj verig vrednosti, 
- razvoj novih visokotehnoloških proizvodov /storitev / ter produktnih smeri, 
- razvoj sistemov spremljanja razmerij med recikliranimi in primarnimi surovinami, 



 

- razvoj sistemov za zmanjševanje porabe vhodnih virov na enoto produkta, spodbujanje razvoja proizvodov,  
  oblikovanih po eko dizajnu, 
- razvoj pilotnih projektov. 
 
3. internacionalizacija:  
3.1 razvojna: 4 strokovna srečanja (Vanguard, Bavarska, po možnosti še katera regija s področja krožnega 
gospodarstva), 2 mednarodni konferenci, 3 dogodki – predstavitev SRIP v Bruslju,   
- aktivnosti za sodelovanje v Vanguard iniciativi in Bavarsko, 
- sodelovanje še z drugimi regijami s področja krožnega gospodarstva (vključitev v posamezne konzorcije) 
- mednarodna konferenca, september 2018, Portorož, 
- sodelovanje na mednarodni konferenci Circular Change maj 2018, 
- mednarodni stiki in povezave za skupne projekte v okviru programov Interreg Europa, čezmejni programi  
  Interreg, H2020, 
-  sodelovanje z drugimi državami / delegacijami, na katere bo SRIP vabljen preko ustreznih resornih  
   ministrstev – razvoj in vstop na mednarodne trge, 
- sodelovanja v razvoju novih produktov / storitev / produktnih smeri za vstop na globalne trge,  
- izvedba mednarodnih dogodkov mreženja za promocijo SRIP in člane SRIP, 
- informiranje o SRIP in iskanje povezav mednarodnega partnerstva:  možnosti vstopov na platforme,  
   predstavitev v Bruslju v sodelovanju z EU poslanci in SBRA, sodelovanje s SVRK, MGRT, 
- priprava mednarodnih projektov na temo razvojnih projektov in poslovnih modelov krožnega gospodarstva  
   (trajnostni procesi in mreže) ter verig vrednosti. 
 
3.2 trženjska:  6 dogodkov (B2B srečanja, obisk sejmov, spodbujanje internacionalizacije): 
-  organizacija mreženja za člane SRIP v tujini (B2B, sejem, predstavitveni dogodek), 
- vključevanje članov verig vrednosti za lažji nastop na mednarodnih trgih, 
- aktivnosti usposabljanja, osveščanja in informiranja za čim lažji vstop na mednarodni trg, 
- aktivnosti spodbujanja internacionalizacije za MSP. 
 
4. Razvoj človeških virov: 1 delavnica (E platforma), 1 delavnica – vstopna točka E- platforma, 2 delavnici za   
   IKN, 1 delavnica za pripravo načrtov usposabljanja, izdelava 1 načrta usposabljanja, 1 delavnica  
    izobraževanja, vstopna točka e-izobraževanja in usposabljanja:  
- aktivnosti se navezujejo na delovanje strateškega sveta za človeške vire na nivoju vseh SRIPov,  
- vzpostavitev in delovanje vstopne točke za E-platformo (dolgoročno napovedovanje potreb po  
   kompetencah), 
- sodelovanje z izobraževalnim sistemom (različne stopnje izobraževanja)  
- pričetek izdelave individualnih kariernih načrtov (IKN) ter priprave pobud za poklicne standarde, NPK,  
   dodatne kvalifikacije, 
- izdelava načrta usposabljanja in izobraževanja na nivoju SRIP, faze postopnega izvajanja, 
- organizacija izobraževanja za mentorje /medgeneracijski prenos znanja, 
- vzpostavitev in delovanje vstopne točke e-izobraževanja in usposabljanja, 
- sodelovanje s KOCi na področju kompetenčnih modelov za SRIP. 
 
5. razvoj skupnih storitev: 3 delavnice s področja okoljskih storitev, 1 konferenca, 1 dogodek za  
   spodbujanje prenosa znanja in inovacij, 1 mednarodna delavnica komercializacija invencij, 1 mednarodna  
  delavnica, razvoj poslovnih modelov- integracija blockchain tehnologije, 2 delavnici spodbujanja  
  podjetništva:  
- aktivnosti aktualizacije okoljskih storitev z vidika krožnega gospodarstva  
- aktivnosti prenosa znanja in tehnologij / inovacij 
- aktivnosti na temo komercializacije invencij (intelektualna lastnina, patenti,…) 
- aktivnosti na področju poslovnih modelov- integracija blockchain tehnologije 
- aktivnosti nadaljnjega spodbujanja podjetništva /start up, design thinking, vitko podjetništvo,…) 
- sodelovanje s Centrom znanosti (sodelovanje pri vzpostavitvi centra in nadalnjih oblik delovanja) 
 
6. sodelovanje z drugimi SRIPi in KOCi: 1 skupni dogodek (po dogovoru), skupna predstavitev na MOS, 2 
delovna srečanja SRIP in KOC KROG in KOC KoCke, tudi s KOC za oblikovanje in dizajn: 
- aktivnosti sodelovanja med SRIPi (sinergije, mreženje, povezovanje, skupne aktivnosti), 
- aktivnosti povezovanja in sodelovanja med SRIP in KOC KROG in KOC KoCke, 
- priprave na nove razpise za KOCe in po možnosti sodelovanja s SRIPi. 



 

 
7. Sodelovanje s horizontalno IKT mrežo, ki deluje v SRIP v okviru SRIP – Pametna mesta in skupnosti: 
 2 dogodka SRIP – IKT mreža, 2 izdelana dokumenta za IKT podporo članov SRIP: 
-  izvajanje konkretnih dogovorjenih aktivnosti na področju IKT podpore za potrebe digitalizacije članov SRIP  
   verig   vrednosti, 
- izdelava vsebinski dokumentov (IKT Hm, Networking, register članov SRIP, tematski zajtrki za člane,  
   hekatloni, internacionalizacija) 
 
8. Regulativa: izdelava pobud na aktualnih področjih javnega zelenega naročanja, javnih razpisov, 
zakonodaje:  
-  javno naročanje, 
- vavčer sistemi, 
- zakonodajno spremljanje področja krožnega gospodarstva, 
- vsebinske pobude za bodoče javne razpise za področje krožnega gospodarstva. 
 
 
SRIP – Krožno gospodarstvo sodeluje tudi s Partnerstvom za zeleno gospodarstvo ter pri pripravi Kažipota 
prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


