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VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2017 

 

STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKO PARTNERSTVO – MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO 

GOSPODARSTVO / SRIP - KROŽNO GOSPODARSTVO/ 

 

Štajerska gospodarska zbornica (v nadaljevanju: ŠGZ) je  skupaj  s  Fakulteto  za  kemijo  in  

kemijsko  tehnologijo Univerze v  Mariboru in Kemijskim  inštitutom  osnovala strateško  

razvojno  inovacijsko partnerstvo - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (v nadaljevanju: 

SRIP- Krožno gospodarstvo) ter prevzela vlogo prijavitelja prijave SRIP na javni razpis  

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  hkrati  koordinacijo SRIP-a, s katerim se 

sledi smernicam in ciljem Strategiji pametne specializacije Slovenije, S4. S SRIP-om kot 

inovacijskim grozdom / eko sistemom se vzpostavlja dolgoročno javno-zasebno partnerstvo z 

vodilno vlogo neodvisnih deležnikov, od malih, srednjih in velikih podjetij, inovativnih 

novoustanovljenih podjetij, organizacija znanja (raziskovalno-razvojne inštitucije), 

neprofitnih in nevladnih organizacij, v namen sodelovanja pri vzpostavljanju  verig   vrednosti   

in   organiziranju   celovite   podpore   raziskovalni   in inovacijski  dejavnosti  s  ciljem  

prehoda  na  trg  na  prednostnem  področju  ‘naravni  viri  za prihodnost’   in   podpodročju   

‘Mreže   za   prehod   v   krožno   gospodarstvo’. V SRIP-Krožno gospodarstvo je poudarek na 

povezovanju, razvoju človeških virov ter osredotočenje na  možnosti  razvojnih  vlaganj,  tako  

zasebnih  kot  javnih,  usklajevanje raziskovalne-razvojne dejavnosti   in   spodbujanje   

razvojnega   sodelovanja,   souporabo zmogljivosti,  internacionalizacijo – vstop na globalne 

trge,  izmenjavo  znanja  in  izkušenj,  mreženje  in  razširjanje informacij. 

Člani SRIP – Krožno gospodarstvo so izdelali poslovno razvojno strategijo - Akcijski načrt, ki je 

bil potrjen 7. julija 2017 s strani Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje Strategije 

pametne specializacije, S4 (kratko: DSDS S4) z namenom uresničevanja ključnih ciljev 

strategije in SRIP, kot so:  

 1. Povezati različne deležnike, gospodarske subjekte, raziskovalno – razvojne (RRI), nevladne 

organizacije, državo in druge zainteresirane v verige vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi 

in razviti nove poslovne modele. 

2. Prispevati k izboljšanju indeksa snovne učinkovitosti / produktivnosti iz 1,07 leto 2011)         
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     na 1,50 (2020).  

3. Prispevati k povečanju deleža visokotehnoloških proizvodov in storitev z visokim deležem  

     znanja na globalnih trgih.  

4. Prispevati k dvigu dodane vrednosti na zaposlenega.  

5. Prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti s sedanjih 11 % vsaj na raven povprečja EU, to          

    je 12,8%.  

 

Skupni razvoj SRIP – Krožno gospodarstvo:  

izvira iz fokusnih področij in tehnoloških področij ter produktnih smeri po posameznih 

verigah vrednosti, ki se osredotočajo na razvoj prebojnih in izvozno zanimivih 

visokotehnoloških proizvodov in storitev, pri čemer je potrebno izpostaviti še presečnost 

med posameznimi verigami vrednosti in razvoj novih krožnih poslovnih modelov. Skupni 

razvoj na tehnoloških področjih je rezultat izkazanega interesa sodelujočih deležnikov, 

predvsem gospodarskih subjektov in razvojno raziskovalnih inštitucij, nišne usmerjenosti, 

upoštevajoč razvojni in investicijski potencial ter neizkoriščenost konkurenčnih prednosti 

Slovenije.  Pomemben doprinos so aktivnosti digitalizacije in internacionalizacije 

Poslovni model SRIP – Mreže za krožno gospodarstvo je sestavljen iz šestih prioritetnih 

fokusnih področij in horizontalne IKT mreže, ki deluje v okviru SRIP Pametna mesta in 

skupnosti. Prioritetna fokusna področja SRIP – Krožno gospodarstvo:  

1. Trajnostna energija, osredotočenost na energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov 

(WtE), optimiranje energetske in snovne učinkovitosti, eksterne vire energije in nove 

poslovne modele za razvoj prebojnih proizvodov in storitev z visokim potencialom za 

rast. 

2. Biomasa in alternativne surovine, osredotočenost na trajnostno mobilizacijo biomase, 

ligno-celulozne biorafinerije za izolacijo ekstraktivov in polimernih gradnikov biomase 

in biorafinerije alternativnih surovinskih virov za razvoj inovativnih (bio) proizvodov. 

3. Sekundarne surovine, osredotočenost na predelavo industrijskih in gradbenih 

odpadkov, predelavo bioloških odpadkov v vredne produkte, krožno gospodarstvo 

snovnega toka odpadne električne in elektronske opreme ter tehnologije čiščenja 

odpadnih vod in pridobivanja snovi in energije iz njih. 
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4. Funkcionalni materiali, osredotočeno na trajnostne kompozite in napredne embalaže 

/materiale.  

5. Procesi in tehnologije, osredotočenost na bio-osnovane zelene kemikalije in materiale, 

postopke pridelave in predelave polimerov, biotehnološko proizvedene  spojine, 

kontinuirano proizvodnjo spojin ter novo proizvodno opremo z vodenjem.  

6. Krožni poslovni modeli, osredotočenost na trajnostne procese in mreže in sicer v razvoj 

računalniško podprte platform s ciljem ustvariti okolje za večjo tehnološko, ekonomsko 

in okoljsko učinkovitost tehnologij, procesov in podjetij pri doseganju dolgoročnega 

trajnostnega razvoja v celotnem življenjskem ciklu. 

Za doseganje zastavljenih ciljev SRIP – Krožno gospodarstvo, vključno z informiranjem 

strokovne in širše javnosti so bile izvedene številne delavnice, posveti, domače in 

mednarodne konference ter srečanja s tujimi sorodnimi inštitucijami in grozdi (angl. clusters) 

za potrebe strateškega sodelovanja. 

SRIP – Krožno gospodarstvo deluje fazno:  v septembru 2017 je uspešno zaključil prvo fazo, ki 

je trajala od novembra 2016. Po odobritvi nove vloge s strani Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo je SRIP pričel z izvajanjem druge faze, ki traja od oktobra 2017 do konca 

leta 2019. Poudarek SRIP – krožno gospodarstvo je na koordinaciji in v prvi vrsti podpori 

članom SRIP iz gospodarstva, povezovanju, sodelovanju in mreženju.  Vse aktualne 

informacije za člane SRIP so na spletni strani http://www.srip-krozno-gospodarstvo.si. 

Pomembnejši dogodki v letu 2017 SRIP – Krožno gospodarstvo:  

Januar - marec:  

1. Priprave Akcijskega načrta:  

a) Izvedba delovnih srečanj z vodji fokusnih področij. 

b) Izvedba delavnic na posameznih fokusnih področjih v sodelovanju članov iz 

gospodarstva in razvojno-raziskovalnih inštitucij:  Trajnostna energija, Biomasa in 

alternativne surovine, Sekundarne surovine, Funkcionalni materiali, Procesi in 

tehnologije. 

2. Predstavitev SRIP – krožno gospodarstvo na srečanju vlade z gospodarstvom severne 

Primorske v Novi Gorici (na povabilo g. Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v 

Kabinetu predsednika vlade) 

http://www.srip-krozno-gospodarstvo.si/
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April:  

1. Izdelava Akcijskega načrta in predaja v oceno Delovni skupini državnih sekretarjev za 

izvajanje Strategije pametne specializacije, S4 (v nadaljevanju: DSDS S4). 

2. Volitve predstavnikov iz vrst članov iz gospodarstva in razvojno raziskovalnih 

organizacij v posamezne organe SRIP – Krožno gospodarstvo, kot so Programski svet, 

Upravni odbor, Tehnološki svet (4. 4.2017). 

3. Izvedbe posameznih konstitutivnih in prvih sej posameznih organov SRIP: Programski 

svet, Upravni odbor, Tehnološki svet, 

4. Izvedba ustanovne seje Zbora članov SRIP – Krožno gospodarstvo. 

5. Podpis konzorcijskega sporazuma med soustanovitelji SRIP – Krožno gospodarstvo, 

katerega sopodpisniki so tudi vsi člani SRIPa. 

Maj – julij: 

1. Štajerski gospodarski forum RTV Slovenija – Maribor: Krožno gospodarstvo 

2. Dopolnitve Akcijskega načrta po zahtevi DSDS S4:  dodano novo fokusno področje – 

Krožni poslovni modeli (pred tem bilo področje kot horizontalna mreža). S to 

spremembo se je oblikoval nov poslovni model,  kot je prikaz na sliki 1: 
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Slika 1:Poslovni model SRIP – Krožno gospodarstvo 
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3. Srečanja SRIPov  na delavnicah (nacionalnih in mednarodnih) v organizaciji SVRK za 

potrebe internacionalizacije. 

Avgust: 

1. Seja Upravnega odbora SRIP – Krožno gospodarstvo. 

2. Organizacija dogodka v sodelovanju z MGRT: Informativni dan javnega razpisa RRI 2, 

po predstavitvi je potekala še delavnica za pripravo projektov in partnerstva, saj ŠGZ 

kot upravljavka članom SRIP nudi  tehnično-administrativno podporo.  

September - oktober: 

1. Seja Programskega sveta SRIP – Krožno gospodarstvo. 

2. Srečanje in predstavitev vseh SRIPov na sejmu MOS v Celju. 

3. Zaključek 1. Faze SRIP – Krožno gospodarstvo, izdelava poročila o delovanju SRIP za 

vnos podatkov v računalniški sistem eMA. 

4. Priprava vloge  za 2. fazo SRIP – Krožno gospodarstvo. 

Oktober:  

1. Priprave na mednarodno konferenco dialoga v soorganizaciji EIT KIC Raw materials 

2. Delovno srečanje vodij fokusnih področij SRIP – Krožno gospodarstvo 

3. Udeležba na delavnici usposobljenost  SRIPov in KOCov: povezovanje in sodelovanje 

(organizacija SVRK; Sklad kadrov) 

4. Priprava vsebin za potrebe pristopa Slovenije v Vanguard iniciativo in možnosti 

sodelovanja članov SRIP. 

November: 

1. Izvedba 2 dnevne mednarodne konference dialoga in skupnosti, Maribor, 

predstavitev SRIP – Krožno gospodarstvo in primerov dobrih praks s področja 

prehoda v krožno gospodarstvo. 

2. Udeležba na posvetu Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice – informiranje o SRIPu 

3. Udeležba na EU delavnici v Berlinu v organizaciji VDI Zentrum Ressourceneffizienz 

GmbH (European Resource Efficiency Knowledge Centre). 

4. Udeležba na  konferenci Pomurskega društva za kakovost v okviru sodelovanja s 

Pomursko gospodarsko zbornico, izdelava prispevka SRIP na temo obvladovanje 

tveganj v verigah vrednosti. 
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5. Delavnica fokusnega področja Trajnostna energija (na Petrol d.d.). 

December: 

1. Udeležba na konferenci SRIP- Turizem v Ljubljani: predstavitev SRIP – Krožno 

gospodarstvo in iskanje presečnih področij  sodelovanja članov obeh SRIPov.  

2.  Udeležba na okrogli mizi SOS v Ljubljani: urbana okolja in krožno gospodarstvo. 

 

Dodatne aktivnosti posameznih članov SRIP v okviru storitev informiranja in osveščanja 

strokovne in širše javnosti ter članov SRIP ter strokovne in za potencialne člane SRIP sta 

izvajala: 

1. Kemijski inštitut 

2. Gospodarska zbornica Slovenije 

Sodelovanje SRIP – Krožno gospodarstvo z: 

1. MGRT in MOP 

2. SVRK, MIZŠ:  Vanguard iniciativa (internacionalizacija). 

3. Partnerstvom za zeleno gospodarstvo (Kažipot za prehod v krožno gospodarstvo) 

Slovenije. 

4. Drugimi SRIPi in KOCi. 

 

Članstvo v SRIP v letu 2017: 57 članov, od tega: 

43 gospodarskih družb različnih velikosti, 9 raziskovalno-razvojnih organizacij in 3 nevladne 

in neprofitne organizacije ter 2 zbornici; prikaz na sliki 2. 

 

 

Slika 2: Število članov SRIP – Krožno gospodarstvo 

 

Podjetja; 43 

RRI - 
Raziskovalne 
inštitucije; 9 

NVO - 
Nevladne 

organizacije; 
3 

SKUPAJ: 57 
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Člani SRIP – Krožno gospodarstvo iz vrst podjetij; prikaz na sliki 3. 

 

Slika 3: Število podjetij, članov SRIP po velikosti 

 

Članarina za članstvo v SRIP – Krožno gospodarstvo: 

1. Prva faza SRIP – Krožno gospodarstvo: člani SRIP, ki so bili člani GZS ali ŠGZ niso imeli 

obveznosti do plačila članarine, ostali člani so plačali članarino po Pravilih o članstvu 

in izračunu članarin v okviru Poslovnika o upravljanju SRIP – Krožno gospodarstvo. 

2. Druga faza SRIP – Krožno gospodarstvo: vsi člani plačujejo članarino po merilih za 

članarino v okviru Poslovnika o upravljanju SRIP – Krožno gospodarstvo. 

 

 

Maribor, marec 2018 

 

dr. Dragica Marinič, l.r.                                                                     mag. Aleksandra Podgornik, l.r. 

koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo                                direktorica ŠGZ 

mikro; 12 

mala; 11 

srednja; 8 

velika; 12 
Skupaj: 43 


