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VABILO NA
2. SEJO SKUPŠČINE ČLANOV SRIP PSiDL
Dogodek:

2. seja Skupščine članov SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

Datum, ura:

petek, 15. marec 2019, 12:00 – 15:00

Lokacija:

Ljubljana, Dimičeva ulica 12, Gospodarska zbornica Slovenije, Dvorana B

Namen:

2. seja Skupščine članov SRIP PSiDL je namenjena volitvam članov Upravnega odbora
SRIP, ki jim poteče dvoletni mandat, pregledu stanja in načrtovanih ukrepov v podporo
Strategije pametne specializacije Slovenije, izvedenih aktivnosti SRIP in posameznih
fokusnih področij ter načrtovanih aktivnosti v letu 2019. Po zaključku skupščine bodo imeli
obstoječi in novi člani možnost kratke predstavitve.

Načrtovani dnevni red:
11:30-12:00

Registracija udeležencev

12:00-13:15 2. seja Skupščine članov SRIP PSiDL
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, potrditev zapisnika 1.
ustanovne skupščine članov, izvolitev predsednika Skupščine
2. Sprejem dnevnega reda
3. Sprejem Poslovnika o delovanju skupščine SRIP
4. Pregled poročil in načrtov dela
- poročilo direktorja SRIP
- poročilo predsednika Upravnega odbora SRIP
- poročilo predsednika Strokovnega sveta SRIP
- poročilo in načrt dela upravičencev – koordinatorjev SRIP
- predlogi članov po izboljšanju sodelovanja, želeni podpori SRIP …

Direktor SRIP,
predsednik
Strokovnega
sveta,
predsednik UO,
predstavniki
koordinatorjev
fokusnih področij

5. Imenovanje Upravnega odbora SRIP
6. Določitev članarin SRIP PSiDL
7. Razno
13:15-13:45 Predstavitve predstavnikov ministrstev
▪

stanje in nadaljnji razvoj Strategije pametne specializacije Slovenije ter
podporni in razvojni ukrepi (razpisi) v podporo njenega izvajanja

dr. Peter Wostner,
SVRK

13:45-14:30 Predstavitve članov (dolžina glede na število predstavitev)
▪

5 minutne predstavitve novih članov
(oblika predstavitve je predlagana)

člani, ki bodo
izrazili interes

14:30-15:00 Mreženje in pogostitev
▪

mreženje s pogostitvijo

Vljudno vabljeni
▪
▪

Predstavniki članov SRIP PSiDL
Predstavniki MGRT in SVRK

Prijave udeležbe
▪

sporočite načrtovane udeležence dogodka (z imenom in priimkom, funkcijo) na naslov
SRIP-Stavbe@teces.si do najkasneje srede, 13. marca 2019

dr. Boštjan PEČNIK
predsednik 1. seje Skupščine in predsednik UO SRIP PSiDL
SRIP-PSiDL_Skupscina_2_seja_Vabilo_20190315.docx

mag. Matej GAJZER
direktor SRIP PSiDL
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