
 

 
 

Ljubljana, september 2020 

Spoštovani partnerji in prijatelji papirništva, 
                                                                                                         

          
navkljub letošnji epidemiološki situaciji, ki je spremenila naša življenja in delo, organizatorji tudi letos 
pripravljamo tradicionalno Mednarodno srečanje slovenskega papirništva v vsakoletnem 
novembrskem terminu, 18. in 19.11.2020. 
 
Letošnji dogodek bo drugačen. Ker se razmere vsakodnevno spreminjajo, je oblika končne izvedbe 
dogodka vsekakor še odprta in se bo razjasnila do konca oktobra. Soočeni z novo realnostjo bomo 
tako dogodek izpeljali v ustaljeni obliki ali z omejenim številom prisotnih na lokaciji in udeleženci, ki 
nas bodo spremljali preko spleta ali pa v celoti v spletni različici.  
 

Že pred prihodom epidemije smo določili naslov dogodka »Naša stran papirja«. Papirničarji vemo, da 

se za papirji in papirnimi izdelki skriva znanost proizvodnje papirja in izdelkov iz njega, ki terja 

specialna znanja, izkušnje in kompetence ter ustrezne surovine in druge materiale. Novi okoljski cilji in 

drugi izzivi, med ostalimi tudi epidemiološki, terjajo nadaljnje raziskave in razvoj v smeri krožnega 

gospodarjenja, umne rabe virov in energentov ter nove načine rabe produktov. Obetamo si zanimiv 

vpogled v prihodnost papirne dejavnosti skozi oči energetikov iz papirnic, obeležili bomo 100-letnico v 

papirnici Količevo Karton ter nenazadnje spoznali prvi novi papirni stroj v Sloveniji v novem tisočletju, 

in sicer v Palomi. 

Tradicije dogodka ni brez zvestih partnerjev, ki naš dogodek že leta spremljate. Tudi letos vas vabimo, 
da ga sooblikujete.   
 

Uvajamo nekatere nove možnosti, vaša podpora dogodka bo v skladu s trendi bolj digitalna 😊. V 
prilogi vam pošiljamo okvirno predstavitev možnosti sodelovanja, v skladu z negotovo situacijo bomo 
tako vsebino kot ceno pripravljenih paketov spreminjali, saj si želimo vašega sodelovanja tudi v 
naslednjih letih. 
 
Veseli bomo vašega odziva, kakšne nove ideje za sodelovanje pa tudi informacije, če imate glede 
udeležbe kakšne pomisleke.  Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu 
petra.prebil.basin@gzs.si ali po telefonu + 386 1 58 98 274. 

 
Lep poletni pozdrav, 
 
       
Petra Prebil Bašin Marko Jagodič 
direktorica predsednik 
Združenje papirne in papirno predelovalne industrije Društvo inženirjev in tehnikov papirništva 
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