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SRIP MATPRO

Na poti k trajnosti
Pred industrijo so številni izzivi, povezani tudi z načeli zelenega, krožnega in 
trajnostnega. Podjetja, združena v SRIP MATPRO, jih že naslavljajo. 
Barbara Perko

V Strateško razvojno-inovacijskem partnerstvu 
Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) vse bolj 
poudarjajo pomen trajnostnega vidika poslovanja 
podjetij. V počastitev Svetovnega dneva okolja so 
izdali dvojezično promocijsko brošuro, v kateri v 
besedi in sliki predstavljajo dosežke partnerstva 
in podjetij, ki sodelujejo v njem. Sodelujoča pod-
jetja predstavljajo najprodornejši, najbolj razvojno 
naravnan in inovativen del slovenskega gospodarstva. 

V brošuri se predstavlja 22 podjetij in sedem 
institucij znanja. Poleg prikaza ključnih aktivnosti, 
proizvodov in trajnostnega vidika poslovanja podjetij 
so v strokovnih prispevkih prikazani najbolj perspek-
tivni novi materiali ter trendi razvoja teh materialov v 
prihodnosti.  

Razmišljati je treba zeleno
Pomemben vpliv na delovanje industrije imata tako 
Evropski zeleni dogovor kot evropski akcijski načrt 
za krožno gospodarstvo. Vse večji pomen pridobi-
vata okoljska sledljivost in medsebojno sodelovanje 
deležnikov pri transparentnem trajnostnem, 
nefinančnem poročanju po vrednostni verigi. GZS - 
Služba za varstvo okolja je v pomoč pri pripravi ocene 
neposrednih in posrednih izpustov toplogrednih 
plinov podjetij razvila metodologijo spremljanja 
emisij toplogrednih plinov v skladu z navodili, ki se 
oblikujejo pod blagovno znamko Greenhouse Gas 
Protocol za tovrstno poročanje.

»Zlasti industrija, še posebej energetsko intenzivne 
panoge, morajo zato razmišljati ne le o zmanjšanju 

svojega ogljičnega odtisa, ampak tudi o razvoju novih, 
čistih tehnoloških procesov po sprejemljivih cenah 
in novih poslovnih modelih. Pri zelenem prehodu 
bo imela pomembno vlogo tudi pomoč in podpora 
države in EU,« je brošuri na pot zapisal Marko Drobnič, 
predsednik uprave družbe Talum in predsednik 
SRIP-a MATPRO.

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO, 
dodaja, da so »naši cilji konkretni in neposredno 
povezani s potrebami industrije«. Dolgoročni cilj stra-
teškega partnerstva je, »da bo slovenska industrija 
materialov prepoznana kot ena najbolj inovativnih 
in uspešnih ter zaželen in idealen kandidat za najbolj 
prodorne globalne verige vrednosti«. gg

Posvet SRIP MATPRO 2021: Vizija RISS za 
učinkovit trojni prehod
7. in 8. oktobra bo v Portorožu potekal dogodek 
pod okriljem SRIP-a MATPRO, ki je namenjen 
srečanju in izmenjavi mnenj med slovenskim 
gospodarstvom in institucijami znanja. Posvet bo 
namenjen tako pogledu v prihodnost na podlagi 
strategije Slovenije na področju raziskav in razvoja 
kot prihajajočim razpisom in priložnostim za 
dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 
Sodelujoči bodo spregovorili tudi o inoviranju, 
krepitvi področja kadrov, interdisciplinarnih pove-
zavah in še mnogo več. 

Promocijska 
brošura

SRIP MATPRO

Več informacij 
o dogodku

SRIP M
ATPRO ON THE W

AY TOW
ARDS SUSTAINABILITY

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj.  The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Regional Development Fund.
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