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Ljubljana, 19. 1. 2021 
 

Povabilo k sodelovanju  

v predstavitveni brošuri članov SRIP-a MATPRO 

 

V letošnjem letu načrtujemo predstavitveno brošuro članov SRIP-a 

MATPRO. Brošura bo dvojezična (SLO/AN) in bo predstavljala dosežke SRIP-a 

MATPRO, predvsem pa podjetij, ki kot partnerji sodelujete v njem,  saj 

predstavljate najprodornejši, najbolj razvojno naravnan in inovativen del 

slovenskega gospodarstva. 

V brošuri nameravamo najprej predstaviti najbolj perspektivne nove materiale, ki 

se razvijajo v okviru projekta in poglede strokovnjakov SRIP-a MATPRO na trende 

razvoja teh materialov v prihodnosti. Dodali bomo še nekaj koristnih informacij o 

tem, kaj nam prinašata evropski zeleni dogovor in nova slovenska industrijska 

strategija. 

Osrednji del brošure bo namenjam vam, članom SRIP-a MATPRO, kjer vas vabimo, 

da na kratko predstavite: 

 svoje podjetje (osnovni podatki s QR kodo), 

 proizvod, na katerega ste najbolj ponosni in 

 slogan vašega delovanja.  

Predstavitvi bomo dodali še trajnostni vidik vašega poslovanja v obliki zapisa 

porabe energije v enotah CO2/ t proizvodnje.  

Vemo, da nekateri med vami v okviru trgovanja s toplogrednimi plini te podatke 

že pridno spremljate in preračunavate in se tudi primerjate s podobnimi napravami 

v EU. Tem podjetjem predlagamo, da predstavijo tudi t. i. evropske 

»benchmarke«, če ti za njihov sektor že obstajajo.   

Drugim, zlasti manjšim podjetjem, ki boste svoje izpuste CO2 preračunavali prvič, 

bomo v SRIP-u MATPRO nudili strokovno podporo in pomoč.  

Zakaj so številke o  izpustih TPG pomembne tako za velika kot za manjša 

podjetja? 

V skladu s slovenskim Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) 

morajo do leta 2030 tudi energetsko manj intenzivna proizvodna podjejta, ki niso 

vključena v shemo trgovanja s toplogrednimi plini (TGP), skupaj znižati svoje 

emisije toplogrednih plinov za 43 %.  
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Velika podjejta, ki že poročajo o emisijah TGP,  bodo v skladu z navodili Evropske 

komisije o trajnostnem poročanju morala poročati tudi o izpustih po svojih 

vrednostni verigah, kar pomeni, da se bodo vse pogosteje obračala na svoja 

partnerska mala in srednja podjetja (MSP) in jih prosila za njihove podatke. 

Po emisijah TPG bodo podjetja v bližnji prihodnosti začele spraševati tudi banke, 

zavarovalnice in pokojninski skladi, saj so podatki o izpustih TPG vključeni kot  

sestavni del okvira za spodbujanje trajnostnih naložb, h kateremu bodo te 

organizacije v prihodnje zavezane. 

In če zaključimo še s čisto poslovnim načelom »Česar ne merite, ne morete 

izboljšati«, boste v spremljanju teh podatkov morda prepoznali tudi priložnost za 

izboljšave in zmanjšanje stroškov. 

Predstavnike podjetij, ki se boste odločili za sodelovanje, bomo v drugi polovici 

februarja povabili na informativno spletno srečanje. Na njem bomo podrobneje 

predstavili predvideno metodologijo izračuna vplivov na okolje, ki bo podlaga za 

predstavitve v brošuri in ki jo znotraj SRIP-a MATPRO usklajuje ožja delovna 

skupina.   

Vabimo vas, da nam svoje sodelovanje potrdite do 31. januarja 2021 na e-

naslov alenka.gracnar@gzs.si.   

V primeru dodatnih vprašanj smo vam seveda na voljo.   

S spoštovanjem,   

Vesna Nahtigal 
koordinatorka SRIP-a MATPRO 

mailto:alenka.gracnar@gzs.si

