
SRIP MATPRO: 

Pogled v prihodnost S4

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2.»Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije
ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in
storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.
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SRIP MATPRO 2017 – 2021… in naprej

»Glede na dosedanje delo in odlične rezultate imamo 

občutek, da ne gre le za projekt, temveč za skupnost, 

ki gradi most med državo, institucijami znanja in 

podjetji. Skupaj ustvarjamo prostor za dialog, 

prilagajanje in učenje, da se bomo lahko bolj 

učinkovito odzivali na prihodnje izzive.« 

Marko Drobnič, predsednik uprave podjetja TALUM d.d. 

in predsednik SRIP-a MATPRO



Uspešno povezovanje gospodarstva in institucij znanja 

 povečanje članstva za 190 %.

Postavitev fokusnih področij, ki predstavljajo razvojni 

potencial za Slovenijo in so v skladu z mednarodnimi 

usmeritvami.

Razvoj kovinskih in večkomponentnih materialov nove 

generacije na štirih področjih materialov v okviru 

projekta MARTINA  nadaljuje se v projektih Čmrlj in 

Martin.

Priročnik o družbeni trajnosti TRAJNOST = PREDNOST. 

Oblikovanje karierne platforme za napovedovanje 

potreb po kompetencah v okviru pilotnega projekta 

razvoja človeških virov.

Modularni izobraževalni program za področje 

kompozitov EduCOMP, oblikovan na podlagi dolgoročnih 

napovedi potreb po kompetencah.

Glavni

dosežki in 

dobre prakse



Tlakujemo pot v prihodnost
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Vzpostavitev verig

vrednosti s poudarkom na

proizvodnji materialov,

namenjenih proizvodnji

kompleksnih izdelkov z

visoko dodano vrednostjo

in velikim potencialom

za umestitev v globalne

vrednostne verige za

dvig konkurenčnosti.

Ob tem velja izpostaviti, da bo zlasti na področju

materialov poseben poudarek namenjen

okoljskim vidikom, kar je odraz evropskih in

svetovnih trendov, ki ciljajo na zmanjšanje

okoljskih bremen proizvodnje ter uporabe in

ravnanja z odpadki.

Fokusna področja 

se ne bodo širila, 

temveč združevala

ter usmerjala v 

skladu z zelenimi 

strategijami in 

trajnostjo.

Za zagotovitev primerljivih 

raziskovalno-razvojnih 

pogojev slovenskim 

podjetjem nadaljujemo z 

vzpostavitvijo in zagonom 2 

pilotnih centrov: Pilotnega 

centra SiPCAST ter 

SiPCOMAT in s pripravo 

predlogov in vzpostavitvijo 

podobnih pilotnih centrov s 

področja materialov, 

jeklarstva, livarstva. 



MULTIKOMPONENTNI 

NEKOVINSKI 

MATERIALI

METALURGIJA

KOVINSKI 

MATERIALI

Pridobivanje in 

proizvodnja materialov

Njihova uporaba in izdelava 

končnih izdelkov sta neposredno 

povezana z evropskim zelenim 

dogovorom  zahteva 

uveljavljanje trajnostnih načel, 

kot so:

- ponovna uporaba, 

- recikliranje,

- zmanjšan ogljični odtis. … da ne bi prišlo do 

uničenja za slovensko 

gospodarstvo 

pomembnih industrijskih 

panog, ki ne bi zmogle v 

celoti izpolniti 

predvidenih zahtev.

Občutna vlaganja v 

razvoj tako novih 

tehnologij kot 

materialov.

Zeleno, ustvarjalno in pametno



visoka 

specializiranost 

in visoka stopnja 

prilagodljivosti

visoka 

tehnološka 

intenzivnost in 

usmerjenost v 

inovacije

relativno 

dobra 

organizacija 

in čvrstost

vključenost
v globalne

verige

tesno sodelovanje
gospodarskih

družb in institucij
znanja pri rabi 

javnih RR sredstev

odgovorno ravnanje, 
efektivna raba virov

in visoka stopnja
recikliranja

izkoriščanje
lokalnih

ponudnikov

dobro 
poznavanje

trga

nišni način
delovanja pri
srednjih in 

majhnih podjetjih
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SERVICES

Steber Metalurgija + kovinsko 

predelovalna industrija

Multikomomponentni steber 
(proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in 

proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas) 

skupaj 3180 družb skupaj 1120 podjetji

• ustvarijo preko 15 mrd € prihodkov,

• 82.960 zaposlenih (vsak 10. 

Slovenec je zaposlen v kovinsko-

predelovalni dejavnosti),

• dodana vrednost /zaposlenega je 

cca 44.000 €,

• več kot 75% izvozno naravnana,

• za investicije je namenjenih več kot 

5 % letne prodaje.

• ustvarili 3,7 mrd € prihodkov,

• 21.800 zaposlenih

• dodana vrednost / zaposlenega 

50.500 €,

• preko 70 % izvozno naravnana,

• za investicije so podjetja namenila 

skoraj desetino letne prodaje. 

2 GLAVNI PODROČJI



Fokusna področja:
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Lorem Ipsum is
simply dummy
text of the
printing and
typesetting
industry.
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PODROČJE FUNKCIONALNIH

PREMAZOV IN NAPREDNIH

VEZIV ZA KOVINE

- funkcionalni premazi ter smole

in veziva

PODROČJE 

MULTIKOMPONENTNIH 

IN PAMETNIH 

MATERIALOV

- večkomponentna

pametna vlakna in 

tekstili ter kompoziti 

PODROČJE JEKEL in

posebnih zlitin

- koncept ultra-čistih jekel 

in zlitin, visoko-trdnostna 

jekla za lahke konstrukcije 

in njihovo preoblikovanje in 

napredne kovinske 

materiale za zahtevne 

aplikacije

PODROČJE ALUMINIJA

- nove visoko-trdnostne in 

ultra-čiste zlitine Al, 

alternativne postopke izdelave 

in maksimalno reciklažo Al in 

tlačno litje Al zlitin

PODROČJE TEHNOLOGIJ

- hitro prototipiranje in dodajne 

tehnologije, reciklaža, napredne 

tehnologije litja in izdelava ulitkov, 

sodobne tehnologije predelave 

polimerov in hibridnih materialov in 

modeliranje procesov izdelave 

materialov



IDENTIFIKACIJA FOKUSNIH PODROČIJ

1. Strategije

• Strategije EU, G7, ZDA, Japonska, Kitajska,...

• Strategije ključnih tehnologij (materiali, energija, okolje, 

mobilnost)

2. Analiza posameznih tehnologij (svet)

• Tržni delež

• Stopnja razvoja in zrelosti

• Ocena razvojnega in kapitalskega potenciala

• Stopnja tveganja

3. Identifikacija potreb, izzivov, potenciala in konkurenčnih prednosti

• R&R izzivi

• Industrija

• Okolje



JEKLO in posebne kovinske zlitine
1.600 Mt (2016) -> 1.900 Mt (2020)

1300 Mt Azija, 200 Mt EU (2021)

- 3. generacija lahkih, visoko-trdnih konstrukcijskih jekel (združevanje 

nosilnih in varnostnih funkcij)

25 B€ (2019) -> 35-40 B€ (2024)



JEKLO

- Nova visoko-temperaturno odporna jekla in jekla za najzahtevnejše 

obratovalne pogoje (temperatura, tlak, radiacija,...)



JEKLO

- Jekla in zlitine z razširjeno funkcionalnostjo in „pametnimi“ lastnostmi



TEHNOLOGIJE

- Aditivne tehnologije (hitro prototipiranje in dodajne tehnologije)



TEHNOLOGIJE

- Funkcionalizacija in zaščita površin



TEHNOLOGIJE

Okolju prijazne tehnologije in trajnostni razvoj

- Litje litin z višjim tališčem, lahkih zlitin, integracija različnih funkcij in 

izboljšanje livnosti

- Zmanjšanje in predelava odpadnega materiala pri preoblikovanju

- Zmanjšanje generacije in reciklaža proizvedene toplote in CO2 izpusta

- Recikliranje pomožnih materialov, uporabljenih pri proizvodnji kovin in 

kovinskih izdelkov



Fokusna področja - domena KOVINSKI MATERIALI

a) Področje jekel in posebnih zlitin
1. Koncept ultra-čistih jekel in zlitin (Metal, Acroni, Štore).

vključki znižujejo trdnostne, predvsem pa dinamične lastnosti materiala, kar pomeni manjšo 
zanesljivost. Izdelava ultra-čistih jekel vključuje RR iniciative na celotnem področju tehnologij 
izdelave jekla, od razvoja in razumevanja sekundarne metalurgije (AOD, VOD, VIM, VAR, EPŽ) 
povezane s termodinamskimi izračuni, razumevanjem in modeliranjem procesov gibanja vključkov v 
talini, in-situ opazovanja nekovinskih vključkov v talini (nastajanje, izločanje, raztapljanje in 
interakcije med vključki), vpliva žlindre, novih metod karakterizacije in analize vključkov, do 
ponovčne metalurgije, vakuumskih postopkov obdelave jeklene taline (VD, VAD, VOD) in specialnih 
metalurških postopkov.

2. Visoko-trdnostna jekla za lahke konstrukcije in njihovo 
preoblikovanje (TPV, Unior, Kolektor, Hidria).
Odkrivanje novih zlitin ter pospeševanje sinteze in vključevanja novih zlitin z višjimi specifičnimi 
mehanskimi lastnostmi, ki omogočajo konstruiranje izdelkov z minimalno težo. Doseganje visokih 
trdnosti (> 1500 MPa) ob visoki elastičnosti (>30%) in žilavosti.
- Jekla z nizko gostoto (6,5 kg/dm3); vplivi toplotne obdelave ter vročega in hladnega preoblikovanja
- Večplastna jekla (multilayer steels); razvoj na osnovi nizko-cenovnih tehnologij in uporaba na 

področju lahkih poškodbeno obstojnih kovinskih konstrukcij (transport)
- Nanostrukturirana jekla; lastnosti pogojena s kemijsko sestavo in možnostjo tvorjenja ustreznih 

precipitatov. Ker so določeni legirni elementi dragi in težko dostopni raziskave usmerjene v možnosti 
direktnega uvajanja ter uporabo alternativnih elementov in metod izdelave.



Fokusna področja - domena KOVINSKI MATERIALI

a) Področje jekel in posebnih zlitin

3. Napredni kovinski materiali za zahtevne aplikacije (Metal, 

Acroni, Kolektor, LTH, Zlatarna Celje).
Razvoja novih specialnih kvalitet jekel, nikljevih super-zlitin, specialnih jekel za visokotemperaturne 

aplikacije, visoko-entropijskih zlitin in biokompatibilnih kovinskih materialov.

- Specialna visoko-temperaturno odporna jekla in trajno obstojne zlitine; povečanje temperaturne 

odpornosti in fazne stabilnosti pri temp. preko 650°C ob hkratni odpornosti na radiacijo.

- Termoelektrične zlitine, senzorji in superprevodniki; doseganje posebnih fizikalnih, električnih, 

magnetnih in multifunkcionalnih lastnosti, razvoj elektro pločevine z občutno nižjimi vatnimi 

izgubami (super-low Watt loss), novi magnetni materiali (neodim -> terbij, disprozij), mat. s 

senzorskimi lastnostmi 

- Biokompatibilni kovinski materiali in biomimetika; izboljšana biokompatibilnost, sposobnost 

resorbcije, razumevanje in nadzor fenomenov degradacije, korozije in žarčenja, preučevanje narave 

in živih organizmov in prenos v tehniko 



c) Področje tehnologij:
1. Hitro prototipiranje in dodajne tehnologije (MARSi, TECOS, LTH).

Razvoj novih kovinskih materialov – orodna jekla, obvladovanje mikrostrukture z direktnim vplivom 
na spreminjanje lastnosti, vpliv smeri gradnje in gostote, izdelava tiskanih izdelkov velikih dimenzij, 
tiskanih kompozitov in nanokompozitov, večja natančnosti tiska in kvalitete površine, izdelki z 
gradientno sestavo in lastnostmi, kombiniranje tehnologij

2. Reciklaža (kovinski materiali, redke zemlje, kompoziti, pomožni 
materiali, stranski produkti) (Magneti, Kolektor).
Uspešna reciklaža se začne že pri razvoju materiala, konstruiranju komponent in načrtovanju 
proizvodnega procesa, ki vključuje tudi reciklažo pomožnih materialov, sekundarnih produktov, toplote in 
CO2 ter odpadnih materialov – poudarek na reciklaži magnetov/redkih zemelj in sekundarnih surovin. 

3. Napredne tehnologije litja in izdelave ulitkov (LTH, Livar, Kovis).
- prevladovanje zahtevnih ulitkov s kompleksno geometrijo, povečanja izdelave delov ulitih v 

testastem stanju s tehnologijami Squeeze Casting, Rheo Casting, Thixo Casting
- izboljšanje učinkovitosti procesov litja, uporaba neposrednega hlajenja, povečanje kvalitete površine 

ulitkov in zmanjšanje poroznosti 
- hitro strjene strukture in izboljšanje metalurških faz 
- višja integriteta in izboljšanje livnih lastnosti, integracija toplotnih obdelav

4. Modeliranje in simulacija

Fokusna področja - domena KOVINSKI MATERIALI



Pilotni centri
a) Jeklo

 Priprava predloga pilotnega centra na področju jeklarstva (Čiste

moderne tehnologije izdelave ultra čistih in visoko trdnih jekel); 

priprava predloga: SIJ Metal Ravne, SIJ Acroni, Štore Steel, UL – NTF, 

IMT

b) Livarstvo

 Priprava predloga pilotnega centra na področju livarstva (Simulacijski

livarski center z integracijo tehnologij INDUSTRIJE 4.0); priprava

predloga: livarne, UL – NTF, IMT



Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2.»Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije
ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in
storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

ALUMINIJ

Prednosti:

• Nizka teža

• 100 % reciklabilnost

• Visoke mehanske lastnosti

• Korozijska odpornost

Uporabnost:

• Transport

• Gradbeništvo

• Embalaža

• Farmacija

• Strojništvo

• Elektrotehnika

• Energetika

• Vesolje



Al - STRATEŠKI MATERIAL

SVET:

Primarni Al (2020): 

65,3 mil. t 

(57 % Kitajska)

• EU: 3,6 mil.t

• 1/3 uvoz prim. Al

• Izvoz sekundarnega Al 

SLOVENIJA:

• 2014 /t: 360.244

• 2019 /t: 443.656

Povečanje porabe Al v EU 

do 2050:40%, na 18 mil. t



Alternativni postopki izdelave in maksimalna reciklaža AI

Tlačno litje AI zlitin

Nove visoko-trdnostne in ultra-čiste zlitine AI

• Uvedba novih izboljšanih tehnologij.
• Izdelava najzahtevnejših ulitkov.
• Razvoj posebnih materialov.

• Visoko-tehnološki postopki izdelave in obdelave Al. 

• Ohranitev pridobivanja primarnega Al – zelena 

proizvodnja.

• Uporaba čim večjega deleža sekundarnih surovin.

• Razvoj in izdelava novih Al-zlitin za najzahtevneše pogoje 

uporae (transport, gradbeništvo, vesolje, medicina,...)

• Uporaba alternativnih legirnih elementov (RE, Zr, In, Li,...)

• Uporaba modernih simulacijskih orodij in umentne 

inteligence.



ALUMINIJ V SODOBNI 

ARHITEKTURI

MATERIAL PRIHODNOSTI

SiPCAST - Slovenski pilotni center za napredne 

strjevalne tehnologije lahkih kovin 

V 10 letih postati najmočnejši center na področju 

lahkih kovin in zlitin ter naprednih tehnologijZAMUJAMO!

RR iniciative usmerjene v razvoj novih visoko-
trdnostnih in ultra-čistih Al zlitin z boljšimi 
mehanskimi lastnostmi in korozijsko odpornostjo.

PROJEKTI!



Fokusna področja: Multikomponentni (nekovinski) materiali 

d) Multikomponentni pametni materiali

1. Večkomponentna pametna vlakna in 

tekstili.
Vgrajene funkcije (odziv na okolje, senzorji), 

pasivna ali aktivna varnost (antibakterijsko 

delovanje, razelektritev), informacija (UV 

senzorji), udobje (pasivno ali aktivno ohranjanje 

optimalne temperature). Odlične lastnosti, 

obnovljive ali reciklirane surovine.

2. Kompoziti.
State-of-the-art sestave, proizvodnje, obdelave v 

visoko-tehnoloških sektorjev (npr. letalstvo, 

avtomobilizem, energija, prosti čas/šport, 

gradnja). Avtomatizacija in krajšanje 

proizvodnje, nove surovine (termoplastične 

smole), kombinacija z aditivnimi tehnologijami. 

Vzdrževanje in recikliranje kompozitov.

Shi, Q., Sun, J., Hou, C. et al. Advanced Functional Fiber 

and Smart Textile. Adv. Fiber Mater. 1, 3–31 (2019). 

https://doi.org/10.1007/s42765-019-0002-z



Fokusna področja: Multikomponentni (nekovinski) materiali 

e) Funkcionalni premazi in napredna 

veziva za kovine

1.Funkcionalni premazi.
Okoljska sprejemljivost (brez hlapnih

organskih topil, obnovljive komponente), 

funkcionalnost (funkcionalna

nanopolnila, indikatorji izrabe in 

poškodb) in obstojnost (samoobnovljivi

premazi).

2. Smole in veziva
Nižji izpusti (opuščanje/zamenjava 

topil), sestava za izboljšano 

funkcionalnostjo in širšo aplikacijo, hitre 

aplikacije (primerno za hitro 

proizvodnjo npr. kompozitov ali lepljenih 

struktur), obnovljive komponente.



2019> Poudarek: Kompoziti

 Znaten sektor z mnogimi igralci (Elan, Veplas, AformX, 
Pipistrel, Kolpa, Akrapovič, Polycom, Donit)

 Lastne blagovne znamke, visoka dodana vrednost (kompleksni 
proizvodi)

 Opravljen pregled podpornega okolja: nezadostna raziskovalna, 
akademska in izobraževalna podpora

 Predlog: SiPCOMAT – slovenski pilotni center za kompozitne 
materiale

Cilj: Pilotni center (vzhodna kohezijska regija) 

Industrija: prostor in infrastruktura, projekti

Država: oprema

Predvideni rezultati: 

Povečana razvojna sposobnost industrije 

Prehod na zahtevnejše tehnologije/izdelke – povečana vrednost

Razvoj v akademskem sektorju



2020> Poudarek: večkomponentna pametna vlakna in 

tekstili

 Uspešna panoga (Slo in EU)

 Aktiven proces integracije pasivnih in aktivnih 

funcionalnih lastnosti v vlakna in tkanine –

ključen premik za večjo dodano vrednost

 Nujnost podpore za ambiciozne projekte –

temelj za uspeh v prihodnosti.

 Izziv v povezovanju ključnih akterjev (Aquafil-

SLO, Beti, Filc, Predilnica Litija, Uni Lj NTF 

Tekstil)



Pilotni centri
a) SiPCAST

 zagon Slovenskega pilotnega centra za napredne strjevalne tehnologije

lahkih kovin (predlog pripravljen in čaka že od 2018)

b) Jeklo

 Priprava predloga pilotnega centra na področju jeklarstva (Čiste

moderne tehnologije izdelave ultra čistih in visoko trdnih jekel); 

priprava predloga: SIJ Metal Ravne, SIJ Acroni, Štore Steel, UL – NTF, 

IMT

c) Livarstvo

 Priprava predloga pilotnega centra na področju livarstva (Simulacijski

livarski center z integracijo tehnologij INDUSTRIJE 4.0); priprava

predloga: livarne, UL – NTF, IMT

d) Multikomponentni materiali - SiPCOMAT

 Slovenski pilotni center za kompozitne materiale (predlog v finalni fazi; 

ELAN, Veplas, Pipistrel,…) 



Sodelovanje

a) Horizontalno znotraj partnerjev SRIP MATPRO 

 Znotraj posameznega fokusnega področja

 Znotraj polja Kovinski materiali

 Med stebroma kovinski materiali – multikomponentni materiali

 Združitev in povezava materialov kot celote

b) Med različnimi SRIP-i

 Mobilnost

 Krožno gospodarstvo

 Pametne tovarne

 Pametna mesta

c) Vključevanje ključnih omogočitvenih tehnologij

 IKT

 Robotika

 Plazemske in nanotehnologije

 Fotonika

 Tehnologije vodenja



 78 strokovnih

 52 splošnih

novi profili

nove kompetence

2021-
2023

RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

ZELENO

DIGITALNO

ključni profili

SRIP usmerja in napoveduje potrebe po kompetencah

 KOC omogoča izobraževanje zaposlenih za 

konkretne kompetence



RELEVANTNE VSEBINE, IZMENJAVE IZKUŠENJ IN

DORBIH PRAKS SKOZI IZOBRAŽEVANJA IN

USPOSABLJANJA TER POVEZOVANJA

NAPOVEDI POTREB PO KOMPETENCAH Z OPISI

IN STOPNJAMI NA VOLJO ZA UPORABO

KARIERNA ORIENTACIJA IN PROMOCIJA

POKLICEV

2

1

3

4

POBUDE ZA IZOBRAŽEVALNI SISTEM, SRIP

AKADEMIJA IN PODPORA SiPCAST IN SiPCOMAT

NA PODROČJU RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV

NA ZAPOSLENE / PODJETJA USMERJEN PRISTOP



Intervizijske skupine za kadrovike

Intervizijske skupine za razvojnike ter
strokoven kader na vodilnih pozicijah

Povezovanje s KOC MAT

Usposabljanje za upravljanje s talenti

Oblikovanje programa EduComp

Usposabljanje za izvajanje Individualnega 
kariernega načrta 

Usposabljanje mentorjev za medgeneracijski 
prenos znanja

Oblikovanje pobud za implementacijo 
izobraževalnih vsebin

Podpora SiPCAST in SiPCOMAT na področju RČV 

Promocija poklicev

Usposabljanje uvajanje sprememb v podjetja

Usposabljanje za upravljanje s talenti in 
oblikovanje zmagovitih timov



Trajnost: Kje smo?

 Prisotnost industrije proizvodnje materialov v Evropi je konkurenčna 
prednost!

 Proizvodnja je ključna za prehod v podnebno nevtralno krožno 
gospodarstvo: 

 Je prvi člen drugih vrednostnih verig širšega gospodarstva, ki jih oskrbuje s 
surovinami

 Podpira kroženje snovi v gospodarstvu:

 Tradicionalne tehnologije reciklaže

 Zasnovo novih materialov z izločanjem nevarnih in škodljivih ter zajem koristnih in 
dragocenih snovi

 Ker je praviloma energetsko intenzivna se sooča z izzivom:

 Izboljšanja energetske učinkovitosti 

 Znižanja izpustov TGP in 

 Razvoja novih tehnologij (elektrifikacija)



Trajnost: Kam gremo?

 Podporne tehnologije za prehod

 Digitalizacija

 Obnovljivi viri energije

 Hibridne tehnologije (3D tisk…)

 Preporod ostalega gospodarstva zaradi razvoja nove infrastrukture 
(omrežja elektrike, H2, CO2…), nizko-ogljičnih tehnologij, materialnih 
platform

→ sledljivost, povezanost vrednostnih verig

→ zapiranje verig in prehod iz linearnega v krožno



Na poti k trajnosti – predstavitvena 

brošura
1. Perspektivni materiali in 

trendi prihodnosti

2. Podjetja na poti k trajnosti

• „Osebna izkaznica podjetij“

• Moto

• Preračun TGP



Our 
Mission

Naši cilji so konkretni in

neposredno povezani z

interesi industrije.

Dolgoročni cilj SRIP-a: 

Slovenska industrija 

materialov prepoznana kot 

ena najbolj inovativnih in 

uspešnih ter zaželen in 

idealen kandidat za najbolj 

prodorne mednarodne verige 

vrednosti.

Prizadevamo si:

povečati dodano vrednost

v sektorju,

ohranjati visoko kvalitetne

zaposlitve in

podpirati dolgoročno 

inovativnost. 

Naša vloga je še

nadalje povezovati

člane za skupne

projekte.



Vizija
SRIP MATPRO vidimo kot partnersko stičišče države, 

inštitucij znanja in gospodarstva, kjer z roko v roki 

skupaj ustvarjamo prostor za dialog, prilagajanje in 

učenje, in s tvornim in proaktivnim sodelovanjem 

omogočamo kar najbolj učinkovite odzive celotne 

družbe na vedno nove razvojne izzive. 

Za uspešno dolgoročno delovanje partnerstva je 

pomembno tudi učinkovito izvajanje 

komunikacijske strategije, zasnovane na 

razumevanju SRIP-a MATPRO kot znamke ter 

promocije, ki  presega promocijo zgolj enega SRIP-a 

ter preko promocije strategije pametne 

specializacije, razvojno-raziskovalne dejavnosti in 

inovacijske kulture preraste v promocijo znanja 

kot temelja za uspešno Slovenijo in blagostanje 

njenih prebivalcev.  


