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Martina

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

RADIO SLOVENIJA 1, 09.06.2019, DANES DO 13-IH, 13:11
ŠPELA BRATINA (voditeljica): V Novem mestu so dopoldne predstavili rezultate razvojno raziskovalnega projekta
Martina. V njem je 16 partnerjev iz industrije, z inštitutov in univerz razvilo nove materiale s katerimi bo lahko slovenska
industrija na svetovnih trgih bolj konkurenčna.
JOŽE ŽURA (novinar): Projekt Martina je trajal tri leta, v tem času so partnerji med drugim razvili osem novih produktov,
86 procesnih rešitev in 122 inovacij. Pomočnik direktorja v družbi TPV Tomaž Savšek je kot ključni cilj izpostavil
vzpostavitev verige vrednosti.
TOMAŽ SAVŠEK: Se vzpostavi sodelovanje med slovenskimi podjetji, da ne izvažamo pol izdelkov ali pa izdelke z nižjo
dodano vrednostjo, temveč da smo sposobni v tej verigi razviti in izdelati izdelke z višjo dodano vrednostjo.
JOŽE ŽURA (novinar): Pomemben je tudi prenos znanja med razvojnimi centri in industrijo. V projekt je bilo vključenih pet
panog. Materiali, orodja, plastika, kemična in avtomobilska industrija. V družbi Sij Metal Ravne so v okviru projekta razvili
novo rodno jeklo z visoko toplotno prevodnostjo s hitrejšim segrevanjem in ohlajanjem, je povedala Tatjana Večko
Pirtovšek:
TATJANA VEČKO PIRTOVŠEK: In to je tisti ključni faktor zaradi katerega so potem poškodbe orodij med obratovanjem
manjše in s tem tudi potem storilnost in pa življenjska doba orodij daljša in posledično tudi manjši proizvodnji stroški.
JOŽE ŽURA (novinar): Skoraj 10 milijonov evrov vreden projekt sta v 60% deležu podprla država in EU. sekretar v službi
v vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
PETER VOSTNER. Projekt Martina ni in ne bi smel bit enkratna zgodba ampak bi moral biti del sistematičnega pristopa
država k svoji razvojni politiki. In to je natančno koncept strategije pametne specializacije.
JOŽE ŽURA (novinar): Ki jo bo potrebno v prihodnjih letih dodatno podpreti z denarnimi vložki države.

