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Poslanstvo:

je v ustvarjanju, širjenju in 

prenosu znanja na 

področju naravoslovnih in 

tehniških znanosti ter 

znanosti o življenju.



1. Odsek za raziskave sodobnih materialov

 Kdo ste?

Odsek je nastal leta 1998, ob reorganizaciji večjega Odseka za keramiko.

 Kaj počnete?

- Bazične raziskave:

Bazične raziskave:  keramika, tanki filmi, nanomateriali. 

- Aplikativne raziskave: razvoj novih izdelkov in karakterizacija mat. za industrijo.

- Izobraževanje mladih kadrov (doktorski študenti).

 Koliko ljudi je zaposlenih v celoti?

Zaposlenih je 24 sodelavcev.

 Koliko ljudi dela na projektu, ki bo predstavljen

v nadaljevanju?

Na projektu delajo trije raziskovalci. 



2. a) Ideja – namen projekta

 Bistvo projekta: trajanje, vrednost, število zaposlenih…

- Pomoč pri uvajanju nove tehnologije; recikliranje kovinskih magnetov,

začetek sodelave: 2015, vrednost: 40.000 €, število zaposlenih v UMC:  35

 Po koncu bomo vedeli več, vedeli kaj novega….

- Predvidevamo, da bo v leto 2020 stekla proizvodnja recikliranih magnetov.

 Projekt je čisto nov/ je nadaljevanje nečesa

- Projekt je nov.

 Cilj, ki se ga zasleduje je…

- Proizvodnja magnetov.

- Razvoj magnetov z izboljšanimi lastnostmi: aplikativne in bazične raziskave.



2. b) Kako je prišlo do sodelovanja s 

partnerjem iz ZDA?

 Sodelovanje je novo / je plod preteklega dela?

- Sodelovanje je novo vendar je predvsem posledica večletnega neformalnega  

sodelovanja.

 Partnerja ste/niste iskali znotraj obstoječih poznanstev

- Partner iz ZDA se je sam obrnil na nas.

 Dogovor o sodelovanju je bil dosežen takoj / trajalo je nekaj časa / trajalo je 

zelo dolgo

- Dogovor o sodelovanju je bil sklenjen tri leta po ustanovitvi podjetja UMC.



2. c) Lastne izkušnje pri sodelovanju s 

partnerjem iz ZDA

 Sodelovanje s partnerjem iz ZDA je ključno za izpeljavo projekta / partner iz ZDA je le 

dodana vrednost projektu

- Partner iz ZDA je vsekakor ključen za izvajanje projekta.

 Če partnerja iz ZDA ne bi bilo, bi bilo drugače – zakaj? Bolje, slabše…

- Ne bi bilo skupnega projekta.

 Največjo dodano vrednost partnerja iz ZDA vidite v tem, da…

- Razširili smo raziskovalne aktivnosti v smeri, ki omogoča izdelavo materialov z izboljšanimi   

lastnostmi in s tem sedaj sodelujemo pri formiranju nove tovarne.  

 Morebitne administrativne ovire? Pogodbe, zakonodaja, določbe IPR… (če je v vašem 

primeru relevantno)

- Resnih tovrstnih ovir ni (carina!).



3. zaključek

 Trenutno stanje projekta

- Naše raziskovalne aktivnosti se nekoliko stopnjujejo.

 Predviden zaključek projekta

Predvidevamo, da bomo sodelovali daljši čas. 

 Možnosti sodelovanja tudi v prihodnje

- Vsekakor.

 Na kaj bi „opozorili“ bodoče prijavitelje pri sodelovanju z ZDA (mogoče 

ena ali dve ključni zadevi, če sta)

- V našem primeru je bilo ključno za vzpostavitev formalne sodelave to, da 

smo bili vedno pripravljeni pomagati, tudi takrat ko še ni kazalo na uspeh.



Dodatne informacije

 Kontaktni podatki:

doc. dr. Srečo Škapin, sreco.skapin@ijs.si

doc. dr. Matjaž Spreitzer, matjaz.spreitzer@ijs.si

Vodja Odseka za raziskave sodobnih materialov
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Urban Minning Company

Tu še lahko omenim, da slovenska 

podjetja izdelujejo opremo za tovarno 

v milijonski vrednosti  


