
 

 

VABILO 
5. RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA 

Sedanje in prihodnje oblike podpore razvoju v podjetjih 
 v sredo, 8. marca 2017 ob 10.00 uri, 

v dvorani URŠKA na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
Vstop prost! 

Glavni namen dogodka je predstaviti strokovni in širši javnosti pestrost in širino razvojnih aktivnosti v gozdno-lesni verigi ter 
predvsem možnosti za podjetja, da se aktivno vključujejo v domače in mednarodne razvojne projekte, preko katerih lahko 
uresničijo svoje razvojne načrte. Razvojni dan je tudi odlična priložnost za medsebojno spoznavanje in povezovanje 
raziskovalcev iz razvojnih organizacij in razvojnikov iz podjetij s ciljem prenosa znanja, novih idej in projektov. Letošnji fokus 
razvojnega dne bo poleg predstavitve dobrih praks vključevanja podjetij v RRI projekte ter prikaza obstoječih in prihodnjih oblik 
sektorske in državne podpore razvoju predvsem na t.im. Strateških razvojno inovacijskih partnerstvih (SRIP).  
Vabljeni so vodstveni in razvojni kader iz podjetij, raziskovalci, arhitekti, študentje, dijaki, ministrstva ter mediji! 

 

PROGRAM 
10:00 Uvodni nagovori 

x Jože Prikeržnik, direktor Direktorata za lesarstvo, MGRT 
x Miha Humar, dekan Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani 
x Podelitev nagrade za življenjsko delo, nagrado podeljuje Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS 

10:30 Predstavitev izkušenj podjetij vključenih v  EU in domače razvojno-raziskovalne projekte
x dr.  Aleš Ugovšek , M SORA,  TIGR4smart 
x dr. Iztok Šušteršič, UL FGG,  IQdom  
x dr. Primož Oven, UL BF, Cel krog 
x dr. Andreja Kutnar, UP, Innorenew COE 

x Tamara Högler, Cyberforum, FORESDA 
x Franc Tolar, Alples, Inteligentno pohištvo 
x Dr. Peter Wostner, SVRK, SRIP

12:30 Okrogla miza: Razvojne priložnosti v prihodnosti – Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju  
»Pameten dom z lesno verigo« 

Pogovor bo vodil dr. Aleš Ugovšek, M SORA 
Udeleženci; 
x dr. Peter Wostner, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
x Igor Milavec, GZS Združenje lesne in pohištvene industrije 
x Alojz Burja,  Lip Bled d.o.o. 
x Franc Zupanc, Alples d.d. 
x dr. Primož Oven, UL BF Oddelek za lesarstvo 
x dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije 

13:30 Mreženje za razvoj 
Druženje udeležencev razvojnega dne kot priložnost za nove povezave in ideje. 
 

Dogodek bo povezoval in vodil dr. Aleš Ugovšek. 
Udeležbo najavite najkasneje do 7. marca 2017, preko spletne prijavnice;  

http://www.ditles.si/dogodki/napovednik/5-razvojni-dan-gozdno-lesnega-sektorja/  
 

Veselimo se srečanja z vami. 
dr. Miha Humar, UL, BF, Oddelek za lesarstvo 

Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije 
Dr. Boštjan Lesar, DIT lesarstva Ljubljana, predsednik 

http://www.ditles.si/dogodki/napovednik/5-razvojni-dan-gozdno-lesnega-sektorja/

