
 

 

VABILO 

4. RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA 

Slovenska lesarska podjetja v mednarodnih RR projektih in prihodnje oblike podpore razvoju 

 v sredo, 9. marca 2016 ob 10.15 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 z ciljem prenosa znanja, novih idej in projektov. Letošnji fokus 
razvojnega dne bo poleg predstavitve dobrih praks vključevanja podjetij v evropske projekte Obzorja 2020 ter 7. Okvirnega 

programa ter prikaz obstoječih in prihodnjih oblikah sektorske in državne podpore razvoju.  

Vabljeni so vodstveni in razvojni kader iz podjetij, raziskovalci, arhitekti, študentje, dijaki, ministrstva ter mediji! 
 

PROGRAM 
10:30 Uvodni nagovori 

 Jože Prikeržnik, direktor Direktorata za lesarstvo, MGRT 

 Igor Milavec, direktor GZS- Združenje lesne in pohištvene industrije 

 dr. Igor Milek, SPIRIT Slovenija 

11:00 Predstavitev izkušenj podjetij vključenih v  EU razvojno-raziskovalne projekte H2020 ali 7OP

 Barbara Šubic, M SORA,  WINTHERWAX 

 Alojz Selišnik, Melu, ECO-SILENTWOOD 

 Iztok Bizjak, Gonzaga-Pro,FurnIT-SAVER 

 Blaž Primožič, Proform, Wallco 

 Brane Knehtl, Helios, NEXT1KOAT 

 Franci Sodja, Lip Bled, Hol-I-Wood PR 

 dr. Andreja Kutnar, UP, Innorenew COE 

 dr. Hojka Kraigher, GIS, Euforinno

13:30 Okrogla miza: Obstoječe in prihajajoče priložnosti za sofinanciranje razvojno-investicijskih projektov 
podjetij  - ali smo na njih pripravljeni? 

Pogovor bo vodila dr. Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije 

Udeleženci; 

 dr. Peter Wostner, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

 dr. Miha Humar, UL BF, Oddelek za lesarstvo 

 Aleš Dolenc, M SORA d.d. 

14:00 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 8. marca 2016, preko spletne prijavnice;  

https://www.gzs.si/zdruzenje_lesne_in_pohistvene_industrije/Novice/ArticleId/50470/  
Veselimo se srečanja z vami. 

dr. Miha Humar, UL, BF, Oddelek za lesarstvo 
Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije 

Konzorcij projekta WINTHERWAX (www.wintherwax.si)  
Borut Kričej, DIT lesarstva Ljubljana, predsednik 
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