
 

             

Inovacije in vzdržen tehnološki razvoj – ali je še kakšna druga alternativa? 

TRINET - konferenca treh tehnoloških platform gradbeništva, lesarstva in plasttehnike  v sodelovanju z branţnimi zdruţenji na GZS 

Torek, 6. julij 2010, Dimičeva 13, Ljubljana, GZS, dvorana A 

Namen:  

- predstaviti inovacije ter za to potrebne raziskovalne in razvojno-tehnološke aktivnosti kot edini dolgoročno uspešen način izhoda iz 

gospodarske krize in zagotovilo za nadaljnjo  vzdrţno gospodarsko rast  

- kritično predstaviti delo TP na nacionalnem in evropskem nivoju s poudarkom, kaj sedaj TP delajo in nudijo gospodarstvu  

- predstaviti ključne gonilnike za inovacije in tehnološki razvoj, s primeri uspešne uporabe znanj iz RR  

- pomen energetsko vzdrţnega tehnološkega razvoja za izhodno strategijo Slovenije, v katerem edina naša strateška surovina – les, ni 

vključena, zavedanje o pomenu trajnostne gradnje pa je premajhno 

- izdelati program najaktualnejših nalog (kdo, kaj, kako) za zagon razvojno-inovacijskih procesov  

- izdelati skupne povzetke ter evidentirati med branţne sinergije. 

Vabljeni: vodilni predstavniki podjetij, vodje razvoja, predstavniki RR organizacij 

PROGRAM: 

9.45  Registracija udeležencev 

10.00  Pozdravni in uvodni nagovori, dr. Roko Ţarnić, minister za okolje in prostor (predvidoma), Samo Milič Hribar, GZS, Janez Navodnik, 
TRINET 

10.30  Les – najprej gradivo in na koncu gorivo, prof. dr. Franci Pohleven, SGLTP in BF-oddelek za lesarstvo  

10.45  ECTP/SGTP za gospodarstvo – kaj nudijo in omogočajo, mag. Vladimir Gumilar, RS SGTP in SGG 

11.00  Z inovacijami in naprednimi materiali do pasivnih hiš, Janez Navodnik, TP NaMat in TC Polieko  

11.15 Odmor 

11.30  Energija, okolje, življenjski cikel – vodila za inovacije v gradbeništvu, dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK 

11.45  Inovacije kot gonilo izgradnje avtocest včeraj in v prihodnje, Metod Di Batista, DDC 

12.00  Les – tradicionalno gradivo za inovativne izdelke in storitve, dr. Miha Humar, BF-oddelek za lesarstvo, Igor Milavec, Lesarski grozd 

12.15  Absorberski  materiali za integracijo s čipi, Bogo Miklavčič, direktor Kolektor Magma d.o.o. 

12.30  Novi NRRP spodbuja inovacije in inovativnost?  Alenka Avberšek, GZS 

12.45 Panelne delavnice – prioritetna vodila in ukrepi za intenziviranje  razvojnih aktivnosti in inovativnosti 

Identifikacija vodil za spodbujanje in podporo inovativnosti in intenzivnejšemu tehnološkemu razvoju  

Identifikacija aktivnosti in ukrepov za zagon politik, gonilnikov in instrumentov . 

14.00  Skupno zasedanje in zaključek 

Kotizacije ni. Prijava je možna preko online prijavnice na http://www.gzs.si/slo/50234 Pohitite, število mest je omejeno! 

    

Operacijo delno financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologi v sodelovanju z Javno agencijo za tehnološki 
razvoj 

 

http://www.gzs.si/slo/50234

