
                                                                       

 

 

 

Z znanjem do odličnosti 
Datum: sreda, 11. junij 2014 

Lokacija: hotel Mons, Ljubljana  

 

PROGRAM 

 

8.30 -  9.00 Registracija 
 

9.00 – 16.00 

Preddverje dvorane 
Plečnik 

GALERIJA PROJEKTOV: 
Prikaz dosežkov razvojnih potencialov slovenskega gospodarstva v letih od 2007 do 2013  

 

9.00 – 9.30 

Dvorana Plečnik 

 

UVODNI NAGOVORI SLOVENSKEMU GOSPODARSTVU 
Pozdravni nagovor  
g. Tomaž Klemenc, v.d. direktor SPIRIT  Slovenija, javna agencija 
Razvoj slovenskega gospodarstva podlaga za pametno specializacijo 
ga. Andreja Kert, državna sekretarka SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko  
Spodbujamo inovativnost slovenskega gospodarstva 
mag. Janko Burgar, državni sekretar MGRT  
Implementacija znanosti v  gospodarstvo  
dr. Franci Demšar, direktor ARRS  

 

9.30 – 9.45 Podelitev priznanj nacionalnim zmagovalcem Evropske nagrade za spodbujanje 
podjetništva  
Kratka predstavitev zmagovalnih projektov 

 

DOSEŽKI FINANČNE PERSPEKTIVE 2007 - 2013 

9.45 – 11.00 

Dvorana Plečnik 

 

Predstavitev dosežkov razvojnih in tehnološko - investicijskih ter podjetniških projektov 
ga. Tatjana Dokl, Vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja, 
SPIRIT Slovenija, javna agencija  
 

Predstavitev primerov dobrih praks uspešnih podjetij in implementacija znanja v 
gospodarstvo: 
 

AEROSOL d.o.o. interdisciplinarni projekt »UV Aethalometer - inštrument za merjenje ogljičnih 
aerosolov, ki absorbirajo svetlobo v UV in modrem delu 
spektra« 
 

EFOS d.o.o. interdisciplinarni projekt »Avtomatsko zaznavanje pojava škodljivih žuželk« 
 

IMPOL d.o.o razvojno investicijski projekt "Razvoj novih, namenskih aluminjastih polizdelkov za 
zahtevne aplikacije in napredne tehnologije njihovega 
ekstrudiranja” 
 

GORENJE d.d. razvojno investicijski projekt "Visokonergijski učinkoviti aparati za dom” 
 

XLAB d.o.o. razvojno raziskovalni projekt “Inteligentni sistem za obdelavo večdimenzionalnih 
okoljskih podatkov” 
 

 

Moderatorka: ga. Tajda Lekše 
 

11.00 – 11.30 Odmor za mreženje  

11.00 – 16.00 POSLOVNO STIČIŠČE – BREZPLAČNA POSLOVNA SVETOVANJA – Vurnikova dvorana 
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Več informacij: www.foruminovacij.si ali sfi@spiritslovenia.si. 

POGLED NAPREJ 2014 - 2020  

11.30 – 13.00  

Dvorana Fabian 
 
INFORMATIVNO -  
IZOBRAŽEVALNI DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 – 13.00  

Dvorana Plečnik 
INFORMATIVNO -  
IZOBRAŽEVALNI DEL 

 

Vstopne točke za podjetja –  slovenska podjetja naj aktivno sodelujejo pri kreiranju EU 
politik in koristijo brezplačne podporne storitve EU programov  
Predstavitev  mehanizmov vključevanja in informiranja podjetij preko programov EU ter predstavitev 
dobrih praks mednarodnega tehnološkega povezovanja in  vključevanja v pripravo EU razpisov ter  
lobiranja. 
 

Gostje:  
- dr. Igor Milek – Nacionalna kontaktna točka za MSP – SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
- dr. Špela Stres – Evropska podjetniška mreža (EEN)-  Institut Jožef Štefan, 
- dr. Matej Gajzer – TECES-  Tehnološki center za električne stroje,  vodja Kompetenčnega 

centra: Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije in vodja Konzorcija INO- 
Podpora inovacijam v vseh podjetjih, 

- dr. Blaž Nardin -  Gorenje Orodjarna d.o.o., član Razvojnega centra orodjarstva Slovenije- 
TECOS in član evropske raziskovalne organizacije - European Factories of the Future 
Research Association (EFFRA).  
 

Moderatorka: ga. Jadranka Jezeršek Turnes 

 

Design thinking -  enigma ali zgodba o uspehu 
Predstavitev »Design thinkinga« kot vzvoda za razvoj novih produktov  in predstavitev uspešnih slovenskih 
produktov, ki so plod slovenskega znanja s področja oblikovanja in sodobnih tehnologij. 
 

Gostje:    
- dr. Rok Stritar – Ekonomska fakulteta v Ljubljani, 
- g. Luka Stepan, Gigodesign d.o.o., Kompetenčni center za Design Management, 
- g. Andraž Mihelin, direktor ISSA d.o.o., 
- dr. Roman Kužnar, direktor Razvojni center IKT d.o.o.. 

 

Moderator:  mag. Marko Savić, dŠola Ljutomer, svetovalec za oblikovanje poslovnih modelov 

 
 

13.00 – 14.00 Kosilo  in priložnost za mreženje 
 

ČAS NOVIH PRILOŽOSTI 

14.00– 15.30 

 

OKROGLA MIZA 
Dvorana Plečnik 

 

Priložnosti za podjetja in institucije znanja: Kako do leta 2020 izkoristiti mednarodno povezovanje, 
razviti in ohraniti tržne niše ter s sredstvi evropske kohezijske politike umestiti Slovenijo na 
gospodarski zemljevid Evrope in ostalega sveta? Odgovore bomo poiskali skupaj z gosti. 

 
Gostje:   
 

- mag. Janko Burgar, državni sekretar Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije, 
- g. Tomaž Klemenc, v.d. direktor SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
- mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenski podjetniški sklad, 
- dr. Peter Wostner, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
- g. Jurij Dobrila, predsednik Društva oblikovalcev Slovenije, 
- g. Tomi Ilijaš, direktor Arctur d.o.o., 
- ga. Tanja Mohorič,  direktorica za inovacijsko kulturo in evropske projekte Hidria d.d.. 

 

Moderatorka: ga. Jadranka Jezeršek Turnes 

 


