Vabimo vas, da se udeležite odprtja razstave in posveta

Pohitite s prijavami !

Obveščamo vas, da v sklopu Konzorcija za Severno Primorsko regijo in v sodelovanju z RRA
Severne Primorske, organiziramo posvet
v Goriški knjižnici Franceta Bevka, Trg E. Kardelja 4 v Novi Gorici

v sredo 19. septembra ob 16:00 uri
Odprtje razstave Čar lesa in v okviru razstave strokovni posvet

Les - strateška dobrina Slovenije:
sodobni vidiki predelave in uporabe lesa
16:00

Odprtje razstave Čar lesa
v avli Slovenskega narodnega
gledališča Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 5

Pozdravni govori:
Direktor Regionalne razvojne agencije severne Primorske: Črtomir Špacapan
Župan Mestne Občine Nova Gorica: Matej Arčon
Generalni direktor Direktorata za lesarstvo MGRT: Jože Prikeržnik

16:30

Nedeljko Gregorič

Moderator posveta: Les strateška dobrina Slovenije - sodobni vidiki predelave in uporabe lesa

16:40
Franc Pohleven, UL, BF-OL
Pomen lesne industrije za regionalni razvoj Slovenije
Les predstavlja strateško dobrino Slovenije. To surovino bi morali doma predelati v končne izdelke, z najvišjo dodano vrednostjo.
Predelava bi potekala na gozdnih področjih Slovenije, kjer ta dobrina nastaja. Tam bi ponovno ustanavljali CPL, ki bi omogočili delovna
mesta v domačem okolju ter s tem prispevali k regionalnemu razvoju Slovenije. Pripomogli pa bi tudi k poselitvi podeželja, kar je še zlasti
pomembno za obmejna področja.
Matjaž Pavlič in Marko Petrič,
Sodobni in efektni premazi za les
UL, BF-OL
Premazi za les so vedno zanimiva tema za znanstvenike, strokovnjake ter ostale, ki želijo les in lesene izdelke čim dlje ohraniti v vsej svoji
lepoti. Premazi pa so prav tako zanimivi z vidika njihove uporabnosti. Na področju lesnih premazov poteka intenziven razvoj o katerem
bomo slišali v prispevku, kjer pa bomo predstavili tudi nekaj novih dognanj kakor tudi tako imenovane efektne premaze, ki zopet
postajajo aktualni.
17:00

17:20
Primož Oven, UL, BF-OL
Nanoceluloza iz lesne biomase: pridobivanje in uporaba
Lesna biomasa, je polimerni kompozit, ki ga sestavljajo celuloza, hemiceluloze in lignin. S kombinacijo mehanskih postopkov je mogoče iz
lesne biomase pridobiti različne tipe nanoceluloznih delcev. Zaradi izredno dobrih lastnosti, je nanoceluloza material s skorajda
neomejenimi možnostmi uporabe. V razpravi se bomo zato posvetili načinom pridobivanja različnih nanoceluloznih tipov in orisali
možnosti njihove uporabe.
17:40
Jože Vižintina, UL, FS
Slovenija kot razvojno-inovacijska država v izbranih nišah
Slovenija je danes srednje razvita država z inovacijskim sistemom, ki še ne dosega želenih ciljev v domačem okolju kakor tudi ne v širšem
svetovnem prostoru. Navkljub velikemu vlaganju v raziskave in razvoj pa Slovenija še nima dovolj kritičnega mišljenja, o kakovosti
izobraževanja in znanosti, ter je posledično še vedno sledilka razvoja, namesto, da bi bila razvojno-inovacijska država. Na osnovi analiznih
podatkov bo podano nekaj predlogov kako bi bilo mogoče doseči, z doslednim uresničevanjem inovacijske strategije, prehod Slovenije od
položaja sledilcev do nivoja razvojni produktov v izbranih nišah.
Velislav Žvipelj,
Slovenski regionalno razvojni
Finančne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obmejna področja
sklad
Slovenski regionalno razvojni sklad nudi ugodna razvojna posojila prijaviteljem, z začetnimi investicijskimi projekti, na problemskih
območjih z visoko brezposelnostjo ter na obmejnih problemskih območjih v RS. Posojila so dolgoročna (do 10 let) z do 2-letnim
moratorijem, ter izjemno ugodno fiksno obrestno mero 0,01 % letno. Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja ter vodenja
posojil, vlagatelj krije le stroške zavarovanja posojila. Sklad po razpisu nudi do 75% sofinanciranje projektov.
18:00

18:20 Nedeljko Gregorič
Razprava
Strokovna diskusija, razprava in odgovori predavateljev na zastavljena vprašanja
18:40

Pogostitev in ogled razstave

