Slovenska industrija prihodnosti
“Prehod na krožno gospodarstvo preko Industrije 4.0”

10. september 2019

9.00 – 16.00

Kidričeva 25, 3000 Celje

Krožno gospodarstvo (CE) in četrta industrijska revolucija (Industrija 4.0 ali I4.0) sta nedvomno dve izmed
najbolj vplivnih tematik zadnjega desetletja. Postopoma sta tako prva kot druga strategija razvoja vzbudili
zanimanje oblikovalcev politik, raziskovalnih organizacij in industrije iz celega sveta. Čeprav ju običajno
opisujemo kot dve neodvisni raziskovalni področji, obstaja množica sorodnih tematik, ki predstavljajo
komplementarno vsebino akcijskega načrta Evropske unije za prehod v zeleno gospodarstvo.
Pridružite se nam na enodnevnem dogodku “Slovenska industrija prihodnosti: Prehod na krožno gospodarstvo
preko Industrije 4.0”, v četrtek, 1o. septembra 2020, od 9. do 16. ure v prostorih TECOS Razvojnega centra
orodjarstva Slovenije (Kidričeva 25, SI-3000 Celje) in se seznanite z najuspešnejšimi primeri industrijskega
povezovanja po načelih strategije krožnega gospodarstva in četrte industrijske revolucije.
Simpozij “Prehod na krožno gospodarstvo preko Industrije 4.0” povezuje strokovnjake iz raziskovalnega in
industrijskega okolja, ki svoje izkušnje, razvojno in strateško proizvodno usmerjenost združujejo in predstavljajo preko
koncepta krožnega gospodarstva in I4.0 tehnologij. Namen simpozija je poglobiti znanje in zavedanje o vplivu I4.0 na
oskrbovalne verige krožnega gospodarstva, in določiti pristope, ki jih lahko preko prihodnje industrijske revolucije
implementiramo za podporo krožnosti in trajnosti našega okolja. Z vašo udeležbo na dogodku bomo imeli možnost sooblikovanja odličnega ustvarjalnega okolja za operativno rabo krožnosti kot strategije dobavnih verig, izmenjavo idej
za merjenje napredka prihodnjega industrijskega razvoja in dobro podlago za skupno implementacijo prihodnjega
akcijskega načrta Evropske unije.
POSEBNO OBVESTILO: Če bo zaradi še vedno prisotne nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) potrebno
dogodek odpovedati, bomo za vas pripravili spletno obliko simpozija (v obliki webinarja na isti dan). O točnem poteku
dogodka vas bomo pravočasno obvestili.

Organizator dogodka:

TECOS - Razvojni center orodjarstva Slovenije

Kontaktne informacije:

Špela Bordon, T: +386 (0) 3 490 09 20, e-naslov: info@tecos.si

VSEBINSKI PROGRAM
9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

9.30 - 9.45

Uvodni nagovor gostitelja (dr. Aleš Hančič, TECOS)

9.45 - 10.00

Predstavitev SRIP Krožno gospodarstvo (dr. Dragica Marinič, Štajerska GZ)

10.00 – 12.30 Novi modeli krožnega gospodarstva - Program LIFE
10.00 – 10.15

LIFE CEPLAFIB (dr. Vesna Žepič Bogataj, TECOS)

10.15 – 10.30

LIFE Turn to e-circular (mag. Emil Šehić, ZEOS d.o.o.)

10.30 – 10.45

LIFE BAQUA (Maja Srebrnjak, AMBI - Metalplast)

10.45 – 11.00

LIFE BioTHOP (dr. Barbara Čeh, IHPS)

11.00 – 11.15

LIFE for Acid Whey (dr. Maja Zupančič Justin, ARHEL d.o.o.)

11.15 – 11.30

LIFE CITRUSPACK (Peter Fajs, TECOS)

11.30 – 11.45

LIFE HIDAQUA & in LIFE RusaLCA (dr. Sara Seršen in dr. Primož Oprčkal, ZAG)

11.45 – 12.00

LIFE ClimatePath2050 (mag. Stane Merše, IJS-CEU)

12.00 – 12.30 Odmor za kavo in sladko energijo
12.30 - 12.45

Predstavitev SRIP ToP (Rudi Panjtar, IJS)

12.45 - 15.00 Slovenske tovarne prihodnosti za prehod v zeleno gospodarstvo
12.45 – 13.00

CIRCULAR 4.0 (Rudi Panjtar, IJS)

13.00 – 13.15

S3HUBsinCE (Simona K. Vernon, TECOS)

13.15 – 13.30

MAPGEARS (dr. Simon Kulovec in dr. Matija Hriberšek, PODKRIŽNIK)

13.30 – 13.45

CoSiMa (dr. Dragan Kusić, TECOS)

13.45 – 14.00

ADMA (dr. Matjaž Milfelner, TECOS)

14.00 – 14.15

DIHs (Katja Mohar Bastar, DIHs)

14.15 – 14.30

Digitalna transformacija v Kolektorju (Mateja Lavrič, KOLEKTOR)

14.30 – 14.45

KOC TOP (prof. dr. Aleksander Zidanšek, IJS)

14.45 - 15.00

Povzetek in zaključki

15.00 - 16.00

Kosilo in mreženje

