
POIŠČITE NAVDIH! 
Naš osrednji govornik Matej Feguš, direktor podjetja Donar in aktivni 
državljan, nam bo predstavil, kako s kreativnimi pristopi k oblikovanju 
postati trendsetter na področju trajnostnega razvoja.

Pridružite se nam na prvem dogodku iz cikla Izzivi prihodnosti, da skupaj poiščemo odgovore. 

Svojo udeležbo potrdite tukaj.

Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku, dve predavanji pa bosta v angleškem jeziku (na 
voljo bo slovenski prevod pisnih povzetkov).  
Vprašanja? Kontaktirajte vodjo Živega laboratorija InnoRenew, Kim Turk Mehes:
tel: 041 586 261,  
e-pošta: kim.turk@innorenew.eu

Ali lahko Slovenija postavlja smernice na področju trajnostnega razvoja? Kakšna 
je pri tem vloga obnovljivih materialov? In kakšna je vloga digitalizacije? Kako 
obnovljivi materiali prispevajo k našemu zdravju in kakovosti življenja?

Dogodek je le začetek naše skupne poti! Živi laboratorij InnoRenew kot 
inovacijska platforma ponuja številne priložnosti za nadaljnje sodelovanje. Prvi 
korak bomo naredili skupaj z vami. Z vsakim udeležencem se bomo dogovorili za 
individualen pogovor o tem, kako bi lahko skupaj poiskali odgovore na konkretne 
izzive, s katerimi se sooča pri iskanju trajnostnih rešitev za uspešno in učinkovito 
poslovanje.

Raziskovalci iz InnoRenew CoE vam bodo omogočili vpogled v najnovejše 
raziskovalne koncepte na področju zdravja, digitalne transformacije, 
poslovnih modelov in trajnostnega razvoja. Izvedeli boste, kako 
vam njihovo znanje lahko pomaga na vaši poti k trajnostnim procesom, 
proizvodom in storitvam. 

Začnite nova plodna sodelovanja s podobno mislečimi raziskovalci, predstavniki 
industrije, oblikovalci politik in drugimi so-oblikovalci trajnostne prihodnosti.

Sooblikujmo rešitve za izzive, s katerimi se soočate na svoji poti k 
zelenemu, kreativnemu, pametnemu in trajnostnemu poslovanju.

RAZISKUJTE IN ODKRIVAJTE! 

VKLJUČITE SE! 

POVEŽITE SE! 

Soustvarjajmo zeleni jutri!

Kako z obnovljivimi materiali do trajnostne Slovenije?
Škocjanski zatok, 3. 10. 2019, od 13. do 17. ure

IZZIVI PRIHODNOSTI
Cikel dogodkov Živega laboratorija InnoRenew

https://forms.gle/5shtQ63K67WY8nJz6
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13:00 Pozdravni nagovor:  dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE 

13:10 Živi laboratorij InnoRenew: platforma za soustvarjanje zelene prihodnosti: 
Kim Turk Mehes, vodja Živega laboratorija InnoRenew

13:20 Osrednji govor: Inovirati krožno in kreativno:
Matej Feguš, direktor podjetja Donar

13:40 Predstavitev smernic

a) Oblikovanje za zdravo prihodnost: dr. Michael Burnard, vodja 
skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju, InnoRenew CoE

b) Digitalizacija v zeleni verigi vrednosti: dr. Miklós Krész, vodja 
skupine Informacijske  in računalniške tehnologije, in dr. Jakub 

Sandak, raziskovalec, InnoRenew CoE

c) Krožno gospodarstvo: vloga zasebnega sektorja za prihodnost 
poslovanja, dr. Roberto Biloslavo, vodja enote za prenos 

tehnologije, InnoRenew CoE

d) Trajnostni razvoj in novi poslovni modeli: priložnost za slovenska 
podjetja, Andro Goblon, Slovenski gradbeni grozd

14:15 Sooblikujmo rešitve za vaše izzive! 
Živi Laboratorij InnoRenew v praksi

16:00 Mreženje ob prigrizku

Svojo udeležbo potrdite tukaj.

Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku, dve predavanji pa bosta v angleškem 
jeziku (na voljo bo slovenski prevod pisnih povzetkov).  

Vprašanja? Kontaktirajte vodjo Živega laboratorija InnoRenew, Kim Turk Mehes:
tel: 041 586 261,  
e-pošta: kim.turk@innorenew.eu

Soustvarjajmo zeleni jutri!

https://forms.gle/5shtQ63K67WY8nJz6


Andro je od leta 2009 vključen v različne projekte EU, kjer sodeluje 
pri razvoju  in prenosu znanja in tehnologij ter pri komunikaciji in 

komercializaciji rezultatov projektov. Je inženir, ki je začel raziskovati 
poslovne modele zaradi razumevanja končnih uporabnikov izdelkov ali 

storitev. Ukvarja se z vprašanji, kaj loči uspešne inovacije od neuspešnih, kako 
podjetja inovacije tržijo in zakaj se kupci odločajo zanje. Podjetjem pomaga, da se 
namesto na lastnih poizkusih hitreje in ceneje naučijo na primerih tistih, ki jim je uspelo, 
in da znajo tudi sami uporabljati njihove metode.

Jakub je raziskovalec na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE in docent 
na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 
Univerze na Primorskem. V njegovih  raziskovalnih usmeritvah, kot so 
multisenzorsko ocenjevanje lastnosti lesa, spektroskopija in kemometrija, 
hiperspektralno slikanje ter ekspertni sistemi za spremljanje in nadzor strojne obdelave 
lesa, se odraža interdisciplinarni pristop k digitalizaciji in obnovljivim materialom.

Roberto je predavatelj in nosilec več predmetov na dodiplomskem in 
podiplomskem študiju Fakultete za management Univerze na Primorskem. 
Raziskovalno se ukvarja z razvojem trajnostnih poslovnih modelov, 
dualnostmi v managementu in modrostjo kot vrlino, ki omogoča doseganje 
srečnosti na individualni in kolektivni ravni. Krožno ekonomijo razume kot 
edinstveno priložnost, da gospodarstvo zmanjša onesnaževanje okolja in porabo 
neobnovljivih virov ter tako prispeva k vzdržnemu razvoju celotne družbe, ki temelji na 
človeški ustvarjalnosti in okoljskih vrednotah.

Miklós je vodja raziskovalne skupine Informacijske in računalniške 
tehnologije na področju obnovljivih materialov in trajnostne gradnje 

raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE ter docent in raziskovalni sodelavec 
na Univerzi na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič. Njegova raziskovalna 

področja so optimizacijske metode, povezane z industrijo, na podatkih temelječe 
rešitve za industrijo in integracija raziskav operacij ter metodologij podatkovne znanosti. 
Miklós je na omenjenih področjih uspešno izpeljal številne interdisciplinarne projekte, pri 
katerih je usklajeval delo različnih znanstvenikov (biologov, fizikov, kemikov itd.). Pri večini 
projektov so pripravili tudi digitalizirane rešitve za proučevanje optimizacije scenarijev za 
oceno okoljskih in ekonomskih vplivov rezultatov projekta.

JAKUB SANDAK

ANDRO GOBLON

ROBERTO BILOSLAVO

MIKLÓS KRÉSZ

Soustvarjajmo zeleni jutri!

Kim je vodja Živega laboratorija InnoRenew. Je poznavalka raziskovalno-
razvojnih in inovacijskih politik v evropskem raziskovalnem prostoru 

in raziskovalka odprtih inovacijskih ekosistemov. Kim, ki si je številne 
delovne izkušnje nabrala v akademskih, poslovnih in državnih ustanovah, 

verjame, da je za dober rezultat raziskovalnega procesa ključno sodelovanje 
različnih deležnikov. V okviru Živega laboratorija InnoRenew želi spodbuditi raziskovalce, 
podjetja, oblikovalce politik in tudi državljane, da skupaj oblikujejo rešitve za boljšo, 
zeleno, človeku in naravi prijazno prihodnost.

Mike je namestnik direktorice raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE in 
vodja raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju. Prihaja 

iz ZDA, kjer se je več kot 10 let ukvarjal z lesarstvom kot gospodarstvenik, 
nato pa se je odločil za znanstveno kariero. Od leta 2013 živi v Sloveniji, kjer 

j e doktoriral iz proučevanja vpliva lesa v stavbah na stres pri ljudeh. V zadnjem 
času proučuje kako oblikovanje stavb ugodno vpliva na zdravje, interakcijo ljudi z 
materiali in zgradbami, staranje v grajenem okolju in pametne zgradbe s poudarkom 
na zdravstvenem vidiku. Mike je docent na Univerzi na Primorskem, kjer poučuje 
na magistrskem programu Trajnostno grajeno okolje in je koordinator magistrskega 
programa Podatkovna znanost.

Matej je večinski lastnik in direktor podjetja Donar d.o.o., enega najbolj 
priznanih slovenskih proizvajalcev pohištva, ki je kupce na globalni ravni 
prepričalo s trajnostnim oblikovanjem, uporabo industrijskega odpada kot 
materiala prihodnosti, ter poslovno etiko. Številne mednarodne nagrade s 
področja oblikovanja (Red DOT, German Inovation award, EUIPO design finalist) ter 
področja trajnosti (Green Product award winner) Donar uvrščajo med trendsetterje 
na področju trajnostnega načrtovanja. Matej ima bogate izkušnje z gradnjo odnosov 
zaupanja s strankami, poslovnimi partnerji ter razumevanje trajnostnih vzorcev potrošnje 
in vključujoče družbe. Poleg številnih nagrad in priznanj je Matej sodeloval tudi v skupini 
za pripravo Strategije Slovenije 2050, bil finalist izbora Gazele 2015, ter leta 2014  prejel 
nagrado za CEED globalnega podjetnika leta.

KIM TURK MEHES

MATEJ FEGUŠ

MIKE BURNARD
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