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Industrijski šprint 2021 Instituta ''Jožef Stefan'' 

Četrtek, 16. september 2021, ob 10. uri 

Zoom: https://zoom.us/j/9060304106  

 

 

Na virtualnem dogodku Industrijski šprint 2021 se boste lahko v kratkih predstavitvah seznanili z 

delom raziskovalcev največjega raziskovalnega inštituta pri nas, predvsem pa o možnostih 

sodelovanja s podjetji. 

 

Program 

 

10:00 – 10:15  mag. Robert Blatnik, Center za prenos tehnologij in inovacij 

   Uvodni pozdrav s predstavitvijo IJS in CTT ter načinov sodelovanja z industrijo 

 

Vsebinski sklopi: Industrija 4.0 / Umetna inteligenca / Informacijska varnost * e-Zdravje  * 

Senzorika, merilna tehnika, instrumentacija  

 

10:15 – 10:22  dr. Erik Dovgan, E9 – Odsek za inteligentne sisteme 

10:22 – 10:29  doc. dr. Bernard Ženko, E8 – Odsek za tehnologije znanja 

10:29 – 10:36  dr. Miha Glavan, E2 – Odsek za sisteme in vodenje 

10:36 – 10:43  doc. dr. Igor Kovač, E1 – Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko 
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Vsebinski sklopi: Obdelave in razvoj novih materialov / površin / orodij * Okolje (čiščenje vode, 

zraka, upravljanje z industrijskimi odpadki, recikliranje stekla, kovine, plastike, izkoriščanje 

odpadne energije / zmanjševanje ogljičnega odtisa …) * Biotehnologija (nova zdravila, analize 

toksičnosti, …) 

 

10:43 – 10:50 Andrej Košiček, F2 – Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij 

10:50 – 10:57  doc. dr. Ita Junkar, F4 – Odsek za tehnologijo površin 

10:57 – 11:04  dr. Petra Jenuš, K7 – Nanostrukturni materiali 

11:04 – 11:11  dr. Benjamin Podmiljšak, K7 – Nanostrukturni materiali 

11:11 – 11:18  dr. Peter Rodič, K3 – Odsek za fizikalno in organsko kemijo 

11:18 – 11:25 dr. Gregor Filipič, F6 – Laboratorij za plinsko elektroniko 

11:25 – 11:32  dr. Mojca Otoničar, K5 – Odsek za elektronsko keramiko 

11:32 – 11:39 doc. dr. Aleš Lapanje, O2 – Odsek za znanosti o okolju, Laboratorij za koloidno 

biologijo 

11:39 – 11:46 dr. Dušan Žigon, O2 – Odsek za znanosti o okolju, Center za masno 

spektrometrijo 

11:46 – 11:55 Zaključni nagovor in povabilo k sodelovanju 

 

 

Program bo potekal v slovenščini. 

 

Z raziskovalci se boste lahko 7. oktobra 2021 neposredno pogovorili o vaših tehnoloških izzivih na 

dvostranskih srečanjih 14. ITTC R2B. Prijave so na voljo do 5. oktobra 2021 preko povezave 

https://14-ittc-r2b.b2match.io. 

 

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi preko elektronskega naslova tehnologije@ijs.si. 

https://14-ittc-r2b.b2match.io/
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