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FUZIJA DOBRE ENERGIJE

Vljudno Vas vabimo na veliki panožni dogodek

prvi Vrh kemijske industrije  
- dan kemije, farmacije, plastike in gume,

ki bo v torek, 15. maja 2012 ob 13.30 uri 
na Brdu pri Kranju.

Marko Vresk
predsednik  

GZS - Združenja kemijske industrije

Samo Hribar Milič
predsednik  

Gospodarske zbornice Slovenije

Veselimo se srečanja z Vami.

KotiZacije ni. 
Obvezna prijava preko spletne prijavnice na www.gzs.si/vrhkemije 

najkasneje do torka, 8.5.2012 oziroma do zasedbe mest. 
Več informacij: 01/58 98 257 ali www.gzs.si/vrhkemije.

osnutek programa dogodka in povabljeni govorniki:

13.00 - 13.20    REGIstRAcIJA UDElEžENcEV

13.30 - 15.30    stRAst DO ZNANJA 
Kadri kot ključ za dolgoročen uspeh evropske kemijske industrije

• otvoritev: mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS; predstavnik Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve

• trajnostni razvoj evropske kemijske industrije: Jean Claude Lahaut, generalni 
sekretar, CEFIC (Svet evropske kemijske industrije)

• Vseživljenjsko učenje zaposlenih, kompetenčni centri za kadre in kako do novih 
delovnih mest: dr. Damjana Košir, generalna direktorica, Direktorat za trg dela in 
zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

• Posebna gostja: dr. Vita Majce, mlada nagrajenka iz programa UNESCO - L’Oreal 
»Za ženske v znanosti«

15.30 - 17.30    sPODBUDA ZA NAPREDEK  
Vizija, konkurenčnost, nove poslovne paradigme, tehnološki (mega)trendi

• Uvodne besede: predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

• Poslovni megatrendi in nove paradigme – vizija razvoja kemijske industrije do leta 
2025: dr. Tobias Lewe, strokovnjak svetovalnega podjetja AT Kearney

• tehnološki (mega)trendi in top inovacije za aplikacijo v kemijski industriji: 
prof. dr. Ivan Leban, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo

• Posebni gost: Peter Florjančič, inovator

17.30 - 19.30    FUZIJA DOBRE ENERGIJE   
Vrednote, modrosti in dobre energije različnih generacij usmerjene v skupni cilj

• Uvodne besede: prof. dr. Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani

• Korenine znanja in ljudje kot korenine (kemija kot veda in kot gospodarski steber 
ter njeni ljudje in vrednote): prof. dr. Miha Japelj

• Strast do znanja je spodbuda za napredek: projekt Kompetenčni center za kadre 
kemijske industrije (KocKe), Žiga Lampe, GZS - Združenje kemijske industrije

• Projekt Razvoj in izvajanje kariernh centrov na Univerzi v Ljubljani: Maja 
Dizdarevič, koordinatorica projekta

• Posebni gost: Franc Frelih, direktor Plasta d.o.o., prejemnik Nagrade GZS za leto 
2011
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