
Stičišče znanosti in gospodarstva
Član Sveta za znanost in tehnologijo RS Janez Škrlec o sodelovanju med znanstveno in gospodarsko sfero
Ze lani je bil v okviru Mosa

uspešno in odmevno zasta-
vljen projekt ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport
z naslovom Stičišče znanosti
in gospodarstva. Vodil ga je
član Sveta za znanost in teh-
nologijo RS Janez Škrlec, ki je
prej deset let na sejmu sode-
loval v okviru Odbora za zna-
nost in tehnologijo pri OZS.

Tudi letos je zasnoval zanimiv
dogodek, namenjen učinkovi-
tejšemu povezovanju znanosti
in gospodarstva (mimo financi-
ranih projektov ali subvencio-
niranja države) ter predstavitvi
visokotehnoloških inovacij in
novih šele prihajajočih tehno-
logij. V Stičišču znanosti in go-

spodarstva sodelujejo razvojno-
raziskovalni inštituti, fakultete
in predvsem visokotehnološka
podjetja, predstavitve so usmer-
jene predvsem v mikro, bio in
nanotehnologije, področja pa
so elektronika, mehatronika,
avtomatika, robotika, energeti-
ka IKT, bionika ... Edini bodo
predstavili tudi vesoljske tehno-
logije in tehnologije, ki so pod-
porni svet sodobne medicine.

Stičišče bo tako predstavlja-
lo priložnost za promocijo slo-
venske znanosti, predvsem pa
tudi priložnost za intenzivnej-
še sodelovanje med znanstve-
no in gospodarsko sfero. Kako
sicer ocenjujete to sodelova-
nje? Da je tega sodelovanja bi-

stveno premalo, so vzroki tako
v gospodarstvu kot v akadem-
sko-znanstveni sferi. Je pa po
mojem mnenju celo več ovir v
gospodarstvu. Uspešnost pove-

zovanja in prenos znanja sta v
veliki meri odvisna tudi od po-
sameznikov, ki se žrtvujejo za
tovrstne aktivnosti. Interes za
sodelovanje se običajno poveča,
ko je kakšen razpis, ki je pogo-

Projekt bionski človek
Janez Škrlec zadnja leta vodi projekt bionskega človeka.

Gre za prvi tovrsten projekt v Evropi. Ideja je nastala v času
nastajanja izobraževalnega programa za bodoče inženirje bi-
onike. To znanje za zdaj pri nas dobijo le na Višji strokovni
šoli Šolskega centra Ptuj in na Visoki strokovni šoli za bioniko
na Ptuju. Po izobraževanju dobi študent naziv diplomirani
inženir bionike. Poklic je v svetu že zelo razvit in uveljavljen.
Bodoči inženirji bionike bodo morali poznati delovanje vseh
bionskih vsadkov in sistemov. Učili se bodo lahko na bionskem
človeku in ne na pravem! V bionskega človeka so že vgrajeni
vsi pomembnejši bionski vsadki, ki jih danes v svetu uporablja
sodobna medicina. Bionski človek naslednje generacije bo že
natisnjen s 3D-tiskalnikom in bo imel vidne umetne organe ter
izdelan mikrofluidni sistem kot srčno-žilni sistem.

Bionika je veda, ki išče tehnične in tehnološke rešitve za ak-
tualne probleme tako, da posnema naravne sisteme.
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jen s tem, da morajo v projektih
sodelovati tako predstavniki ra-
zvojno-raziskovalnih institucij
kot predstavniki gospodarstva.
Sodelovanje med znanostjo in
gospodarstvom bi moralo biti
sistemsko rešeno, predvsem pa
bi se tudi v praksi morale ure-
sničevati vse tiste strategije, od
katerih so mnoge žal ostale le
na papirju. Upam, da se bo iz-
vajala vsaj Slovenska strategija
pametne specializacije (SPS).

Kako država skrbi za finan-
ciranje znanosti?

To financiranje se je v prete-
klih letih bistveno zmanjšalo.
Kot kaže, bo država te stvari
počasi vseeno začela urejati in
upoštevati tudi RISS (Razvojno
inovacijsko strategijo Sloveni-
je). Znanost za svoj obstoj in
razvoj seveda potrebuje stalno
financiranje. Res pa je, da go-
spodarstvo od znanosti priča-
kuje tudi učinkovite aplikativne
raziskave, ki so usmerjene v vi-
sokotehnološke izdelke in Stori-
tve z visoko dodano vrednostjo.

Katere panoge so v zadnjih
letih pri nas naredile še pose-
ben razvojni preboj?

Velik preboj se vidi na podro-
čju avtomatizacije proizvodnih
in storitvenih procesov. Tu je
še posebej poudarek na ra-
zvoju mehatronskih sistemov,
procesne avtomatizacije in ro-
botizacije. Nadalje na podro-
čju informacijskih tehnologij,
digitalizacije proizvodnih
procesov, razvoja in uporabe

novih materialov, na področju
energetike, industrijske proi-
zvodnje in drugih področjih.
Velik razvoj je mogoče zazna-
ti na področju avtomobilske
industrije, na področju pre-
delovalnih tehnologij in lesar-
stva. Slovenija se je usmerila
v prednostna področja, ki so

opredeljena v Slovenski stra-
tegiji pametne specializacije.
Oblikujejo se Sripi - Strateško
razvojna inovacijska partner-
stva. Zaznati je mogoče kon-
kretne usmeritve v trajnostni
razvoj, gradnjo pametnih mest
in skupnosti, tovarne priho-
dnosti, e-mobilnost, mreže za

prehod v krožno gospodarstvo,
zdravje in medicino ter drugo.
Seveda pa se bodo vse te pano-
ge morale prilagajati globalnim
zahtevam. Zagotovo pa bo Slo-
venija morala dati še bistveno
večji poudarek razvoju mikro,
bio in nanotehnologij.

TATJANA CVIRN

flBfl^^^^^^^^HIHHHHBBBGfi^EfifiiflHBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBlr^BBBBHMHiii 1^^^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEilflBBB^EMs&fiP? aj • l ■WMMK^^^^^^^^MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^^MMBMsm^^^^- *BBHB^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BHBB^B^Bl^BHBHBftil^-V?"'MMMMmMMMMMMMM9^MMMMMMMMMMMMMMMMm\MMMMW^^MWM^^R^&: ■-• *BbBBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBB BH^BBBJ^Bidri^jfe * 'B^B^BHB^B^B^B^BfBHB^B^BECTn^B^B^B^B^B^B^BB^BBi ■ AHBHftli;'"! ■■'"B^BHP^^ a JJBHrPff^!ilB^Ba^~ lK a JJB^B^Bn l JJJB^BH^ : l MMMWm$f->§' ■« ' ""BBBBBf "vBBBBf ?^BBBBi^fl^^ Iff^flBBBBBBBMBBBBBBf :m BflBBnBa^. 2"r *" f '
MMMmM^..\UtsMimt^^i^^-~^^SmMM^ m MMm \ VsMMMMf #"^flr~$ tmMMMMMsi^^*^'"^"BBBJJBVbBHBbHbhbI JMMkmMMKlm imMMMm'** V. \W ,HHPP^ '■
rBjJJJJJB^BBBlflBflBB^BS *VJJJJJJHBBKjiJ Wm\\\\\\W SL ■ •• M$ , B_BWft' -■BBBBBBBBHBBBBBBB MMMktZ. ' "*• /p \mMMMmMWfc~*"'*

BBBBBBBBJi BBJBBBBBBBBB_RJ|BBBBBBBBflBJK»^tiH___________B ■BBB__BBl^aL 'umB^BB^BBbih *<1BB^Bh i IB^BHaBu L3ml •\\\\\\\\\\\\\\\\mm\mWmiitBmm\\\m\m
m \\\\\\\\\\\\\wm i ' Bi^BBBBBHBBi^BBfcHBBBBBgBif ' ■BBBBBM1 BBHIHBMJ Jf ''< m

BB^BB^BBBlr^^SnBB^BB^BBiBB^BB^BBBB^BBE^BiKi^^ tBi > -BBBBBBBBB^^^^^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^Bl^wBBBBBBBBBflBBBBHBB% *L

b^b^b^b^b^b^^b^b^b^b^^Hb^H^b^^^T <w^^mwM\\\\\\\\\\\Wm i^.'MMMMMMMMMm\MM\MMMMMMM\mMMM\\mW^ % M i m^^MMMsm &BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBvBHr .-; ki *.■*■* T «.-'■!■••;bb^b^b^HbtbI^bHbbBbV VL l^^^^i-l^^BI'"
m >* Jwf jgr* g^Kfiih

BBBBBBBBV «BS3BBBVB\ _.^^BBBBflBSBBBBBBflBBBflBrBr_Rr\,BBBBBBBBf BBBBBBr .^■BBBHBBflBBBBHBBBBBBKiS^.k'BBBBBBBBT Bi^BB>BBBBBBW. .£BBBBBBBL^BBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBB9B&^■■■■■■■■T J^^^l^^BBBB__________^BBBBBBB___BBBBBjBB_______B___a______________^^^^HK^ :

MMmWt i^i MMMMMMMMMMM' 4 Bii^EKilSEili«iiHb~ i ' llm\m\\m\\m\\m\\m\\m\\m\\m\\m\\m\
A. *^nwH^^^^^^^^^^^IHH^H mmMmm?MwW*MmMmW*>.i jflrlr^HrHrMHHrMB^rK

'%r^fpsrprsprmr«p^Bawr*m«rr^."^ rwjuiw)riMr^wr^ir«piW'»«ii»'lw^^ p**ame«mm?<' '

Janez Škrlec in lutka bionskega človeka
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