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POSVET 2021 SRIP MATPRO 

 RISS VIZIJA ZA DVOJNI PREHOD 
Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije za dvojni prehod* 

 
Datum: 7. 10. 2021, GH Bernardin, Portorož 

Trajanje: 9.00 – 18.15 

 

08.30 – 09.00 ZBIRANJE UDELEŽENCEV 

09.00 – 09.10 Uvodni pozdrav, Marko Drobnič, Talum, d.d., predsednik Sveta SRIP MATPRO 

09.10 – 09.30 Strategija povečevanja produktivnosti, dr. Peter Wostner, UMAR 

09.30 – 09.45 
Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije (RISS) 2021-2030, dr. 

Tomaž Boh, generalni direktor, Direktorat za znanost, MIZŠ 

09.45 – 10.00 
Razvojne priložnosti in možnosti dostopa do finančnih sredstev iz 
naslova Načrta za okrevanje in odpornost, Andrej Čuš, državni sekretar, 

MGRT 

10.00 – 10.15 
Naložbene prioritete ter možnosti črpanja finančnih sredstev v luči 
novega večletnega finančnega okvirja 2021-2027, mag. Monika Kirbiš Rojs, 

državna sekretarka, SVRK 

10.15 – 10.30 

Razvojne priložnosti, možnosti za dostop do finančnih sredstev in 
internacionalizacijo slovenskega gospodarstva v sodelovanju z 

institucijami znanja, Jernej Salecl, generalni direktor, Direktorat za 
internacionalizacija, podjetništvo in tehnologijo, MGRT 

10.30 – 10.45 ODMOR  ZA KAVO 

10.45 – 11.00 
Možnosti sodelovanja na področju obrambne industrije iz naslova 
domačih in mednarodnih razpisov, Uroš Korošec, generalni direktor, 

Direktorat za logistiko, MO 

11.00 – 11.15 
Možnosti sodelovanja podjetij in institucij znanja z Evropsko vesoljsko 
agencijo (ESA), Tanja Permozer, vodja delegacije RS pri ESA 

11.15 – 11.30 

Digitalno preoblikovanje Slovenije in implementacija sodobnih digitalnih 

tehnologij za gospodarski rast in razvoj, Polona Jerina, podsekretarka, 
Direktorat za informacijsko družbo, MJU 

11.30 – 11.45 
Predstavitev projekta DanubePeerChains, oblikovanje digitalnih verig 

vrednosti, Ines Gergorić, GZS 

11.45 – 12.00 

Predstavitev spletne platforme za izobraževanje in usposabljanje s 

pomočjo AR in VR tehnologij na daljavo EON, Erik Kapfer, strateg, Pattern 
City 

12.00 – 13.00 ODMOR  ZA KOSILO 

13.00 – 14.30 

DELAVNICE ZA OBLIKOVANJE VERIG VREDNOSTI: 

Match-making delavnice za oblikovanje verig vrednosti (po fokusnih področjih)  
1. delavnica: jeklo 

2. delavnica: aluminij 

3. delavnica: tehnologije (in prehod v pametne tovarne) 

4. delavnica: multikomponenti materiali in pametni premazi 

5. delavnica: pametni materiali in kompoziti 
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6. delavnica: povezovanje kadrovskih strokovnjakov in predstavnikov izobraževalnih 

institucij ter institucij znanja za zagotavljanje usposobljenega kadra za prihodnost 

14.30 – 14.50 ODMOR  ZA KAVO 

14.50 – 16.30 

DELAVNICE ZA OBLIKOVANJE VERIG VREDNOSTI: 

1. delavnica: jeklo 

2. delavnica: aluminij 

3. delavnica: tehnologije (in prehod v pametne tovarne) 

4. delavnica: multikomponenti materiali in pametni premazi 

5. delavnica: pametni materiali in kompoziti 

6. delavnica: povezovanje kadrovskih strokovnjakov in predstavnikov izobraževalnih 

institucij ter institucij znanja za zagotavljanje usposobljenega kadra za prihodnost 

16.30 – 17.30 

   PREDSTAVITEV ZAKLJUČKOV DELAVNIC  

   Priprava novih verig vrednosti in razvojnih projektov 

Priprava novih verig vrednosti na področju kadrov 

17.30 – 17.45    ZAKLJUČNI POZDRAV, Andrej Čuš, državni sekretar, MGRT 

17.45  – 18.15 ZAKLJUČNI POZDRAV, dr. Mitja Slavinec, državni sekretar, MIZŠ 

18.15 -  DRUŽENJE S POGOSTITVIJO 
 

 

 

*Zaradi spremenljive epidemiološke situacije si pridržujemo pravico do 
spremembe programa. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


