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Povabilo k izkazu zanimanja za sodelovanje z Evropsko 

vesoljsko agencijo (Esa) oziroma za delovanje na področju 

vesoljskih tehnologij 

 

1. Namen 

 

Ministrstvo želi spodbuditi zanimanje za vesoljske tehnologije ter povečati njihovo uporabo v 

gospodarskem in tudi v akademskem okolju. Hkrati želi spodbuditi intenzivnejše sodelovanje slovenskih 

podjetij in raziskovalno-razvojnih ustanov pri razpisih za projekte na področju vesolja, ki jih objavljajo ESA,  

EU ali druge mednarodne organizacije.  

 

Ministrstvo uvrščenim na e-poštni seznam za prejemanje novic s področja vesolja pošilja informacije: 

- o vseh delavnicah, seminarjih in drugih dogodkih, ki jih Ministrstvo organizira za podjetja in 

raziskovalno-razvojne ustanove; 

- o pomembnejših dogodkih na Esi, EK, EUSPA ali drugih pomembnejših organizacijah s področja 

vesolja, za katere presodi, da bi lahko bili zanimivi ali pomembni za akterje, dejavne na tem 

področju; 

- o nekaterih ključnih razpisih na Esi, EK ali EUSPA, za katere presodi, da so še posebej relevantni 

(kot na primer za razpis, namenjen samo slovenskim podjetjem - RPA); 

- o aktivnostih ministrstva v okviru delovnih teles na Esi, ki se jih predstavniki ministrstva 

udeležujejo, tudi z vidika priprave stališč do posameznih predlogov, ki se na teh telesih 

pripravljajo; 

- o pripravi strateških dokumentov s področja vesolja, na katere je možno podati odziv oziroma 

mnenje, ki ga ministrstvo v čim večji možni meri glede na okoliščine upošteva. 

 

 

2. Trajanje povabila 

 

Povabilo je trajno in je veljavno od dneva objave na spletni strani ministrstva dalje do preklica. 

 

 
3. Ciljna skupina 

 

Povabilo naslavlja pravne osebe javnega in zasebnega prava ter fizične osebe, ki delujejo na področjih 

gospodarstva, znanstvenega raziskovanja, tehnološkega razvoja in inovacij (kot npr.: podjetja, skupine 

podjetij, gospodarska interesna združenja, univerze, fakultete, javni zavodi, zasebni zavodi, ipd.). 
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4. Oddaja izkaza zanimanja 

 

Podjetja in raziskovalno-razvojne ustanove, ki jih zanima delovanje na področju vesolja, so vabljena, da 

pošljejo pristojnim na Ministrstvu za sodelovanje z ESO soglasje, da se jih uvrsti na e-poštni seznam, 

ter potrebne kontaktne podatke, kot npr: 

- ime osebe,  

- naziv pravne osebe, kjer je zaposlena in  

- njen e-poštni naslov. 

 

Soglasje za vpis na e-poštni seznam za prejemanje novic s področja vesolja posredujejo na elektronski 

naslov: gp.mgrt@gov.si, s pripisom: »IZKAZ ZANIMANJA ZA SODELOVANJE Z ESA«. 

 

Na osnovi prejetega maila bodo zainteresirani dodani na poštni seznam. Od prejemanja obvestil se lahko 

kadarkoli odjavijo s povratno e-pošto. 

Kljub nameri Ministrstva, da vključi oz. povabi k sodelovanju čim širšo zainteresirano javnost, Ministrstva 

posamezni izkaz zanimanja k ničemur izrecno ne obvezuje. E-poštni naslovi se bodo uporabljali le v zgoraj 

navedenih primerih, v skladu s prejetim soglasjem in ne bodo nikomur posredovani brez predhodnega 

soglasja.  

 

5. Morebitna vprašanja 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na ga. Tanjo Permozer, e-naslov: Tanja.Permozer@gov.si, tel.: 

(01) 400-3547. 
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