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VABILO NA DOGODEK 

POSLOVNE IN RAZVOJNE PRILOŽNOSTI  

NA OBRAMBNEM PODROČJU 
Priložnosti za mednarodno udejstvovanje slovenskih partnerjev 

  sreda, 20. aprila 2022   13.00 - 15:00  Ljubljana, Ministrstvo za obrambo RS 

 

Vabimo vas na dogodek, ki je posvečen predstavitvi rezultatov in učinkov dosedanjega delovanja partnerstva 

SiEnE. Poudarek bo na pozivu strokovnjakom, podjetjem in raziskovalnim organizacijam po aktivni 

vključitvi v mednarodne programe in projekte preko partnerstva SiEnE v podporo reševanju energetskih 

in okoljskih izzivov ter zelenega prehoda obrambnega sektorja. 

Izhodišča 

Partnerstvo SiEnE v letu in pol delovanja prvotnih pričakovanj ni samo uresničilo, temveč jih je tudi izjemno 

preseglo. Kar je še posebej spodbudno, da so navkljub kratkemu času delovanja že jasno vidni tudi rezultati in 

prednosti celovitega pristopa delovanja civilnih in obrambnih predstavnikov v mednarodnih aktivnostih in 

projektih pod okriljem SiEnE. 

Strateško smo se izredno dobro umestili v področja, ki pokrivajo energetske in okoljske izzive ter podpirajo 

aktivnosti zelenega prehoda obrambnega sektorja. Na določenih področjih smo celo prevzeli vodilno vlogo 

pri usmerjanju mednarodnih partnerstev ter pripravi področij mednarodnega strateškega razvojnega 

sodelovanja znotraj projektov in programov Evropske obrambne agencije (EDA). 

Na podlagi dosedanjih pozitivnih izkušenj in rezultatov, želimo skupaj z MORS takoj okrepiti mednarodne 

aktivnosti s strokovnjaki iz slovenskih podjetij in raziskovalnih organizacij, prav tako pa okrepiti bazo 

podjetij in raziskovalnih organizacij z raziskovalno-razvojnimi, proizvodnimi ali infrastrukturnimi zmogljivostmi, 

ter interesi mednarodnega delovanja na področju rešitev za dvojno rabo (za obrambni in civilni namen). 

Komu je dogodek namenjen 

▪ strokovnjakom in predstavnikom podjetij ter raziskovalnih organizacij; 

▪ predstavnikom države, odgovornim za RR, infrastrukturo, okolje in mednarodno sodelovanje; 

Cilj dogodka 

▪ predstavitev evropskega obrambnega okolja s poudarkom na celostnem pristopu naslavljanja 

energetskih in okoljskih izzivov ter izzivov zelenega prehoda; 

▪ predstavitev koncepta dvojne rabe (uporaba rešitev za obrambni in civilni namen); 

▪ predstavitev dosedanjega dela in rezultatov partnerstva SiEnE; 

▪ predstavitev potreb in priložnosti MORS; 

▪ predstavitev načrtovanih aktivnosti in projektov – vključevanje strokovnjakov, podjetij in RO; 

Kdaj in kje 

▪ sreda, 20. aprila 2022, med 13. in 15. uro; 

▪ Ministrstvo za obrambo RS, Avditorij MORS, Vojkova cesta 55a, 1000 Ljubljana 

Prijava na dogodek 

Prijava na dogodek je obvezna in možna le preko prijave na spletni strani TECES.  

Zadnji rok za registracijo je torek, 19. april 2022, do 12.00 ure. Po tem roku prijava več ne bo možna. 

POMEMBNO: Zaradi varnostnih postopkov preverjanja udeležencev ob prijavi obvezno zapišite ime in 

priimek, organizacijo in tudi številko osebne izkaznice ali potnega lista. 

Vstop na dogodek bo mogoč IZKLJUČNO REGISTRIRANIM OSEBAM z identifikacijskim dokumentom. 

https://www.google.si/maps/place/Vojkova+cesta+55a,+1000+Ljubljana/@46.0729347,14.5149669,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476532ecc21cd4d7:0x67ce3a4ffc59ae40!8m2!3d46.072931!4d14.5171556?hl=sl&authuser=0
https://go.teces.si/nf7
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Gradivo 

Za boljše razumevanje in sledenje na dogodku predstavljenih tematik predlagamo pregled pripravljenega 

gradiva s kratkim opisom obrambnega okolja EU (gradivo je v angleščini).  

Program dogodka 

12:30-13:00 Akreditacija udeležencev z osebnim dokumentom po predhodni registraciji.  

13:00-13:10 UVODNI POZDRAV  

(10 min) Uroš KOROŠEC, generalni direktor, Direktorat za logistiko, MORS (TBC)  

 mag. Matej GAJZER, predsednik SiEnE | direktor TECES  

13:10-13:25 PREDSTAVITEV EVROPSKEGA OBRAMBNEGA OKOLJA  

(15 min) dr. Kim MEZGA, TECES | SiEnE  

Predstavitev programov in pobud za mednarodno sodelovanje evropskega obrambnega področja. 

 

13:25-13:45 REZULTATI MEDNARODNEGA DELOVANJA SiEnE   

(20 min) mag. Matej GAJZER, TECES | SiEnE 

Predstavitev rezultatov delovanja SiEnE: 

▪ doprinos na nivoju strateških dokumentov Evropske obrambne agencije (EDA), 

▪ sodelovanje v delovnih skupinah, projektih in programih, 

▪ udeležba na mednarodnih dogodkih in posvetih. 

 

13:45-14:10 POTREBE MORS IN PRILOŽNOSTI ZA PARTNERJE PREKO PARTNERSTVA SiEnE  

(25 min) Predstavitev potreb MORS v procesu ozelenitve obrambnega področja (študije in strateški 

dokumenti, razvojni in infrastrukturni projekti, …) in možnosti vključevanja podjetij in raziskovalnih 

organizacij preko partnerstva SiEnE v ta proces.   

 

 pk. Robert Šipec, MORS, Direktorat za logistiko, načelnik Sektorja za opremljanje 

▪ vloga Slovenije v EDA in NATO, 

▪ potrebe MORS v podporo zelenemu prehodu obrambnega področja, 

▪ priložnosti za vključevanje slovenskih partnerjev. 

 

 mag. Željko Kralj, MORS, Direktorat za logistiko, svetovalec direktorja 

▪ potreba po strokovni podpori pri novogradnji, (energetski) prenovi, digitalizaciji fiksne in 

premestljive infrastrukture, 

▪ priložnosti za ponudnike (novo razvitih) produktov v načrtovanih infrastrukturnih projektih. 

 

14:10-14:30 NADALJNJE MEDNARODNE AKTIVNOSTI  

(20 min) mag. Matej GAJZER, TECES | SiEnE 

Predstavitev aktivnosti nadaljnjega vključevanja slovenskih deležnikov v EU obrambno okolje. 

▪ strateški projekti in sodelovanja slovenskih in tujih partnerjev,  

▪ krepitev mednarodnega delovanja v delovnih skupinah EDA in NATO (vključevanje 

strokovnjakov), 

▪ vzpostavitev poligona pametnega energetsko samozadostnega kampa za skupni razvoj rešitev 

z mednarodnimi partnerji. 

 

14:30-15:00 RAZPRAVA  

(30 min) Razprava o nadaljnjem vključevanju slovenskih deležnikov v EU obrambno okolje.  

Organizatorji dogodka 

Dogodek poteka v organizaciji Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju, 

vzpostavljenega pod okriljem Ministrstva za obrambo RS in TECES. 

Dodatne informacije 

Goran POTOČNIK ČERNE | M: +386 40 629 622 | E: SiEnE@teces.si | W: SiEnE.teces.si 
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