
 
 
 

 
  

   
 

Vesoljske tehnologije za digitalno ekonomijo 
 

Mednarodna konferenca 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in javna agencija SPIRIT Slovenija vas skupaj z 
Veleposlaništvom Ruske federacije v Sloveniji ter ruskima državnima korporacijama za vesoljske 
aktivnosti »Roscosmos« in »URSC« (United Rocket and Space Corporation) vabijo k udeležbi na 
mednarodnem dogodku »Vesoljske tehnologije za digitalno ekonomijo«, ki bo potekal med 18. in 
20. aprilom v Sloveniji (Ljubljana, Vitanje), v okviru katerega bo izvedena velika mednarodna 
konferenca »Vesoljske tehnologije za digitalno ekonomijo«, dne 19. aprila 2018, v Centru 
vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju, Slovenija.  
 
Aktivnosti s področja vesoljskih tehnologij, podprte z digitalno ekonomijo, prispevajo k sektorskim 
politikam, omogočajo odgovore na družbene spremembe, učinkovito prispevajo k pametni rasti in 
konkurenčnosti globalnega gospodarstva ter ustvarjanju delovnih mest. Konferenca je namenjena 
oblikovanju močnega ekosistema za razvoj vesoljskih tehnologij, izmenjavi poslovnih praks in 
povečanju priložnosti za nadaljnji razvoj »Nove ekonomije« in »Novega vesolja«.   
 
Vabljeni! 

Zdravko Počivalšek 
MINISTER 
Ministrstvo za gospodarski razvoj 
In tehnologijo  



  

   
 

 

 
Program:  
 
Sreda, 18. april 2018, Ljubljana, GH Union 
 
18.00 – 20.00  Sprejem udeležencev v Modrem salonu GH Union, Ljubljana, ki ga prireja 

Veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji. 
 

Panelna razprava: »Prihodnost vesolja« 
 
Četrtek, 19. april 2018, Vitanje, Noordung center 
 
 09.30 – 10.00   Registracija 
  
 10.00 – 10.15   Pozdravni nagovori 
 

- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Republika 
Slovenija 

- Nikiforov, Nikolaj Anatoljevič, minister za zveze in množične komunikacije, 
Ruska federacija 

- Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Republika Slovenija 
 
10.15 – 11.15  Panel 1: »Aktivnosti s področja vesolja v spreminjajočem se svetu« 
 
              Moderator: Dmity Payson, Roscosmos 
 

- Steve Bochinger (Euroconsult) ali Luigi Skatteia (PwC) – svetovalna družba 
(Euroconsult/BCG) (Pregled trgov na področju vesolja) 

- Ivan Kosenkov, projektni manager za projekte s področja vesolja, Skolkovo 
Foundation (Novo vesolje kot fenomen) 

- Dmitry Payson, direktor Raziskovalno-analitskega centra Roscosmosa (Načrti 
za razvoj globalnih poslovnih korporacij) 

- Mikhail Ignatkin, namestnik izvršnega direktorja za strategijo, Energia Rocket 
and Space Corporation (Človeški vidik poslovanja na področju poletov v 
vesolje) 

- Natalie Tinjod, ESA (Načrti za bližnjo ali srednjeročno prihodnost, s 
poudarkom na uporabi vesoljskih tehnologij) 

- Sabina Koleša, MGRT, dr. Ivan Skubic MIZŠ (Slovenija v okviru ESA in EU -  
področje vesolja) 

 
11.15 – 11.30   Odmor za kavo 
 
11.30 – 12.30   Panel 2: »Digitalna ekonomija in vesolje« 
           

Moderator: Marjan Turk, Ministrstvo za javno upravo 
 

- Eugeny Nesterov, namestnik izvršnega direktorja pri Russian Space Systems 
Corporation, vodilnega nacionalnega podjetja za satelitske aplikacije 



  

   
 

 

- Dmitry Matronitsky, namestnik izvršnega direktorja ISS, največjega ruskega 
proizvajalca satelitov 

- Sir Martin Sweeting, SSTL (tbc) 
- Vitaly Safonov, namestnik izvršnega direktorja Glavkosmos in/ali Nikolai 

Sevastianov, vodja oblikovanja pri Gazprom Space Systems 
- prof. dr. Tomaž Rodič, Center odličnosti za znanost in tehnologije za vesolje 
- prof. dr. Iztok Kramberger, Skylabs (Trisat) 
- Stephen Arey, ESA (Novosti s področja programov Galileo in Copernicus) 

 
12.30 – 13.30  Panel 3: »Razvoj podporne infrastrukture za inovacije na področju 

vesoljskih tehnologij« 
 
Moderatorka: prof. dr. Andeja Gomboc 

 
- Dmitry Payson, direktor Raziskovalno-analitskega centra Roscosmosa 

(Pregled izvajanja pristopa odprtih inovacij v Rusiji) 
- Alexey Belyakov, podpredsednik Skolkovo Foundation 
- Valentin Uvarov, svetovalec generalnega direktorja IASP (International 

Association of Space Activities' Participants) 
- Gregor Novak, EASME (Horizon 2020 in RandD podporni programi) 
- Frank M. Salzgeber, Niels Eldering , Urad za transfer tehnologije in poslovno 

inkubiranje (ESA) 

 
13.30 – 14.30   Odmor za kosilo  
 
14.30 – 15.15  Panel 4: »Izobraževanje za vesolje in vesolje za izobraževanje« 
              
   Moderator: Milenko Stiplovšek – Zavod RS za šolstvo 
 

- Vladislav Ivanenko, izvršni direktor Lorett (Oblikovanje mreže za 
izobraževanje v zvezi z zaznavo oddaljenosti Zemlje) 

- Olga Gershenzon, izvršna direktorica CanSat Russia (Visoka šola za 
raziskovanje problemov konkurence) 

- Vladimir Radchenko, CanSat Russia (Visoka šola za raziskovanje problemov 
konkurence) 

- Gertrud Talvik, ESA, (Pregled izobraževalnih aktivnosti v PECS državah) 
- Milenko Stiplovšek, ZRSŠ, (Predstavitev izjemnih dosežkov dijakov na 

področju astronomije) 
 
15.15 – 15.30   Odmor za kavo 
 
15.30 – 16.45 Panel 5: »Predstavitev dobrih praks slovenske industrije pri ESA in ruskih 

dobrih praks na področju vesoljskih industrij« 
 
               Moderator: predstavnik SPIRIT Slovenija / MGRT 
 

- Matej Balažic, Balmar d.o.o. (Napredna proizvodnja za izboljšanje in širitev 
zmogljivosti vesoljske strojne opreme)  



  

   
 

 

- Andrej Orožen, Marko Novak, Dewesoft d.o.o. 
- Dušan Olaj, Gregor Rijavec, Duol d.o.o. 
- Grega Milčinski, Sinergise d.o.o., Sentinel Hub (Motor za procesiranje 

satelitskih slik v oblaku) 
- dr. Tomaž Rotovnik, Skylabs d.o.o. (PicoSky Ekosistem) 
- Miroslav Pavleski, Cosylab d.o.o. (Prispevek k razvoju vesoljske industrije) 

 
16.45 – 17.00  Zaključek konference 
 
Petek, 20. april 2018 – Ljubljana, GH Union 
 
13.00 – 16.00   Slovensko – ruski poslovni forum, ki ga prirejata SPIRIT Slovenija in  
   Roscosmos, GH Union, Modri salon 
13.00 – 14.30   Predstavitev slovenskih in ruskih podjetij (80 udeležencev) 
14.30 – 15.00   Odmor za kavo in mreženje 
15.00 – 16.00   Organizirani B2B sestanki 
 
 
Vabljeni! 
 
Udeležba je brezplačna! 
 
Prijavite se najkasneje do 9. aprila 2018 na elektronski naslov tanja.drobnic@spiritslovenia.si   
Dodatne informacije: ga. Tanja Drobnič, Sektor za spodbujanje internacionalizacije (tel. 01 589 18 
94).  
 
Logistika in tehnične podrobnosti za četrtek, 19. 4. 2018:  
 
Organiziran je avtobusni prevoz iz Ljubljane v Vitanje in iz Vitanja v Ljubljano po naslednjem urniku:  
 
Odhod iz Ljubljane ob 08.00 uri izpred GH Union, Ljubljana 
Odhod iz Vitanja ob 18.00 uri izpred Noordung centra, Vitanje 
 
Konferenca bo potekala v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku. Prevodi bodo zagotovljeni.  
 
 
Razstavni prostor v Vitanju:  
 
Sodelujoča podjetja in institucije vabimo k pripravi razstavnih prostorov za predstavitev produktov, 
prototipov in poslovnih aktivnosti v konferenčni dvorani Noordung centra 

 
V kolikor želite biti med razstavljavci, o tem obvestite Noordung center najkasneje 7 dni pred 
dogodkom na naslednje kontakte:  info@noordungcenter.si ali +386 40 400 052 (ga. Andreja Mlakar) 
 
 


