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Na današnjem dogodku Dan Inovacij Adria 2020, ki je bil namenjen prenosu znanja in dobrih praks
med podjetji, raziskovalnimi institucijami, univerzami in nosilci podjetniških idej s področja surovin je
minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak v uvodnem nagovoru povedal, da svetovno
prebivalstvo in povpraševanje po naravnih virih naraščata, zato je treba gospodarsko dejavnost razviti
tako, da ne bo škodovala, temveč nasprotno, obrnila podnebne spremembe in degradacijo okolja, čim
bolj zmanjšala onesnaževanje ter ohranila in obogatila naravni kapital ter tako zagotovila obilje
obnovljivih in neobnovljivih virov.
Sledila sta nagovora direktorja Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS), dr. Miloša Bavca in direktorja
Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), doc. dr. Aleša Žnidariča, ki sta poudarila vlogo svojih
inštitutov na področju surovin in pri raziskovanju možnosti recikliranja različnih odpadkov in
posledičnem ohranjanju naravnih virov ter zagotavljanju lastnih surovin v posebnih časih, ko so
prekinjene dobavne verige. Krzysztof Kubacki, direktor vzhodnega kolokacijskega centra EIT
RawMaterials, je na kratko predstavil aktivnosti Skupnosti znanja in Inovacij - EIT RawMaterials.
Prvi vsebinski sklop dogodka je bil namenjen predstavitvi podpor inovacijam v surovinskem sektorju.
Najprej sta Alenka Mauko Pranjič z ZAG-a in Urša Šolc z GeoZS predstavili poslanstvo in aktivnosti
Regionalnega centra Adria. Podporne mehanizme za podjetništvo v okviru EIT RawMaterials je povzela
Lorena Jurado. Tematski sklop se je zaključil s predstavitvijo celovitega strateškega projekta
Razogljičenje Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo s strani Jasmine Karba z Ministrstva za
okolje in prostor Republike Slovenije.
Drugi vsebinski del se je fokusiral na predstavitev dobrih praks v surovinskem sektorju. Mateja Košir
iz ZAG-a in Tina Osojnik iz Osojnik Legal Boutique sta predstavili EIT RawMaterials projekt - SPL-CYCLE,
ki z inovativno tehnologijo prečiščevanja nevarnih odpadkov poskuša prodreti na trg z vzpostavljanjem
poslovnega modela na osnovi krožne ekonomije. Mojca Markizeti, vodja trajnostnega razvoja in
regulative v podjetju Iskraemeco, je predstavila kako v podjetju premikajo meje na poti h krožnemu
gospodarstvu. Vsebinski sklop se je zaključil s predstavitvijo Lucasa Bartusevicius iz EIT RawMaterials,
Regionalnega centra Baltik, ki je predstavil start up ekosistem na območju Litve, Latvije in Estonije.
Tretji in zadnji del vsebinskega dela današnjega dogodka je bil posvečen inovativnim start up rešitvam.
Najprej sta se predstavila dva inovativna slovenska start upa, nato pa je sledil tekmovalni del s kratkimi
predstavitvami petih slovenskih in tujih nosilcev inovativnih idej, ki so se potegovali za tri denarne
nagrade.
Svojo izkušnjo z vključitvijo v podporni program EIT RawMaterials Accelerator je z udeleženci delil
Janez Trilobit, ustanovitelj podjetja Trilobit d.o.o., ki se ukvarja s področjem strojnega vida za kontrolo

izdelkov in procesov. Matija Gatalo in Tomaž Bizjak sta predstavila inovativno rešitev na področju
katalizatorjev za vodikove gorivne celice. Z rešitvijo ReCatalyst so vključeni v program EIT Jumpstarter
2020, kjer so se uvrstili v veliki finale programa.
V tekmovalnem delu je sodelovalo pet nosilcev idej iz Slovenije in širše iz Adria regije, ki so se
potegovali za 1. nagrado v vrednosti 1.000 €, 2. nagrado v vrednosti 600 € in 3. nagrado v vrednosti
400 €.
Predstavili so se Damir Grguraš (ArcLub_One), Nedim Tarakčija (Soil Mining Company), Blaž Leskovar
(CastQC), Filip Petrić (GeoBuddy) in Sunčica Sukur (Rapid Acid Wound Treatment Based on Micronized
Bosnian Pyrophyllite). Vsi so imeli na voljo 3 minute časa za prezentacijo svoje poslovne ideje, sledila
so vprašanja iz žirije, ki so jo sestavljali Jakob Gajšek (Ljubljanski univerzitetni inkubator), Sibila
Borojević Šoštarić (Univerza v Zagrebu, Rudarsko geološko naftna fakulteta), Mojca Markizeti
(Iskraemeco) in Lorena Jurado (EIT RawMaterials).
Zmagal je Damir Grguraš (ArCLuB One), drugo mesto je zasedel Blaž Leskovar (CastQC) in tretje Sunčica
Sukur (Rapid Acid Wound Treatment Based on Micronized Bosnian Pyrophyllite).
Celoten dogodek je potekal v organizaciji Regionalnega centra Adria, ki deluje v okviru skupnosti za
surovine Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo in ga v Sloveniji skupaj koordinirata Zavod za
gradbeništvo Slovenije (ZAG) in Geološki zavod Slovenije (GeoZS).

Slika 1: Nagovor mag. Andreja Vizjaka, ministra za okolje in prostor.
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