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Zapisnik 2. Skupščine SRIP ToP 

 

Upravičenec:  

IJS 

Zapisnikar/ica: 

Petra Lavtar 

Organ SRIP ToP:     

Skupščina 

Namen sestanka: 2. Skupščina SRIP ToP 2019 

Lokacija sestanka Reaktorski center Brinje, Brinje 40, Dol pri Ljubljani 

Datum, čas 17. 09. 2019, 14:00 Trajanje 3 ure 

Prisotni: 

Predsedujoča:  

Mag. Matjaž Čemažar, namestnik predsednice Skupščine Domel, d.o.o. 

Izr. prof. dr. Rok Petkovšek, namestnik predsednice Skupščine UL Fakulteta za strojništvo 

Sodelujoči pri vsebinski izvedbi Skupščine:   

Mag. Vojmir Urlep Državni sekretar iz Kabineta predsednika vlade RS 

Rudi Panjtar Vodja Centra ToP, Direktor SRIP ToP 

Doc. dr. Igor Kovač IJS E1, Predsednik UO SRIP ToP, predstavitev  programa 

GOSTOP 

Dr. Zoran Marinšek Zavod KCSTV, predstavitev aktivnosti posameznih grozdov 

Dr. Aleš Hančič Tecos, predstavitev aktivnosti posameznih grozdov 

Mag. Marko Bohar GZS, predstavitev aktivnosti posameznih grozdov 

Udeleženci Skupščine:  

Število prisotnih udeležencev: 61 Število udeležencev z glasovno pravico: 36 

 

Dnevni red 2. Skupščine SRIP ToP kot je bil predlagan v vabilu na Skupščino: 

 

1. Otvoritev 2. Skupščine SRIP ToP in določitev zapisnikarice ter ugotavljanje sklepčnosti  

2. Potrditev dnevnega reda  

3. Potrditev sklepov zapisnika 1. seje skupščine SRIP ToP 

4. Podpora vlade Strategiji pametne specializacije, (mag. Vojmir Urlep, Kabinet 

predsednika vlade)  

5. Predstavitev dosežkov SRIP ToP  (Rudi Panjtar, direktor SRIP ToP ) 

6. Predstavitev aktivnosti posameznih grozdov v sestavi SRIP ToP v letu 2018 

(Grozd STV – dr.Zoran Marinšek (KC STV), Grozd Pametna Orodja – dr.  Aleš 

Hančič(Tecos), Grozd Pametne Tovarne(GZS) – mag.Marko Bohar, Grozd Napredne 

tehnologije – Rudi Panjtar, IJS) 

7. Izzivi SRIPov pri izvrševanju njihove vloge v inovacijskem ciklu (dr. Zoran Marinšek, 

direktor KC STV) 

8. Povzetek dela v Programu GOSTOP (doc.dr. Igor Kovač, koordinator programa) 

9. Predstavitev  KOC Tovarne prihodnosti 2 (dr. Aleksander Zidanšek, MPŠ) 

10. Načrt aktivnosti SRIP ToP (Rudi Panjtar) 
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11. Sprememba Poslovnika o delu  Skupščine SRIP ToP (doc.dr. Igor Kovač, predsednik 

UO SRIP ToP) 

12. Zaključek 2. seje Skupščine SRIP ToP, mreženje članov in pogostitev 

 

Add1: Otvoritev 2. Skupščine SRIP ToP, ugotavljanje sklepčnosti in določitev zapisnikarice. 

 

Otvoritev 2. Skupščine SRIP ToP se prične s pozdravnim nagovorom namestnika predsednice Skupščine mag. 

Matjaža Čemažarja. 

 

Tematika uvodnega nagovora je povezovanje (oblikovanje partnerstev, vključevanje v mednarodne projekte, 

sodelovanje v pobudah, vključevanje v raznorazne programe) in ključne usmeritve SRIPov (spodbujanje 

inoviranja, razvoja in vpeljave ključnih tehnologij SRIP ToP . Izpostavi bistvo Strateško razvojno-inovacijskih 

partnerstva (SRIP), internacionalizacijo (raznolike aktivnosti, preko katerih bo podjetjem omogočena 

nadgradnja mednarodnega poslovanja) oz. pospešeno vključevanje partnerjev v evropske razvojno-

raziskovalne in tehnološke projekte različnih programov. Prav tako omeni zanimive delavnice in dogodke, ki 

so in bodo tudi v prihodnje organizirane v okviru SRIPa, nastopi na tujih trgih, promoviranje SRIP-ov. Prav 

tako je poudarjena vloga vlaganj podjetij v digitalizacijo in druge rešitve industrije 4.0. 

 

Prisotni so sprejeli ugotovitveni sklep: Skupščina SRIP ToP je sklepčna. 

 

Predsednik predlaga zapisnikarico.  

 

Sklep št.1.: Za zapisnikarico Skupščine se imenuje ga. Petra Lavtar, IJS. 

 

Add2: Potrditev dnevnega reda. Predsednik Skupščine predstavi dnevni red.  

 

Sklep št.2.: Predlagani dnevni red je potrjen. 

 

Add3: Potrditev sklepov zapisnika 1.seje skupščine SRIP ToP. 

 

Doc. dr. Igor Kovač predstavi povzetek sklepov 1. seje Skupščine SRIP ToP.  

 

Sklep št.3.1.: Zapisnik 1. seje Skupščine SRIP ToP je potrjen.  

 

Add4: Podpora vlade Strategiji pametne specializacije  
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Mag. Vojmir Urlep pripravi nagovor za udeležence Skupščine SRIP ToP.  

Tematika nagovora:  

 

 v pričetku nagovora se osredotoča na obrazložitev ključnih ugotovitev naravnanosti in značilnosti 

trenutnega stanja slovenskega gospodarstva,  

 izpostavi vprašljivost reinvestiranja vloženih sredstev,  

 družba 4.0: digitalizacija, robotizacija in umetna inteligenca spreminjajo industrijo, 

 industrija 4.0: modernizacija in digitalizacija proizvodnih procesov ter upravljanje celotnega 

proizvodnega cikla, ohranjanje konkurenčne prednosti v prihodnosti – Pametne proizvodnje, 

Pametne tovarne za upravljanje kompleksnosti, 

 finančna perspektiva, povečevanje sredstev in vlaganj v znanost,  

 prioritete nove EU komisije,  

 učinkovita in racionalna poraba sredstev,  

 dobra osredotočenost in determiniranost S4 strategije, potrebna je nadaljnja podpora vlade pri 

izvajanju omenjene strategije, fokus na povezovanje na regionalnem področju, 

 predstavitev realiziranih ter odobrenih razpisov, 

 aktivna izdelava platforme kompetenc (potrebnih kompetenc za »družbo prihodnosti«, potrebne 

prilagoditve izobraževalnega sistema, dolgoročno napovedovanje potreb po kompetencah, 

upoštevajoč globalnih trendov razvoja, razvijanje kompetenc za prihodnje izzive), 

 povezovanja znanja in kompetenc za razvoj novih produktov, storitev in procesov z visoko dodano 

vrednostjo. 

 

Možnost vprašanj: dr.Zoran Marinšek argumentira predstavitev g. Urlepa.  

Argument: »Za to, da pride do zaprtja tega investicijskega projekta, to je da se manifestira v ustvarjeni dodani 

vrednosti na trgu, je potrebni pogoj, da se strategija izvaja vsaj 2-3 tehnološke cikle, to pomeni vsaj 10 let. 

Brez tega naložba ne more imeti ustreznih učinkov v dodani vrednosti is se ne more povrniti. Kompetence je 

potrebno mapirati po celotnem razvojno-inovacijskem  ciklu.« 

 

Add5:  Predstavitev dosežkov SRIP ToP. 

 

Rudi Panjtar, direktor SRIP ToP, pripravi poročilo o delovanju SRIP-a v letih 2017 in 2018. Najprej predstavi 

shemo SRIP ToP, kako delujemo, kdo so upravičenci, cilji, v čem je bistvo SRIP-a. Predstavi tudi plan prihodkov 

in odhodkov. Izpostavi tudi sledeče teme: internacionalizacija, pretekli dogodki, delavnice, S3 tematske 

platforme, aktivnosti SRIP-a: npr. Vanguard, odmevni dogodki, povezovanje z industrijo, povezovanje z 

ostalimi SRIPi, patentni zahtevki, pridobivanje prvih projektov za programsko pisarno za celotni SRIP,  

sprejem Uredbe o financiranju SRIP ToP, ustanovitev DIH Slovenije. 
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Add6:  Predstavitev aktivnosti posameznih grozdov v sestavi SRIP ToP v letu 2018 (Priloga zapisnika: 

Predstavitev - 2. seja Skupščine Tovarne Prihodnosti) 

 

Sledijo štiri predstavitve aktivnosti posameznih grozdov v sestavi SRIP ToP v letu 2018: 

Grozd STV – dr. Zoran Marinšek (KC STV), skupna predstavitev, priloga zapisnika slide 24 – 28, 

Grozd Pametna Orodja – dr.  Aleš Hančič (Tecos), skupna predstavitev, priloga zapisnika slide 29 - 33, 

Grozd Pametne Tovarne – mag. Marko Bohar (GZS), skupna predstavitev, priloga zapisnika slide 34 - 38, 

Grozd Napredne Tehnologije – Rudi Panjtar (IJS), skupna predstavitev, priloga zapisnika slide 39 – 43. 

 

Udeleženci Skupščine SRIP ToP se seznanijo s poročilom o delu posameznih upravičencev. Vsak posamezen 

sklop je sestavljen iz finančnega poročila ter predstavitve doseženih rezultatov dela v letu 2018 (doseganje 

plana 2018, podatki o realiziranih prihodkih, realizacija kazalnikov KPI, izkaz uspeha). 

 

Grozd Sistemi in tehnologije vodenja, dr. Zoran Marinšek, ki predstavi dosežene podatke o realizaciji, članih. 

Izpostavi sodelovanje grozda STV pri pridobivanju EU projektov za svoje člane ter izpolnjevanje  zahtevanih 

KPI. 

 

Grozd Pametna orodja, dr. Aleš Hančič (predstavitev prihodkov, odhodkov, subvencije – sledenje realizaciji). 

Predstavi pomembnost praktičnega dela pomoči podjetjem pri digitalizaciji proizvodnje, uvajanje novih 

tehnologij ter obveščanje o le-teh, izpostavi pomembnost obveščanja članov, prenos znanja iz tujine v 

Slovenijo, organizacijo mednarodnih dogodkov, organizacija Dneva Orodjarstva, ki ponudi možnost b2b 

srečanj, predstavitve slovenskega orodjarstva, prenos praktičnih primerov do članov, pomoč pri prijavi na 

razpise.  

 

Grozd Pametne Tovarne, mag. Marko Bohar poudari aktivno pospeševanje projektov 4.0, predstavljanje 

industrije 4.0 – strukturiran pristop v digitalizacijo. Doseganje planov ne gre čisto po načrtih. Vzpostavljanje 

storitev za aktivno okolje in pripravo načrtov za realizacijo projektnih idej, storitve na razvoju človeških virov, 

uravnotežena bilanca, ključen del aktivnosti-kako pomagati podjetjem, sodelovanje v DIH Slovenija. 

 

Vprašanje - Izobraževanje za industrijo 4.0: »Kako pristopimo do podjetij?« 

Odgovor: »Čisto individualno za vsako podjetje posebej.« 

 

Grozd napredne tehnologije, vodja Centra ToP na IJS,  Rudi Panjtar, poda finančno poročilo ter vsebinsko 

poročilo o delu. Predstavi tudi finančno poročilo za leto 2017, ki izkazuje izgubo, kar je rezultat konstituiranja 

SRIP ToP ter pozitivni rezultat za leto 2018. Izpostavi tudi velike kadrovske težave v drugi polovici leta 2018 

in ki se v letu 2019 rešujejo.  

 

Vprašanje: »Kako bodo grozdi sanirali negativni poslovni rezultat poslovanja v letu 2018?« 
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Odgovor: »Prikazan poslovni rezultat ne odraža dejanskega stanja, saj se termini oddaje zahtevkov in 

povračila sredstev oddanih zahtevkov med grozdi razlikujejo, ravno tako vsi grozdi v obravnavanem letu še 

niso prejeli vseh povračil od države. Cilj vsakega grozda je poslovanje s pozitivno ničlo.« 

  

Sklep št. 6: Poročilo o aktivnosti grozdov v sestavi SRIP ToP je potrjeno. Sklep je soglasno sprejet.  

 

Add7: Izzivi SRIPov pri izvrševanju njihove vloge v inovacijskem ciklu (Zoran Marinšek). 

 

Kritičen pogled na to, kaj delamo in kaj bi bilo potrebno delati. Izzivi SRIPov pri izvrševanju njihove vloge v 

inovacijskem ciklu. Navede strateške cilje SRIPOv, ki izhajajo is S4; sistemske pomanjkljivosti, ki ovirajo delo 

SRIPov; indicirane potrebe sistemske poteze ter nabor potrebnih izvedbenih ukrepov za izboljšanje. 

Predlaga: problemsko delavnico SRIPov s predstavniki vlade (ne enega resorja)- Predstavitev je priloga 

zapisnika. 

 

Diskusija V.Urlep: »Ali drugi SRIPi tudi tako vidijo?« 

Odgovor: »ToP je specifičen: tu je matrika VVV in skoraj vseh omogočitvenih tehnlogij (KET) v S4 in so ti 

problemi najbolj vidni.« 

Diskusija z P.Wostner: i) Akcijski načrti (bi morali biti kot delovni programi podlaga za razpise): so oblikovani 

na osnovi kompetenc in kapacitet članov, imajo imena podjetij (saj so postavljeni bottom-up), tega razpisi 

ne upoštevajo; Slovenska dolina smrti med TRL3—5 in TRL6-8) nastaja zaradi razdelitve inovacijskega cikla 

med MIZŠ in MGRT; «zakaj bi bilo treba ločiti razpise za RRI od razpisov za gradnjo kapacitet?« Odgovor: 

zaradi konflikta med kohezijskimi (gradnja kapacitet) in tehnološkimi cilji (spodbujanje prebojnih rešitev). 

 

Add8: Povzetek dela v programu GOSTOP (doc. dr. Igor Kovač) 

 

Doc dr. Igor Kovač predstavi program GOSTOP in pomen tega programa za SRIP ToP. V uvodnem delu 

izpostavi ključne cilje ter namen samega programa GOSTOP, katerega bistvo je pospešiti razvoj in izgradnjo 

koncepta pametnih tovarn v Sloveniji in odgovoriti na aktualne potrebe slovenskega gospodarstva, kjer 

nekatera industrijska podjetja že skušajo uvajati koncept pametnih tovarn v svojo proizvodnjo. Predstavitev 

je sestavljena iz večih sklopov, v katerih je predstavljen podrobnejši program GOSTOP ter področja 

delovanja: Orodjarstvo, Robotika, Fotonika ter Tehnologije vodenja. Doc dr. Kovač za konec predstavi 

pozitivne odzive, prednosti, sinergije ter poglavitne rezultate dobrega in učinkovitega delovanja omenjenega 

programa GOSTOP. Izpostavljeni so vidnejši poudarki oz. rezultati delovanja programa ter pozitivne 

prednosti in izkušnje programa S4. Celotna predstavitev se nahaja v prilogi zapisnika  (preglednice 58 do 82).  

 

Add9: Predstavitev KOC Tovarne prihodnosti (Rudi Panjtar) 

 

Direktor predstavi povezavo KOC in SRIP ToP. Partnerstvo KOC-TOP je zgrajeno okoli SRIP-TOP, ki ima v 

akcijskem načrtu cilje izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju tehnologij, ki jih bodo potrebovale  

tovarne prihodnosti. Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) vodi kompetenčni center KOC-
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TOP. Temeljni cilj kompetenčnega centra je doseganje višje usposobljenosti kadrov, njihove motivacije za 

vseživljenjsko učenje in uvedbe poslovnih izboljšav, kar sledimo z ocenjevanjem ključnih kompetenc. Razpis 

KOC  je vezan na prednostna področja strategije pametne specializacije, ki jih predstavljajo SRIPi. Bistvo KOCa 

Tovarne prihodnosti so/bodo odlične izobraževalne vsebine za  kompetence, ki jih bodo potrebovali 

zaposleni za upravljanje tovarn prihodnosti. Pomembno je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, 

ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih in s tem krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Prav 

tako predstavi shemo modela kompetenc: ključne splošne kompetence, generične ter delovno specifične. 

Izpostavi, da so skupna izobraževanja, ki jih izvaja KOC, za člane SRIP ToP brezplačna in povabi vse člane k 

aktivnemu sodelovanju.  

 

Add10: Načrt aktivnosti SRIP ToP (Rudi Panjtar) 

 

Predstavitev načrtov za prihodnost ter izzivov, s katerimi se bo SRIP ToP ukvarjal do konca leta 2019 . Vodja 

Centra ToP prav tako predstavi razpise, v katere bo SRIP vključen, predvidene možnosti za sodelovanje članov 

na obiskih v tujini ter seznam predvidenih izobraževanj. Napove pripravo na 3. fazo razpisa operacije SRIP, ki 

bo obsegala tudi prevetritev in spremembo akcijskega načrta. Poslanstvo SRIPa je povezovanje deležnikov, 

zato je predlagan slogan »SRIP ToP – Dodana vrednost povezovanja.« 

 

Kratek pregled aktivnosti:  

 projekt HIA, 

 kaskadni razpisi I4MS (Robotika – Tinity, DIH2, Elektronika – Tetramax), 

 priprava strategije komuniciranja, 

 sofinanciranje tematskih dogodkov članov, 

 dopolnjevanje kataloga članov SRIP ToP, 

 promocijski video SRIP ToP, 

 semafor aktivnosti VVV in HOM. 

 

Sklep št.7: Sprejme se načrt aktivnosti SRIP ToP. Sklep je soglasno sprejet. 

 

Add11:  Sprememba Poslovnika o delu Skupščine 

 

Doc dr. Igor Kovač, predsednik UO SRIP ToP predstavi spremembe Poslovnika.  

 

Predlog spremembe: predsednika ter dva namestnika predsednika Skupščine se izvoli za obdobje 4 let. Člani 

Skupščine so izvoljeni za obdobje 4 let in temu se želi prilagoditi tudi trajanje mandata Predsednika Skupščine 

in namestnikov.  

 

Predlagana je sprememba 8. odstavka 15. člena Poslovnika o delu Skupščine. Mandat predsednika Skupščine 

in njegovih namestnikov traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.  
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Sklep št.8: Sprememba Poslovnika v točki 14. in 15. člena o delu Skupščine SRIP ToP je potrjena. 

 

 

Add12: Zaključek  2.seje  Skupščine SRIP ToP, mreženje članov in pogostitev: 16:15 - 17:30 

 

Predsednik Skupščine se zahvali vsem prisotnim za sodelovanje ter zaključi Skupščino. Po dogodku je sledilo 

druženje ter mreženje udeležencev. 

 

Namestnik predsednice 2. Skupščine SRIP ToP     

Mag. Matjaž Čemažar  

 

 
 

Priloge: Skupna predstavitev 2. seja Skupščine SRIP Tovarne Prihodnosti 
     


