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Projektna pisarna SRIP ToP  

Tržaška cesta 315, 

1000 Ljubljana 

Web: http://www.ctop.ijs.si 

E-mail: ctop@ijs.si  
 

 

V udobje vašega omizja vam prinašamo informacije o pomembnih dogodkih, aktualnih razpisih in ostalih 

vsebinah, ki bi se vam zdele zanimive. Za dodatne informacije sledite povezavam. 
  

Novice 
  

 

 

Online European Funding Academy 

Europa Media predstavlja vrsto spletnih spletnih seminarjev 

v živo, ki zajemajo celoten življenjski cikel raziskovalnih in 

inovacijskih projektov EU: od pisanja predlogov do finančnih 

revizij po projektu.Vabijo vas, da se pridružite povsem 

novemu programu za raziskovanje Horizon Europe. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Poročilo konference Dan najboljše 
prakse 2021 

Inovativnost in nenehne izboljšave na področju proizvodnje, 

razvoja, organizacije in vodenja so ključnega pomena za 

uspešno poslovanje v digitalni dobi. Za uspešen razvoj je 

nujno optimiziranje proizvodnih procesov, ki temelji na 

vključevanju vseh zaposlenih, so izpostavili domači in tuji 

strokovnjaki na 10. konferenci Dan najboljše prakse. 
 

Preberi več 
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Obiščite Tehniški muzej Slovenije – 

Tehnika za šport 

Vabimo vas k ogledu odprtja razstave Tehnika za šport, ki 

predstavlja presek slovenskih športnih proizvajalcev za 

aktivnosti na kopnem, v zraku in vodi. Razstava bo na voljo 

do 31. decembra 2021. Hkrati vas vabimo 12. oktobra 2021 

na dogodek, s katerim bodo obeležili 70-letnico ustanovitve 

muzeja. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Načrtovanje strojne opreme in vgradnih 

sistemov z vezji FPGA 

Na delavnici bomo obravnavali snovanje strojne opreme in 

vgradnih sistemov z vezji FPGA z uporabo načrtovalskega 

okolja Xilinx Vivado in prototipnih vezjih Zedboard, ki 

vsebujejo FPGA vezja Xilinx Zynq. Udeleženci se bodo 

naučili snovati strojno opremo v HDL jeziku, jo simulirati ter 

tudi testirati in razhroščevati. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

  
 

 

 

Brezplačna serija webinarjev o digitalni preobrazbi 

poslovanja 
7. Okt 2022 ob 13:00 
CADCAM lab organizira serije brezplačnih webinarjev na temo digitalne 

preobrazbe, ki jih pripravljajo v naslednjih mesecih. Danes so digitalne 

tehnologije dostopne in odpirajo številne poslovne priložnosti in predstavljajo 

konkurenčno prednost vsem, ki jih pravilno uporabljajo. Skupina CADCAM že 30 

let strateško uporablja najboljše prakse za pomoč podjetjem, da se približajo 

industriji 4.0. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

2nd PITCCH Corporate Challenges Launch 
7. Okt 2021 ob 15:00 
Vabimo vas na dogodek Corporate Challenges Launch. Razkrili bodo naslednjih 

5 tehnoloških izzivov, ki so jih sprožili Electrolux, Mondi, REPSOL, SGS in 

SIGNIFY. Predstavili bodo svoje poslovne izzive, spregovorili o lastnih odprtih 

inovacijskih korporativnih strategijah, delili pričakovanja glede SME rešitev in 

skupnih projektov ter odgovarjali na vprašanja občinstva. 
Preberi več 

 

 

  

 

 

Dogodek ob 70-letnici ustanovitve Tehniškega 

muzeja Slovenije 
12. Okt 2021 ob 17:00 
Vabimo vas v Tehniški muzej Slovenije v Bistro pri Vrhniki na prireditev, s katero 

bodo obeležili 70-letnico ustanovitve muzeja in pospremili občasno razstavo 

Tehnika za šport, ki predstavlja presek slovenskih športnih proizvajalcev za 

aktivnosti na kopnem, v zraku in vodi. 
Preberi več 
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Autonomous Mobile Robots & Logistics Conference 
12. do 14. Okt 2021 
Pridružite se Autonomous Mobile Robots & Logistics Conference, kjer boste 

spoznali vznemirljive napredke tehnologije AMR (Avtonomni Mobilni Roboti) ter 

nove dosežke v avtomatizaciji logistike. Vodilni v industriji bodo delili svoja 

mnenja in strokovno znanje. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

EU – South MED Cluster Matchmaking Event 
12. in 13. Okt 2021  
Odprte so prijave za dogodek združevanja grozdov EU – South MED, ki bo 

potekal od 12. do 13. oktobra 2021 v okviru  „TechDays-Match-Up!“ , ki ga 

organizira The next society. Dogodek bodo soorganizirali Evropska komisija, 

Naložbena mreža ANIMA, Ceipiemonte in Evropska platforma za sodelovanje pri 

grozdih (ECCP). 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

Interreg Europe CYBER: Paving Europe’s Digital 

Future 
13. Okt 2021 ob 10:00 
Obveščamo vas, da je izšla brošura o dogodku Interreg Europe CYBER: Paving 

Europe's Digital Future. Preberete si jo lahko tukaj. V brošuri ne boste našli le 

podrobnega dnevnega reda dogodka, temveč tudi celoten seznam govornikov ter 

pregled akcijskih načrtov CYBER projektnih partnerjev. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

Okrogla miza na temo plazme in jagodičevja 
13. Okt 2021 ob 10:00 
Vabimo vas da se udeležite online okrogle mize na temo uporabe plinske plazme 

v kmetijstvu, ki bo potekala preko zoom aplikacije 13.10 ob 10 uri. Pogovarjali se 

bomo o uporabi plinske plazme za dekontaminacijo in podaljšano svežino 

jagodičejva. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

Šola Industrija 4.0 
14. do 18. Okt 2021 
Digitalna preobrazba se v proizvodni organizaciji začne, ko vodstvo sprejme 

odločitev, da je potrebno narediti korake v smeri digitalne transformacije. Ko 

vodstvo ponotranji, sprejme digitalno vizijo in vpelje v organizacijo digitalno 

kulturo, potem tem usmeritvam začnejo slediti tudi zaposleni. Prav zaposleni pa 

so ključni element digitalne preobrazbe. 
Preberi več 

 

 

  

 

 
 

 

 

TETRAMAX delavnica: Umetne nevronske mreže v 

praksi 
3. Nov 2021 ob 12:30 
Na delavnici se boste seznanili z uporabo umetnih nevronskih mrež na praktičnih 

zgledih iz strojnega učenja. V zadnjih letih se je uporaba nevronskih mrež 

razširila iz akademskih krogov in našla svoje mesto tudi v industriji, 

oglaševalstvu, zdravstvu, bančništvu, varnosti in tako dalje. Na delavnici bomo 

skozi zglede predstavili najuporabnejše arhitekture nevronskih mrež in njihove 

sestavne dele. 
Preberi več 
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Aktualni razpisi 
  

DIGI-B-CUBE  

Sredstva: 60.000 € 
Rok za prijavo: 27.10.2021 
Projekt DIGI-B-CUBE je 22. aprila 2020 objavil javni razpis za financiranje podpore projektom, ki se osredotočajo na 
vključevanje digitalnih inovacij in disruptivnih tehnologij v medicinsko diagnostiko in s tem povezane verige vrednosti. Srednja 
in mala podjetja (vključno z novimi zagonskimi podjetji), ki delujejo v zdravstvu, medicini, biotehnologiji, biofarmi, IT ali 
sorodnih sektorjih (robotika, avtomatizacija, elektronika, nanotehnologija itd.), se lahko prijavijo za sofinanciranje. 

  

IntellIoT  

Sredstva: do 150.000 € 
Rok za prijavo: 1.11.2021 
Poslanstvo IntellIoT je omogočiti izvajanje polavtonomnih aplikacij IoT za sisteme, ki podpirajo AI. IntellIoT s partnerji v treh 
glavnih sektorjih – kmetijstvu, zdravstvu in proizvodnji – gradi ekosistem, ki ga združuje skupna vizija, zavezana zasebnosti, 
varnosti in zaupanju, v kateri se lahko inteligenca ljudi in naprav neopazno prepleta. 

  

PITCCH - Corporate Challenges  

Sredstva: 75.000 € 
Rok za prijavo: 15.11.2021 
PITCCH poskuša pospešiti prevzem naprednih tehnologij na trgu v različnih sektorjih. MSP/zagonska podjetja pozivajo, da 
podajo predloge naprednih tehnoloških rešitev za reševanje izzivov velikih korporacij na 5 tematskih področjih.  

  

IoT - NGIN 

Sredstva: 750.000 € 
Rok za prijavo: 30.12.2021 
IoT-NGIN objavlja prvi razpis, kjer bodo izbrali najmanj 5 novih partnerjev, ki se bodo pridružili konzorciju. IoT-NGIN vabi 
proizvajalce naprav IoT, z integrirano programsko opremo ter FPGA/soft core, da se pridružijo konzorciju IoT-NGIN tako, da: 
a) ponujajo odprte vmesnike in dostop do svojih sistemov IoT ali b) vgradijo komponente programske opreme IoT, ki delujejo 
na FPGA/soft core. 

  

 
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  

  
 

 

 

Talum Tovarna Aluminija d.d.  

Talum je sodobno podjetje, ki se že 65 let ukvarja s proizvodnjo aluminija. 

V tem času je postalo eno najbolj učinkovitih proizvajalcev primarnega 

aluminija, aluminijevih zlitin, največji evropski proizvajalec rondelic ter 

razvojni dobavitelj ulitkov avtomobilski industriji. Uvršča se med 10 

največjih slovenskih izvoznih podjetij. Rast in konkurenčnost zagotavlja 

vlaganje v razvoj najsodobnejših tehnologij, orodjarstvo ter lasten 

inženiring, ki uvaja napredne in inovativne tehnološke rešitve za 

proizvodnjo dovršenih aluminijevih izdelkov. Talumov strateški cilj je 

doseganje višje dodane vrednosti svojih produktov z inovativnostjo in 

razvojnimi partnerstvi.To dosega z nenehnim uvajanjem sodobnih metod 

in postopkov vodenja proizvodnih procesov ter z visoko stopnjo 

avtomatizacije in robotizacije. Talum se vedno bolj uveljavlja tudi kot 

ponudnik različnih storitev od katerih je v ospredju trženje lastnih 

proizvodnih naprav in tehnoloških rešitev za proizvodnjo in predelavo 

aluminija. 
  

 
 

Za dodatne informacije sledite povezavam ali preverite še ostale Novice in Dogodke na naši spletni 
strani. 
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Kot ste najbrž tudi že opazili, smo našo spletno stran v določeni meri že prenovili. Še naprej jo bomo 
izboljševali in posodabljali, da bo ta za vas čimbolj relevantna ter vam bo služila kot vir koristnih 
informacij. 

Poleg spletne strani, za obveščanje uporabljamo tudi Twitter in Linkedin, kjer vas vljudno vabimo, da se 

nam pridružite. 
  

   

 

   

 

   

 

 

  

  

Naložbo št. 2130-17-090102 sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
   

 

  

  

 

 

  

 

 

Sporočilo ste prejeli, ker ste se član SRIP ToP ali pa ste kakorkoli drugače sodelovali pri naših aktivnostih 

in podali vaše soglasje za obveščanje preko elektronske pošte. Nekatere kontakte smo prejeli tudi v 

javno dostopnih bazah. V kolikor naših obvestil ne želite več prejemati, se lahko odjavite na povezavi. 
   

© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020 
    

  

  


