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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 
  

 

 

ESA razpis za nove ideje o aplikacijah 

patentiranih inovacij 

Evropska vesoljska agencija iz leta v leto razvija široko 

paleto inovativnih tehnologij in aplikacij, da bi se uresničila 

evropska vesoljska prizadevanja. Kadar člani osebja ESA 

sodelujejo pri oblikovanju inovacije ali izuma, lahko agencija 

zaprosi za patent. ESA običajno patentira od 10 do 20 

izumov na leto, tako da nastane portfelj približno 580 

patentnih prijav in patentov. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

SRIP ToP član CADCAM Lab praznuje 
20. obletnico uspešnega poslovanja 

Vse skupaj se je začelo leta 2001, ko je CADCAM Lab s 

podjetji Dassault Systemes in IBM vstopilo v svet PLM-a. Kot 

že samo ime pove, so začeli kot specializirano podjetje za 

prodajo in podporo CAD in CAM programskih rešitev, a so v 

skladu z dinamiko trga ves čas rasli in se razvijali. 
 

Preberi več 
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Kaj lahko EDGE Computing naredi za 

vašo proizvodno linijo 

Proizvajalci v različnih panogah se soočajo z neizmernim 

pritiskom avtomatizacije. Med nihanji v povpraševanju 

potrošnikov, povezanimi s pandemijo, in neštetimi vzroki za 

pomanjkanje delovne sile, proizvajalci vseh velikosti 

potrebujejo načine za racionalizacijo in poenostavitev 

delovanja. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

SIQ delavnice v mesecu decembru 

Vljudno vas vabimo k udeležbi na SIQ izobraževalnih 

delavnicah s področja zagotavljanja kakovosti, proizvodnje 

ter avtomobilske industrije. V mesecu decembru vam je na 

voljo večje število zanimih izobraževanj. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

   

 

 

IZPOSTAVLJAMO: December – mesec industrije 4.0 

in robotike 
27. Nov do 22. Dec  2021 
Decembrsko dogajanje (od 27. novembra do 22. decembra 2021) je namenjeno 

tako strokovni kot splošni javnosti. Med več kot 30 dogodki bo del dogajanja 

namenjen srednješolcem, študentom in mladim raziskovalcem, prav tako pa 

bogato dogajanje v Digitalno središče Slovenije vabi tudi mlade podjetnike, 

podjetja oz. njihove predstavnike iz Slovenije in Evrope. 
Preberi več 
  
  

  

 

  

 
 

 

 

European Big Data Value Forum “Digital 

Transformation powered by Data and AI” 
29. Nov do 3. Dec 2021 
Vabljeni na European Big Data Value Forum “Digital Transformation powered by 

Data and AI”. Če se ukvarjate z velikimi podatki in umetno inteligenco dogodka 

res ne smete zamuditi. European Big Data Value Forum (EBDVF) je vodilni 

dogodek skupnosti evropskih organizacij, ki se ukvarjajo s raziskavami in 

inovacijami na področju velikih podatkov in umetne inteligence, ki ga organizirata 

BDVA in Evropska komisija (GD CNECT). 
Preberi več 

  

  

 

Dogodek: “Človeški viri in robotika – roboti so 

namenjeni ljudem” 
2. Dec 2021 ob 9:00 
Na dogodku bomo predstavili različne vidike uvajanja sprememb v podjetja, 

predstavili bomo profile in kompetence prihodnosti, dobre prakse v HR, 

izobraževalne programe za prehod v Industrijo 4.0 ter nekatere zanimive poklice 

na področju robotike. 



3

 

  
 

 

 

Preberi več 

 

 

  

 

 

   

 

 

Tehnologije vodenja – tehnologije, ki omogočajo 

stvarem, da delujejo 
3. Dec 2021 ob 8:30 
Na dogodku bo predstavljen pregled prednostnih področij tehnologij vodenja za 

Tovarne prihodnosti v Sloveniji. Poudarek bo na (i) umetni inteligenci za vodenje 

in optimizacijo sistemov, (ii) digitalnih dvojčkih v tehničnih procesih, (iii) 

energetski domeni v kompleksnih sistemih, (iv) prediktivnem vzdrževanju, 

prognostiki in ocenjevanju stanja strojev in procesov, (v) industrijskem internetu 

stvari, (vi) integriranih sistemih MES in (vii) nekaterih specifičnih aplikacijah 

vodenja. 
Preberi več 
 
  

  
   

 

 

Dan odprtih vrat Laboratorija za farmakogenetiko 
3. Dec 2021 ob 15:30 
S tem dogodkom, ki ga v tednu Univerze v Ljubljani organizirajo že deveto leto 

zapored,  želijo s področjem farmakogenomike in personalizirane medicine ter z 

njihovim delom in dosežki seznaniti čim širši krog ljudi: zdravnikov in drugih 

zdravstvenih delavcev, raziskovalcev s področja biomedicine, študentov, pa tudi 

bolnikov in širše javnosti. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Otroške delavnice v Digitalnem središču Slovenije 
4. Dec 2021 ob 9:00 
Sobote v Digitalnem središču Slovenije v BTC so namenjene otrokom. Vsako 

soboto, bodo potekale otroške delavnicee namenjen otrokom in staršem, da z 

igro spoznajo robotiko in posredno tudi industrijo. V komunikativni igri pod 

vodstvom strokovnjakov bodo otroci dobili vpogled v tehniko s ciljem spodbujati 

tehnične poklice že v otroških letih. 
Preberi več 

 

 

  
   

 

 

Automotive Manufacturing EVolution virtual summit 
7. in 8. Dec 2021 
Korporacija Cognex vas vabi na srečanje Automotive Manufacturing EVolution 

Summit v živo. Virtualni dogodek avtomobilske proizvodnje bo virtualno združil 

proizvodne strokovnjake z vsega sveta, da bi izmenjali najboljše prakse in 

tehnološke preboje na področju avtomobilske proizvodnje. 
Preberi več 

  

  
 
  

 

 

SIQ Izobraževanje: Učinkovito obvladovanje 

proizvodnje 
7. Dec 2021 ob 9:00 
Proizvodni proces vodijo osebe z različnimi znanji in izkušnjami. Napačni pristopi 

vodij in neustrezne oblike vodenja lahko povzročajo materialno in moralno škodo 

v organizaciji. Za doseganje zastavljenih ciljev je predpogoj, da je oseba, ki vodi 

proizvodnjo strokovno usposobljena ter ima vodstvene in komunikacijsko-

motivacijske spretnosti. 
Preberi več 
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Kreativna robotika in robotika v umetnosti 
7. Dec 2021 ob 14:00 
Dogodek bo obravnaval kreativno robotiko in robotiko v umetnosti. Organizator 
dogodka je DDTLab – dr. Maša Jazbec. 
Preberi več 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

SIQ Izobraževanje: Digitalna navodila v proizvodnji 
10. Dec 2021 ob 9:00 
Koraki Industrije 4.0 na poti digitalne transformacije proizvodnih podjetij v 

brezpapirno proizvodnjo. Namen Namen delavnice je izobraziti zaposlene v 

proizvodnih podjetjih, ki so se podala na pot digitalne transformacije, za izvedbo 

uspešnega prehoda v brezpapirno proizvodnjo. 
Preberi več 

 

  

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

DIH4AI  

Rok za prijavo: 30.12.2021 
DIH4AI išče inovativne eksperimente na področju umetne inteligence s strani SME-jev v sodelovanju z DIH-i, tako na 
regionalni kot medregionalni ravni. DIH-i bodo podpirali SME-je prek metodologije Service Pipeline, predlagane v projektu 
DIH4AI, in zlasti z zagotavljanjem storitev L-BEST. 

  

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: 
  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

UL FE Laboratorij za telekomunikacije 

Laboratorij za telekomunikacije na FE (LTFE) že več desetletij združuje 

pedagoško, znanstveno-raziskovalno in projektno delo ter povezuje 

podjetja, ustanove in inštitute v okviru panoge informacijsko-komuni-

kacijskih tehnologij (IKT). V njegovem okviru deluje MakerLab, namenski 

odprti prototipni laboratorij loT. Laboratorij deluje na področju 

telekomunikacijskih omrežij in storitev, interneta stvari, 5G in industrijskih 

vertikal ter tehnologije blokovnih verig. Na področju odprtega inoviranja, 

načrtovanja dostopne uporabniške izkušnje, digitalizacije različnih 

domenskih področij z uporabo multimedijskih znanj LTFE tesno sodeluje z 

Laboratorijem za multimedijo na isti fakulteti (LMMFE). Ekipa laboratorija je 

interdisciplinarna. Izvajanje dodiplomske-ga, podiplomskega in doktorskega 

študija zavzema 20 % aktivnosti, 80 % pa zavzema projektno sodelovanje z 

industrijo ter projekti Horizon 2020 in lnterreg. 
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Za dodatne informacije sledite povezavam ali preverite še ostale Novice in Dogodke na naši spletni 
strani. 

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. 
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