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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 
  

 

IZPOSTAVLJAMO: Pridružite se nam in 
spoznajte glavne akterje panoge 
mikroelektronike v južni Avstrji! 

Grozd Pametne tovarne (SRIP ToP) je partner gospodarske 

delegacije “Coop 4 Electronic Based Systems”- Slovenija in 

južna Avstrija. Poleg ogleda podjetij LAM Research in 

Ortner Reinraumtechnik, visoke strokovne šole FH Kärnten 

in raziskovalnega centra Silicon Austria Labs, prirejamo tudi 

mreženje s člani grozda Silicon Alps Cluster in drugimi 

podjetji iz avstrijske Koroške. 
 

Preberi več 

 
 

 

 

 

Natečaj LEADERS – Women Innovators 
in Manufacturing 

LEADERS je odprto tekmovanje, katerega cilj je podpreti 

najboljše inovatorke (tj. strokovnjakinje, raziskovalke, 

podjetnice), ki igrajo vodilno vlogo pri razvoju rešitev/iniciativ, 

ki obravnavajo izzive, povezane s proizvodnjo, z močnim 

finančnim, okoljskim ali družbenim vplivom. 
 

Preberi več 
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Ujemite priložnost za sodelovanje v 

programu MIND4MACHINES 

Namen MIND4MACHINES je olajšati medsektorsko in 

čezmejno podporo, ki jo potrebujejo proizvodna MSP, da 

preizkusijo in sprejmejo najnovejše digitalne tehnologije za 

preoblikovanje v pametnejšo, bolj zeleno in z viri učinkovitejšo 

proizvodnjo, ki je usklajena z najnovejšimi politikami EU. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Predikcija, analiza in optimizacija – 
proizvodna industrija in pozitiven vpliv 
velikih podatkov 

Beseda analiza podatkov pogosto prikliče podobo nekoga, 

ki v zaprašenem kotu vedno znova izvaja izračune. Čeprav 

se zdi, da to ustreza nekaterim panogam, se proizvodnja ne 

zdi takoj ena izmed njih. Toda, nasprotno. Proizvodnja je 

pravzaprav eno od primarnih področij, kjer lahko analiza 

podatkov močno vpliva. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

 

   

 

 

SIQ Izobraževanje: Digitalna navodila v proizvodnji 
20. Maj 2022 ob 9:00 
Koraki Industrije 4.0 na poti digitalne transformacije proizvodnih podjetij v 

brezpapirno proizvodnjo. Namen delavnice je izobraziti zaposlene v proizvodnih 

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

prehoda v brezpapirno proizvodnjo. Seznanili se bodo s tehnologijami in 

postopki, potrebnimi za maksimalen izkoristek prednosti, ki jih ponuja 

brezpapirna proizvodnja in uporaba digitalnih navodil tako v proizvodnji kot v 

spremljajočih procesih (vzdrževanje, kontrola kakovosti …). 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Business and legal aspects of digital platforms in 

manufacturing – spletna delavnica 
24. Maj 2022 ob 9:30 
Vabimo vas, da se 24. maja 2022 udeležite dogodka Business and legal aspects 

of digital platforms in manufacturing - spletno delavnico, ki jo soorganizirata 

EFFRA in ConnectedFactories. Digitalizacija in uporaba strežniške opreme sta 

se že spremenili in bosta še naprej oblikovali delovno okolje proizvodnje in 

načine, na katere poteka sodelovanje v smeri trajnosti/zelenega prehoda. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Smarter Uses of Space: How Manufacturers Are 

Rethinking Facilities Post-COVID 
24. Maj 2022 ob 18:00 
Veliko slišimo o hibridnem delu, kaj pa sami delovni prostori? Kako zdaj delajo 

proizvajalci in kam pričakujejo, da bodo proizvodni obrati šli? Udeležite se 

prihajajočega spletnega seminarja "How Manufacturers Are Rethinking Facilities" 

in odkrijte rezultate nedavne raziskave proizvajalcev po svetu. 
Preberi več 
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SIQ Izobraževanje: Proizvodnja in proizvodni proces 
25. Maj 2022 ob 9:00 
Vabimo vas k udeležbi na 1-dnevnem izobraževanju »Proizvodnja in proizvodni 

proces«, kateri bo potekalo v 2 delih. 1.del: VODENJE PROIZVODNEGA 

PROCESA; 2.del: KAKOVOST IN ORODJA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 
Preberi več 

 

 

  
 
  

 

 

Forum Operativne Odličnosti 2022 
25. Maj 2022 ob 9:00 
Kdaj? 25. maj 2022, od 9.00 do 15.00 Kje? Gospodarska zbornica Slovenije 

(Dimičeva ulica 13, Ljubljana) Za letošnje leto je predvidena izvedba v živo na 

Gospodarski Zbornici Slovenije (GZS). 
Preberi več 

 

 

  

   

 

 

SIQ Izobraževanje: Vodja delovne skupine v 

proizvodnji 
26. Maj 2022 ob 9:00 
Vodje delovnih skupin v proizvodnji so hrbtenica proizvodnega procesa. Vodje 

poskrbijo za visoko storilnost in zavzetost zaposlenih na linijah, za stroji, 

napravami, roboti in računalniki. Vodje potrebujejo tudi širše poznavanje 

proizvodnega procesa ter veščine vodenja. Program usposabljanja je v skladu s 

standardom strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo 

(NPK) »vodja delovne skupine v proizvodnji«. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Avstrijsko-slovensko HPC srečanje 2022 
31. Maj do 2. Jun 2022 
ASHPC22 nadaljuje tradicijo letnih avstrijskih srečanj HPC, ki so potekala med 

2015 in 2020, in prvega avstrijsko-slovenskega srečanja HPC v letu 2021: 

Združevanje znanstvenikov in tehnikov z ozadjem in zanimanjem za 

superračunalništvo. 
Preberi več 

 

 

  
   

 

 

E-seminar: ZVO-2 – zakon, ki spreminja pravila 

ravnanja z okoljem 
31. Maj 2022 ob 9:00 
V aprilu 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) zato vas vabimo, da 

se udeležite e-seminarja, ki bo potekal 31. maja, 9.-12. ure. E-seminar: ZVO-2 – 

zakon, ki spreminja pravila ravnanja z okoljem – pripravite se sedaj! 
Preberi več 
 
  

  
   

 

 

IZPOSTAVLJAMO: 21. Okoljski dan gospodarstva 
3. Jun 2022 ob 9:00 
Člane SRIPa ToP vljudno vabimo na tradicionalni 21. Okoljski dan gospodarstva, 

ki bo po dvoletnem premoru ponovno potekal v živo dne 3. junija 2022, ob 9:00 v 

Hotelu Rikli, na Bledu. V okviru "trajnostnega ravnanja z okoljem", kot ene od 

horizontalnih tem SRIPa Tovarne prihodnosti, bomo na dogodku podelili Potrdila 

za področje trajnostnega ravnanja z okoljem v okviru SRIP Tovarne prihodnosti - 

Srednje in malo za podnebno nevtralno. 
Preberi več 
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Aktualni razpisi 
  

TERRINet  

Rok za prijavo: 31.5.2022 
TERRINet je evropska raziskovalna entiteta za robotiko, ki lahko ponudi vrhunsko infrastrukturo, odlične raziskovalne storitve 
in usposabljanje različnim uporabnikom po vsem svetu. Omogoča vam 100% financiran dostop do 15 evropskih raziskovalnih 
infrastruktur za robotiko in 100+ robotskih platform 

  

AMULET  

Rok za prijavo: 30.6.2022 
Projekt AMULET – The Advanced Materials & Manufacturing United for LightwEighT se opira na inovacijski potencial MSP, ki 
želijo ustvariti nove verige vrednosti s spodbujanjem prodora sodobnih lahkih materialov v industrijo. AMULET je osredotočen 
na naslednje tri tipe materialov: zlitine lahkih kovin, keramične kompozite in kompozite na osnovi polimerov, ter njihovo 
implementacijo v štirih sektorjih. 

  

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno – demonstracijskimi projekti 

Rok za prijavo: 18.7.2022 
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je 
izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, 
procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev 
odpornosti. 

  

Drugi razpis Sklada za inovacije za manjše projekte 

Rok za prijavo: 31.8.2022 
Evropska komisija je objavila drugi razpis Sklada za inovacije za zbiranje prijav manjših projektov s področja obnovljivih virov 
energije, energetsko intenzivnih industrij, hrambo energije ter zajemanja, uporabe in hrambe ogljika. Prvič se bo inovativnost 
projekta ocenjevala v primerjavi z obstoječimi tehnologijami v državi, v kateri se bo projekt izvajal, in ne v evropskem merilu. 

  

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v 

Republiki Sloveniji  

Rok za prijavo: 1.10.2022 
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo 
tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter 
dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost 
gospodarstva. 

  

Innovation Factory 

Rok za prijavo: 2022 
EIT Digital Innovation Factory tekom leta 2022 išče digitalne DeepTech dejavnosti, ki jih vodijo ekipe z močnim podjetniškim 
zagonom, v namen podpore naslednje generacije digitalnih podjetij, ki lahko vplivajo na Evropo in širše. Program Innovation 
Factory 2022 podpira vseevropske podjetniške ekipe iz izobraževalnih, raziskovalnih in poslovnih organizacij, da začnejo ali 
pospešijo digitalne DeepTech podvige na enem od naslednjih področij: digitalna tehnologija, digitalna industrija, digitalna 
mesta, digitalno dobro počutje in digitalne finance. 

  

   
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

 

  

  

  
 

 

Albatros pro d.o.o.  
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Družinsko podjetje Albatros-pro d.o.o. z dvajsetletno tradicijo ponuja široko 

paleto rešitev avtomatizacije tehnoloških procesov v proizvodnji izdelkov 

za avtomobilsko industrijo, sanitarno tehniko in proizvodnjo izdelkov za 

široko potrošnjo. Svojim kupcem ponujajo celovite rešitve organizacije 

delovnih procesov, v njihove naprave po želji kupca vgradijo nadzorni 

sistem za sistemsko spremljanje proizvodnih procesov, ki omogoča nadzor 

nad delovanjem postrojenja z oddaljenega mesta oziroma prek telefona. 

Razvijajo tudi samostojne rešitve na področju pranja izdelkov po obdelavi, 

posluževanja brizgalnih strojev z vstavljanjem zahtevnih podsklopov v 

brizgalno orodje in izdelavo naprav za pripravo personaliziranih 

kozmetičnih izdelkov.  

Vizija podjetja Albatros - pro d.o.o. je postati in ostati vodilno neodvisno 

podjetje za razvoj novih rešitev na področju avtomatizacije in robotizacije 

tehnoloških - proizvodnih procesov z izraženo noto podjetja, ki skrbi za 

svoje zaposlene, za širšo lokalno skupnost in okolje. 
  

 
 

Za dodatne informacije sledite povezavam ali preverite še ostale Novice in Dogodke na naši spletni 
strani. 

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 2022 
    

  


