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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 
  

 

 

Digitalni trendi, ki vplivajo na 

proizvodnjo 

Proizvodnja je v zadnjih nekaj letih doživela velike 

spremembe. In s prehodom na industrijo 5.0, je tukaj nekaj 

top digitalnih trendov, ki jih je treba upoštevati: Internet stvari 

bo vse bolj razširjen. Več nadzora nad avtomatizacijo 

proizvodnje vam omogoča, da naredite celoten proizvodni 

proces varnejši, hitrejši in stroškovno učinkovitejši. Oprema 

za spremljanje, kjer koli že ste, nudi ključno varnostno 

prednost. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Teden Mobilne Robotike 

Teden avtonomne mobilne robotike je zasnovan posebej za 

reševanje izzivov in lajšanje bremena izbora, sprejemanja in 

upravljanja AMR. Posamezne seje v programu so posebej 

zasnovane za informativne, verodostojne vpoglede in 

priporočila, ki jih dajejo vodilni ponudniki rešitev AMR. 
 

Preberi več 
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Poročilo SURS: Težave pri digitalni 

preobrazbi poslovanja in uporaba 

tehnologij umetne inteligence v 

podjetjih 

Tehnologije umetne inteligence uporablja 12 % podjetij v 

Sloveniji, skoraj tretjini podjetij pa primanjkuje ustreznih 

kadrov ali znanj za digitalno preobrazbo. Eden od 

pomembnih vidikov digitalizacije je tudi uporaba tehnologij 

umetne inteligence. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Aktualni vavčerji Slovenskega 

podjetniškega sklada 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 

specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in srednje 

velikim podjetjem zagonskim ter hitro rastočim podjetjem 

nudi učinkovite finančne in vsebinske spodbude. S svojimi 

aktivnostmi zapolnjuje finančne vrzeli in skupaj s finančnimi 

partnerji, ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih 

morajo izpolnjevati MSP-ji pri pridobivanju finančnih virov za 

razvoj in rast in prodor na vedno bolj zahtevna in 

specializiran tržišča. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

  
 

 

 

Šola Industrija 4.0 – 1. dan 
4. Nov 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 

 

 

  

 

 

Spremembe in izzivi na področju trga elektronike 
5. Nov 2021 ob 11:00 
Vabljeni na strokovni posvet Spremembe in izzivi na področju trga elektronike, ki 

nam bo prestavil kako trg vidita dva izmed vodilnih proizvajalcev na področju 

elektronike, ki sta med drugim prisotna tudi na Avstrijskem Koroškem. 
Preberi več 

  

  
 

 

Kompetentna Slovenija: Prebujanje pozitivne energije 

v posamezniku za večjo produktivnost 
9. in 10. Nov 2021 
Delavnica je namenjena vsem, ki želijo izboljšati komunikacijo, spoznati svoj 

način komunikacije za lažjo komunikacijo z drugimi. 
Preberi več 
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Digitalising Manufacturing Conference 
9. do 11. Nov 2021 
MTC (Manufacturing Technology Centre) konferenca Digitalising Manufacturing 

Conference se ponovno vrača v letu 2021. Potekala bo tri dni med tednom 

digitalne proizvodnje, ki poteka v sodelovanju z britanskim časnikom The 

Manufacturer. 
Preberi več 

  

  
 

 

Automate Preview Series: Collaboration & Robotics: 

The Latest Solutions 
9. Nov 2021 ob 16:00 
Pridružite se vodilnim v ameriški industriji pri razpravi o prednostih kolaborativnih 

robotskih aplikacij iz prve roke in nasveti o implementaciji tega hitro rastočega 

segmenta avtomatizacije. Spoznajte kako se umetna inteligenca, strojni vid in 

druge tehnologije avtomatizacije prepletajo, da bi povečale zmogljivosti 

kolaborativne avtomatizacije. 
Preberi več 

  

 

 

 

Festival UNI.MINDS 2021 
10. do 12. Nov 2021 
Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru vas vabita na največji slovenski 

spletni festival za grajenje inovacijske skupnosti in dolgoročnih partnerstev med 

akademsko sfero in gospodarstvom. 
Preberi več 

  

  

 

 

Predstavitev konference FUTURE X 
11. Nov 2021 ob 14:00 
Vabljeni na spletni dogodek PREDSTAVITEV KONFERENCE FUTURE X 

Dogodek bo potekal v spletnem okolju Zoom. Konferenco bo letos nadgrajena s 

platformo odprtega inoviranja, ki korporacijam omogoča direkten dostop do 

najboljših zagonskih podjetij iz Slovenije in Evrope. 
Preberi več 

  

  

 

  

 
 

 

 

TETRAMAX delavnica: Umetna inteligenca v 

predikativnem zdravstvenem varstvu 
11. Nov 2021 ob 14:00 
V zadnjem desetletju je opravljenega veliko raziskovalnega dela na področju 

napovednega modeliranja z UI za vprašanja, povezana z zdravjem ljudi, in 

okolja. Reševanje vprašanj, povezanih z zdravstvenim varstvom omogočajo 

razpoložljivi zakladi biomedicinskih izrazov in standardov, ki igrajo ključno vlogo 

pri razumevanju zdravstvenih informacij ter veliko zbranih zdravstvenih podatkov. 
Preberi več 

 

 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

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 € 
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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: 
  

  

  

  

  

  
 

  
 

 

 

Unior d.d. 

Tisočletja učenja in izkušenj so botrovala uradnemu začetku In 

nadaljnjemu razvoju podjetja Unior. Leta 1919 je bila ustanovljena 

Štajerska železno industrijska družba z omejeno zavezo, krajše Štajerska 

Zreče. Sedanje ime, ki je skovanka besedne zveze UNIverzalno ORodje, 

je podjetje dobilo v 70. letih prejšnjega stoletja. Danes večino izdelkov, kar 

9596, izvozijo.V zadnjih tridesetih letih razvoja so se uveljavili kot 

pomemben razvojni partner evropske avtomobilske industrije. Uvrščajo se 

med pet največjih slovenskih proizvajalcev, po številu zaposlenih pa med 

deset največjih slovenskih podjetij. Za ojnice in dele krmilnih mehanizmov 

za avtomobilsko Industrijo so ena največjih kovačnic v Evropi in največji 

svetovni proizvajalec odkovkov za krmilne mehanizme osebnih vozil. Kar 

štirje od petih avtomobilov v Evropi imajo vgrajen vsaj en del, narejen v 

Uniorju. Sodijo v sam vrh, med pet najpomembnejših evropskih 

proizvajalcev ročnega orodja, katerega razvoj usmerjajo k specialističnim 

rešitvam. Posebno ponosni so na proizvodno linijo kolesarskega orodja, s 

katero stojijo na samem svetovnem vrhu. Postali so globalno prepoznaven 

proizvajalec namenskih obdelovalnih strojev CNC za serijsko obdelavo 

jeklenih ali aluminijastih odlitkov ter odkovkov. 
  

 
 

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. 
   

© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020 
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