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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 
  

 

 

Podelitev priznanj Častna listina 

Instituta »Jožef Stefan« 

SRIP ToP čestita podjetjem za prejem priznanja Častna 

listina Instituta »Jožef Stefan«, podeljenega organizacijam 

in posameznicam ali posameznikom iz gospodarstva za 

sodelovanje pri prenosu znanstvenih in tehnoloških 

dosežkov ter znanj, ustvarjenih na Institutu, v podjetja in 

družbo doma in na tujem. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Podjetje Kolektor vabi k pilotnemu 
uvajanju inteligentnih robotskih 
delavcev 

V procesu uvajanja inteligentnih robotskih delavcev KoCo v 

Kolektorjevo proizvodnjo so ugotovili, da so pisani na kožo 

proizvodnim podjetjem, ki iščejo rešitve za hitro, enostavno 

in cenovno dostopno avtomatizacijo ponavljajočih se nizko 

kvalificiranih ročnih delovnih mestih, za katera podjetja vse 

težje najdejo delavce, rešitve klasične industrijske 

avtomatizacije pa so ekonomsko in časovno neupravičene 

(ROI) ter premalo fleksibilne. 
 

Preberi več 
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Javni razpis za spodbujanje velikih 

investicij za večjo produktivnost in 

konkurenčnost v Republiki Sloveniji 

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. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Predhodna ocena potreb trga in vrzeli 
financiranja na trgu za izvajanje 
finančnih instrumentov v programskem 
obdobju 2021-2027 

Za oblikovanje ponudbe finančnih instrumentov oz. 

produktov, namenjenih zagotavljanju povratne finančne 

podpore iz proračuna EU v kohezijskem obdobju 2021 – 

2027, pripravlja Deloitte po naročilu Službe Vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 

analizo investicijski potreb slovenskih podjetij. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

   

 

 

Izobraževanja “Vse kar morate vedeti o” 
6. do 21. Apr 2022 
Podjetje LOTRIČ Meroslovje vas vabi, da se pridružite pestremu aprilskemu 

dogajanju. Prijavite se na dinamična izobraževalna srečanja. 
Preberi več 

 

 

  
   

 

 

Dan orodjarstva 2022 
7. Apr 2022 
V TECOS Razvojnem centru orodjarstva Slovenije želijo tudi letošnji strokovni 

dogodek oplemenititi s srečanji med podjetji in mrežniškimi aktivnostmi. Za 

podjetja iz orodjarske, avtomobilske in proizvodne panoge ponujamo več 

priložnosti za aktivno sodelovanje. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Metromeet 2022 
7. Apr 2022 ob 9:15 
METROMEET je edinstven dogodek in najpomembnejša konferenca v sektorju 

industrijskega dimenzijskega meroslovja. V okviru dogodka boste pridobili 

informacije o najnovejših tehnoloških dosežkih, napredku v sektorju in 

vzpostavljen bo forum za razpravo o meroslovju in njegovem razvoju v hitro 

spreminjajoči se industriji. 
Preberi več 
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Webinar: Digital Execution at the Speed of Innovation 
7. Apr 2022 ob 16:00 
Številne pobude za digitalno preobrazbo zastajajo zaradi visokih stroškov, 

povezanih z upravljanjem IT, poslovnega IT, prilagajanjem aplikacij, razvojem 

integracij v obstoječe, zapletene različne sisteme in procese ter upravljanjem 

organizacijskih sprememb. 
Preberi več 

  

 

   

 

 

Dnevi Industrije 4.0 v praksi 
12. do 14 Apr 2022 
Center razvoja, raziskav in inovacij (CRRI), ki deluje pod okriljem Razvojnega 

centra Novo mesto, že 5 let aktivno deluje na področju robotike in Industrije 4.0. 

V januarju 2021 smo prvič organizirali dneve odprtih vrat s predstavitvijo trendov 

v Industriji 4.0, oktobra preteklo leto pa tudi zagnali Laboratorij za tovarne 

prihodnosti (LABTOP). V JV delu Slovenije želijo ponuditi kakovostno prireditev, 

ki bo združevala tako izobraževalne ustanove kot tudi industrijo. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Blueware Slovenija 
13. Apr 2022 ob 9:00 
Tehnološki park Ljubljana vabi na dogodek Blueware Slovenija, ki je namenjen 

gradnji inovacijske skupnosti za trajnostno in modro gospodarstvo Slovenije 

Pričenjamo proces povezovanja podjetij, raziskovalnih organizacij, snovalcev 

politik in regulatorjev ter nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v 

inovacijsko skupnost za trajnostno modro gospodarstvo Slovenije. 
Preberi več 
  
  

 

   

 

 

Driving Sustainability in Manufacturing 
13. Apr 2022 ob 20:00 
Zaradi zaostrovanja predpisov, pritiskov svetovnih trgov in spreminjanja 

preferenc strank digitalne inovacije niso več samo opcijske. Vendar pa se je 

optimiziranje delovanja ob hkratnem odklepanju okoljskih in finančnih koristi za 

nekatere proizvajalce izkazalo za izziv. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

SIQ – Šola Industrija 4.0 
14. Apr 2022 
Organizacije se vse bolj zavedajo, da bodo le s trajnim razvojem in 

izboljševanjem procesov sposobne konkurirati v spremenjenih tržnih pogojih 

(spremenjene globalne okoliščine, pojav novih tehnologij in materialov, 

spremenjene navade potrošnikov in uporabnikov, pomanjkanje delovne sile …) in 

se uspešno vključevati v globalne verige vrednosti. 
Preberi več 

  

  

   

 

 

Usposabljanje mentorjev za medgeneracijski prenos 

znanja 
14. Apr 2022 ob 9:00 
Za prehod v Industrijo 4.0. bo za podjetja pomembno imeti izoblikovan učinkovit 

sistem mentorstev in sistem nasledstev, ter kompetentne mentorje. Na 

usposabljanju, ki je namenjeno mentorjem iz različnih področij dela, bomo 

skupaj, na praktičnih primerih spoznavali ali tudi nadgrajevali že pridobljene 

veščine in znanja s področja medgeneracijskega prenosa znanj. 
Preberi več 
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M & Q Konferenca za tehnične preglednike 
20. Apr 2022 ob 9:00 
V skupini LOTRIČ Metrology se zavedajo problematike na področju tehničnih 

pregledov. Vabljeni, da v dobri družbi in prijetnem vzdušju prisluhnete 

predavateljem in strokovnjakom s področja tehničnih pregledov. 
Preberi več 

 

 

  
   

 

 

LASER – World of Photonics 
26. do 29. Apr 2022 
LASER World of PHOTONICS je vodilna svetovna platforma za lasersko in 

fotonično industrijo. Sejem za fotonične komponente, sisteme in aplikacije 

postavlja standarde že od leta 1973 – v velikosti, raznolikosti in ustreznosti. To je 

edini kraj, ki predstavlja kombinacijo raziskav, tehnologije in aplikacij na področju 

fotonike. 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO) 

Rok za prijavo: 17.5.2022 
Približno 45 milijonov evrov sredstev bo namenjenih sofinanciranju vsaj 95 raziskovalno razvojnih projektov najmanj dveh in 
največ treh konzorcijskih partnerjev (podjetja) s področja zelenega prehoda in krožnega gospodarstva (predvidoma od 50.000 
do 300.000 evrov na projekt). 

  

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 

  

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: 
  

  

  

 

  

  

  

  
 

 

Vacutech d.o.o.  
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Vacutech je vodilno slovensko podjetje y proizvodnji vakuumskih 

sistemov in komponent. (majo več kot 30 let izkušenj na področlu razvoja 

in izdelave vakuumskih sistemov po meri, izdelave specialnih komponent 

iz nerjavnega jekla ter specialnega varjenja komponent iz nerjavnega 

jekla. Proizvajajo širok nabor vakuumskih komponent kot so vakuumske 

prirobnice, prevodnice in priključki, kotni in ploščni ventili, membranske 

ter oljne difuzijske črpalke, HV in UHV komore. 
PROIZVODI / STORITVE:  
• Razvoj in izdelava vakuumskih sistemov za uporabo y industrijskih in 

razvojno-raziskovalnih aplikacijah • Razvoj in izdelava vakuumskih 

komponent • Svetovanje na podro¿ju vakuumskih sistemov, komponent 

in aplikacij • Vgradnja in servis vakuumske opreme • Izdelava specialnih 

komponent iz nerjavnega jekla 

  

 
 

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 2021 
    

  


