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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 
  

 

Kibertalent.si – Tabor s področja 
informacijske varnosti 

Tabor, ki služi kot kvalifikacije za udeležbo mladih na 

Evropskem tekmovanju iz kibernetske varnosti v mesecu 

septembru, med 16. in 19. avgustom 2022 v Portorožu poteka 

pod okriljem Urada za informacijsko varnost in ga kot enega 

vidnejših iniciativ za dvig digitalnih kompetenc mladih 

izpostavlja tudi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, (DIH 

Slovenije). Namenjen je dijakom in študentom starih med 14 in 

25 let. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Kako lahko avtonomna robotika 
izboljša produktivnost 

Ni nič novega, da proizvodna podjetja po vsem svetu čutijo 

pritisk, da morajo slediti visokim zahtevam trga. Razredčeni 

trgi dela, spremembe v nabavnih pričakovanjih potrošnikov 

in motnje v dobavni verigi so izziv za vodilne v proizvodnji, 

da ohranijo produktivnost dovolj stabilno, da zadosti 

zahtevam trga, ostanejo konkurenčni in se hitro prilagodijo 

spreminjajočem okolju. 
 

Preberi več 
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Nanotehnologija v proizvodnji 

Številna prebojna odkritja v materialih in oblikovanju je 

proizvajalcem omogočil delo na tehtnicah, manjših od 

milijardinke metra. Pri teh velikostih je mogoče ustvariti 

naprave in predmete, katerih običajno ni možno, in izdelati 

materiale, ki se zaradi svojih dimenzij obnašajo drugače. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Startup Stairway – Spodbude za ženske 
v podjetništvu 

Startup Stairway je iniciativa, namenjena spodbujanju 

ženske dejavnosti v podjetništvu z izpostavitvijo startup 

izkušnji na začetku njihove kariere poti. Iniciativa je del 

Supernovas, pobude Evropskega inštituta za tehnologijo v 

okviru programa EIT Women Entrepreneurship and 

Leadership Program. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  
    

 

From Prototype to Production: 5 Critical Focus Areas 

for Robotics OEMs 
16. Avg 2022 ob 17:00 
Trenutni izzivi na trgu dela in pritisk za povečanje produktivnosti in učinkovitosti 

prinašajo večje povpraševanje po inovativnih rešitvah robotike v več panogah. 

Podjetja za robotiko so pod pritiskom, da pospešijo lansiranje in obseg, da bi 

zadovoljili povpraševanje. Najuspešnejša podjetja sodelujejo v ciklu razvoja 

izdelka izkušenega partnerja, da bi zagotovili varen prehod iz prototipa v 

množično proizvodnjo. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Usposabljanje: Vodja skupine v proizvodnji 
22. Avg 2022 ob 8:30 
Vabimo vas na usposabljanje na temo: VODJA SKUPINE V PROIZVODNJI, ki 

bo potekalo 22. 23. 29.in  30.  avgusta  od 9.00 do 15.00 v prostorih Koroške 

gospodarske zbornice, Koroška cesta 47, Dravograd. Pogoj za udeležbo je, da je 

udeleženec starejši od 45 let in ima največ srednješolsko izobrazbo.  Dobro 

usposobljen vodja proizvodnje je ključnega pomena za vsako proizvodnjo, saj v 

prvi vrsti skrbi, da vsi procesi tečejo brez zastojev. 
Preberi več 

  

  
   

 

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja 

kakovosti in sistema ravnanja z okoljem  
23. do 25. Avg 2022 
SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana organizira Tečaj za 

notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema 

ravnanja z okoljem ISO 14001:2015, ki bo potekal med 23- 25. 08. 2022 (3 dni). 

Na tečaju se boste ob aktivnem sodelovanju seznanili z načeli vodenja kakovosti 

in zahtevami standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. 
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Preberi več 

  

  
    

 

Trojček strokovnih e-delavnic: USPEŠNI SISTEMI 

VODENJA 
24., 26. in 30. Avg 2022 
Na treh spletnih delavnicah bomo izpostavili in predstavili nekatere ključne vidike 

standarda ISO 9001:2015, ki so pomembni za uspešnost poslovanja 

organizacije. Pri tem bomo na primerih dobrih praks spoznali: zakaj je 

poznavanje in razumevanje konteksta organizacije  ključno izhodišče za 

vzpostavitev sistema vodenja; kako se učinkovito izvajajo notranje presoje, 

kakšno vlogo in pomen imajo v praksi, ali smo presojevalci za izvajanje uspešnih 

notranjih presoj dovolj kompetentni, kako dobro oblikujemo ugotovitve in ali jih 

vodstvo prepoznava kot koristne; kaj je pomen in kaj namen dobro izvedenega 

vodstvenega pregleda. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Dan slovenske elektroindustrije 
31. Avg 2022 ob 13:00 
Vljudno vas vabimo na Dan slovenske elektroindustrije, ki bo potekal 31. avgusta 

2022 v živo na GZS pod naslovom »Slovenska elektroindustrija v luči zelenega in 

digitalnega prehoda«. Predstaviti vam želijo aktualne vsebine pomembne za 

panogo, zato smo pripravili pester program z zanimivimi gosti. Prikazali nam 

bodo poslovanje panoge v preteklem letu, dotaknili pa se bodo tudi izzivov 

elektroindustrije v času visokih cen surovin in energentov. 
Preberi več 

  

 

 
  

 

 

M & Q Akademija: v koraku s stroko in trendi 
7. Sep do 23. Nov 2022 
Lotrič Metrology za vas pripravlja praktična izobraževanja, ki vam olajšajo delo 

ter vam pomagajo na poti do točnih rezultatov meritev. Na kratkih in dinamičnih 

izobraževalnih srečanjih boste spoznali prvine posameznih področij meroslovja. 

Omogočajo vam ogled akreditiranih meroslovnih laboratorijev, preskus merilnih 

instrumentov, izvajanje meritev s primerjavo vaših rezultatov in rezultatov 

strokovnjaka. 
Preberi več 

  

 

 
  

 

 

Ne zamudite jesenskih usposabljanj 
13. do 30. Sep 2022 
V mesecu septembru SIQ izvaja sklop aktualnih usposabljanj in izobraževanje. 

Nudijo aktualna znanja, izmenjavo izkušenj in strokovno podporo pri iskanju 

praktičnih rešitev iz delovnega okolja udeležencev izobraževanj. 
Preberi več 

 

 

 

   

 

 

European Manufacturing Conference 
13. do 30. Sep 2022 
Evropsko proizvodno konferenco soorganizirajo Evropsko združenje tovarn 

prihodnosti (EFFRA), EIT Manufacturing in ManuFuture – trije proizvodni akterji s 

skupnim prepričanjem, da je sodelovanje ključ do ustvarjanja ugodnega okolja za 

spopadanje z najbolj perečimi proizvodnimi izzivi današnja industrija. Konferenca 

bo združila oblikovalce politik, industrijske sektorje in ključne družbene deležnike 

za navzkrižno izmenjavo idej o ljudeh, tehnologiji in inovacijah. 
Preberi več 
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Dan najboljše prakse 
4. Okt 2022 ob 8:00 
Napovedujemo tradicionalno, letos že 11. konferenco Dan najboljše prakse, ki bo 

po treh letih ponovno potekala v živo v Ljubljani na GZS, dne 4. oktobra 2022, s 

pričetkom ob 9:30. Tema letošnje konference je aktualna, saj se bomo posvetili 

pomenu agilne in digitalne proizvodnje z logistiko, kot odziv na izredne svetovne 

in slovenske razmere v dobavnih verigah ter proizvodnih procesih. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

BIAT – Borza inovacij in tehnologije 
11. do 13. Okt 2022 
V okviru programa Piano Export Sud (PES2), Italian Trade Agency organizira že 

8. zapovrstjo dogodek  BIAT (Borsa dell'Innovazione e della Tecnologia - Borza 

inovacij in tehnologije), ki bo letos potekal od 11. do 13. oktobra 2022 v Salernu 

(Italija) na lokaciji Maritime Station Salerno, ki jo je projektiral Studio Zaha Hadid. 

Dogodek je kot običajno posvečen inovacijam, zagonskim podjetjem start-up-om 

in visoki tehnologiji ter je namenjen predstavitvi inovativnih podjetij iz (8) 

italijanskih dežel 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

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. 

  

EIT RawMaterials Booster Call 2022  

Rok za prijavo: 5.9.2022 
Poleg financiranja in prilagojenih storitev se bodo izbrana novoustanovljena podjetja in mala in srednja podjetja pridružila tudi 
partnerski mreži EIT RawMaterials, da bodo sodelovala na mrežnih dogodkih in pridobila prepoznavnost prek omrežnih 
kanalov EIT RawMaterials. Podprta novoustanovljena podjetja in MSP se lahko pridružijo mreži kot pridruženi ali polnopravni 
člani ter s tem v celoti izkoristijo ekosistem. 

  

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti 

Rok za prijavo: 16.9.2022 
Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih (PD) projektov, ki se osredotočajo 
na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter cilje v NEPN - Nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta Republike Slovenije. 

  

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. 
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SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

 

  

  

  

  
 

 

 

Danfoss Trata d.o.o.  

Danfoss Trata je vodilni dobavitelj komponent za aplikacije daljinskega 

ogrevanja in hlajenja ter regulacije ogrevanja in klimatizacije stavb. So 

strokovnjaki za rešitve, ki pripomorejo k optimalni rabi energije in njenemu 

prenosu pri ogrevanju ter prezračevanju.  

Imajo edinstveno kombinacijo znanja na področju toplotnih podpostaj, 

regulatorjev in prenosnikov toplote, širok prodajni program in izjemne 

izkušnje na področju uporabe njihovih izdelkov v različnih aplikacijah. Vse 

to pa jim omogoča razvijati izdelke, ki postavljajo prihodnje standarde in so 

usklajeni s proizvodnimi procesi.  

Za zaposlene v Danfoss Trati je nenehna želja po izboljševanju izdelkov in 

izvajanju raziskav za razvoj novih tehnologij postala način življenja. Strast 

do inovacij je del Danfossovega podjetniškega duha. Velike naložbe, 

sodelovanje s kupci in dobavitelji ter predani zaposleni postavljajo nove 

standarde za razvoj izdelkov v Danfossu.  

Njihovii največji izvozni trgi so Rusija, Nemčija, Danska, Poljska ter 

Anglija. Prisotnost želimo povečati tudi v Aziji (Koreja, Malezija in 

Singapur), v Evropi pav Španiji, Franciji ter Italiji. 
  

 
 

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 
    

 


