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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 
  

 

Center ToP v svoj kolektiv vabi novo 
sodelavko ali sodelavca 

V svoj kolektiv vabimo novo sodelavko ali sodelavca. 📢   

Center Tovarne prihodnosti, ki deluje znotraj Instituta “Jožef 

Stefan” (IJS) razpisuje novo delovno mesto: 

J017102 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 

(Ž/M). 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Sodelujte na tekmovanju BoostUp! 2022 

Tekmovanje, ki se je začelo 13. junija 2022, je odprto za 

startup-e, ki so prikazali uporabnost svoje rešitve preko 

sodelovanja z veliko proizvodno korporacijo, bodisi s pilotnim 

projektom ali projektom dokazovanja koncepta, ki prikazuje 

veljavnost njihove tehnologije. Tekmovanje je posebej 

namenjeno zagonskim podjetjem z rešitvami, ki spadajo v 

eno od vodilnih EIT Manufacturing tematik. 
 

Preberi več 
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16 milijonov nepovratnih sredstev za 

pomoč evropskim MSP na področju 

intelektualne lastnine 

Urad EU za intelektualno lastnino (European Union 

Intellectual Property Office – EUIPO) je objavil razpis za 

pomoč malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem v EU 

na področju intelektualne lastnine. Financiranje bo potekalo 

v obliki dveh vrednotnic za intelektualno lastnino, s katerima 

se bodo sofinancirale: dejavnosti, povezane z znamkami in 

modeli ter storitev predhodnega pregleda pravic 

intelektualne lastnine – IP Scan (vrednotnica 1) ter 

dejavnosti, povezane s patenti (vrednotnica 2). 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Objavljen je nov program SIQ 
izobraževanj za drugo polletje 2022 

Obveščamo vas, da je na spletu SIQ objavljen nov program 

izobraževanj za drugo polletje 2022. Za vas so pripravili 

pester nabor strokovnih izobraževanj. Ponudbo so obogatili 

tudi z novimi aktualnimi vsebinami. Nudijo: Izobraževanja, 

coaching, strokovno podporo in publikacije, izmenjavo 

izkušenj iz prakse, brezplačna strokovna srečanja, izvedbo 

izobraževanj v odprti ali zaključeni skupini, v predavalnici ali 

v spletni ali hibridni obliki, izvedbo izobraževanj v tujih 

jezikih, možnost vpisa v SIQ Register notranjih 

presojevalcev, kjer vam nudimo veliko ugodnosti kot 

registriranemu notranjemu presojevalcu ter vpis v register, ki 

je javno objavljen na spletni strani SIQ Ljubljana. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  
   

 

 

Everyone’s a Target: Getting OT Systems Ready for 

Inevitable Cyberattacks 
19. Jul 2022 ob 20:00 
Podjetja vsako leto porabijo ogromno sredstev za zaščito IT sistemov pred 

kibernetsko kriminaliteto, vendar le del tega za sisteme operativne tehnologije 

(OT). Vendar pa so industrijski sistemi OT potencialno bolj dovzetni za 

izsiljevalsko programsko opremo in druge vdore, saj mnogi sistemi uporabljajo 

staro, zastarelo strojno in programsko opremo v skladu s preverjeno filozofijo: 

»Če ni pokvarjeno...« 
Preberi več 

  

 

   
 

 

The Digital Twin in Space: Combining the Physical 

and Digital Worlds 
21. Jul 2022 ob 18:00 
Digitalna preobrazba industrije je odvisna od temeljne zmogljivosti: zmožnosti 

združevanja fizičnega in digitalnega sveta. Korporacija Sierra Space ponese to 

idejo onkraj oblakov. Podjetje je v ospredju ustvarjanja in gradnje prihodnosti 

vesoljskega prometa in infrastrukture. Da bi to dosegla, Sierra gradi program 

digitalnega inženiringa naslednje generacije z uporabo najobsežnejše tehnologije 

digitalnih dvojčkov v industriji. 
Preberi več 
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Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja 

kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z 

okoljem ISO 14001:2015 
23. do 25. Avg 2022 
Na tečaju se boste ob aktivnem sodelovanju seznanili z načeli vodenja kakovosti 

in zahtevami standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. S pomočjo študije 

primerov in simulacije presoje se boste usposobili za učinkovito izvajanje presoje 

sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter kombinirane notranje presoje 

integriranega sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem. 
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 
Zaradi demografskih izzivov, s katerimi se Slovenija sooča in gospodarske rasti, 

se krepi kadrovska vrzel v slovenskem gospodarstvu, kar zmanjšuje njegovo 

mednarodno konkurenčnost in blaginjo prebivalstva. Pomanjkanje delovne sile 

se pojavlja v vseh razvitih gospodarstvih, še posebej v Evropi, zato slovenski 

delodajalci pri iskanju ustreznega kadra tekmujejo z delodajalci iz širšega okolja. 
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. 
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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: 
  

  

  

 

  

  

  

  
 

 

 

CAP d.o.o  

CAP je viskotehnološko podjetje, specializirano za razvoj in proizvodnjo 

lahkih polimernih produktov. Zmanjšanje mase je eden izmed poglavitnih 

ciljev vseh mobilnih sektorjev. V podjetju CAP imajo širok nabor znanj, 

procesnih tehnologij in opreme za razvoj in izdelavo lahkih polimernih 

produktov, večinoma kompozitov, tako s termoplastičnimi kot termosetnimi 

kompoziti. Razvijajo in izdelujejo tako strukturne kot nestrukturne kose ali 

celotne sklope oz produkte. V sektorju navtike in urbane mobilnosti 

razvijajo, proizvajajo in tržijo produkte pod lastnima blagovnima 

znamkama, v caravan sektorju pa sodelujejo z EU kupci. Veliko večino 

prihodkov ustvarijo na trgu EU. Imajo močno raziskovalno skupino in so 

uspešni tako na nacionalnih kot EU RR projektih.  

PROIZVODI/STORITVE:  

• NAVTIKA: termosetni kompozitni produkti (krmila, krmilna kolesa, 

mostički) • CARAVAN: termosetni (lažji strukturni kosi) in termoplastični 

kompozitni nestrukturni kosi (lahke notranje obloge) • MOBIILITY: lastne 

rešitve urbane mobilnosti pod blagovno znamko OLAF scooters 

  

 
 

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. 
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