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Projektna pisarna SRIP ToP  

Tržaška cesta 134, 

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 
  

 

SPIRIT Slovenija skupaj s 15 podjetji na 
sejmu Electronica v Münchnu 

Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira skupinsko 

predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnem 

sejmu Electronica, ki bo med 15. in 18. novembrom potekal 

2022 v Münchnu. Vodilna tema letošnjega sejma, ki ga že 

nekaj let ni bilo, je “Spodbujanje trajnostnega napredka,” s 

katero bodo elektronsko industrijo predstavljali kot pionirja pri 

temah družbene prihodnosti. Na sejmu, ki velja za največji 

sejem s področja elektronike in elektrotehnike v Evropi, se bo 

na skupnem razstavnem prostoru s svojimi izdelki, storitvami 

in rešitvami predstavljalo tudi 15 slovenskih podjetij. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Na voljo EIT Manufacturing programi 
usposabljanj o novih tehnologijah za 
proizvodnjo 

EIT Manufacturing vam predstavlja najnovejše 

izobraževalne in certifikacijske programe za proizvodnjo, ki 

so jih razvili v sodelovanju z njihovimi strokovnimi partnerji 

strokovnimi partnerji, kot sta TU Wien in SIQ Slovenija. Do 

konca leta se lahko vpišete v spletne tečaje in tečaje v živo, 

ki pokrivajo teme, kot so digitalna transformacija in 

kolaborativna robotska tehnologija ter njihova 

implementacija in uporaba v proizvodni industriji. 
 

Preberi več 
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Pametni senzorji za pametnejšo 

industrijsko robotiko 

Roboti se že dolgo uporabljajo v tovarnah, vendar so bili 

dolga leta zaprti v varnostnih kletkah in vedno znova odlično 

opravljali svojo nalogo. S prihodom kolaborativnih robotov ali 

kobotov ta tradicionalni vidik na industrijske robote ne drži 

več. Do konca leta 2025 naj bi koboti predstavljali 34% 

celotne prodaje robotov, kar predstavlja novo dobo 

industrijske robotike. 

 

Preberi več 
 

 

 

 

Aktualne spodbude digitalizaciji s strani 
evropskih institucij 

Program Digitalna Evropa (DEP 1 2021–2022) – Na voljo je 

200 milijonov evrov na različnih področjih, ki so naštete, rok 

za prijavo je 24. januar 2023. Na voljo vam je povezava do 

vseh razpisov, pripravili smo pa tudi za vas seznam 

posameznih Poiščite možnosti sofinanciranja s strani 

evropskih inštitucij v programu Digital Europe. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  
   

 

 

Inteligentna in robotizirana avtonomnost v pametnih 

tovarnah 
17. Nov 2022 ob 8:30 
SRIP Tovarne prihodnosti, Zbornica elektronske in elektroindustrije pri GZS in 

koncern Kolektor vas vabimo na dogodek Industrije 4.0 z naslovom Inteligentna 

in robotizirana avtonomnost v pametnih tovarnah, ki bo potekal 17. novembra 

2022, v živo, na sedežu podjetja Kolektor v Idriji. Na dogodku iz serije srečanj 

Industrije 4.0 - zrelosti pametnih tovarn, bomo tokratspoznali in izmenjali dobre 

prakse iz zadnjega nivoja digitalne preobrazbe v pametnihtovarnah - 

Avtonomost. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

SIQ Izobraževanje: Vodja delovne skupine v 

proizvodnji 
Začetek 23. Nov 2022 
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. Prednost 4-dnevnega usposabljanja 

je v načinu izvedbe, saj udeleženci ob zaključku usposabljanja predstavite 

projektno nalogo, ki je dodano vrednost v obliki rešitve posameznega 

problema/izziva organizacije ter pridobite naziv »vodja delovne skupine v 

proizvodnji«. 
Preberi več 
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OGLED DOBRIH PRAKS, v podjetju Pipistrel ITALIA 

s.r.l. 
23. Nov 2022 ob 8:00 
Podjetje Pipistrel je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih 

letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 

1989 kot prvi privatni proizvajalec in celo izvoznik letal v takratni Jugoslaviji in kot 

táko tudi pionir alternativnega letalstva v Sloveniji in širše. Ogled dobrih praks je 

namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem. GZS Regionalna zbornica 

Gorenjska (SPOT Svetovanje Gorenjska) v ta namen ponuja priložnost ogleda 

dobrih praks, B2B srečanj in povezovanj. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

AVSTRIJA – odskočna deska za internacionalizacijo 

vašega podjetja 
23. Nov 2022 ob 14:00 
Avstrija postaja čedalje bolj privlačna za tuje vlagatelje. Dober splošni 

gospodarski razvoj, politična stabilnost, dobro vzpostavljena struktura finančnih 

storitev, visoka kupna moč in pravni okvir so odlični pogoji za ustanovitev 

podjetja v Avstriji. Z namenom posredovati čim več informacij o ugodnostih, ki jih 

nudi Avstrija pri ustanavljanju tujih podjetij, organiziramo skupaj z ABA Invest in 

Austria (Agencija za pospeševanje tujih investicij v Austriji) brezplačen  poslovno 

– informacijski seminar, ter predstavitev prednosti in postopkov ustanavljanja 

podjetja v Avstriji. 
Preberi več 

  

  

   

 

 

ConnectedFactories & EFPF Final Event 
23. in 24. Nov 2022 
Zaključni dogodek projektov CF2 & EFPF bo potekal v Bruslju 23. in 24. 

novembra 2022. Ker se oba projekta bližata koncu, EFFRA organizira zaključni 

dogodek, na katerem bodo predstavili dosežke, rezultate projektov in več. Prvi 

dan dogodka bo predstavljen pregled poti do napredne in digitalne proizvodnje 

projektov ConnectedFactory 1 & 2, s posebnim poudarkom na poti 

podatkovnega prostora in poti krožne proizvodnje. 
Preberi več 

  

  

   

 

 

Trojček strokovnih e-delavnic: Učinkovit sistem 

ravnanja z okoljem v praksi 
24. Nov 2022 ob 10:00 
Na treh spletnih delavnicah bomo predstavili nekatere ključne vidike standarda 

ISO 14001:2015, ki so pomembni za vzdrževanje učinkovitega sistema ravnanja 

z okoljem in reševanje izzivov, s katerimi se organizacije najpogosteje srečujejo 

v praksi. Pri tem bomo na primerih dobre prakse spoznali: kateri so najpogostejši 

izzivi pri vzpostavljanju in vzdrževanju sistema ravnanja z okoljem, čemu nam 

služijo okoljski cilji in kazalniki, kako analizo življenjskega cikla (LCA) vključiti v 

sistema ravnanja z okoljem in svoj razvojni proces. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Konferenca GoDigital- Just do IT: Digitalni in zeleni 

prehod – pot zmagovalcev! 
24. Nov 2022 ob 9:00 
Konferenca GoDigital – Just do IT je največja neodvisna poslovna konferenca na 

področju digitalizacije v Sloveniji. Letos bo potekala 24. novembra 2022, na Brdu 

pri Kranju. Gostila bo tako domače kot tuje strokovnjake. Osrednja tema letošnje 

konference GoDigital – Just do IT bodo priložnosti za podjetja ob dvojnem 

prehodu – digitalnem in zelenem. Dvojni, ekološki in digitalni prehod, že vpliva na 

vse dele našega gospodarstva, družbe in industrije in predstavlja pomemben del 

trajnostnega poslovanja. 
Preberi več 

  



4

  
   

 

 

Delegacija slovenskih raziskovalcev v Bruselj in 

Flandrijo 
28. in 29. Nov 2022 
Agencija za raziskave RS (ARRS), Research Foundation Flanders (FWO) in 

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju (SBRA) vas vabijo 

na dvodnevni obisk Bruslja in Flandrije, ki bo 28. in 29. novembra 2022. Namen 

obiska je spoznavanje raziskovalnega ekosistema v Flandriji, spoznavanje 

potencialnih raziskovalnih partnerjev in krepitev dvostranskega sodelovanja med 

raziskovalci iz Slovenije in Flandrije v okviru programa Weave. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Izmenjava dobrih praks VSE O INDUSTRIJI 5.0 na 

enem mestu 
30. Nov 2022 ob 9:00 
GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško in Obrtno-podjetniška zbornica 

Krško si v sodelovanju s posavskimi podjetji in podjetniki ter Šolskim centrom 

Krško prizadevamo za dvig kompetenc na vseh ravneh. K dvigu kompetenc 

doprinesejo tudi obiski najsodobnejših, proizvodnih podjetij, kjer si lahko v 

realnem okolju ogledamo najsodobnejše tehnološke rešitve. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Poslovno srečanje s strokovnim sodelavcem za 

ekonomsko področje na Veleposlaništvu Republike 

Slovenije v Ottawi 
7. Dec 2022 ob 9:00 
Kanada je dežela odprtih priložnosti, ki so z veljavo sporazuma CETA še bližje in 

enostavnejše. Trenutno obstajajo številne priložnosti na področju povezovanja: 

Akademsko-raziskovalnega sektorja, Organizacij inovacijskega okolja in Podjetij, 

ki želijo vstopiti na kanadski trg. GZS obiskal strokovni sodelavec za ekonomsko 

področje na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Ottawi Simon Pribac, s 

katerim se lahko sestanete na temo omenjenih priložnosti. 
Preberi več 

  

 

   

 

 

Psihološka varnost v podjetjih 
8. Dec 2022 ob 10:00 
Smo v zelo hitro- spreminjajočih in negotovih časih, ker nihče med nami ne more 

s popolno gotovostjo napovedati kaj se bo zgodilo. Negotovost, ki vlada v širši 

družbi, trenutno predvsem zaradi energetske krize in vojne v Ukrajini, se seli tudi 

v naša podjetja in slabo vpliva na počutje, motivacijo in kreativnost naših 

sodelavk in sodelavcev. Hkrati pa v podjetjih uvajamo nove tehnologije in veliko 

pozornosti namenjamo zelenemu in digitalnemu prehodu. Vse to so velike 

spremembe, ki povzročajo našim  sodelavcem, našim zaposlenim  še dodatne 

skrbi in  stiske. 
Preberi več 

  

   

 

 

 

Innovation Day Ljubljana – Robotics & Manufacturing 
13. Dec 2022 ob 10:30 
EIT Manufacturing skupaj z Institutom Jožef Stefan in Strateškim raziskovalnim 

inovacijskim partnerstvom FACTORIES OF THE FUTURE vas vljudno vabijo na 

Innovation Day Ljubljana - Robotics & Manufacturing v torek, 13. decembra 2022 

v Ljubljani. Dopoldanski del je namenjen predstavitvi rezultatov EIT 

Manufacturing projekta SmartFlexCell z demonstracijo treh različnih celic 

(sestavljanje in varjenje). Ta del dnevnega reda bo zaključila okrogla miza z 

mednarodnimi govorci iz podjetij v avtomobilskem sektorju. 
Preberi več 
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A3 TechCon 2022 
14. Dec 2022 ob 15:00 
Tehnologije avtomatizacije se hitro spreminjajo in izboljšave aplikacij so le eden 

od rezultatov teh inovacij. Nadzor gibanja in motorji so jedro industrijskih strojev, 

sistemov in avtomatizacije. Dogodek A3 TechCon ponuja najnovejše informacije 

o nadzoru gibanja in avtomatizaciji ter vam pomaga bolje uvesti te tehnologije v 

vašem podjetju. TechCon vam prinaša strokovnjake, ki pokrivajo tehnične teme, 

implementacijo in informacije o novih prihajajočih tehnologijah. 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko 

podpornih institucij za leto 2023  

Rok za prijavo: 28.11.2022 
Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na 
regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu. Predmet 
javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih 
podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija). 

  

TERRINet  

Rok za prijavo: November 2022 
Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri 
intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite 
rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in 
ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. 

  

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. 

  

EUREKA SMART  

Rok za prijavo: 3.5.2023 
EUREKA vabi k prijavi na razpis SMART o napredni proizvodnji. Namen tega je povečati konkurenčnost, rast in privlačnost 
evropskih diskretnih proizvodnih industrij s spodbujanjem raziskav in razvoja ter inovacij v odprti skupnosti velikih industrij, 
MSP, raziskovalnih in tehnoloških organizacij, akademskih krogov in organizacij uporabnikov. 

  

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni 

transformaciji poslovanja v letih 2022-2025  

Rok za prijavo: 2024 
Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri 
intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite 
rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in 
ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. 

  

  
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  
 

 
GZS - Zbornica elektronske in elektroindustrije  
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Zbornica elektronske in elektroindustrije (ZEE) je samostojno, prostovoljno, 

nepridobitno, interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu 

opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost v elektronski in 

elektroindustriji, njima sorodnim dejavnostim ter z njima povezanih storitev. 

Deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). ZEE je 

organizirano z namenom, da v interesu svojih članic oblikuje stališča in 

politiko do socialnih partnerjev, zakonodajnih in vladnih institucij ter drugih 

domačih in mednarodnih asociacij. Članicam zbornice ZEE zagotavlja 

strokovno pomoč v obliki informiranja, svetovanja, usposabljanj ter 

zastopanja in posredovanja predlogov. ZEE izvaja strokovne aktivnosti v 

sistemu javnih pooblastil, ki jih GZS prevzema v okviru zakonodaje. 

Poudarek aktivnosti je na pospeševanju projektov Industrije 4.0 in pri 

oblikovanju vrednostnih verig Industrije 4.0. V ta namen je GZS ZEE 

ustanovla Grozd Pametne tovarne. Grozd Pametne Tovarne pomaga 

podjetjem pri oblikovanju projektne ideje in konzorcija za prijavo na 

konkreten razpis iz področja Pametnih tovarn. Nacionalna točka ETIM za 

pospeševanje digitalizacije izdelkov, odpiranje novih prodajnih kanalov 

proizvajalcem elektro in elektronske opreme in tudi drugih. l 4.0 sprint: 

delavnica po metodi Design Thinking v podjetju s katero v podjetju 

oblikujemo njihov projektni predlog za Industrijo4.0. Dogodek "Odpiramo 

4.0 vrata" - namenjen primarno MSP ponudnikom 14.0 storitve. 

Napovedovanje 14.0 kompetenc za ključne profile podjetja in priprava 

kariernih načertov po metodologiji KPZ. 
  

 
 

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 
    

  


