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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 
  

 

Skupščina SRIP ToP 

Dne 19. 10 2022 ob 15.00 je na Institutu “Jožef Stefan” 

potekala 4. seja Skupščine SRIP ToP. Veseli smo, da se je 

dogodka udležila velika večina članov SRIP ToP. Uvodoma je 

Skupščino otvoril vršilec dolžnosti direktorja SRIP ToP, doc. dr. 

Igor Kovač, v nadaljevanju so imeli govor direktor Instituta 

“Jožef Stefan”, prof. dr. Boštjan Zalar in pomočnica direktorja v 

EU zadevah, dr. Romana Jordan. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Člani SRIP ToP vabljeni na sestanek na 
temo poslovanja s Kanado 

Zainteresirani za poslovanje s Kanado? Člane SRIP ToP 

vabimo k izkazu interesa za sestanek z g. Simonom 

Pribacem, strokovnim sodelavcem za ekonomsko področje 

na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Ottawi, Kanada. 
 

Preberi več 
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Preberite si še zadnji BLUE BIO MED 

novičnik 

BLUE BIO MED projekt prispeva k specifičnemu cilju 4.1, 

katerega namen je podpirati proces krepitve in razvoja 

večstranskih usklajevalnih okvirov v Sredozemlju za skupne 

odgovore na skupne izzive, s posebnim sklicevanjem na 

politike inovacij za sredozemsko modro biogospodarstvo. 

 

Preberi več 
 

 

 

 

Javni razpis za zagotavljanje celovitih 
storitev za potencialne podjetnike in 
podjetja preko podpornih institucij za 
leto 2023 

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. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

 
    

 

How to make the most of the European Partnerships 

in Horizon Europe? 
7. Nov 2022 ob 10:00 
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (Slovenian Business & 

Research Association = SBRA) v Bruslju, Urad NCBR v Bruslju – Business & 

Science Poland, Evropski urad Cipra – Urad v Bruslju, Univerza Eötvös Loránd, 

Nacionalni urad za raziskave, razvoj in inovacije na Madžarskem in Litovski urad 

za RDI v Bruslju vas vabi na spletni seminar: How to make the most of the 

European Partnerships in Horizon Europe? 
Preberi več 
  
  

  

   

 

 

Informativni dan za Javni razpis za zagotavljanje 

celovitih storitev za potencialne podjetnike in 

podjetja 
9. Nov 2022 ob 10:00 
Javna agencija SPIRIT Slovenija vas vabi k udeležbi na Informativni dan – 

brezplačno spletno predstavitev Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih 

storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 

2023. 
Preberi več 

  

 

   

 

SIQ Izobraževanje: Zakonski predpisi in praktični 

nasveti za rokovanje s kemikalijami v organizaciji 
10. Nov 2022 ob 9:00 
Za izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko 

povzročijo kemikalije, je sprejetih in objavljenih precej zakonskih predpisov, kot 

so Zakon o kemikalijah, Uredba REACH, Uredba CLP, Pravilnik o varovanju 

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, zato je 
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pomembno, da organizacije poznajo in razumejo te predpise, jih upoštevajo ter 

jih znajo vpeljati v svoje organizacije. 
Preberi več 

  

  

  
   

 

 

Povezovalno srečanje: South Tyrol Free Software 

Conference 2022 
11. Nov 2022 ob 13:30 
Dogodek, ki ga organizirata NOI Techpark Bolzano in Enterprise Europe 

Network, je namenjen zagonskim in obstoječim podjetjem, vlagateljem, 

raziskovalnim inštitutom, agencijam in študentom, ki ponujajo ali iščejo digitalne 

rešitve in tehnologije, s posebnim poudarkom na umetni inteligenci in njeni 

uporabi sektorjih proizvodnje, mobilnosti, turizema, gradbeništva, energetska 

učinkovitosti in agroživilstva. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Poslovni dogodek: Dobavne verige na preizkušnji 
16. Nov 2022 ob 10:00 
V aktualnih razmerah so zaradi bistveno spremenjenih pogojev na globalnem 

trgu odnosi v dobaviteljskih verigah na preizkušnji. Podjetja se soočajo z 

nenadnim naraščanjem cen materialov in energentov, zamudami ključnih 

dobaviteljev pri dobavi surovin in komponent, omejevalnimi ukrepi države, 

sankcijami in poudarjenimi nekomercialnimi tveganji. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

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 
  
  

  
   

 

 

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 

  

  
   

 

 

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 
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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. Program usposabljanja je v skladu s 

standardom strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo 

(NPK) »vodja delovne skupine v proizvodnji«. 
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 

  

 

 

 

IZPOSTAVLJAMO: 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 
  
  

  
   

 

 

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 
  

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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Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na 

podlagi ZPGVCEP  

Rok za prijavo: 15. 11. 2022 
Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva 
izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2022. Za prejem pomoči je 
pomembno, da je vloga oddana v določenem roku, t.j. do 15. 11. 2022, in da so k vlogi priložene vse potrebne izjave in 
dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika ali z njegove strani 
pooblaščene osebe. Z oddajo vloge se pravica do pomoči za gospodarstvo prenese na upravičenca. 

  

  
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

 

  

  

  

  
 

 

 

Gorenje Orodjarna d.o.o.  

Gorenje Orodjarna, d.o.o., v 100% lasti Skupine Hisense in Gorenje, je 

vodilno orodjarsko podjetje z več kot 65 letno tradicijo in izkušnjami ter 

zanesljiv razvojni partner evropske avtomobilske industrije in njihovih 

ključnih dobaviteljev. Podjetje zagotavlja kupcem vse proizvodne procese - 

od razvoja, konstrukcije, proizvodnje, sestave orodja, testiranja, do končne 

optimizacije novih orodij pri kupcih. Izdelava orodij za avtomobilsko 

industrijo predstavlja okoli 70 odstotkov letnih prihodkov podjetja. Človeški 

kapital podjetja predstavljajo vrhunsko usposobljeni zaposleni.  

PROIZVODI / STORITVE: Glavni izdelki podjetja: 1. PROGRESIVNA IN 

TRANSFERNA ORODJA • Posamezna orodja za ročno prelaganje, • 

transferna orodja in • progresivna orodja. 2. BRIZGALNA ORODJA ZA 

TERMOPLASTIČNE MATERIALE 3. DRUGA ORODJA • Kontrolne 

priprave, • orodja za stiropor, • orodja za termoformiranje. 4. SERIJSKA 

PROIZVODNJA KOMPONENT • Serijska proizvodnja pločevinastih 

izdelkov za avtomobilsko industrijo. 
  

 
 

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 
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