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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 
  

 

BLUE BIO MED zaključna konferenca 

Za svojo zaključno konferenco je BLUE BIO MED 14. in 

15. septembra 2022 v Cádizu v Španiji organiziral Blue 

Innovation Forum. Dogodek je združil več kot 100 

atlantskih in sredozemskih deležnikov (fizično in na 

daljavo) in je bil namenjen spodbujanju zavezništev za 

modro gospodarstvo. Organiziran je bil v okviru pobude 

»European Maritime Days in my country«, ki jo vodi 

Generalni direktorat Evropske komisije za pomorske 

zadeve in ribištvo (DG MARE). 

 

Preberi več 

  
 

 

 

 

Razpis za študente: Magistrske naloge 
iz industrijskih projektov 

EIT Manufacturing Master School ponuja mednarodne 

dvojne diplome iz inženiringa številnim nadarjenim 

študentom. Zaključno delo temelji na industrijskem projektu, 

pomembnem v proizvodnji in z znanstvenega vidika, ki ga 

študent izdela v prostorih podjetja. Javni razpis želi zbrati 

projekte industrijskih diplomskih nalog podjetij, ki se 

zanimajo za gostovanje enega ali več študentov 

spomladi/poleti 2023. 
 

Preberi več 
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Pomoč gospodarstvu zaradi visokih 

povišanj cen električne energije in 

zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP 

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. Na 

podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih 

povišanj cen električne energije in zemeljskega plina 

(ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo 

SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v 

obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Slovenska elektroindustrija v luči 
zelenega in digitalnega prehoda 

Ljubljana, 31. avgust 2022 – Na Dnevu slovenske 

elektroindustrije 2022, ki ga je pripravila GZS – Zbornica 

elektronske in elektroindustrije, so predstavniki GZS z gosti 

prikazali slovensko elektroindustrijo, izzive in priložnosti v 

panogi ter trende za prihodnost. Odvila se je tudi okrogla 

miza s podjetniki in strokovnjaki povezanih področij. 

Dogodek je zaključila otvoritev razstave  “Inovativna SI 

elektroindustrija”, kjer so dobitniki regionalnih priznanj za 

inovacije predstavili svoje inovativne izdelke. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  
   

 

 

Kako uspešno postaviti podatkovni model in proces 

upravljanja izdelkov? 
23. Sep 2022 ob 13:00 
Upravljanje digitaliziranih izdelkov potrebuje drugačen podatkovni model in 

ustrezno prilagoditev procesa upravljanja s podatki. Predstavili vam bodo način 

prilagoditve ERP rešitev in pojasnili bistvene razloge za uporabo orodja za 

upravljanje s podatki (PIM), ki ga pospešeno uvaja večina proizvajalcev in 

trgovcev. Predstavili vam bomo tudi, kako vam lahko urejenost podatkov olajša 

postavitev učinkovitega upravljanja s podatki. 
Preberi več 

  

  
 
  

 

 

Varstvo intelektualne lastnine in dobre prakse 

sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami 
26. Sep 2022 ob 10:00 
Na dogodku se bomo dotaknili naslednjih tem: Katere pravice industrijske 

lastnine poznamo (patent, model in znamka)? Zakaj je dobro zavarovati svoje 

izdelke ali storitve in kaj s tem pridobimo? Kakšen je postopek vložitve prijave za 

pridobitev patenta ali za registracijo znamke in modela in kako vam lahko urad za 

IL pri tem pomaga? Kakšni so stroški za zaščito IL? Katere so finančne 

vzpodbude glede pridobitve zaščite IL? Varstvo IL v tujini. 
Preberi več 
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European Manufacturing Conference 
27. do 28. 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 

  

  
   

 

 

Alternativni viri financiranja – inovativna pot do cilja 
27. Sep 2022 ob 8:30 
Inflacija je tu in z njo tudi višanje obrestnih mer. Marsikaterega podjetnika skrbi, 

kako bo prišel do virov financiranja za poslovanje svojega podjetja. Do sedaj je 

bilo relativno preprosto. Pogoji za pridobitev kreditov se bodo zaostrili. Oborožite 

se z znanjem, kako izboljšati likvidnost podjetja in kako rasti še naprej, tako s 

pomočjo bank kot s pomočjo alternativnih virov financiranja. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

SIQ Šola sodobnega voditeljstva 
27. Sep 2022 ob 9:00 
Učinkovit, korekten in karizmatičen voditelj pri svojih sodelavcih zbuja zaupanje 

in spoštovanje, zato mu bodo z veseljem sledili na poti uresničevanja 

ambicioznih ciljev. Zaveda se pomembnosti nenehnega samoizpopolnjevanja 

vodstvenih veščin, ki mu bodo pomagale pri vodenju sodelavcev in uspešnemu 

premagovanju izzivov današnjega časa. 
Preberi več 

  

 

   

 

 

M & Q Akademija: Vse, kar morate vedeti o 

Obvladovanju merilne opreme 
28. Sep 2022 ob 9:00 
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 

  

 

   

 

 

ITMA Industry Summit 2022 
29. Sep 2022 
Vljudno vabljeni na prestižni ITMA Industry Summit 2022 dogodek, ki bo potekal 

29. septembra 2022 v Bratislavi na Slovaškem. ITMA Summit že drugo leto 

organizira Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Glavni cilj dogodka je 

pripraviti se na izzive digitalizacije in transformacijo industrije v koncept industrije 

4.0, ustvariti skupnost strokovnjakov ter zagotoviti platformo za proizvodnjo in IT 

industrijo. 
Preberi več 

  

  
 
   

 

Circular4.0 zaključna konferenca 
29. Sep 2022 ob 9:00 
Institut “Jožef Stefan” v  sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana in ostalimi 

projektnimi partnerji organizira Circular4.0 zaključno konferenco na temo 

‘Prihodnost krožnega gospodarstva in digitalizaicje v Območju Alp – Gradimo 

Circular4.0 skupnost v Alpski regiji’. Izpostavili bomo aktualna vprašanja 

povezana s prehodom malih in srednje velikih podjetij (MSP) v krožno 

gospodarstvo s pomočjo digitalizacije v Območju Alp 
Preberi več 
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Konferenca o trajnostnem poročanju – nefinančno 

poročanje 2022 
30. Sep 2022 ob 9:30 
Konferenca je namenjena podjetjem, ki se srečujejo z nefinančnim, trajnostnim 

poročanjem, tako večja podjejta, ki so k temu zavezana neposredno oziroma kot 

srednja in mala podjetja, ki se posredno srečujejo s pripravo določenih podatkov 

zaradi svojih vpetosti v verigah vrednosti večjih podjetij. Po strokovnem delu vas 

vabimo na druženje in izmenjavo medsebojnih informacij in izkušenj! 
Preberi več 

  

  
 
  

 

 

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 

  

  
   

 

 

Delavnica: Uveljavljanje standardov pri zagotavljanju 

kibernetske varnosti 
7. Okt 2022 ob 12:30 
Na delavnici bodo prikazani standardi, ki so dobra podlaga za načrtovanje 

organizacijskih in tehničnih ukrepov kibernetske varnosti. Z vpogledom v trenutno 

stanje aktualnih groženj bo udeležencem prikazano, kaj nas ogroža. V drugem 

delu delavnice pa bodo predstavljeni praktični primeri uporabe standardov v 

malih in srednjih podjetjih in kritični infrastrukturi ter uporabe standardov pri 

izvajanju varnostnih pregledov. 
Preberi več 

  

 

 
   

 

How Leading Manufacturers are Building Factories of 

the Future 
11. Okt 2022 ob 18:00 
Največja ameriška proizvodna podjetja se še vedno trudijo, da bi IIoT in druge 

tehnologije delale zanje. Proizvajalci v industrijskih, luksuznih izdelkih, 

medicinskih napravah in drugi so sprejeli razpoložljiva orodja za gradnjo tovarn 

prihodnosti, kjer lahko vodilni sprejemajo odločitve na podlagi podatkov v 

realnem času, se prilagajajo nenehno spreminjajočim se motnjam, zmanjšujejo 

količino odpadkov, krepijo in obdržijo svojo delovno silo ter kar je 

najpomembnejše, preživetje in obseg. 
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 
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Šola Industrija 4.0 
18. Okt 2022 ob 9:00 
Preobrazba proizvodnih procesov v podporo novim poslovnim modelom. 

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 

  

  
 
  

 

 

Konferenca Blue Growth: Swimming forward 
24. Okt 2022 ob 9:00 
Konferenca ponuja priložnost za razpravo o pomenu trajnostnega modrega 

gospodarstva za dosego rezultatov na področjih stebra modre rasti 

makroregionalne strategije EUSAIR. Prihaja v pravem trenutku, ko steber modre 

rasti strategije išče načine, kako kar najbolje izkoristiti nov napredek na področju 

biotehnologije in inovacij, pri čemer svoje ugotovitve vključuje v predloge in 

potencialne projektne ideje, ki jih je treba nadalje izdelati in financirati v okviru 

Strateški projekt EUSAIR Facility Point ali drugi možni viri financiranja, ki se bodo 

uporabili za pripravo in izvedbo projektov. 
Preberi več 
  
   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

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. 

  

Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in 

krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025  

Rok za prijavo: 15.3.2024 
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: 
  

  
  

 

 Flexido d.o.o.  
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So proizvajalec fleksibilnih robotskih celic. Njihov cilj je narediti 

avtomatizacijo bolj učinkovito. Robotske celice FLEXIDO so nameščene 

na IMM strojih in CNC strojih. Glavna prednost FLEXIDO je sistem 

zamenljivih postaj, ki omogoča avtomatizacijo na različnih strojih in za 

različne dele ter zelo kratek čas, potreben za spreminjanje. V njihovih 

izdelkih uporabljamo komponente znanih dobaviteljev in napredna 

interaktivna servisna orodja. 

  

 
 

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 
    

 


