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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 
  

 

Javni razpis – Podpora zagonskim, 
mikro, malim in srednjim podjetjem pri 
strateški trajnostni in krožni 
transformaciji poslovanja v letih 2022-
2025 

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. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Kako oblikovati strategijo vaše digitalne 
preobrazbe v velikem obsegu 

V proizvodnih panogah se stvari odvijajo z bliskovito 

hitrostjo. Bolj kot kdaj koli prej morajo podjetja držati korak z 

vedno večjim portfeljem strateških odločitev. Proizvajalci se 

soočajo s številnimi in kompleksnimi izzivi, s katerimi se je 

treba spopasti, da bi dosegli uspešno digitalno preobrazbo. 

V tovarnah obstaja izjemen pritisk za nenehno izboljševanje 

marže in osredotočenost na stranko. 
 

Preberi več 
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Tovarna leta 2022 – Sklepni dogodek 

Peti izbor tovarne leta se bo končal 13. oktobra; za prestižni 

naziv v igri šesterica; udeleženci sklepnega dogodka si bodo 

lahko ogledali proizvodnjo družbe ETI Elektroelement, 

tovarne leta 2021. Svoje dobre proizvodne prakse in 

napredne tehnologije je v izboru Tovarna leta 2022 ob bok 

drugim uspešnim industrijskim podjetjem v Sloveniji postavilo 

osem podjetij iz različnih dejavnosti. Družba KPMG, 

poslovno svetovanje, strokovni partner izbora Tovarna leta, 

jih je na podlagi ocene vprašalnikov v ožji izbor uvrstila šest. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Kako natančno načrtovanje na osnovi 
umetne inteligence pospešuje 
poslovanje 

Tehnološki napredek je proizvodnim podjetjem zagotovil 

rešitve za pospešitev poslovnega načrtovanja z večjo 

natančnostjo kot kdaj koli prej. Vzpon robotike in rešitev, ki 

temeljijo na umetni inteligenci, je poenostavil proizvodne 

procese od proizvodne linije do zadnjega kilometra dostave. 

Toda hitrost ni vedno dobra stvar. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  
 
  

 

 

Low-Code: Empowering Your Workforce and 

Powering Smart Manufacturing Initiatives 
30. Avg 2022 ob 17:00 
Industrija 4.0 in pametna proizvodnja se vrtita okoli pobud za transformacijo in 

strategij digitalizacije, h katerim si prizadevajo proizvodna podjetja. Da bi dosegla 

polno vrednost teh programov, morajo premostiti vrzel med novimi tehnologijami, 

ki jih uvajajo te pobude, in udobjem delovne sile z obstoječimi tehnologijami. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Informativni dan za Javni razpis – JR STKTP NOO 2022-
2025 
31. Avg 2022 ob 10:00 
Na informativnem dnevu, ki je namenjen potencialnim prijaviteljem, bo podrobno 

predstavljen javni razpis, pogoji za kandidiranje, merila za ocenjevanje ter vloga 

in način prijave, predstavniki SPIRIT Slovenija pa bodo odgovarjali na vprašanja 

udeležencev. 
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 
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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 

  

  

   

 

 

Intenzivno usposabljanje: Vodja vitkih projektov 

izboljšav 
22. Sep 2022 ob 8:00 
Z udeležbo na praktičnem štirimesečnem usposabljanju Vodja vitkih procesov 

izboljšav udeleženci in sponzorji pridobite znanje in kompetence za uspešno 

vodenje projektov vitkosti v svojih organizacijah. Strokovni vodja usposabljanja 

je dr. Peter Metlikovič. Glavni rezultat intenzivnega usposabljanja bo zaključen 

projekt izboljšave s prihrankom, ki bo znatno presegel strošek usposabljanja. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Poslovno srečanje: Koraki do pametne tovarne 
22. Sep 2022 ob 8:30 
Lepo vabljeni, da se udeležite srečanja v živo saj bo velik poudarek na mreženju 

med udeleženci, hkrati pa boste imeli priložnost zastaviti vsa svoja vprašanja 

strokovnjakom s področja pametnih tovarn. Na dogodku bomo govorili o tovarnah 

prihodnosti ter smislu digitalne transformacije, kaj lahko pričakujemo na tem 

področju v prihodnosti, predvsem pa nam bodo govorci predstavili nekaj trendov 

ter primerne dobre prakse na podlagi uspešno izvedenih projektov na tem 

področju. 
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 

  

 

 
  

 

 

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 

  

  
   

 

 

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 
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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. 

  

  
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  
 

 
Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o.  
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Domel je globalni razvojni dobavitelj dovršenih rešitev elektromotornih 

pogonov in komponent, zasnovanih na lastnih inovativnih tehnologijah, kar 

skupini Domel omogoča rast in trajnostni razvoj. S tem zagotavljajo 

kakovostna delovna mesta v širšem okolju. Delujejo na področjih čistilne 

tehnike, prezračevalnih sistemov, industrijskih aplikacij, avtomobilske 

industrije, medicine in alternativnih energijskih virov. Procesi temeljijo na 

vrednotah, ki so jih združili v pet sklopov: ustvarjalnost in ambicioznost, 

odgovornost in gospodarnost, spoštovanje in sodelovanje, skrb za stranke 

in zaposlene, pripadnost. Z inovativnimi in tržno zanimivimi produkti v 

Domelu omogočajo rast in razvoj podjetja. Visoka tehnološka opremljenost, 

avtomatizacija in robotizacija se kažejo v poslovnih procesih ter so podlaga 

za gradnjo konkurenčnosti in odličnosti. Inovacije, ki jih pridobivajo s 

stalnim motiviranjem zaposlenih, ustvarjajo nove priložnosti na globalnem 

trgu. Sveže znanje in izkušnje pridobivajo s trajnim sodelovanjem s 

šolskimi in visokošolskimi ustanovami ter inštituti s ciljem čim hitrejšega 

prelivanja znanja v izdelke. 
  

 
 

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 
    

 


