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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 
  

 

Vabljeni na Dan inovativnosti – 
Robotika in proizvodnja 

SRIP Tovarne prihodnosti skupaj z Institutom Jožef 

Stefan in EIT Manufacturing  vabimo na edinstven 

mednarodni dogodek Dan inovativnosti – Robotika in 

proizvodnja. Dogodek bo potekal v torek, 13. decembra 

2022, v Ljubljani. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Inteligentna in robotizirana 
avtonomnost v pametnih tovarnah 

V četrtek 17. 11. 2022 smo v prostorih podjetja Kolektor d.d. 

v Idriji izvedli dogodek z naslovom Inteligentna in 

robotizirana avtonomnost v pametnih tovarnah. Dogodek 

smo SRIP Tovarne prihodnosti izvedli v sodelovanju z 

Zbornico elektronske in elektroindustrije pri GZS ter 

koncernom Kolektor. Udeležba na dogodku je presegla vsa 

pričakovanja. 
 

Preberi več 
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Kako z digitalizacijo povečamo 
energetsko učinkovitost in znižamo 
stroške proizvodnje? 

V obdobju energetske draginje je v industrijskih podjetjih 

zagotovo med najbolj aktualnimi vprašanje, ali in kako 

lahko znižamo stroške energentov pri proizvodnji. Čeprav 

se večina ukvarja predvsem z nakupnimi cenami in zakupi 

energentov, pa v praksi opažamo precej neizkoriščenih 

priložnosti tudi pri njihovi porabi. Z načrtnim pristopom 

lahko namreč porabo in stroške energije v proizvodnji 

znižamo tudi za 10 odstotkov in več. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

EIT Manufacturing Summit Days 2022 

Glavni poudarek letošnje izvedbe EIT Manufacturing Summit 

Days, ki je potekala 16. in 17. novembra 2022, je bil na 

krožni proizvodnji za bolj odporno evropsko gospodarstvo. 

Dogodek je bil organiziran v obliki dveh okroglih miz, na 

katerih so strokovnjaki, med njimi tudi doc. dr Igor Kovač 

(SRIP ToP), razpravljali o tem, kako lahko trenutna 

energetska kriza v Evropi pospeši spremembe, ki izboljšujejo 

učinkovitost in dekarbonizacijo proizvodnje. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  
   

 

 

Spletni Brokerage dogodek Horizon Europe, Cluster 

6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture 

and Environment 
2. Dec 2022 ob 9:30 
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 vabijo na spletni dogodek za izmenjavo 

projektnih idej za Horizon Europe, Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural 

Resources, Agriculture and Environment. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Usposabljanje pooblaščene osebe za varstvo 

podatkov (Data Protection Officer – DPO) 
5. in 6. Dec 2022 
Posamezniki se v današnjih časih vse bolj zavedajo svojih pravic. Vedno bolj 

pozorni so pri izbiri podjetij, ki jim bodo zaupali svoje osebne podatke. Ni dovolj, 

če si le preberete Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z 

udeležbo na usposabljanju boste pridobili znanja in kompetence, ki jih kot 

pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nujno potrebujete. In ne 

pozabite, ustrezno urejeno področje varovanja osebnih podatkov je lahko tudi 

vaša konkurenčna prednost. 
Preberi več 
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E-tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja 

neprekinjenega poslovanja ISO 22301:2019 
5. in 6. Dec 2022 
Notranje presoje so učinkovito orodje za sistematično nadzorovanje in 

izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti sistema vodenja neprekinjenega 

poslovanja. Usposobite se za konstruktiven pristop pri izvajanju presoj, kot 

presojevalec in hkrati kot presojanec. E-tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava 

izkušenj, delo v skupinah, simulacije presoje ter e-pisni preizkus znanja. Poteka v 

živo preko spleta. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Oznaka CE od A do Ž 
7. Dec 2022 ob 9:00 
Krajša delavnica je namenjena obnovi znanja, ki se nanaša na odgovornost 

proizvajalcev in uvoznikov glede dajanja skladne opreme na enotni evropski trg. 

Pogledali si bomo, kaj vse je potrebno storiti, preden se izdelek lahko označi z 

oznako CE in preden se da na trg oziroma v uporabo. Seznanili se bomo tudi z 

vrsto odgovornosti posameznega člena v distribucijski verigi, uporabo 

standardov, vlogo neodvisnih organov pri ugotavljanju skladnosti izdelka. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Building and Managing a Digital Twin Based 

Semiconductor Manufacturing Operation 
6. Dec 2022 ob 16:00 
Tako kot mnoge industrije tudi proizvodnja polprevodnikov zahteva neomajno 

zavezanost k zanesljivosti in izkoristku postopka. Ta seja bo raziskala, kako Intel 

uporablja digitalne dvojčke za modeliranje razporejanja, vizualizacijo postavitve 

in poteka tovarne, simulacijo proizvodnih operacij in prilagajanje zapletenih 

procesov, ki izpolnjujejo kritične proizvodne zahteve in pričakovanja strank. 
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 
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Trojček strokovnih e-delavnic: Učinkovit sistem 

ravnanja z okoljem v praksi 
9. Dec 2022 
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 in kako analizo življenjskega cikla 

(LCA) vključiti v sistema ravnanja z okoljem in svoj razvojni proces. 
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 
  
  

   

   

 

 

Cybersecurity for Advanced Manufacturing and 

Critical Infrastructure 
13. Dec 2022 ob 18:00 
Digitalizacija je odprla nov svet priložnosti za tradicionalne operativne 

tehnologije. Vendar skupaj s temi priložnostmi prihajajo tudi tveganja zaradi 

nenehno razvijajočega se okolja groženj. Sodobno okolje groženj je zapleteno in 

ogromno, z več kot 9 milijardami permutacij, če pogledate tehnike, taktike in 

priročnike (TTP). 
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 

  

  
   

 

 

Osnovna orodja kakovosti v avtomobilski industriji — 

Core tools 
15. in 16. Dec 2022 
V zelo konkurenčnem okolju avtomobilizma/proizvodnje se organizacije soočajo 

s tremi hkratnimi in enako pomembnimi cilji: zagotavljanje visokokakovostnih 

izdelkov, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja strank, zagotavljanje količin in 

rokov dobav. Orodja kakovosti se uporabljajo za zagotavljanje kakovosti v vseh 

fazah nastajanja proizvoda. Ob pravilni uporabi so orodja temelj za izpolnjevanje 

zahtev odjemalcev, od razvoja izdelka do proizvodnje in izboljševanja 

proizvodov. 
Preberi več 
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6. European AI Forum 
15. Dec 2022 ob 10:00 
Evropski forum za umetno inteligenco, ki je bil sprva načrtovan kot konferenca, 

ki poteka proti koncu vsakega predsedovanja Svetu, se je spremenil v mrežo 

združenj, ki želijo zagotoviti, da bodo imela zagonska podjetja in inovatorji v 

državah članicah svoj glas, ko gre za oblikovanje regulativnega okvira za 

umetno inteligenco. 
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. 

  

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 – Združenje za inženiring  

Združenje za inženiring-ZING deluje v okviru Gospodarske zbornice 

Slovenije že več kot 30 let. Združuje gospodarske družbe, ki se ukvarjajo 

z izvedbenim inženiringom  skladno z standardno klasifikacijo dejavnosti 

NACE. V združenju je 95 članov-gospodarskih družb med njimi so vse 

vodilne družbe izvajalskega inženiringa, srednja, mala in mikro podjetja, ki 

delujejo na področju energetske infrastrukture, prometne infrastrukture, 

stanovanjske gradnje, industrije in varstva okolja, praktično na vseh 

področjih investicijske gradnje. 

  

 
 

Za dodatne informacije sledite povezavam ali preverite še ostale Novice in Dogodke na naši spletni 
strani. 
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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 
    

 


