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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 
  

 

Vabilo slovenskim podjetjem – vladno 
gospodarska delegacija na Češko 

Med 4. in 7. oktobrom letos bo na razstavišču v češkem mestu 

Brno potekal najpomembnejši industrijski sejem v Centralni 

Evropi – mednarodni inženirski sejem MSV. Poleg osrednjih 

tem namenjenih Industriji 4.0 in digitalnim tovarnam, torej 

digitalizaciji proizvodnje, bo na letošnjem sejmu velik poudarek 

tudi na področju krožnega gospodarstvu oziroma upravljanja z 

materialnimi viri. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Better Factory – Na voljo 200 tisočakov 
za projektno partnerstvo 
multidisciplinarnega sodelovanja pri 
razvoju produktov 

Kaj se zgodi, ko moči združijo proizvodna podjetja z željo po 

izboljšanju produktov in poslovnih procesov, kreativci, 

dobavitelji tehnologij in projekt Better Factory? Nastajejo 

interdisciplinarne povezave, ki vodijo k izboljšanju produktov 

in za to prejmejo tudi projektno sofinanciranje! 
 

Preberi več 
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Zakaj je popolna informacija o izdelku 

ključ do kupca 

Proizvajalci se v odnosu do končnega kupca oziroma preko 

celotne verige svojih partnerjev, soočajo z vedno večjim 

izzivom vzdrževanja popolne informacije o svojih izdelkih. 

Zakaj je sploh potrebna popolna informacija? Spletni prodajni 

kanal zahteva drugačni pristop do kupca in njegovega 

nakupnega procesa. Kupec je pri odločanju samostojen, 

njegova odločitev pa je kljub temu odvisna od informacij 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Kako vam lahko digitalna transformacija 
pomaga izboljšati izkušnje zaposlenih 
in privabiti nove kadre? 

V času, ko je prisoten primanjkljaj na trgu dela, kjer je 

zaznati močno pomanjkanje ustreznega kadra za opravljanje 

različnih dejavnosti v proizvodnem sektorju, je še toliko bolj 

pomembno, da proizvodna podjetja ustrezno motivirajo 

zaposlene ter stalno privabljajo nove potencialne kandidate, 

da se jim pridružijo. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

 

 
  

 

 

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 

  

  
   

 

 

Kako izkoristiti digitalni premik za povečanje 

prodaje? 
8. Sep 2022 ob 13:00 
Na delavnici bomo pregledali sledeče vsebine: Spremenjene okoliščine 

poslovanja. Zahteve na katere je potrebno odgovoriti. Ali znate izkoristiti vse 

priložnosti ki se vam ponujajo? Kako vam lahko ETIM Slovenija omogoča 

digitalni premik za povečanje prodaje. Delavnica je brezplačna, potrebno se je le 

prijaviti s pomočjo elektronske prijavnice. 
Preberi več 

  

  
   

 

Spletna konferenca: Možnosti žensk v tehnologiji in 

inovacijah 
9. Sep 2022 ob 9:30 
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) v Bruslju vas v 

sodelovanju z Evropskim uradom Cipra, Business & Science Poland, Univerzo 

Eötvös Loránd, Nacionalnim uradim za raziskave, razvoj in inovacije na 

Madžarskem in Litvanskim raziskovalnim predstavništvom vabi na spletno 

konferenco RePower Women: Possibilities for Women in Technology and 

Innovation. 
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Preberi več 

  

  
   

 

 

Machine Learning in Industry 4.0 
9. Sep 2022 ob 10:00 
Strojno učenje v industriji 4.0 je interaktivno spletno usposabljanje, ki so ga 

ustvarili strokovnjaki EuroCC Austria, Dunajski znanstveni grozd in Know-Center. 

5-dnevni program je posebej zasnovan za strokovnjake (kot so inženirji in drugi 

tehnični strokovnjaki ter študenti), ki jih zanima osnovna teorija strojnega učenja 

(na primer teorija o pokrajini, podporni vektorski stroji, odločitvena drevesa itd.) , 

ki pa bi radi izvedeli tudi o globokem učenju in njegovi praktični uporabi pri 

reševanju problema regresijskega modela. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Blue Innovation Forum 
9. Sep 2022 ob 10:00 
Glavni cilj dogodka je zgraditi transnacionalne mostove, uskladiti politike ter 

okrepiti sodelovanje in inovacijske ukrepe med Sredozemsko inovacijsko zvezo 

za trajnostno modro bioekonomijo (MedIA-SBB) in obalno-atlantsko zvezo za 

modro rast (Atlazul). Ta zavezništva so namenjena podpori in spodbujanju 

regionalnih politik in akterjev na področju inovacij. 
Preberi več 

 

 

 

 
  

 

 

Brezplačno individualno podjetniško svetovanje na 

MOS Celje 2022 
14. do 17. Sep 2022 
SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi podjetnike, da izkoristite možnost 

brezplačnega individualnega podjetniškega svetovanja na MOS Celje 2022. 

Svetovanja bodo potekala na razstavnem prostoru Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo v hali L1, 1. nadstropje. Svetovanja bodo izvajali svetovalci 

točk SPOT Svetovanje 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Akademija upravljanja s kadri 
15. Sep 2022 
Pomankanje strokovnjakov prežema že vsa zahodna gospodarstva. Za Slovenijo 

to žal pomeni odliv doma izšolanih strokovnjakov, ki sledijo boljšim ponudbam in 

pogojem dela. Za različne slovenske sektorje je pomanjkanje strokovnjakov 

trenutno največja razvojna prepreka, zato postaja kakovostno in strokovno delo z 

zaposlenimi ter strategije za zadržanje in privabljanje talentov ključnega pomena. 
Preberi več 

 
 

  
   

 

 

Predstavitev aktualnih razpisov Evropskega 

obrambnega sklada (EDF) 
15. Sep 2022 ob 9:30 
Evropski obrambni sklad (European Defence Fund = EDF) prispeva k 

zmanjševanju razdrobljenosti pri razvoju evropskih obrambnih zmogljivosti. Krepi 

tudi industrijsko konkurenčnost in spodbuja interoperabilnost po vsej Evropi. V 

delovnem programu Evropskega obrambnega sklada za leto 2022 je skupaj 

obravnavanih kar 33 tem ter zbranih 924 milijonov evrov sredstev, v okviru osmih 

razpisov za zbiranje predlogov za začetek številnih velikih prepoznavnih 

projektov. 
Preberi več 
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Delavnica za krepitev zmogljivosti za nacionalne 

deležnike 
19. Sep 2022 ob 8:30 
Namen delavnice je povečati zmogljivost ključnih akterjev, ki sodelujejo pri 

izvajanju EUSAIR ali vplivajo nanj (nacionalni/regionalni organi, odgovorni za 

sredstva EU, nosilci programov, pomembne zainteresirane strani na ravni 

stebrov), v smislu razumevanja posebnih zahtev spremljanja in vrednotenja na 

ravni makroregionalne strategije. 

Preberi več 
 
  

  
   

 

 

Audax Expo:22 
22. Sep 2022 
Audax Expo:22 je strokovni dogodek, ki ga ne smete zamuditi, če ste kakorkoli 

vpeti v razvoj izdelkov ali digitalno preobrazbo podjetja. Izkoristite brezplačno 

prijavo in odkrijte, kaj tehnologije, kot so CAD, CAM, PLM in IoT ponujajo 

vašemu podjetju. Poznavanje najnovejših tehnologij in funkcionalnosti v 

najnovejših verzijah inženirske programske opreme podjetjem ponuja priložnost, 

da ohranijo korak pred konkurenco. 
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 
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 
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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 

  

 

   

 

 

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 

  

  
   

 

 

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 
  

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

krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025  

Rok za prijavo: 15.9.2022 
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. 

  

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  
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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: 
  

  

  

 

  

  

  

  
 

 

 

ELVEZ d.o.o.  

Podjetje ELVEZ d.o.o. (MSP), je proizvajalec specializiranih izdelkov za 

avtomobilsko industrijo, električno in strojno industrijo ter proizvajalce bele 

tehnike. Odličnost njihovih izdelkov in storitev, nenehno izboljševanje in 

razvoj znanja ter dobri odnosi z vsemi deležniki so izhodišča dobre 

organizacije in konkurenčnosti. V svoji poslovni zgodovini so rasli, razvijali, 

ohranjali konkurenčnost, uresničevali svoje strateške cilje, vedno 

posvečeni poslanstvu in viziji. Njihovi zaposleni se nenehno ukvarjajo z 

razvojem in implementacijo inovativnih in fleksibilnih rešitev, ki izpolnjujejo 

izjemno kakovost in najvišje zadovoljstvo kupcev, ki so temelj za 

dolgoročne odnose. Osnovna dejavnost podjetja ELVEZ je proizvodnja. 

Kombinacija treh proizvodnih programov jim omogoča popolno storitev za 

svoje stranke. Specializirani so za proizvodnjo in izdelavo kabelskih 

snopov, kabelskih kompletov / dodatkov in ožičenja, različnih napajalnih 

kablov, kabelskih kompletov s senzorsko tehniko, brizganje tehničnih 

plastičnih delov, vakuumske metalizacije izdelkov ter montažo (montaža) 

različnih kompleksnih komponent. 
  

 
 

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. 
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