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Prvo obvestilo o konferenci 

»Dan najboljše prakse 2017« 
konferenca za spodbujanje partnerstev za pametne tovarne 

 

28. in 29. september 2017 
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana 

 

 

  

Konferenca je namenjena spodbujanju »digitalnih« partnerstev na vseh nivojih: 
partnerstev med gospodarstvom in državo, med gospodarstvom in razvojno raziskovalno 
sfero, med domačimi in tujimi gospodarskimi in raziskovalnimi subjekti, med timi v 
podjetjih in institucijah, v dobaviteljskih verigah in verigah vrednosti, itd., s ciljem pospešiti 
procese preobrazbe tovarn v pametne tovarne prihodnosti. Izmenjava najboljših praks 
stalnega inoviranja in izboljševanja procesov ostaja rdeča nit tudi letošnje konference  
DNP, ki je tokrat obogatena še s prvimi izkušnjami povezovanja v strateška razvojna in 
inovacijska partnerstva (SRIP).  
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Ciljna publika: 

Ciljna publika so strokovnjaki in odločevalci, ki delujejo na področju preobrazbe 
proizvodnih in s proizvodnjo povezanih procesov z uvajanjem IKT in sodobnih 
omogočitvenih tehnologij ter z razvijanjem kompetenc in talentov zaposlenih.  

 

Teme konference: 

 poslovno povezovanje podjetij za razvoj, proizvodnjo in trženje na globalnih trgih; 

 kreativno tehnološko povezovanje med podjetji in med sektorji; 

 povezovanje timov za digitalno preobrazbo podjetij;  

 digitalna preobrazba konceptov vitkosti in agilnosti; 

 inovativno izobraževanje in usposabljanje za pametne tovarne; 

 razvijanje kulture stalnih izboljšav in inoviranja; 

 razvijanje kompetenc digitalne dobe in team building; 

 konkretni rezultati prve faze povezovanja  v SRIP v kontekstu Industrije 4.0. 
 

Okvirni program: 

 
Digitalna partnerstva za gospodarstvo 

28.09.2017 

8:00 
9:00 

Sprejem udeležencev - registracija 

9:00 
9:15 

Uvodni nagovori  

9:15 
10:00 

Povezovanje razvojnih potencialov in prenos omogočitvenih tehnologij 
(vabljeno predavanje) 

10:00 
10:45 

Oblikovanje razvojno spodbudnega okolja za digitalizacijo industrije 

10:45 
11:15 

Odmor  

11:15 
12:30 

Strateška razvojna in inovacijska partnerstva za Industrijo  4.0  
(okrogla miza) 

12:30 
13:00 

Digitalna obogatitev 
(demonstracija prebojne digitalne tehnologije) 

13:00 
14:00 

Odmor s prigrizkom in druženjem   

14:00 
15:30 

Partnerstva gospodarstvo – znanost 
(predstavitev 3 dobrih praks) 

15:30 
15:50 

Odmor 
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15:50 
17:10 

Povezovanja prebojnih zamisli v podjetjih in med podjetji 
(predstavitev 4 dobrih praks) 

17:10 
17:20 

Podelitev nagrade za najboljšo predstavljeno prakso 

17:20 Zaključek prvega dneva konference 

 

 
Znanja in veščine za partnerstva 

29.09.2017 

8:00 
9:00 

Sprejem udeležencev - registracija 

9:00 
9:10 

Predstavitev programa dneva 

9:10 
12:00 

Delavnica 1 – igra: 
Digitalni premik  

12:00 
13:00 

Kosilo 

13:00 
14:40 

Delavnica 2 – demonstracija: 
Upravljanje oskrbovalne verige 

14:40 
15:00 

Odmor 

15:00 
16:40 

Delavnica 3 – komunikacija: 
Obvladovanje konfliktov 

16:40 Zaključek drugega dneva konference 

 

Vabilo k sodelovanju: 

K sodelovanju vabimo avtorje prispevkov na zgoraj navedene teme. Avtorji se prijavijo 
s prijavnico (na spletni strani), v kateri podajo naslov in povzetek prispevka z opisom 
ideje, izvedbe in rezultatov ter kratek življenjepis. 
 

Izmed prijavljenih bo programski odbor izbral prispevke, ki bodo predstavljeni na 
konferenci. O izbiri bodo avtorji obveščeni ter zaprošeni za pripravo prispevka v Power 
Point obliki. Prispevek bo pred končno uvrstitvijo v program programski odbor še enkrat 
pregledal. 
 

Avtorji bodo prispevek predstavili na konferenci 28.9.2017. Za predstavitev bo na voljo 
predvidoma 20 minut, 5 minut pa bo rezerviranih za razpravo. Najboljši prispevek bo 
nagrajen. Vsi prispevki bodo objavljeni v elektronskem zborniku. 
 

Pomembni datumi za avtorje: 

20.08.2017 Sprejem najave prispevkov  

31.08.2017 Obvestilo avtorjem o izbiri 

6.09.2017 Zadnji rok za oddajo prispevkov  

28.09.2017 Predstavitev na konferenci 
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Organizator konference: 

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI - deluje v okviru Zbornice 
elektronske in elektroindustrije GZS. SuSSI združuje slovenska proizvodna podjetja, 
ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, 
inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno 
odgovornosti.  

 

Programski odbor konference: 

dr. Jožica Rejec, Domel d.o.o., predsednica 
Damjan Bajt, ebm-papst Slovenija d.o.o., član  
Melita Bračič, Livar d.d., član  
Stanislav Jakelj, Acroni d.o.o., član  
Luka Lenart, Danfoss Trata d.o.o.,  član 
Rudi Pajntar, Inštitut Jožef Stefan, član 
dr. Marjan Rihar, Gospodarska zbornica Slovenije, član 
Tomaž Stanonik, Domel d.o.o., član 

 

Organizacijski odbor konference: 

dr. Marjan Rihar, Gospodarska zbornica Slovenije (predsednik) 
mag. Marko Bohar, Gospodarska zbornica Slovenije 
Janez Apat, Gospodarska zbornica Slovenije 

 

Prijave za udeležbo: 

Prijavite se s prijavnico na spletni strani konference. 

 

Informacije o konferenci: 

organizacijske zadeve: Janez Apat, janez.apat@gzs.si, 01 58 98 303  
programske zadeve: dr. Marjan Rihar, marjan.rihar@gzs.si, 01 58 98 302 
spletna stran: https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najboljše-
prakse-2017 

 

Utrinek s konference Dan najboljše prakse 2016:  
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