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glavni sponzor 

 
Drugo 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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Več informacij o konferenci je na voljo na spletni strani konference.  
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Digitalna partnerstva za gospodarstvo 

28.9.2017 
8:00 
9:00 

Sprejem udeležencev – registracija 

9:00 
9:15 

Uvodni nagovori  
 

dr. Jožica Rejec, predsednica SuSSI 
 

Boštjan Gorjup, predsednik GZS 

9:15 
10:00 

Povezovanje razvojnih potencialov in prenos omogočitvenih tehnologij 
(vabljeno predavanje) 

dr. Hubert Kosler, direktor YASKAWA Slovenija d.o.o in YASKAWA Ristro d.o.o. 

10:00 
10:45 

Oblikovanje razvojno spodbudnega okolja za digitalizacijo industrije 
 

Slovenska digitalna koalicija kot spodbujevalec partnerstev. 
Igor Zorko, podpredsednik UO GZS 

 

Sistemske spodbude države za digitalno transformacijo industrije. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo1

 

10:45 
11:15 

Dopoldanski odmor  

11:15 
12:30 

Strateška razvojna in inovacijska partnerstva za Industrijo 4.0  
 (okrogla miza2) 

Moderira: dr. Janez Bešter, Katedra za IKT, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

12:30 
13:00 

Nevarne kavarne – varen IoT 
(izkušnja kibernetskega tveganja v živo) 

Laboratorij za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

13:00 
14:00 

Odmor s prigrizkom in druženjem 

14:00 
15:30 

Najboljše prakse partnerstev gospodarstvo – znanost 
 

Razvoj in izgradnja koncepta pametnih tovarn v Sloveniji -  program GOSTOP. 
dr. Igor Kovač, Institut Jožef Stefan 

 

FabLab – Ustvarjalni laboratoriji. 
dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

 

Nove poslovne iniciative slovenske znanosti v industrijah prihodnosti. 
mag.  Marjana Majerič, Tehnološki park Ljubljana 

15:30 
15:45 

Odmor 

  

                                                 
1 Spodbude bo predstavil predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, konkretno ime bo objavljeno v končnem 

obvestilu.  
2 Sodelujejo predstavniki industrijskih podjetij, RR organizacij in države, ki so neposredno vključeni v vzpostavljanje Strateških 
razvojnih in inovacijskih partnerstev, v katerih pomembno mesto zavzema Industrija 4.0. Imena sodelujočih bodo objavljena v 
končnem obvestilu. 
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15:45 
16:50 

Najboljše prakse povezovanja prebojnih zamisli v podjetjih in med podjetji  
 

Povezovanje sektorjev in  timov v podjetju za digitalno transformacijo. 
Slavko Ovčina, Iskra Mehanizmi d.o.o 

 

Platforma pametnega električnega števca kot rezultat razvojno-inovacijskega 
povezovanja. 

Tomaž Dostal, Iskraemeco d.d. 
 

Medpodjetniško kreativno tehnološko povezovanje. 
Albert Korošec, Kreal d.o.o. 

16:50 
17:10 

Podelitev nagrade za najboljšo predstavitev dobre prakse 

17:10 Zaključek prvega dneva konference 

 
 

 
Znanja in veščine za partnerstva 

29.9.2017 

8:00 
9:00 

Sprejem udeležencev – registracija 

9:00 
9:10 

Predstavitev programa dneva 

9:10 
12:00 

Delavnica - igra: Socialni aikido za obvladovanje konfliktov 
Vodi: Gregor Završnik, Otijum d.o.o. 

 

Na delavnici se boste naučili: 

 Kaj je Socialni Aikido, ter v katerih situacijah ga lahko uporabite? 

 Kako se pripraviti na soočenje, da boste v najboljši formi? 

 Kako pripraviti sogovornika, da posluša tudi vašo stran? 

 Kako uporabiti proces s katerim vodite sogovornika, od njegovega stališča, do tistega, 
ki bo ustrezal obema stranema? 

 Kako poiskati rešitve, ki bodo zadovoljile obe strani? 

12:00 
13:00 

Kosilo 

13:00 
14:40 

Delavnica  - komunikacija: Komunicirajmo učinkovito 
Vodita: Urša Pučko in Anja Bencik, Internavti d.o.o. 

 

Veščine komunikacije so tiste, ki so mnogokrat odločilne pri posameznih projektih:  

 Ali znamo dobro in jasno povedati, kaj delamo in kaj so naloge ljudi v ekipi?  

 Ali znamo komunicirati pričakovanja in dajati povratne informacije? 

 Znamo poskrbeti za jasno pozicioniranje projekta in ekipe in ali znamo le-te interno 
»prodati« vodstvu ali drugim oddelkom, kadar to potrebujemo? 

14:40 
15:00 

Odmor 

15:00 
16:40 

Delavnica – preobrazba: Preobrazba podjetij 
Vodi: Ksenija Špiler Božič, BB consulting d.o.o. 

 

Ključne točke delavnice: 

 Prvi korak k preobrazbi je streznitev. 

 Temeljni elementi preobrazbe. 

 Pogoji za uspešno preobrazbo. 

16:40 Zaključek drugega dneva konference 
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PRIJAVA  
 

Na konferenco  se prijavite s spletno prijavnico. Z izpolnitvijo prijavnice potrjujete, da se 
strinjate s splošnimi pogoji. Prijava velja kot naročilo.  
 
 
Kotizacija: 
 
Udeležba A - samo prvi dan dopoldan (do 14:00 ure): 130 EUR  
Udeležba B - prvi dan: 250 EUR 
Udeležba C - drugi dan: 120 EUR     
Udeležba B in C – oba dneva: 300 EUR 
Navedena kotizacija velja za člane Gospodarske zbornice Slovenije, za ostale pa je 
kotizacija 20% višja. 
 
Kotizacija vključuje udeležbo v izbranih sklopih programa konference, osvežilne pijače, 
prigrizke in kosilo, elektronski zbornik s predstavitvami in povzetki ter brezplačno parkiranje 
na parkirišču GZS. Cene ne vključujejo DDV.  

 
 

Popusti: 

 20% popust za drugega in tretjega udeleženca iz istega podjetja; nadaljnji udeleženci 
nimajo popusta;  

 Udeleženci iz podjetij članov SuSSI imajo ob pogoju, da imajo poravnane vse 
obveznosti do SuSSI, 60% popust za prve tri udeležence, nadaljnji udeleženci nimajo 
popusta; 

 Udeleženci iz podjetij članov SRIP Tovarne prihodnosti imajo ob pogoju, da imajo 
poravnane vse obveznosti do SRIP 50 % popusta za prvega, 30 % popusta za drugega 
in tretjega udeleženca, nadaljnji udeleženci nimajo popusta;  

 prvi avtor prispevka je oproščen kotizacije 
Popusti se ne seštevajo.  
 
 
Plačilo, izdaja računa in odpoved: 
Račun bo izdan po zaključku konference in ga bo treba poravnati v zakonitem roku. V primeru 
odpovedi prijave do vključno 21.9.2017 vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 
30 % kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo 
zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Dogodka se lahko udeleži drug 
udeleženec, vendar je treba zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah 
se pošilja na enak način in na isti naslov, kot prijave. 
 
 
Zaupnost podatkov: 
Podatkov iz prijavnice ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve 
pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših 
aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali izbrisali. 
 
Dodatne informacije v zvezi s programom posreduje dr. Marjan Rihar, direktor SuSSI (tel. 01 
58 98 302 ali 041 689 667), v zvezi z organizacijo pa Janez Apat (tel. 01 58 98 303, 
janez.apat@gzs.si). 
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