Zbornica elektronske in elektroindustrije
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav
Dimičeva 13  1504 Ljubljana  T: (01) 58 98 302

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) objavlja
končno obvestilo o izmenjalnici dobrih praks

Odličnost v proizvodnih podjetjih
ki bo v četrtek 13.4.2017 v Adria Mobil d.o.o.,
Straška cesta 50, Novo mesto
Izmenjalnica je namenjena vodilnim delavcem in strokovnjakom - odločevalcem ali uvajalcem
odličnosti v poslovanje proizvodnih podjetij na vseh nivojih. Posebej je osredotočena na
vodenje in voditeljstvo kot enega izmed nepomembnejših dejavnikov za doseganje ciljev
odličnosti: postati podjetje, ki postavlja merila v svoji panogi ali pridobiti/ohraniti položaj
zanesljivega partnerja v dobaviteljski verigi takega podjetja.
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Uspešna podjetja s stalnim izboljševanjem procesov dvigajo dodano vrednost svojih izdelkov in
storitev in s tem dosegajo pomembno tržno prednost. S stalnim izboljševanjem se proaktivno
odzivajo na večje cene novih tehnologij in stroške delovne sile. Najboljša podjetja obvladujejo
procese celostno in s tem prehajajo iz področja obvladovanja in upravljanja s kakovostjo, vitkosti
in agilnosti na področje odličnosti poslovanja. V svetu stalne konkurence je pomembna
razlikovalnost – tudi v odličnosti, zato so pomembni pristopi, ki omogočajo »benchmarking«.
Na najvišjem nivoju so to različni modeli odličnosti, ki pa v svoji strukturi zajemajo vse procese
znotraj podjetij, med podjetji ter med podjetji in družbo.
Na izmenjalnici bo vsebinski poudarek na vodenju zaposlenih (menedžiranje na vseh nivojih
vodenja v industrijskih podjetjih) ter na odličnosti proizvodnih procesov s ciljem postati podjetje
svetovnega razreda, kot najbolj ambiciozen cilj ali pa postati/ostati odličen partner v dobaviteljski
verigi takega podjetja.
Udeleženci si bodo tudi ogledali proizvodnjo v Adria Mobil d.o.o.

PROGRAM*:
8:30 9:00

Sprejem udeležencev

9:00
9:15

Pozdrav in predstavitev podjetja Adria Mobil d.o.o.
Sonja Gole, generalna direktorica Adria Mobil d.o.o.

9:15
9:25

Predstavitev programa izmenjalnice
dr. Marjan Rihar: Gospodarska zbornica Slovenije

9:25
9:45

Kratka samopredstavitev udeležencev oz. njihovih aktivnosti
na področju naslovne teme izmenjalnice dobrih praks

9:45
10:45

Poslovna odličnost v Sloveniji, Evropi in svetu
Kako do priznanja za poslovno odličnost
Digitalizacija kot sopotnik pri uspešnem vodenju in poslovanju organizacij
dr. Samo Kopač, mag. Dominika Rozoničnik: Urad RS za meroslovje
V čem je vrednost odličnosti za podjetja
Tatjana Fink: DEMT d.o.o.

10:45
11:30

Odličnost v Adria Mobil
Predstavitev dobrih praks podjetja gostitelja, ki je s celostnim pristopom izboljšalo
procese, izdelke in storitve ter je prejemnik najvišjega priznanja Republike Slovenije za
poslovno odličnost za leto 2016
Franci Štupar: Adria Mobil d.o.o.

11:30
13:00
13:00
14:00
14:00
14:40

14:40
16:30
z
vmesnim
15
minutnim
odmorom
16:30

Ogled proizvodnje
Vodita: Franci Štupar, Damir Dominić: Adria Mobil d.o.o.
Kosilo
»Odličnost 4.0« v proizvodnih podjetjih –
uvodni popoldanski izziv
mag. Marko Bohar: Gospodarska zbornica Slovenije
Odgovornost kot poslanstvo in vrednota podjetja za doseganje odličnih rezultatov
dr. Jožica Rejec: Domel Holding d.d.
Nenehno izboljševanje in vodenje s cilji
Tatjana Ivanovič: Gorenje d.d.
Razvojna pot podjetja TPV k poslovni odličnosti
Anton Petrič: TPV d.d.
Razvoj in ohranjanje kulture odličnosti
Urška Habjan: LOTRIČ Meroslovje d.o.o
Povzetki izmenjalnice in zaključek

*Pridržujemo si pravice do manjših sprememb programa.

UPORABNA NAVODILA ZA UDELEŽENCE:
REGISTRACIJA:
Prosimo udeležence, da se javijo na registracijo najkasneje 10 minut pred pričetkom delavnice.
Registracija bo potekala v avli poslovne stavbe Adria Mobil, d.o.o., Straška cesta 50, Novo mesto,
v kateri bo izvedena izmenjalnica.
OGLED TOVARNE:
Udeleženci naj imajo primerno obutev za ogled proizvodnih prostorov. Obvezne odsevne
brezrokavnike bodo udeleženci prejeli na mestu samem. Fotografiranje med ogledom ni
dovoljeno.
PREDSTAVITVE in GRADIVA:
Avtorji prispevkov prinesejo svoje predstavitvene materiale na USB in jih pred pričetkom oz. med
odmori namestijo na računalnik. Predstavitev v PPT(x) bo hkrati tudi gradivo za udeležence. Če
so v predstavitvi podatki, ki jih avtorji ne želijo v obliki datotek posredovati udeležencem, naj
pripravijo še eno verzijo, kjer teh podatkov ni – to verzijo bomo po delavnici posredovali vsem
udeležencem kot gradivo v PDF obliki.
DOSTOP in PARKIRANJE:
Parkiranje za udeležence je omogočeno na makadamskem parkirišču (prvi izvoz iz krožišča pred
Adrio Mobil). Do vhoda v poslovno stavbo Adrie Mobil vodi makadamska potka. Udeleženci se
obvezno javite na glavni recepciji, ki je neposredno ob konferenčni sobi, kjer se bo odvijala
izmenjalnica.

Dodatne informacije posreduje dr. Marjan Rihar, direktor SuSSI (041 689 667).

PRIČAKOVANJA:
Prosimo vas, da nam zaupate pričakovanja, ki jih imate za izmenjalnico oziroma pomembnost
posameznih atributov z izpolnitvijo spodnje razpredelnice.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
Izberite (označite) ustrezno:
5 - najbolj pomembno
4 - izredno pomembno
3 – pomembno
2 – manj pomembno
1 –nepomembno

Nosilna tema

1

2

3

4

5

Lokacija

1

2

3

4

5

Organizacija

1

2

3

4

5

Jasnost predstavitve

1

2

3

4

5

Strokovnost predstavitve

1

2

3

4

5

Relevantnost predstavitve glede na nosilno temo 1

2

3

4

5

Možnost za razpravo

2

3

4

5

1

Prosimo, da razpredelnico stiskate, izpolnite in oddate ob registraciji – vprašalnik bo na voljo tudi
na mestu samem, vendar je želena predhodna izpolnitev.

