
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Končno obvestilo o konferenci 

»Dan najboljše prakse 2016« 
 

konferenca o digitalni preobrazbi stalnih izboljšav 

 
29. in 30. september 2016  

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A 

  

 



 
 

Stalne izboljšave na pragu digitalne dobe - najboljše prakse 
četrtek, 29.9.2016 

7:30 
8:30 

Sprejem udeležencev - registracija 

8:30 
8:45 

Uvodni nagovori  
dr. Jožica Rejec, predsednica Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav 
mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije 

8:45 
9:45 

Vabljeno predavanje* 

»Industry 4.0 driven transformation for growth within EU, Japan and US and 

related Business Intelligence development for new cognitive factory  
and business models«  

 

Kai Salminen, Hermia Group, Department of New Factory design, Finland  

9:45 
10:15 

Dopoldanski odmor  

10:15 
12:45 

Dva enostavna koraka za vstop v Industrijo 4.0 – skupinska delavnica 
 

Kaj vse obsega tehnologija Interneta stvari, enostavnost uporabe in 
dostopnost za vsakogar 

Vodi dr. Viktor Zaletelj, L-TEK elektronika d.o.o. 
 

Primeri uporabe Interneta stvari 
Vodi mag. Marko Bohar, Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s 

sodelavci Laboratorija za multimedijo Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani 
in L-TEK elektronika d.o.o. 

12:45 
13:45 

Odmor s prigrizkom in druženjem 

13:45 
15:25 

Najboljše prakse se digitalizirajo 
Vodi: Stanislav Jakelj, SIJ Razvojni center Jesenice 

 
Uvajanje rešitev »Industrie 4.0« v proizvodno okolje  

Marko Mandelj, Kolektor Sisteh d.o.o. 
 

Z glasovnim komuniciranjem v Gorenju izboljšali kakovost skladiščnih storitev  
Aleš Habič, Špica International d.o.o. 

 

Digitalizacija proizvodnje kot priložnost za potrojitev prihodkov od prodaje 
Marko Pukšič in Matej Jelenko, Plastika Skaza d.o.o. 

 

Prednosti (in slabosti) računalniških orodij v procesih stalnega izboljševanja 
Bojan Šinkovec, Demetra L.VV. d.o.o. 

15:25 
15:45 

Popoldanski odmor 

                                                 
* Zagotovljeno simultano prevajanje. 



 
 

15:45 
17:00 

Inovativno izobraževanje in usposabljanje za industrijo prihodnosti 
Vodi: Andreja Sever, Gospodarska zbornica Slovenije 

 
Inovativni kadri za Digitalno transformacijo in ProtoLabi 

prof. dr. Janez Bešter in prof. dr. Andrej Kos,  Fakulteta za elektrotehniko, UL 
 

Digitalno usposobljeni zaposleni pospešijo digitalno preobrazbo podjetja 
mag. Stane Bajuk in Janko Lah, Agora d.o.o. 

 

Izobraževanje kadrov za industrijo prihodnosti 
Krištof Debeljak, Šolski center Škofja Loka 

17:00 
17:15 

Podelitev nagrade za najboljšo predstavitev dobre prakse 

17:15 Zaključek prvega dne konference 

 

Razvijanje znanj in kompetenc za tovarne prihodnosti  - delavnice 
petek, 30.09.2016 

7:30 
8:30 

Sprejem udeležencev - registracija 

8:30 
8:40 

Predstavitev programa dneva 

8:40 
11:45 

(vključno 
s 15 

minutnim 
odmorom) 

Ustvarjanje inovativne kulture v organizaciji 
Vodi: Katarina Veselko, O. K. Consulting  

 

• Vpliv ključnih razlik med poslovnimi okolji na inovacije in ustvarjalnost zaposlenih  
• Ovire, s katerimi se soočajo zaposleni 
• Kaj lahko za to naredi organizacija in kaj lahko naredijo zaposleni sami  

• Katere kompetence zaposlenih postajajo ključnega pomena  
11:45 
12:45 

Kosilo 

12:45 
14:15 

Toyota Kata – kako spremeniti kulturo vodenja v podjetju 
Vodi dr. Peter Metlikovič, Ptica-zavod in Fakulteta za strojništvo, UL 

 

• Kaj je narobe z vodenjem dandanes 
• Vodja kot učitelj in trener 
• Vlogi sponzorja in vodje projekta 

• »Improvement & Coaching kata« 
14:15 
14:30 Odmor 

14:30 
16:00  

Medgeneracijsko vodenje v sistemih stalnih izboljšav   
Vodi: Zlatka Dreo, IZZA d.o.o. 

 

• Miti in resnice o generacijah zadnjih 100 let 
• Motivacijska orodja za razvijanje zavzetosti, pripadnosti in učinkovitosti 
• Odlike in potenciali vodje 

• Digitalno voditeljstvo in digitalni management 

16:00 Zaključek drugega dne konference 



 
 

KORISTNE INFORMACIJE  ZA UDELEŽENCE 
 
Na konferenci se bomo srečali udeleženci iz sledečih podjetij in ustanov: 
BSH Hišni aparati d.o.o., Demetra L.VV. d.o.o., Domel d.o.o., Domel Holding d.d., 
DOM-TITAN d.d., ebm-papst Slovenija d.o.o., Fakulteta za elektrotehniko UL, Geberit 
proizvodnja d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije, Hella Saturnus Slovenija d.o.o., 
Institut Jožef Stefan, INTRA LIGHTING D.O.O., IZZA d.o.o., Janko Lah, Agora d.o.o., 
KIBERNOVA s.p., Kolektor Sisteh d.o.o., Kovinoplastika Lož d. d., Lek d.d., Livar d.d., 
L-TEK elektronika d.o.o., LTH Castings d.o.o., Nexum d.o.o., O. K. Consulting, Odelo 
Slovenija d.o.o., Plastika Skaza d.o.o., Polycom Škofja Loka d.o.o., Predilnica Litija 
d.o.o., Ptica-zavod, SIJ ACRONI D.O.O., SIJ RCJ d.o.o, Šolski center Škofja Loka, 
Špica International d.o.o., Visoka šola za proizvodno inženirstvo. 
 
Prihod na konferenco: 
Pričakujemo vaš pravočasen prihod. Pri planiranju prihoda je potrebno upoštevati čas 
za  parkiranje ter za registracijo.  
 
Osebni stiki: 
Pomemben del konference je širitev osebne mreže poznanstev, zato vas prosimo, da 
s seboj prinesete ustrezno število poslovnih vizitk. 
 
WIFI: 
Na GZS se lahko brezplačno priključite na: GZSguest 
 
Priporočena oprema: 
Na skupinski delavnici Dva enostavna koraka za vstop v Industrijo 4.0 bo uporabljen 
elektronski modul »FF for IoT«, ki komunicira s pametnimi napravami (telefon, tablica, 
računalnik, …). Tudi glasovanje za najboljšo predstavljeno prakso bo izvedeno 
elektronsko, zato je zelo zaželeno, da imajo udeleženci konference  pametno napravo 
s seboj. 
 
Plačilo, izdaja računa in odpoved: 
Račun bo izdan po zaključku konference. V primeru odpovedi prijave vam bomo 
zaračunali stroške v skladu s splošnimi pogoji, objavljenimi v prijavnici. Konference se 
lahko udeleži drug udeleženec, vendar je treba zamenjavo napovedati. Obvestila o 
odpovedih ali zamenjavah se pošlje na enak način in na isti naslov, kot prijave. 
 
Parkiranje: 
Za čas konference je udeležencem na voljo parkirni prostor za goste v 1. kleti stavbe 
Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13. V primeru zasedenosti lahko koristite 
zunanje parkirišče GZS.  
 
Dodatne informacije: 
V zvezi s programom jih posreduje dr. Marjan Rihar, (tel. 01 58 98 
302 ali 041 689 667), v zvezi z organizacijo pa Špela Urh (tel. 01 58 
98 467, spela.urh@gzs.si). Aktualne informacije o konferenci lahko 
spremljate na  
https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najboljše-
prakse-2016 
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