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Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) objavlja  

končno obvestilo o izmenjalnici  dobrih praks 

 

 
Oblikovanje agilne proizvodnje  

Iskra d.d., PE Stikala, Ljubljanska c. 24a, Kranj, 19.1.2017 
 

 

Izmenjalnica je namenjena vodilnim delavcem  in strokovnjakom - odločevalcem ali 

izvajalcem optimiranja proizvodnih in s proizvodnjo povezanih procesov, ki želijo 

nadgrajevati  principe kakovosti in vitkosti procesov s ciljem doseči hitro odzivno in 

učinkovito – agilno proizvodnjo.  

 

Na izmenjalnici se bomo srečali udeleženci iz sledečih podjetij in ustanov:  
 

3 Projekt d.o.o., BSH Hišni aparati d.o.o. , Danfoss Trata d.o.o., Domel d.o.o. , ebm-papst 

Slovenija d.o.o., Etrel d.o.o., Fakulteta za strojništvo UM, FOTONA D.O.O. , GORENJE 

I.P.C.  d.o.o. , GRAMMER Automotive Slovenija d.o.o, GZS, Hella Saturnus Slovenija d.o.o. 

, Iskra d.d., ISKRAEMECO, d.d., ITW METALFLEX d.o.o. , KOLEKTOR GROUP d.o.o., 

Kovinoplastika Lož d. d. , LIP BLED d.o.o. , Livar d.d., LOTRIČ Meroslovje d.o.o. , 

METREL d.d., Podgorje d.o.o., RESISTEC UPR d.o.o.&Co.k.d. , SIJ d.d. , Strip's d.o.o. in 

TEM Čatež d.d. 
 



  
 

 

PROGRAM: 

8:30  

9:00 
Sprejem udeležencev 

9:00 

9:15 

Pozdrav in predstavitev podjetja 

Boštjan Cemič,  direktor PE Stikala, Iskra d.d. 

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 

Oblikovanje agilne proizvodnje z uvajanjem pametne avtomatizacije,  

vitkim layout-om in vizualizacijo v Iskra d.d. 

Boštjan Cemič, Boris Štefančič: Iskra d.d. 
 

 Okretnost in odzivnost proizvodnje do kupcev tako z visoko-serijskimi 
proizvodi kot tudi z majhnimi količinami specifičnih proizvodov. 

 Avtomatizacija pri  kombinaciji majhnih in velikih serij izdelkov, visoki 

raznovrstnosti izdelkov oziroma kompleksnosti. 

 Nižanje izgub in večanje pretoka z vitkim layout-om.  

 Vodenje in nadzor preko vizualizacije. 

10:45 

12:15 
Ogled proizvodnje PE Stikala 

12:15 

13:15 
Kosilo 

13:15 

14:00 
 

 

Uporaba 3D tiska v industriji  

(uvodno predavanje s primeri iz prakse) 
prof. dr. Igor Drstvenšek: Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru  

14:00 

14:55 

 

Metode in pristopi za uvajanje in izvajanje agilne proizvodnje  
 

S hitrim prototipiranjem do lažjih in hitrejših rešitev za kupce  

Iztok Valant: Livar d.d. 
 

Z dnevnim planiranje proizvodnje do visoke razpoložljivosti izdelkov na trgu 

Luka Lenart, Matija Nose: Danfoss Trata d.o.o. 
 

Projekt vzpostavitve fleksibilne proizvodnje  

Igor Žula: 3 Projekt d.o.o.; Bruno Bukovec: Podgorje d.o.o. Šentjernej 

14:55 

15:15 
Odmor 

15:15 

16:45 

Smo vitki, agilni, digitalni - smo industrija 4.0? 

 

Delavnica, v kateri udeleženci pridobijo razumevanje, kaj je digitalna zrelost 

podjetja in izdelajo digitalni profil svojega podjetja 

Vodi: mag. Marko Bohar: Zbornica elektronske in elektroindustrije GZS  

16:45 Povzetki izmenjalnice in zaključek 



  
 

 

UPORABNA NAVODILA ZA UDELEŽENCE: 

 

REGISTRACIJA: 

Prosimo udeležence, da se javijo na registracijo najkasneje 10 minut pred pričetkom delavnice. 

Registracija bo potekala pred predavalnico, v kateri bo izvedena izmenjalnica. 

  

OGLED TOVARNE: 

Udeleženci naj imajo primerno obutev za ogled proizvodnih prostorov. Ostalo opremo za ogled 

udeleženci prejmejo na mestu samem. Fotografiranje med ogledom ni dovoljeno. 

 

PRIPOROČENA OPREMA: 

Popoldanska delavnica »Smo vitki, agilni, digitalni - smo industrija 4.0?« bo interaktivna in  

izvedena elektronsko. Tudi ocenjevanje kakovosti izmenjalnice bo izvedeno elektronsko, zato 
prosimo, da imajo udeleženci s seboj osebno pametno napravo (telefon, tablica, …). 

 

DOSTOP in PARKIRANJE: 

Parkiranje za udeležence 

bo urejeno na parkirišču 

Iskra d.d. Rezerviranih je 

35 parkirnih mest. 

Udeležence iz istega 

podjetja prosimo, da čim 

bolj koristijo skupen 

prevoz. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



  
 

 

PREDSTAVITVE in GRADIVA: 

Gradiva bomo posredovali vsem udeležencem v PDF obliki po delavnici. Avtorji prispevkov 

prinesejo svoje predstavitvene materiale na USB in jih pred pričetkom oz. med odmori 

namestijo na računalnik.   

 

IZDAJA RAČUNA IN PLAČILO: 

Račun bo izdan v nekaj dneh po izvedbi izmenjalnice. 

 

MREŽENJE: 

Pomemben del izmenjalnice je širitev osebne mreže poznanstev, zato vas prosimo, da s seboj 

prinesete ustrezno število poslovnih vizitk. 

 

* 

PRIČAKOVANJA: 

 

Prosimo vas, da nam zaupate pričakovanja, ki jih imate za izmenjalnico oziroma 

pomembnost  posameznih atributov z izpolnitvijo spodnje tabele.  
 

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 1 2 3 4 5 

 

Prosimo, da tabelo po izpolnitvi: 

 skenirate in pošljete na naslov spela.urh@gzs.si 

 ali skopirate in oddate ob registraciji. 
Vprašalnik bo na voljo tudi na mestu samem, vendar je želena predhodna izpolnitev. 

 

Dodatne informacije: 
https://stalne- izboljsave.gzs.si/vsebina/Delavnice/Oblikovanje-agilne-proizvodnje. 
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