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Končno obvestilo o izmenjalnici  dobrih praks 
 

 

Digitalna preobrazba proizvodno-poslovnih procesov 
ki bo v četrtek 26.5. 2016 v podjetju Gorenje d.d., Partizanska cesta 12, Velenje 

 

Izmenjalnica je namenjena vodilnim delavcem  in strokovnjakom - odločevalcem ali 

izvajalcem optimiranja proizvodnih in s proizvodnjo povezanih procesov s principi 

kakovosti, vitkosti in gibkosti, nadgrajenimi s sodobnimi principi digitalne dobe. 

 

Potrošniki danes vse bolj povprašujejo po individualiziranih izdelkih, ki jih želijo imeti 

takoj, z dostavo na dom, delovno mesto ali kam drugam, z ugodnimi načini plačevanja 

itd. Temu se morajo prilagoditi tako proizvajalci končnih izdelkov kot tudi vsi deležniki 

v celotni verigi vrednosti navzdol. Zato so potrebne stalne inovativne rešitve poslovnih 

modelov, procesov in tehnologij, potrebni so kadri, opremljeni s kompetencami 

prihodnosti.  

 
Digitalne preobrazbe proizvodnega procesa ne moremo obravnavati izolirano. Ni dovolj 

le avtomatizirati in informatizirati proizvodnjo, jo narediti vitko in gibko. Potrebno je 

razpolagati z enormnimi količinami podatkov iz razvojno-načrtovalsko-proizvodno-

trženjskega procesa izdelkov ter uporabniškimi izkušnjami. Podatke je potrebno zbirati, 

jih obdelovati in interpretirati. Skratka, potrebno je izpeljati digitalno preobrazbo 

poslovanja v vseh oblikah in nivojih, kar predstavlja velik izziv za proizvodna podjetja.  

 

Udeleženci si bodo tudi ogledali del proizvodnje v podjetju Gorenje – proizvodni 

program Kuhalni aparati. 
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PROGRAM1: 

 

8:30  

9:00 
Sprejem udeležencev 

9:00 

9:15 

Pozdrav in predstavitev podjetja gostitelja 

Jure Marjanovič; Gorenje gospodinjski aparati d.d. 

izvršni direktor za kadrovske zadeve in korporativne storitve  

9:15 

9:20 
Predstavitev programa izmenjalnice 

dr. Marjan Rihar; Gospodarska zbornica Slovenije 

9:20 

9:50 

Kratka samopredstavitev udeležencev oz. njihovih aktivnosti  

na področju naslovne teme izmenjalnice dobrih praks 

9:50 

10:40 

Uvodno predavanje  

Digitalna preobrazba industrije 

prof. dr. Janez Bešter; Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani 

10:40 

12:10 
Ogled proizvodnega obrata Gorenje 

12:10 

13:00 
Kosilo 

Dobre prakse digitalne preobrazbe  v slovenskih podjetjih 

13:00 

16:15 

 

(vključen 

15 min 

odmor) 

Digitalna transformacija IT-oddelkov in vloge vodij 

Anton Kavčič; Iskratel d.o.o 

Digitalizacija proizvodnje 

Luka Lenart; Danfoss Trata d.o.o. 

Proizvodno informacijski sistem na liniji 2 v programu Hladilno 

zamrzovalni aparati  

Borut Štalekar; Gorenje d.d. 

Sistem za monitoring strojnega parka in proizvodnje 

Janez Razboršek; Gorenje Orodjarna d.o.o. 

Visokozmogljivo računalništvo za industrijske uporabnike 

Tomi Ilijaš; Arctur d.o.o. 

Gradniki Industrije 4.0 za mala in srednja podjetja 

dr. Viktor Zaletelj; L-Tek d.o.o. 

Digitalne prihodnosti ni brez RFID sistemov 

mag. Aleš Habič; Špica international d.o.o. 

16:15 

16:25 
Zaključek 

 

 

                                                 
1   Pridržujemo si pravico 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 upravne zgradbe Gorenja pred sejno sobo 99, 

v kateri bo izvedena izmenjalnica. 

  

OGLED TOVARNE: 

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

za ogled (brezrokavniki, slušalke) udeleženci prejmejo 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 bo urejeno na parkirišču Gorenja. Parkiranje za prvih 20 

osebnih vozil bo mogoče na parkirišču za avtobuse (drugi izvoz iz krožišča pred vhodom 

v Gorenje), za vsa naslednja vozila pa na parkirišču za obiskovalce (četrti izvoz iz 

krožišča). Za varnost bo skrbela služba Varovanja (prisoten bo varnostnik). Udeleženci 

se obvezno javite na glavni  recepciji, od koder boste napoteni v upravno stavbo, kjer se 

bo odvijala izmenjalnica . 

 

 
 

Dodatne informacije posreduje dr. Marjan Rihar, tajnik 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 1 2 3 4 5 
 

 

 

Prosimo, da razpredelnico stiskate, izpolnite in oddate ob registraciji – vprašalnik bo na 

voljo tudi na mestu samem, vendar je želena predhodna izpolnitev. 

 


