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Delavnica Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI)  

 
Vzdrževanje delovnih sredstev na delovnih mestih 

v četrtek 21. novembra 2013 
v podjetju Acroni d.o.o. , Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice 

 
 

KONČNI PROGRAM 
 

Delavnica je namenjena izmenjavi dobrih praks med strokovnjaki, ki se v podjetjih ukvarjajo s procesi 
stalnih izboljšav ter z inovativnostjo, predvsem na področju vzdrževanja, priporočljiva pa je tudi 
vodstvenim delavcem s področij vzdrževanja, proizvodnje, varstva pri delu in kakovosti. 
 
Delavnice se bo glede na prijave udeležilo 44 udeležencev iz 20 podjetij in ustanov. Gradiva bodo 
udeleženci dobili v elektronski obliki v enem tednu po delavnici. Udeležencem bodo na delavnici na voljo 
osvežilni napitki in kosilo.  
 

9:30  
10:00 Sprejem udeležencev 

10:00 Pozdrav in predstavitev podjetja Acroni d.o.o. 
Polanc Branko, direktor vzdrževanja,  
Acroni d.o.o. 

10:15 Predstavitev programa delavnice dr. Marjan Rihar, GZS, tajnik SuSSI 

10:20 Kratka (samo)predstavitev udeležencev oz. njihovih aktivnosti na področju vzdrževanja 

10:35 
11:20 Uvod v nosilno temo delavnice 

10:35 
11:20 

Novi pristopi v metodi Celovitega 
Produktivnega Vzdrževanja (TPM) 

Bojan Šinkovec, svetovalec za vitko 
organizacijo, DEMETRA L.VV. d.o.o. 

11:20 
13:35 Dobre prakse vzdrževanja v podjetju Acroni d.o.o. 

11:20 
11:25 

Uvedba vzdrževanja po stanju 
Branko Polanc, direktor vzdrževanja,  
Acroni d.o.o. 

11:25 
11:40 

Vzdrževanje po stanju po metodi meritve 
vibracij  

Primož Kalamar., diagnostik vzdrževanja, 
Acroni d.o.o 

11:40 
11:55 

Vzdrževanje maziv po stanju  
Marko Koblar, ključavničar v vzdrževanju, 
Acroni d.o.o. 

11:55 
12:05 

Vzdrževanje elektro motorjev po stanju 
Zvone Medja, inženir elektrotehnike v 
vzdrževanju, Acroni d.o.o. 

12:05 
13:35 

Ogled proizvodnje 

13:35 
14:15 

Kosilo 

14:15 
16:35 Dobre prakse TPM v slovenskih podjetjih 

14:15 
14:40 

Uvajanje TPM v podjetju Domel d.o.o. 
Rado Lenkič, vodja uvajanja vitke proizvodnje 
v skupini Domel, Domel d.o.o. 

14:40 
15:05 

Vloga operaterja pri vzdrževanju strojev v 
podjetju GD Sava Tires Kranj 

Blaško Jekič, vodja TPM, Goodyear Dunlop 
Sava Tires d.o.o. 

15:05 
15:30 

Tehnična diagnostika – sistem za avtomatski 
in neprekinjeni nadzor procesne opreme  

dr. Bojan Musizza, podoktorski sodelavec na 
Odseku za sisteme in vodenje, Inštitut Jožef 
Stefan 



 
 

15:30 
15:45 

Odmor  
(z demonstracijo sistema za avtomatski in neprekinjeni nadzor procesne opreme -  

dr. Pavle Boškoski, podoktorski sodelavec na Odseku za sisteme in vodenje, Inštitut Jožef Stefan) 

15:45 
16:10 

Sodobno vzdrževanje in upravljanje delovnih 
sredstev s pomočjo informacijske podpore 

Aljaž Gradišnik, svetovalec, KOPA 
računalniški inženiring d.d. 

16:10 
16:35 

Zunanje izvajanje vzdrževanja - outsourcing 
vzdrževanja. 

mag. Evgen Zgoznik, direktor, TERO Plus d.o.o 

16:35 
16:45 Zaklju ček delavnice 

16:35 
16:45 

Povzetki, izzivi in zaključki delavnice ter 
napoved naslednjih aktivnosti SuSSI dr. Marjan Rihar, GZS, tajnik SuSSI 

 
 
 
 
Dostop do Acroni d.o.o. 
(označen dostop iz smeri Ljubljana po avtocesti A2) 
 

 

Parkiranje  za udeležence delavnice bo omogočeno za zapornico pred upravno stavbo Acroni d.o.o. 
Udeleženci naj povedo, da prihajajo na delavnico GZS. V kolikor pred upravno stavbo zmanjka prostora, je 
možno parkiranje na odprtem parkirišču za upravno stavbo.  

Za dodatne informacije v zvezi z delavnico se lahko obrnete na dr. Marjana Riharja, tajnika 
SuSSI,  tel. (01) 58 98 302 ali 041 689 667. 

 
 
Ljubljana, 19.11.2013 


