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Prvo obvestilo - najava konference 

»Dan najboljše prakse 2018« 
konferenca za širitev miselnih obzorij za Industrijo 4.0 

 

2. in 3. oktober 
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana 

 

  

Organizatorja konference: 

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice 
za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, 
ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, 
inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno 
odgovornosti.  
Grozd Pametne tovarne – gPT, ki tudi deluje znotraj ZEE: združuje slovenska 
podjetja in razvojno raziskovalne institucije v vertikalni verigi vrednosti Strateškega 
razvojno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti, ki ga koordinira  ZEE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen konference:  

Namen konference je s predstavitvami domačih in tujih  dobrih praks spodbuditi 
slovenska podjetja  k sistematičnemu uvajanju Industrije 4.0.  
 

Ciljna publika: 

Ciljna publika so tako uporabniki - strokovnjaki in odločevalci iz podjetij, ki so že 
prestopila iz Industrije 3.0 v Industrijo 4.0 ali pa se za ta prestop šele odločajo,  kot tudi 
ponudniki digitaliziranih proizvodov in storitev, vse od IKT platform, IoT naprav do 
poslovnih modelov. 
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Teme konference: 

a) vitkost in agilnost v digitalni dobi  
b) ključne omogočitvene tehnologije za tovarne prihodnosti 
c) platforme za pametne tovarne 
d) kompetence za tovarne prihodnosti 
e) psiho-socialni vidiki digitalizacije proizvodnje 
f) tehno-ekonomski vidiki uvajanja Industrije 4.0 
g) trajnostni vidiki Industrije 4.0 
h) projekti in programi Industrije 4.0. v SRIP-ih 
i) poslovni modeli Industrije 4.0 

 

Programska zasnova konference: 

Kotizacija: 

 
Višina kotizacije bo objavljena v naslednjem obvestilu. 
 
Program je delno sofinanciran z evropskega projekta DeSAlps - Design 
Thinking for a Smart Innovation eco-system in Alpine Space, zato je 
programski sklop Popoldansko dizajnersko razmišljanje brez kotizacije.  
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Popusti: 

Udeleženci iz podjetij članov SuSSI in SRIP ToP imajo 60% popust za prve štiri 
udeležence, nadaljnji udeleženci popusta nimajo. Popusti so tudi za ostale v primerih 
več udeležencev z istega podjetja. Prvi avtorji prispevkov so prav tako oproščeni 
kotizacije. 
 

Vabilo k sodelovanju: 

K sodelovanju vabimo avtorje, ki za zgoraj navedene teme lahko najavijo  
prispevke za avditorno predstavitev (referate) ali posterje.  

Izmed prispelih najav referatov bo programski odbor izbral štiri najboljše, ki jih 
bodo avtorji predstavili na konferenci. Za predstavitev bo na voljo predvidoma 15 minut, 
5 minut pa bo rezerviranih za razpravo.  
 

Avtorji neizbranih referatov bodo pozvani, da svoje prispevke preoblikujejo v 
posterje, ki bodo razstavljeni v preddverju  glavne konferenčne dvorane ter prvi dan v 
posebnem programskem bloku predstavljeni s strani avtorjev udeležencem 
konference. 

O izbiri na osnovi najav bodo avtorji obveščeni ter zaprošeni za pripravo finalnih 
prispevkov v Power Point obliki. Prispevke bo pred končno uvrstitvijo v program 
programski odbor še enkrat pregledal. 

Avtorji se prijavijo s prijavnico (na zadnji strani), v kateri podajo naslov in 
povzetek prispevka z opisom ideje, izvedbe in rezultatov ter kratek življenjepis. 

Vsi štirje izbrani prispevki bodo nagrajeni, prav tako pa tudi najboljši poster. 
 

Vsi prispevki bodo objavljeni v elektronskem zborniku. 
 

Pomembni datumi za avtorje: 

24.8. sprejem najave prispevkov 

31.8. obvestilo avtorjem o izbiri  

12.9. zadnji rok za oddajo za predstavitev pripravljenih prispevkov  

2. in 3. 10 predstavitev na konferenci 

 

Programski odbor konference: 

dr. Jožica Rejec (predsednica), Luka Lenart, dr. Marjan Rihar, Damjan Bajt, Stanislav 
Jakelj, Tomaž Stanonik, mag. Marko Bohar, Tadej Pavlin, Dana Maurovič Anžur 

 

Organizacijski odbor konference: 

dr. Marjan Rihar (predsednik), mag. Marko Bohar in mag. Ivan Turk 

 

 

Podrobnejše informacije o programu, kotizacijah, popustih in prijavah so na 
voljo na spletni strani konference  
https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najboljše-prakse-2018. 
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Prijavnica za sodelovanje s prispevkom na konferenci 

 
1. Avtor(ji) prispevka (če je avtorjev več, prvi avtor izpolni celotno prijavnico, naslednji avtorji pa le točki 

1. in 2.) 
 
(ime in priimek)    ................................................................................................... 
 
(tel.:   ...................................... e-naslov.................................................................. 
 
iz (naziv podjetja)     ............................................................................................... 
 
2. Kratek opis avtorjevih strokovnih zadolžitev v organizaciji iz katere prihaja, njegovih 
izkušenj in dosežkov na področju razpisanih tem in stalnih izboljšav (do 2000 znakov s 
presledki ) 

  
 
 
3. Naslov prispevka 
………………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
4. Tema prispevka (izberete izmed tem konference – obkrožite)   a   b   c   d   e   f   g   h   i 
 
5. Povzetek z opisom ideje, izvedbe, rezultatov ter uporabnosti rešitve v drugih okoljih 
(do 2000 znakov s presledki, posebej lahko priložite fotografije, skice, ipd.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vrsta prispevka (obkrožite)    Referat  Poster  
 
Prijavo pošljite na marjan.rihart@gzs.si najkasneje do 24.08.2018. Najkasneje v nekaj 
dneh po prejemu boste prejeli potrditev, da je bila prijava prejeta. Če potrditve ne 
dobite, vas prosimo, da preverite po telefonu (01 58 98 302).  
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