
 

 

 

Informacija o dogodku 

 
Letošnji KM FEST – 3-dnevni mednarodni festival managementa znanja je namenjen spoznavanju inovativnih 

tehnoloških rešitev četrte industrijske revolucije, novih poslovnih modelov, ki temeljijo na digitalizaciji 

poslovanja ter razvoju inovacijskih sposobnosti ter mednarodne kulture odprtega inovacijskega 

sodelovanja. Predstavlja eno izmed odprtih inovacijskih platform mednarodnega partnerstva, ki se izvaja v 

okrilju mednarodnega živega, virtualnega laboratorija LENS Living Lab. Partnerji omenjene platforme KM 

FEST so regionalni koordinatorji iz Danske, Grčije, Indije, Južne Afrike, Nemčije, Poljske, Slovenije in ZDA. 

Najaktivnejši partner prihaja iz Danske, kjer smo tudi na osnovi zasnove njihovih regionalnih dogodkov prišli 

skupaj do ideje za vsebinsko razširitev in globalizacijo tovrstnih dogodkov, ki jih sedaj poznamo pod 

blagovno znamko KM FEST. Značilnost KM FEST dogodkov je osredotočenost na tehnološko-inovacijske 

izzive sodobnega gospodarstva, ciljna tematika in partnersko sodelovanje pri izvedbi samega dogodka. Od 

začetka organizacije mednarodnih dogodkov KM FEST, leta 2008, je letošnji KM FEST že osemnajsti 

zapovrstjo in četrtič zapored v Sloveniji. 

Soorganizatorji letošnjega KM FEST so domači in tuji strateški razvojni partnerji Kompetenčnega centra (CC) 

ROBOFLEX in mednarodne inovacijske mreže LENS Living Lab. V prvem primeru gre za razvojne partnerje 

slovenskega inovacijskega projekta ROBOTOOL- 1, ki ga koordinira podjetje ETRA d.o.o., ter partnerje 

evropskega inovacijskega projekta HORSE posvečenega razvoju naprednih proizvodnih robotskim sistemov 

ter vzpostavitvi pilotske mreže regionalnih kompetenčnih centrov v EU. V drugem primeru gre za razvojne 

partnerje, ki sodelujejo v različnih komplementarnih inovacijskih programih ter projektih inovacijskega 

ekosistema LENS Living Lab. 

Namen prvega dne KM FEST je spoznati kakšne tehnološke rešitve in priložnosti ponujajo slovenski in tuji 

strateški ter razvojni partnerji CC ROBOFLEX. Kakšna so njihova razvojna gledanja in priložnosti za morebitna 

sodelovanja ter razvoj dolgoročnih partnerstev. 

Drugi dan bomo spoznali različne prakse in poslovne modele partnerskih kompetenčnih centrov ter njihovih 

digitalnih inovacijskih ekosistemov (DIH). Poleg praktičnih primerov EU projekta HORSE iz Nemčije, Francije, 

Nizozemske in Slovenije bomo imeli priložnost spoznati še praktične izkušnje Dancev in Hrvatov ter slišati o 

tem kaj se dogaja glede tega v Indiji, Južni Afriki in na Kitajskem. 

Tretji dan bo namenjen obravnavi kompetenc in korporacijske kulture, ki jih potrebujemo za uspešno delo 

in dosego zastavljenih razvojnih ciljev. Spoznali bomo kako so se lotili tega na Danskem, predstavili bomo 

rezultate raziskav in trendov, govorili bomo o različnih razvojnih iniciativah in programih, vključno o izzivih 

in trendih na področju poslovnega svetovanja. 



 

 

 
 

Organizirani bosta dve ODPRTI OKROGLI MIZI. Tema prve bo “Izzivi za regionalne, nacionalne in mednarodne 

voditelje – ali gremo v pravo smer?”. Namen okrogle mize je vzpodbuditi lateralno-nekonvencionalno 

razmišljanje in diskusijo s ciljem prepoznavanja področij nujnih sprememb in izboljšav, ki so potrebne za 

razvoj učinkovitosti in uspešnosti regionalnih ter mednarodnih inovacijskih ekosistemov. 

Pred zaključkom KM FEST bomo imeli priložnost sodelovati še na okrogli mizi, ki jo organiziramo skupaj z 

Zbornico poslovno storitvenih dejavnosti ter njenim Združenjem za management consulting Slovenije. Tema 

bo “Ljudje – Tehnologija – Družba – Okolje”. Namen razprave je opozoriti na spremembe, ki jih prinašajo nove 

tehnologije in poslovni modeli za posameznika in družbo v kateri živimo. 

Več informacij na spletni strani KM FEST: http://kmfest.com/ 
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http://www.3-lab.eu/ 
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