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Dan najboljše prakse

Kako uvajati  
koncepte industrije 4.0?
Na dnevih najboljše prakse tokrat o industriji 4.0 in o tem, kako pristopiti 
k uvajanju njenih konceptov. Poleg predstavitve domačih in tujih dobrih 
praks tudi delavnice za izmenjavo izkušenj.
dr. Marjan Rihar, GZS – Zbornica elektronske in elektroindustrije

Konference Dan najboljše prakse (DNP) so bile skozi 

svojo zgodovino vsebinsko naravnane predvsem na 

izmenjavo dobrih praks uvajanja vitkosti in agilnosti 

v proizvodne in s proizvodnjo najbolj tesno povezane 

procese, kar je bila tudi glavna domena delovanja 

Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav 

(SuSSI). Aktualnost digitalne preobrazbe industrije 

pa je povzročila vsebinski premik SuSSI k iskanju 

odgovorov na vprašanje, kako optimalno nadgraditi 

vitke in agilne procese v smeri pametnih tovarn. 

Vzporedno s tem se je začel tudi proces preobrazbe 

do tedaj uspešnega organizacijskega modela podpor-

nega okolja, ki ga je svojim članom in tudi širše do 

tedaj zagotavljala SuSSI, v novo okolje 4.0. Vse te 

spremembe so tudi močno vplivale na aktualnost 

obravnavanih vsebin na konferencah DNP.

Strateško in z ustrezno sistematiko

Odločilen korak naprej je bil storjen pred dvema 

letoma, ko je rdeča nit konference postala digitalna 

preobrazba stalnih izboljšav, še odločnejši pa lani, ko 

je izmenjavo najboljših praks stalnega inoviranja in 

izboljševanja procesov nadgradila z izkušnjami pove-

zovanja v strateška razvojno-inovacijska partnerstva 

(SRIP). S tem se je konferenca močno navezala na 

proces implementacije strategije pametne specia-

lizacije, vsebinsko pa še posebno na SRIP Tovarne 

prihodnosti.

Z motom letošnje konference, ki je širitev misel-

nih obzorij za industrijo 4.0, želimo podjetjem preko 

udeležencev konference poslati sporočilo, da naj se 

uvajanja konceptov industrije 4.0 lotijo strateško z 

ustrezno sistematiko. Pri tem naj bo eden od prvih 

korakov, da se v podjetju za skupno mizo zberejo 

ljudje, ki vedo, kaj tehnologije industrije 4.0 omogo-

čajo in nato oblikujejo interdisciplinarne time, vse 

seveda z močno podporo odločevalcev. Predvsem 

je pomembno, da se v poplavi izrazov, tehnologij in 

področij najde skupni jezik, v nadaljevanju določi 

poslovne cilje ter analizira dolgoročen vpliv uvaja-

nja industrije 4.0 na vse ključne procese in resurse v 

podjetju. 

Pri tem so najpomembnejši ljudje, zato so ciljna 

publika letošnje konference tako uporabniki - stro-

kovnjaki 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 proi-

zvodov in storitev, vse od IKT platform, IoT naprav do 

poslovnih modelov.

Novost:  

delavnice za neposredno izmenjavo izkušenj

Konferenca Dan najboljše prakse je tradicionalno 

dobro obiskana, zato tudi letošnja sledi preverjeni 

programski shemi, to je predstavitvi domačih in 

tujih dobrih praks s strani najboljših strokovnjakov 

in praktikov iz gospodarstva in razvojno razisko-

valne sfere. 

Kljub temu pa letos uvajamo kot novost delavnice 

za neposredno izmenjavo izkušenj. Oba konferenčna 

dneva bo dopoldanskemu programskemu delu 

sledilo popoldansko dizajnersko razmišljanje v obliki 

Delavnice bodo 
namenjene 

tudi vprašanju 
zaporedja uvajanja 

tehnoloških 
sprememb.
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delavnic po metodi »Design thinking«. Na delavnicah 

se bo informacije iz predhodnih predstavitev dobrih 

praks osmislilo in postavilo še v kontekst konkretnih 

aktivnosti znotraj podjetij. 

Prvi dan bo v ospredju »personal mindset« oziroma 

razreševanje vprašanja, kako naj bi se pospešeni 

dinamiki industrije 4.0 prilagajal posameznik. Drugi 

dan bo namenjen zaporedju uvajanja tehnoloških 

sprememb. Rezultati delavnice prvega dne bodo 

predstavljali temelj za nadaljevanje dela na delavnici 

naslednji dan. Končni skupni rezultat obeh delavnic 

bo začetna zasnova lastne strategije uvajanja pame-

tne tovarne. gg

Že sedmič zapored

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izbolj-

šav (SuSSI) organizira že sedmo leto zapored 

konferenco Dan najboljše prakse (DNP), letos v 

soorganizaciji z grozdom Pametne tovarne (gPT). 

Obe partnerstvi gospodarskih in razvojno-raz-

iskovalnih subjektov delujeta znotraj Zbornice 

elektronske in elektroindustrije GZS (ZEE). SuSSI 

združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z 

nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati 

poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, 

zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in 

družbeno odgovornost, gPT pa slovenska podjetja 

in razvojno raziskovalne institucije v vertikalni 

verigi vrednosti Strateškega razvojno-inovacij-

skega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP).

Več informacij

Konferenca nadaljuje serijo  
DAN NAJBOLJŠE PRAKSE,  
letos v soorganizaciji z Grozdom  
PAMETNE TOVARNE, kot delom  
strateškega razvojno  
inovativnega partnerstva  
TOVARNE PRIHODNOSTI. 

 
 

pred konferenco. 

 

»Dan najboljše prakse« 2. in 3. oktobra 2018 

Namen konference je s predstavitvami 

Industrije 4.0.

Konferenca za širitev miselnih obzorij za Industrijo 4.0

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav 

Aktualne informacije 
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