
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Slovensko logistično združenje in Planet GV vabita na  

mednarodni poslovni logistični kongres  
 
 

OSKRBOVALNE VERIGE  
V ZNANOSTI IN PRAKSI 2014 

 

Z inovativnostjo in učinkovito logistiko  
do višje dodane vrednosti 

 
 
 
 

15. in 16. oktobra 2014  
Kongresni center Wellness Park Laško 

Zdraviliška cesta 6, Laško 
 

 

S strokovno ekskurzijo  
17. oktobra 2014 

 
 
 
 
 
 

Partner    Pokrovitelji  Veliki pokrovitelj  Generalni pokrovitelj 

 

  
 

 



 
 
 
 
 

Z inovativnostjo in učinkovito logistiko do višje dodane vrednosti 
 
 
Učinkovitost, inovativnost, produktivnost in dodana vrednost so končno postali ključni termini 
vsakdanjega pogovora v gospodarstvu. Zavedanje, da je višja dodana vrednost podjetij edini način 
zagotavljanja dolgoročne uspešnosti podjetij in s tem blaginje družbe, postaja vse bolj prisotno in 
ključno vprašanje, ki se postavlja, je, kako to doseči. 
 

Temi letošnjega mednarodnega poslovno logističnega kongresa »Oskrbovalne verige v znanosti in 
praksi 2014« sta inovativnost in učinkovita logistika.  Niti inovativnost sama po sebi niti samo visoka 
delovna produktivnost ne zadoščata za visoko dodano vrednost. Potrebujemo oboje, zato bomo na 
dogodku predstavili poti za uspešno inovacijsko dejavnost in učinkovito logistično dejavnost.  
 

Na dogodku bomo s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki ter managerji najprej strateško, 
potem pa povsem operativno razpravljali in predstavljali načine učinkovitega organiziranja inovativne 
dejavnosti, transporta ter logistike pri ponudnikih in uporabnikih logističnih storitev. Razprava o 
sodelovanju med gospodarstvom in univerzo je naletela na odličen odziv, zato jo v letu 2014 
nadaljujemo tam, kjer smo lansko leto ostali.  

 
 
Vljudno vabljeni na kongres! 
 
 
 
Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja 
 

 

 
 



 
 

P R O G R A M 
 

Sreda, 15. oktobra 2014  
 

Prvi dan kongresa bosta moderirala  prof. dr. Elen Twrdy, dekanja Fakultete za pomorstvo in promet 
Univerza v Ljubljani in  prof. dr. Bojan Rosi, dekan Fakultete za logistiko Univerza v Mariboru. 
 
12.30–13.00 Otvoritev kongresa in pozdravni nagovori 
 Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja  

Dragomir Matić, predsednik uprave, Luka Koper, d. d. 
  

13.00–13.15 Plenarni govor 
  Prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru 
 

13.15–13.30 Plenarni govor 
  Dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani 

 

Plenum 1: STRATEŠKO NAČRTOVANJE LOGISTIKE IN INOVATIVNOSTI 
 

13.30–14.15 Vloga inovativnosti pri zagotavljanju  učinkovite logistike * 
 Dr. Ian Sutherland, IEDC-Poslovna šola Bled 
 

14.15–15.00 Logistične priložnosti v Afriki /Država se predstavi – (Logistične) priložnosti v 
Nigeriji * 

  Aina Stephen, Chief Regulatory Officer, NAFDAC  Nigeria 
 

15.00–15.20 Logistika in inovativnost * 
  Dr. Jos Marinus, Evropsko logistično združenje (ELA - European Logistics Association)  

 

15.20–15.50 Odmor za kavo in druženje 
 

15.50–16.20 Boxmark Leather – iz šivalnice v razvojnega dobavitelja v avtomobilski, letalski in 
ladijski industriji 

  Marjan Trobiš, Boxmark Leather, d. o. o. 
 

16.20–16.50 Talum – iz ponudnika surovin do ponudnika gotovih izdelkov  
  Marko Drobnič, Talum, d. d. 
 

16.50–17.20 DSV Transport – prilagajanje logističnih storitev potrebam uporabnikov *  
 René Falch Olesen, DSV Transport 

 

17.20–17.40 Odmor za kavo in druženje 
 

17.40–18.40 OKROGLA MIZA:  
Kako s pomočjo obvladovanja procesa inoviranja do izboljšanja ponudbe 

 Vabljeni sogovorniki: 
René Falch Olesen, DSV Transport* 
Marko Drobnič, Talum, d. d. 
Rok Svetek, Schenker, d. d. 
Dr. Ian Sutherland, IEDC-Poslovna šola Bled* 
Marjan Trobiš, Boxmark Leather, d. o. o. 

  



 
  

ZELENA LOGISTIKA  2014 in DRUŽABNI VEČER  
 

20.00–   Podelitev priznanja »Zelena logistika 2014«, predstavitev dobitnika priznanja, 
druženje ob skupni večerji in zabavnem programu 

   

Četrtek, 16. oktobra 2014 
 

Plenum 2: INOVATIVNOST & LOGISTIKA 
 

Logistika – Kako lahko logistika pripomore h konkurenčnosti organizacije? 
Vodi dr. Igor Jakomin, docent za področje transportne logistike, Fakulteta za pomorstvo in promet 
Univerza v Ljubljani. 
 

9.00–9.05 Uvod 
 

9.05–9.35 Vloga logistike v podjetju s primeri dobre prakse v industriji * 
Prof. dr. Antonio Rizzi, profesor, Univerza v Parmi, Italija 

 

9.35–10.05 Zaradi učinkovite logistike širimo poslovanje v mednarodnem okolju  
Klemen Bavdek, Sportina Group 

 

10.05–11.05 OKROGLA MIZA: 
 Kako lahko logistika pripomore h konkurenčnosti organizacije? 
 Vabljeni sogovorniki: 

Klemen Bavdek, Sportina Group 
prof. dr. Antonio Rizzi, profesor, Univerza v Parmi, Italija* 
Tone Stanovnik, Špica International, d. o. o. 
Tom Tailor 

  

11.05–11.30 Odmor za kavo in druženje 
 

Transport & skladiščenje 
Vodi Robert Sever, direktor Združenja za transport (GZS). 
 

11.30–11.35 Uvod  
 

11.35–12.05 Učinkovito gospodarjenje v transportu in skladiščenju  
Igor Pristavec, Prigo, d. o. o. 
Marjan Bezjak, F.A. Maik, d. o. o. 
 

12.05–12.35 Konkurenčnost slovenskih logistov 
Ernest Gortan, Intereuropa, d. d. 
 

12.35–13.30 OKROGLA MIZA: 
 Konkurenčnost slovenske logistike in transporta 
 Vabljeni sogovorniki: 

Marjan Bezjak, F.A. Maik, d. o. o. 
 Ernest Gortan, Intereuropa, d. d. 
Igor Pristavec, Prigo, d. o. o. 
 

13.30–15.00 Skupno kosilo 
 
 



 
 
Inovativnost 
Vodi mag. Matjaž Marovt, direktor Tehnične direkcije in Tehničnega sektorja  ter namestnik 
generalne direktorice, Adria Mobil, d. o. o. 
 

15.00–15.05 Uvod 
 

15.05–15.35 Organizacije inovativne dejavnosti v podjetju 
 Jure Thaler, Lotrič Meroslovje, d. o. o. 
 

15.35–16.05 Upravljanje z inovacijami v Gorenju 
 Dr. Boštjan Pečnik, Gorenje, d. d. 
 

16.05–17.15  OKROGLA MIZA: 
Učinkovito upravljanje z inovacijami, zaposlenimi in proces inoviranja, izkušnje s 
prakse, sodelovanje z inštituti in fakultetami 
 Vabljeni sogovorniki: 

 Leon Korošec, Elan, d. d. 
 Marko Lotrič, Lotrič Meroslovje, d. o. o. 
dr. Boštjan Pečnik, Gorenje, d. d. 
prof.dr. Bojan Rosi, Fakulteta za logistiko Univerza v Mariboru 
dr. Ian Sutherland, IEDC-Poslovna šola Bled* 
prof. dr. Elen Twrdy, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerza v Ljubljani  
dr. Otmar Zorn, Iskra Zaščite, d. o. o. 

 

Podelitev priznanja za NAJBOLJŠI RAZVOJNO RAZISKOVALNI PRISPEVEK S PODROČJA LOGISTIKE 
OZIROMA OSKRBOVALNIH VERIG 

17.15–17.45 Podelitev priznanja in predstavitev dobitnika priznanja 
 

17.45–18.00 Sklepi kongresa 
 

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. 
 

 

Petek, 17. oktobra 2014 
Predstavitev oz. ogledi dobrih praks so samo za udeležence kongresa in so brezplačni. Udeležence prosimo, da 
se ob prijavi na kongres prijavite tudi na izbrani ogled dobre prakse.  
 

Delimo dobre prakse – predstavitev in ogledi dobrih praks 
 

9.00–11.30 Adria Mobil – konceptni avtodom 
 

9.00–9.30  Predavanje o inovativnost  
 Mag. Matjaž Marovt, Adria Mobil, d. o. o. 

 

9.30–10.30  Predstavitev procesa, metodologij pri razvoju konceptnega avtodoma  
 Mag. Matjaž Marovt, Adria Mobil, d. o. o. 

  

10.30–11.30 Ogled konceptnega avtodoma 
 

9.00–11.00 Pivovarna Laško – ogled  
Mitja Gobec, Pivovarna Laško, d. d. 

 
**Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe programa. 



 
 
NA KONGRESU BOMO PODELILI PRIZNANJI S PODROČJA LOGISTIKE 
 
 Zelena logistika 2014  
 

Podjetje Planet GV tudi letos razpisuje razpis za priznanje Zelena logistika 
2014! Razbremenilna logistika ali »zelena« logistika s svojimi aktivnostmi 
odločilno prispeva k uresničevanju nalog v zvezi z racionalizacijo logistike, 
prilagajanjem zakonskim zahtevam glede varstva okolja, opustitvijo 
neustreznih proizvodnih postopkov, uporabo materialov in/ali tehnologij za 
varstvo okolja, ki omogočajo upoštevanje mejnih vrednosti in odpiranje novih 

trgov za okolju prijazne proizvode. 
V okviru konference spodbujamo k okoljevarstvenim odločitvam na področju logistike! 
S podelitvijo priznanja ZELENA LOGISTIKA 2014 pri podjetjih spodbujamo takšne logistične rešitve, ki 
prispevajo k manjšemu obremenjevanju okolja, kar postaja vse pomembnejši sestavni del strateškega 
razvoja posameznih podjetij.  
 
Naredimo skupaj korak naprej v razvoju zelene logistike! 
 
Razpis je odprt do 26. septembra 2014. 
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani www.planetgv.si (Oskrbovalne verige v znanosti in 
praksi 2014). 

 

 
 Priznanje za najboljši razvojno-raziskovalni prispevek s področja logistike 
 
Na natečaj se lahko prijavijo podjetja in razvojno-raziskovalne organizacije, ki so v obdobju zadnjih 5 
let izvedle znanstveno raziskovalni in/ali podjetniško aplikativni projekt s področja logistike, ki je 
inovativen in primeren za predstavitev širši javnosti. 
Zmagovalec bo nominiran za nagrado European Gold Medal in Logistics & Supply Chain Awards 2015, 
ki jo podeljuje Evropsko logistično združenje ELA v katerega je včlanjen SLZ. 
 
Prijavo lahko oddate do 19. septembra 2014. 
Več informacij na spletni strani www.slz.si. 
 
 

NA KONGRES VABLJENI 
 

 Vodilnim in vodstvenim delavcem 

 Vodjem logističnih služb 

 Vodjem skladišč 

 Strokovnjakom za področje transporta in distribucije 

 Strokovnjakom za področje notranjega in zunanjega transporta v podjetjih  

 Komercialistom 

 Ponudnikom logističnih in transportnih storitev 
 
 
 

http://www.planetgv.si/
http://www.slz.si/


 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE 
 

PRIJAVITE SE ZDAJ, … 
…  vsekakor pa do 10. oktobra 2014. Prijavo pošljite po pošti, faksu, e-pošti ali spletu.  Skrajni rok za 
odjavo (pisno) je štiri dni pred dogodkom. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne 
stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV, ki si jih lahko ogledate na 
spletni strani www.planetgv.si.  
 

 
KOTIZACIJA, POPUSTI IN PLAČILO 
 
Kotizacija za udeležbo na kongresu je 390 eurov (kotizacija 1).  
Za člane Slovenskega logističnega združenja (SLZ)  velja kotizacija 299 eurov. 
 
POHITITE S PRIJAVO IN SI OMOGOČITE UDELEŽBO NA KONGRESU PO UGODNEJŠI CENI! 
Za prijave in plačila do vključno  10. septembra 2014 znaša kotizacija 299 eurov .  
 
Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, kongresno gradivo, okrepčila med odmori, skupno kosilo 
(2. dan) in družabni večer z večerjo. 
 
MOŽNOST PRIJAVE TUDI SAMO NA EN DAN KONGRESA! 
Kotizacija za udeležbo samo na enem dnevu kongresa (15. ali 16. okt) je 230 eurov. 
 
PODPIRAMO TUDI UDELEŽBO ŠTUDENTOV! 
Kotizacija za študente znaša 40 eurov in vključuje udeležbo na kongresu, kongresno gradivo, 
okrepčila med odmori in skupno kosilo (2. dan). 
 

Navedene cene ne vključujejo 22-odstotnega DDV-ja. 

 
Predstavitev dobrih praks (17. oktobra 2014) je za udeležence kongresa brezplačna. Prosimo pa 
udeležence, da se ob prijavi na kongres prijavite tudi na izbrani ogled dobre prakse.  
 
 
Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem  plačilnem roku. Kotizacijo 
lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 2900 0005 5121 077 (Unicredit Banka 
Slovenija, d. d. Ljubljana), sklic na št. 253783-3783-matična št. plačnika. 

 
 
 
Prijavite se prek spleta in ob prijavi delite dogodek prek svojega priljubljenega 
družbenega omrežja in si pridobite dodaten popust, ki vam ga bomo upoštevali pri 
vaši kotizaciji. 

http://www.planetgv.si/index.php?page=event&eid=3561&&key=signup
http://www.planetgv.si/
http://www.planetgv.si/index.php?page=event&eid=3561&&key=signup


 
 
 
INFORMACIJE O REZERVACIJI NOČITEV 

Prenočišče lahko rezervirate v enem od izbranih hotelov Thermane Laško, kjer vam kot udeležencu 
dogodka ponujajo ugodnejše cene namestitve. 
 
Thermana d. d., Zdraviliška c. 6, 3270 Laško 
Telefon: 03/423 22 00 ali 03/423 21 00 | Faks: 03/423 24 00 
E-pošta: info@thermana.si  | Spletna stran: www.thermana.si 

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem. 
 
Informativni cenik hotelskih storitev 
 

Po osebi na noč – enodnevno bivanje Hotel Wellness Park Laško**** Hotel Zdravilišče Laško*** 

Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 94,50 84,00 

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 68,25 63,75 

 

Po osebi na noč – dvodnevno bivanje Hotel Wellness Park Laško**** Hotel Zdravilišče Laško*** 

Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 81,00 73,50 

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 57,75 55,25 

Cena vključuje nočitev in samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene in fitnes hotela Wellness Park Laško in 
Zdravilišče Laško, uporabo kopalnega plašča. 
 

Doplačila:  

 turistična taksa 1,01 eura/dan 

 soba komfort, soba z balkonom, suita, … se plača v skladu z rednim cenikom. 

KONGRESNI ODIDIH - ponudba Thermane Laško za podaljšano bivanje udeležencev in za svojce 

Program je namenjen spremljevalcem, ki spremljajo udeležence kongresa in udeležencem, ki podaljšajo 
bivanje po kongresu.  

Cena/noč Hotel Wellness Park 

Polpenzion 59,00 

Cena vključuje namestitev v dvoposteljni standardni sobi, polpenzion, neomejen vstop v bazene, fitnes, uporaba 
kopalnega plašča, dostop do brezžičnega interneta, program animacije, sprostitve in rekreacije.  

 
 
DODATNE INFORMACIJE   

Planet GV, d.o.o.  Slovensko logistično združenje  
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana Letališka 16, 1000 Ljubljana 
T: 01/30 94 444 | F: 01/30 94 445 T: 01/585 11 88  
E: izobrazevanje@planetgv.si E: info@slz.si 
W: www.planetgv.si W: www.slz.si  

 

mailto:info@thermana.si
http://www.thermana.si/
mailto:izobrazevanje@planetgv.si
http://www.planetgv.si/
http://www.slz.si/

