
17. DAN KAKOVOSTI IN INOVATIVNOSTI 

VITKOST PROCESOV IN 

ORGANIZACIJE 

Četrtek, 27. november 2014, ob 9.00 

Konferenčna dvorana hotela Šport na Otočcu 

 

 

PROGRAM 

8.30 PRIHOD IN PRIJAVA UDELEŢENCEV 

9.00 

UVODNI NAGOVOR 

dr. Boris Bukovec, podpredsednik Sekcije za kakovost in 

inovativnost 

9.05 

PROCESI, ORGANIZACIJA, VITKOST, WORLD CLASS  

mag. Matjaţ Marovt, namestnik generalne direktorice v ADRIA 

MOBIL, d. o. o., Novo mesto 

10.00 
VITKOST V LUČI AGILNEGA MANAGEMENTA 

Anton Petrič, direktor sektorja sistemi vodenja v TPV, d. d. 

10.25 

VITKOST IN KAKOVOST 

Bernarda Gazvoda, namestnica direktorja Sektorja za upravljanje 

kakovosti v KRKA, d. d., Novo mesto 

10.50 ODMOR IN ČAS ZA MREŢENJE TER IZMENJAVO IDEJ 

11.20 
VITKO PLANIRANJE PROIZVODNJE 

mag. Mihael Krošl, direktor LSE d. o. o. 

11.45 
VITKA PROIZVODNJA 

mag. Miran Šiško, REVOZ, d. d.  

12.10 

VITEK RAZVOJ 

dr. Boštjan Veber, direktor oddelka za raziskave in razvoj v 
Akrapovič, d. d. 

12.35 
SO DELOVNI PROCESI VITKI ALI ANOREKSIČNI? 

Marica Štajdohar, Svetovanje Marica Štajdohar s. p. 

13.00 

SKLEPNE MISLI 

dr. Boris Bukovec, podpredsednik Sekcije za kakovost in 

inovativnost 

13.15 ZAKLJUČEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dogodek organizira 

Sekcija za kakovost in inovativnost. 

 

 
sponzor posveta 

 

 

 

Vsebina 

 
Začetki idej o vitkem poslovanju segajo 

desetletja nazaj vse do Toyote, ki je razvila t. i. 
Toyota proizvodni sistem. Vse od takrat so se 

orodja vitkega poslovanja izpopolnjevala, 
uporaba pa se je širila.  

 
Način in praksa uporabe koncepta vitkosti je 

danes prepoznana kot najboljši način za 
nenehni trajni napredek in izboljšave v 

poslovanju organizacij. Z uporabo vitkosti (tudi 
strategije vitkosti oz. principov vitkosti oz. 

načina vitkega poslovanja) lahko vsaka 
organizacija, ne glede na velikost in področje 

dela, izboljša svoje poslovanje. 
 

Koncept vitkega poslovanja se je vse do 
današnjega dne razširil v različne panoge, 

proizvodna podjetja, v storitve, majhna, 
srednja, velika podjetja povsod po svetu in 

danes predstavlja temelj doseganja 
konkurenčnosti organizacij na osnovi 

nenehnega napredka. 
 

Za mnoge organizacije ni vprašanje, ali naj 
uvedejo koncept vitkosti v poslovanje, temveč, 

kako jo vključiti v svoje poslovanje. Za 
organizacije, ki želijo trajno razvijati vitke 

procese, je nujno, da vzpostavijo lastni sistem 
razvoja ključnih področij. Zato bomo na 

tokratnem posvetu predstavili nekaj dobrih 
praks vitkosti na različnih področjih 

poslovanja. 

 

 

Kotizacija 

Udeležba na dogodku je za člane GZDBK 
brezplačna, za druge je 100 € + DDV.   

 
Prijave 

Na spletni strani www.gzdbk.si. 
 

Več informacij o dogodku 

Polona Lindič, polona.lindic@gzdbk.si,  
(07) 33 22 180  

 
Članstvo v Sekciji za okolje in energijo je za člane 

GZDBK brezplačno! 


