
 

 

 

 

 

Spoštovani gospod/gospa, 

 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta želi skupaj s projektnimi partnerji iz Slovenije in 

Avstrije v okviru projekta Smart Production pomagati MSP, da povečajo svojo konkurenčnost z 

usmeritvijo strategije pametne specializacije, predvsem na področju delovanja »pametnih tovarn« in 

upravljanja uspešnosti zaposlenih.  

Da bi vam približali novosti na področju tehnoloških rešitev in orodij vezanih na pametno proizvodnjo 

organiziramo dogodek na katerem vam bomo predstavili model upravljanja uspešnosti zaposlenih 

skupaj z akademijo upravljanja uspešnosti, primere dobrih praks s področja implementacije Industrije 

4.0 v prakso proizvodnih podjetij in praktični primer implementacije modela. Ob koncu predstavitve se 

bomo družili in izmenjali medsebojne ideje in informacije. 

Zato vas vabimo na poslovno srečanje, ki bo 19.2.2017 ob 13.00 uri v prostorih Štajerskega tehnološkega 

parka, Železnikova ulica 4, 2000 Maribor. 

PROGRAM DOGODKA: 

12.45 - 13.00                                          Registracija udeležencev 
13.00 - 13.05                                             Uvodni pozdrav, doc. dr. Simona Šarotar Žižek, UM EPF 
13.05 - 13.25 Predstavitev modela upravljanja uspešnosti zaposlenih, dr. Živana Veingerl Čič,  UM, EPF 
13.25 - 13.35 Predstavitev Akademije upravljanja uspešnosti zaposlenih (možnost brezplačne vključitve), 

doc. dr. Simona Šarotar Žižek, UM, EPF 
13.35  - 14.00 Implementacija modela v prakso proizvodnega podjetja, izr. prof. dr. Zlatko Nedelko, UM, 

EPF 
14.00 - 14.15 Odmor s prigrizkom 
14.15 - 14.45 Digitalizacija HRM v skupini Impol, d.d., Nina Potočnik, direktorica Kadringa 
14.45 - 15.10 Informacijska podpora proizvodnji, Klemen Lisec, INDEN d.o.o. 
15.10 - 15.20 Luiii – učinkovito orodje socialnega managementa, izr. prof. dr. Aleksandra Pisnik, UM, EPF 
15.25- 15.45 Predstavitev programa akademije vitke proizvodnje in Izvozne akademije za podjetja 

(možnost brezplačne vključitve), Marko Močnik, direktor PTP   
15.45- Sklepne misli in zaključek, mreženje 

 

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite po elektronski pošti na naslov: info@stp.si, najkasneje do petka 

16.2.2018. 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo in se veselimo srečanja z vami na dogodku.  
 
Lepo vas pozdravljamo, 

 

Doc. dr. Simona Šarotar Žižek 

Ekonomsko poslovna fakulteta 


