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VABILO NA OKROGLO MIZO 
Spoštovani,
v okviru 26. TPVS vas v četrtek, 20. oktobra 2016, ob 11. uri, vabimo na okroglo mizo 
z delovnim naslovom BREZ UČINKOVITEGA VZDRŽEVANJA NI UČINKOVITE PROIZVODNJE 

Gospodarski kazalniki v Evropi so v danem trenutku zado-
voljivi, predvsem zaradi šibkega EURA, kar je glavno gonilo 
gospodarske rasti, saj so posledično evropski produkti na 
globalnem trgu konkurenčnejši. Trendom zaradi svoje vpe-
tosti v evropske gospodarske tokove sledi tudi naše malo 
slovensko gospodarstvo. Konkurenčni boj se seveda bije 
tako med celinami, državami, multinacionalkami kakor tudi 
manjšimi podjetji, ki delujejo na različnih koncih planeta glo-
baliziranega gospodarstva. Najkonkurenčnejši gospodarski 
subjekti imajo svoje procese organizirane učinkoviteje kakor 
ostali. Proizvodni proces je v proizvodnih podjetjih zraven 
razvojnega, prodajnega, nabavnega, logističnega … seveda 
ključen poslovni proces.

Proizvodno podjetje ne more uspešno poslovati brez učinkovite 
proizvodnje, učinkovite proizvodnje pa ni brez učinkovitega 
in zanesljivega vzdrževanja. Učinkovitega vzdrževanja pa 
si v sedanjem času ne znamo predstavljati brez učinkovitih 
podpornih procesov, kot so nabava rezervnih delov in storitev, 
učinkovitih servisov specialne proizvodne opreme, učinkovite 
organiziranosti samega vzdrževanja, učinkovite informacijske 
podpore, seveda pa ne smemo zanemariti učinkovitega šolstva.

V razpravi na okrogli mizi se bomo med drugimi dotaknili 
sledečih vprašanj in dilem:
• So proizvodni procesi v slovenskih podjetjih učinkoviti? Kako

se na globalnem trgu kaže učinkovitost (ali neučinkovitost) 
proizvodnega procesa?

• Kakšen vpliv ima proces vzdrževanja na učinkovitost
proizvodnega procesa?

• Ali poslovni sistemi in proizvodnja »priznavajo« dejansko
vrednost vzdrževanja? Ali to vrednost po podjetjih znamo 
izmeriti? Če da, kakšna je metodologija?

• Kako je učinkovito vzdrževanje v sedanjem času organi-
zirano?

• Kakšni so sodobni pristopi k vzdrževanju v podjetjih, ki jim
trg »priznava« učinkovito proizvodnjo?

• Kakšno vlogo v učinkovitem vzdrževanju ima kader? Kakšne
kompetence potrebuje?

• Kakšno vlogo pri učinkovitosti vzdrževanja igrajo podjetja, 
ki zagotavljajo »specialne storitve«?

• Kakšno vlogo pri učinkovitosti vzdrževanja igrajo (oz. naj
bi igrali) fakultete in šolski sitem?

• Kakšno vlogo pri učinkovitosti vzdrževanja igra Društvo
vzdrževalcev Slovenije? Ali in kje obstaja potencial za
izboljšanje?

Okrogla miza z delovnim naslovom Brez učinkovitega
vzdrževanja ni učinkovite proizvodnje bo organizirana v
sklopu Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije
na Otočcu v četrtek, 20. oktobra, ob 11. uri v Športni
dvorani kompleksa Otočec.

Na okrogli mizi bodo sodelovali odgovorni za področje 
proizvodnje, vzdrževanja iz prepoznavnih slovenskih podjetij, 
šolstva ter predstavniki DVS. Okroglo mizo bo vodil mag. 
Hameršak Mihael, direktor družbe Talum Servis in inženiring d. o. o.

Vabljeni v čim večjem številu!




