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Dobro prakso v poslovna okolja
L ogis tič ni kongres  bo od 14. do 16. oktobra v Mariboru.

C veto P avlin, gospodarstvo

L ogis tika v avtomobils k i indus triji je zelo uč inkovita v vs eh elementih, zato ji bodo na
logis tič nem kongres u namenili pos ebno pozornos t.  F oto:  R E UT E R S  P ic tures

S lovensko logistično združenje (S LZ),  ki pripravlja kongres , s i prizadeva, da ta postane osrednji
logistični dogodek v regiji.  P ri organizaciji dobro sodelujejo s  s lovensko ambasado v Budimpešti in
Madžarskim združenjem logistov in nabavnikov (HALP IM).

Osrednji temi kongresa sta logistika v avtomobilski industriji in hladni verigi.  » Logistika v avtomobilski
industriji je zelo učinkovita v vseh elementih, zato nas  zanima predvsem, kako to zagotoviti,  medtem
ko bomo pri hladni verigi pos lušali predvsem o standardih in kako so s e na to odzvali nekateri
ponudniki logistične opreme. C ilj dogodka je opozoriti na priložnosti za povečanje produktivnosti,  ki jih
prinaša logistika, lastna ali najeta.
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K ako z logis tiko do več je produktivnos ti?

P roduktivnost se v s lovenski industriji izboljšuje počasneje, kot je evropsko povprečje, in če
izvzamemo vpliv tehnologije na produktivnost,  je prav logistika tis ta,  s  pomočjo katere se
produktivnost lahko pomembno izboljša,«  pravi predsednik S lovenskega logističnega združenja Igor
Žula. 

Kongres  je namenjen logistom v industriji – naročnikom logističnih storitev kot tudi izvajalcem oziroma
ponudnikom logističnih storitev. T eme prvega dne na logistiko gledajo bolj skozi menedžerski pogled,
drugi dan je zasnovan povsem operativno, tretji pa je namenjen ogledu dobrih praks . Na kongresu
bodo podelili nagradi za življenjsko delo v logistiki in nagrado za najboljš i razvojno-raziskovalni
prispevek v logistiki.

Uč inkovita logis tika v avtomobils k i indus triji

Na kongresu bo mogoče s lišati,  kako proizvajalec sestavnih delov v avtomobilski industriji svoje
izdelke dostavlja naravnost na proizvodno linijo,  kakšni s tandardi so v teh primerih v veljavi,  kako
logist izvaja kompleksne logistične operacije pod eno streho za več podizvajalcev (T IE R  1) v
avtomobilski panogi,  kako izvajati logistične operacije s  s toritvami dodane vrednosti,  kot primer dobre
prakse bo predsta vljena organiziranost logistike v tovarni Volvo v Belgiji.

Ker Kazahstan postaja zelo pomemben igralec v regiji,  bo priložnosti za pos lovanje v tej državi
predstavilo logistično podjetje Lomer P oint Bridge. » S  tem s ledimo naš i zavezi,  da vsako leto
predstavimo eno zanimivo državo z vidika razvoja pos la in izvajanja logističnih operacij,«  pravi Žula.

Hladna logis tike je dodaten izziv

G ovor bo tudi o logistiki v hladni verigi,  ki je vse bolj regulirana s  s tandardi,  saj gre za varnost
potrošnikov, vendar je to za industrijo in logiste dodaten izziv.  Mogoče bo s lišati odgovor na
vprašanje, kako logisti izvajajo s toritve dodane vrednosti tudi v hladni verigi.

Na kongresu bodo o pomenu logistike spregovorili tudi logisti iz podjetij,  kot so S chenker,  DS V
T ransport,  Lomer P oint Bridge, Volvo, T P V Novo Mes to, C ecomp, Luka Koper,  Odelo, S teklarna
Hrastnik,  Krka, P ošta S lovenije . . .  S odelovali bodo tudi predstavniki S lovenskega avtomobilskega
grozda (G IZ AC S ),  S vetovnega združenja špediterjev (F IAT A),  E vropskega logističnega združenja
(E LA) …
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