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PROJEKTNI KONZORCIJ



Namenjeno:

Tehnikom v MSP, ki se ukvarjajo s proizvodnjo plastike, in so vključeni v proizvodni management, vendar pa v okviru nove paradigme 
proizvodnega modela niso dovolj seznanjeni z uporabo orodij naprednih ICT orodij pri njihovem delu, kar pomeni zmanjšanje 
konkurenčnosti njihovih podjetij.

KAJ JE VKLJUČENO? KAKO?

Sklopi usposabljanja

Sklop 1: Predstavitev konceptov in orodij
• Delo v podjetju (4 ure). Branje in analiza gradiva za usposabljanje.
• Webminar (1 ura): Povzetek in določitev konceptov.

Sklop 2: Delo s študijami primerov
• Praktični sklop v živo* (ali udeležba preko e-platforme) (3 ure).
• Uporaba izbranih ICT orodij za specifične študije primerov/problemov
podjetij.

Sklop v podjetju: delo z realnimi primeri podjetja

• Podpora platforme za e-usposabljanje (4 ure). Sklop v 
podjetju ob podpori predavatelja, uporaba dejanskih primerov 
iz prakse. 

Sklop 3: Pridobljeno znanje, povzetek in zaključek
• Sklop v živo* ali udeležba preko e-platforme za usposabljanje (3 ure). 
Zaključki, rezultati in pridobljeno znanje. Splošen pogled na ICT orodja in 
njihove prednosti. 

* lokacija v vsaki posamezni državi

MODULI USPOSABLJANJA:

Modul 1: Napoved povpraševanja
• Za napovedovanje povpraševanja po izdelkih podjetja v prihodnosti.

Modul 2: Dolgoročno planiranje proizvodnje
• Za odločanje o proizvodnih kapacitetah v dolgoročnem terminskem planu.

Modul 3: Srednjeročno planiranje proizvodnje

• Za odločanje o količini izdelkov, ki bodo proizvedeni v posameznem
časovnem obdobju v srednjeročnem terminskem planu.

Modul 4: Kratkoročno planiranje proizvodnje
• Za določanje vrstnega reda, po katerem bodo različni izdelki proizvedeni
in montirani v kratkoročnem terminskem planu.

Modul 5: Planiranje virov
• Za določanje nabave surovin v srednje- in kratkoročnem terminskem planu.

Modul 6: Planiranje dobav
• Za vzpostavljanje dostave končnih izdelkov in storitev po zahtevah kupcev,
vključujoč upravljanje naročil, upravljanje transporta in upravljanje distribucije.




