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V Mariboru je v organizaciji Drutva avtomatikov Slovenije 7. in 8.
aprila potekala konferenca o avtomatizaciji v industriji in gospodarstvu. Soorganizator letonje konference je bila Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, raèunalnitvo in informatiko, Intitut za avtomatiko in robotiko ob sodelovanju Fakultete za elektrotehniko iz Ljubljane, Intituta Joef tefan iz Ljubljane in podjetja Metronik iz Ljubljane.
Konferenca, ki se sicer odvija vsaki dve
leti, je bila letos e èetrtiè. Glavni cilj konference je bil predstaviti stanje na podroèju avtomatizacije v slovenski industriji in
gospodarstvu ter sproiti razprave o tej problematiki. Konference se je udeleilo okrog
200 udeleencev iz industrije, tehnièno-inenirskih krogov in akademskih intitucij.
Konferenca je podjetjem in posameznikom
ponudila monost, da v obliki referatov
predstavijo svoje reitve in sisteme ter podajo svoje poglede in potrebe po povezavi z razvojem in raziskavami. Inenirji in raziskovalci iz podjetij, raziskovalnih ustanov
in univerz so se predstavili s 60 referati, in
sicer v sekcijah: Procesna avtomatizacija,
Robotika, Avtomatizacija zgradb in komunalna energetika, Proizvodna avtomatizacija, Naprave komunikacije in omreja ter
Meritve, testiranja in preizkuanja. Glavne
teme konference so bile avtomatizacija v
industriji, elektrogospodarstvu, elektrarnah, pisarnah, zgradbah, ekologiji, komunalnih objektih, proizvodna informatika, robotika, vgrajeni sistemi ter vzgoja kadrov
za podroèje avtomatizacije.
Podobno kot na prejnji je bila tudi na le-
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tonji konferenci organizirana tudentska
sekcija. Rezultate raziskovalnega in razvojnega dela, ki so ga opravili v èasu svojega
rednega dodiplomskega tudija, je v obliki
referatov predstavilo deset tudentov. Pri
tudentski sekciji so sodelovali tudenti
UM-FERI in Fakultete za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani. V èasu konference je
bila prav tako organizirana tudi borza kadrov. Na borzi so posamezna podjetja (Metronik, Inea, Siemens, Synatec, Ultra, Motoman, ABB, Miel, Evaco, Liko Pris) predstavila sebe, podroèje svojega delovanja
in s tem tudi nakazala profil znanja, ki ga
za izvajanje svojega programa od tudentovdiplomantov potrebujejo in prièakujejo. Njihov namen je bil pritegniti in se okrepiti z mladimi inenirji, tudentom pa, ki
ièejo svojo prvo zaposlitev, pomagati, da
za uresnièevanje strokovnih ambicij najdejo svojega prvega partnerja v industriji.
Podjetja mladim inenirjem nudijo monost
permanentnega izobraevanja in izpopolnjevanja (kar je na nek naèin tudi njihova dolnost), od njih pa prièakujejo iniciativnost,
samostojnost in strokovnost. Vzpodbudno
je bilo opaziti, da nekatera podjetja tuden-
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tom zakljuènih letnikov ponujajo tudi tipendije, vendar je al to e vedno premalo, da
bi lahko govorili o naèrtnem olanju novih
kadrov. Po eni strani na obeh univerzah na
tehnikih fakultetah ugotavljajo pomanjkanje
tudentov, po drugi strani pa iz industrije prihaja veliko povpraevanje po mladih strokovnjakih. Zato je prièakovati, da bo v prihajajoèem obdobju slovensko gospodarstvo potrebovalo neprimerno veè inenirjev s podroèja raèunalnike avtomatizacije, kot jih zmoreta dati obe univerzi. To kae tudi na dej-
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stvo, da e vedno nimamo dovolj izdelanega naèrtovanja zaposlovanja mladih inenirjev in politike tipendiranja kadrov.
Sama konferenca je bila razdeljena na sekcije, in sicer sta potekali po dve istoèasno.
Takna izvedba je bila nujna zaradi velikega
tevila referatov, je pa bilo malce nerodno
za tiste, ki bi se radi udeleili veè predavanj.
Na konferenci je bila organizirana tudi okrogla miza, z naslovom Z intenzivnejim razvojem tehnologije vodenja (avtomatizacije in
informatizacije) do veèje konkurenènosti slo-

venskega gospodarstva.
Lahko bi rekli da je bila konferenca uspena. Drutvu avtomatikov Slovenije je uspelo na enem mestu zbrati udeleence iz podjetij, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo kot tudi iz raziskovalnih intitutov in akademskih
ustanov ter predstaviti stanje na podroèju
avtomatizacije v slovenski industriji in gospodarstvu. Naloga DAS do naslednje konference pa bo vsekakor pritegniti k sodelovanju e veè podjetij iz gospodarstva in industrije, katerim so pravzaprav predstavitve posameznih reitev in sistemov tudi namenjene, v vmesnem èasu pa skozi javne razprave kazati na nujnost uvedbe avtomatizacije
v proizvodne procese. Da bi to dosegli pa
je potrebno vplivati tudi na javno mnenje glede pomena tehnolokega in gospodarskega razvoja v Sloveniji, potrebe po avtomatizaciji v industriji in gospodarstvu ter posredno doseganja ravni informacijske drube.
Prav tako je potrebno podjetja, ki se ukvarjajo z uvedbo avtomatizacije, in ki to avtomatizacijo potrebujejo, pritegniti k sodelovanju v takoimenovanih tehnolokih centrih,
kjer jim bo omogoèen laji horizontalni in vertikalni pretok znanja, kar je nujno za razvoj
in doseganje veèje dodane vrednosti. l
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