
 

Splošni opis 
delavnice 

 

5S je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S (seiri - ločevati, seiton - urejati, 
seiso - čistiti, seiketsu - standardizirati, shitsuke - izvajati v praksi) in sestavljajo 
strukturirano metodo namenjeno celovitemu obvladovanju delovnega prostora. 
Viri navajajo, da je bila razvita na Japonskem, v Toyoti, ravno z namenom razvijanje 
kulture zaposlenih, da se vzpostavi optimalno urejeno in čisto delovno okolje.  

Zanimivo je, da sedaj praktično ni podjetja, ki ne bi povzelo vsaj del te metodologije. 
Pri nas jo pogosto razumemo napačno in opredelimo kot sistem za urejanje in 
čiščenje, vendar pomeni mnogo več kot to. 

 

Načelo 5S je filozofija organiziranja in vodenja, da se rešimo vseh »potrat« ali izgub, 
ki izhajajo iz neurejenega delovnega okolja. Osnovni cilj 5S je vzpostaviti višji nivo 
kulture in učinkovitosti na delovnem mestu. Je enostavna in izvedljiva v vseh 
poslovnih ali proizvodnih procesih, tudi v prisarnah, ter za vsakogar. Deluje tudi v 
domačem okolju. 

Vsebina 
strokovne 
delavnice 

Predstavitev udeležencev in njihovih izkušenj in pričakovanj. 

 

Teoretični del: 

• Splošna predstavitev metode 5S 
• Pomen kratice »5S« 
• Razlaga 5 japonskih načel: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke 

 
Uvod v delovišča 

• Kje, kdaj in zakaj delovišče 5S? 
 
Orodja 5S in organizacija delovišča 5S: 

• načela 5S, 
• obravnavanje pomanjkljivosti,  
• standardizacija operacij, 
• stalno izboljševanje, 
• one point lesson ali lekcija na primeru, 
• organizacija panoja aktivnosti, 
• analiza 5 x Zakaj?  
• implementacija, 
• razširjanje metode iz pilotnega delovišča na nivo tovarne, 
• redne animacije in izvajanje auditov, 
• vizualni menedžment ... 

 

Praktični del (simulacija, kot bi potekala izvedba v praksi): 

• Priprava na uvedbo metode 5S; 
• Implementacija in razširjenje metode 5S; 
• Ocenitev uspešnosti izvedbe; 
• Povezovanje metode 5S s ključnimi kazalniki uspešnosti (KPI); 
• Povzetek delavnice in zaključek. 

 

METODA 5S 



 

Predavatelj 

 

 

Bojan ŠINKOVEC, inž. str., usposobljen v JIMP – Japan Institute of Plant  Maintenance, 
certificiran praktik ameriškega svetovalnega podjetja Perfomance Solutions, izkušen 
specialist za razširjanje priznanih metod stalnega napredovanja. 
 
Predstavitev predavatelja na Linkedin-u 
 

 
Komu je delavnica 
namenjena 

 

Delavnica je namenjena vsem, ki uvajate metodo 5S ali želite osvežiti oziroma 
nadgraditi trenutno stanje 5S v: proizvodnji, pisarnah, kjerkoli na delovnem mestu. 
Vabljeni odgovorni za razširjanje metode 5S, vodje v proizvodnji, iz vzdrževanja, logistike, 
kakovosti, tehnologije, zaposleni v pisarnah, storitvenih dejavnostih … 

Kdaj in kje se bo 
izvajala 

 
Program se bo izvajal: 

▪ 23. marca 2018, od 8.30 do 15.00 ure, v poslovnih prostorih podjetja  
DEMETRA Lean Way d.o.o., Bela Cerkev 9, 8220 Šmarješke Toplice. 

T: 07 30 73 081,  E: info@demetra-leanway.com,  H: www.demetra-leanway.com 

Cena  Cena delavnice je 160 EUR + DDV. 

Cena vključuje: pisno gradivo - prosojnice, kosilo in napitke, potrdilo o opravljenem 
usposabljanju. 

 

 

5S pomeni 5 japonskih načel, ki se začnejo s črko »S« in imajo vsi isti cilj: biti učinkovit! 

https://www.linkedin.com/comm/profile/view?id=AAsAAAWCtFwBR_2HnheHNuJLFlvZ1FtXEAjHVH0&midToken=AQHRGY--GoRJIg&trk=eml-email_accept_invite_digest_02-header-26-profile&trkEmail=eml-email_accept_invite_digest_02-header-26-profile-null-1j1kd8~iv215nur~25
mailto:info@demetra-leanway.com

