
 

 

Splošni opis 
projekta 

 

KAIZEN DOGODEK je nekajdnevni projekt s posebnim namenom izboljšanja na delovnem 
mestu. Proces usmerjenega izboljševanja, ko se osnovna ekipa na delovišču s pomočjo 
animatorja, spremljevalnih služb in vodij, osredotoči na izboljšanje določenega delovnega 
mesta in zmanjšanje potrat. 
 
Čeprav se običajno KAIZEN DOGODEK predstavi, kot enkratnih dogodek, je tak pristop dejansko 
proces stalnega izboljševanja, ki ob podpori vodilnih prinaša trajne koristi.  
 
KAIZEN DOGODKE prepoznamo v mnogih oblikah, kot so: Kaizen Blitz ali Hitri Kaizen, Dvourni 
Kaizen, Dvodnevni Kaizen, Kobetsu Kaizen, Usmerjeno izboljševanje, Optimizacija procesa … 
 
V osnovi gre za intenzivno izboljšanje področja, v katero se usmerimo. Ob tem se ne opiramo 
zgolj na KAIZEN, temveč na vse svetovno uveljavljene pristope, kot so: 5S, TPM, hitre menjave 
ali SMED, izboljšanje tokov ali Value Stream Mapping … 
 
Značilnost KAIZEN DOGODKA so skupni cilji, delo v skupini (ekipi), strukturirano delo, iskanje in 
uresničevanje maksimalnega števila majhnih, toda hitro uresničljivih izboljšav, na izbranem 
določenem področju vašega dela. 
 

Če želite biti uspešni, zahteva KAIZEN DOGODEK dobro vodenje in skrbno načrtovanje, sicer 
se lahko zgodi, da se znajdete v situaciji, ko ne veste kako postopati. 

Razlogi za KAIZEN 
DOGODEK 

Ali se tudi vi srečujete z naslednjimi izzivi? 

• Rezultati se ne vzdržujejo (nihanje kazalnikov uspešnosti). 

• Kampanjsko ali nestrukturirano izvajanje metod 5S, TPM, Kaizen, 6SIGMA. 

• Iskanje in izvajanje hitrih rešitev, namesto reševanja problemov in dela v skupinah. 

• Neopredeljen ali težko obvladovan sistem vsakdanjega vodenja. 

• Pomanjkanje kompetenc ali ljudi za delo na stalnih izboljšavah. 

• Nedoločeni procesi in obhodi, da bi rešili težave. 

• Težavno nadzorovanje delovnih procesov. 

• Gašenje problemov, namesto iskanja in odpravljanja virov težav. 

Komu je projekt 
namenjen 

Projekt je namenjen vsem, ki želite: 

▪ Skozi konkreten in intenziven programu doseči hitro izboljšanje na določenem 

področju. 

▪ Pridobiti znanje in izkušnje za vzdrževanje ter izboljševanje doseženega nivoja. 

▪ Izogniti se predolgim in preobsežnim projektom izboljšanja, ki trajajo mesece ali leta. 

▪ Spoznati nove pristope in načine dela na konkretnem primeru. 

▪ Zagotoviti višjo učinkovitost, za 20% in tudi več kot 100%. 

▪ V primeru uporabe digitalnih orodij pospešiti prehod v dobo digitalizacije in razširiti 

nabor orodij za uresničevanje strategije - Industrija 4.0. 

▪ Premagovati ovire s pomočjo usposobljenih in izkušenih animatorjev (fasilitatorjev). 

KAIZEN DOGODEK 
Projekt 



 

Vodja projekta 

 

Bojan ŠINKOVEC, praktik ameriškega svetovalnega podjetja Perfomance Solutions, je svoje 

znanje in izkušnje pridobil v avtomobilski industriji (Revoz). Za metodo TPM je bil usposobljen 

na Japonskem v JIMP – Japan Institute of Plant  Maintenance, z namenom implementacije v 

prakso po izvirni metodi.  Svoje izkušnje in znanje na tem področju je dopolnil ob sodelovanju 

z ameriškim svetovalnim podjetjem Perfomance Solutions by Milliken. Z mnogimi uspešnimi 

izvedenimi projekti TPM v praksi se uvršča med vodilne strokovnjake na tem področju v svetu. 

Predstavitev predavatelja na Linkedin-u 

Kdaj in kje se bo 
projekt izvajal 

 
Projekt izvajamo po dogovoru z naročnikom. 

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

Cena  Po ponudbi. 

 

 

 

 

PROGRAM KAIZEN DOGODKA 
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