
 

TPM – Total Productive Maintenance 
DVODNEVNA PRAKTIČNA DELAVNICA 

 

TPM - Total Productive Maintenance ali Management© je preizkušena metoda, ki nam omogoča, da 

izkoristimo proizvodne stroje do skrajnih mej. Je oblika menedžmenta, ki zadeva vse zaposlene in funkcije v 

podjetju in ne zgolj vzdrževanje, kot je to najpogosteje razumljeno! Izoblikovali so jo v letih 1970 na 

Japonskem, od koder se je razširila po celem svetu in v vseh vejah industrije. Navkljub vsesplošni prisotnosti 

pa je zaradi svoje kompleksnosti še vedno »trd oreh« za mnoga podjetja, ki jo želijo uresničiti v praksi. 

Kako začeti TPM ali kaj storiti, ko se napredovanje ustavi? 

To sta dve pomembni vprašanji, na kateri je možno odgovoriti le, če imate dovolj poglobljenega znanja in 

praktičnih izkušenj na tem področju. Toda, vsaka ovira ima tudi svojo rešitev! Oblikovali smo dvodnevni 

izobraževalni program, na katerem se bomo seznanili z novimi pristopi metode TPM, si ogledali primere dobre 

prakse in vam ponudili roko pri premagovanju dejanskih ovir s katerimi se srečujete. Za vse strukturirane 

metode velja pravilo, da se odvijajo po ciklu PDCA (Načrtuj, Izvedi, Preveri, Ukrepaj), kar bomo upoštevali tudi 

na naši TPM dvodnevni delavnici. Izoblikovali bomo dejanske cilje in naredili prve korake za njihovo 

uresničitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 
 
 

OBISK DELAVNICE PRIPOROČAMO: 

• Odgovornim za proizvodno učinkovitost; 

• Vodilnim delavcem in menedžerjem, ki se 

zanimajo za razširjanje metode TPM. 

ODGOVORILI BOMO NA VPRAŠANJA: 

• Kako opredeliti metodo TPM, da bi 

izkoristili stroje do skrajnih mej? 

• Kako premagati največje izzive pri 

implementaciji metode TPM? 

• Kako izvajajo metodi TPM najboljši? 

• Kako implementirati ali nadgraditi metodo 

TPM v prakso in storiti prvi konkretni korak 

v tej smeri z izkušenim sprecialistom? 



 

 
 

ANIMACIJO IN IZOBRAŽEVANJE BO IZVAJAL 

Bojan Šinkovec, izkušen specialist za urjenje in implementacijo metod ter orodij vitke organizacije. Teoretično 
osnovo in praktične izkušnje na tem področju je pridobil v tovarni Revoz d.d., kjer je bil na nivoju tovarne 
odgovoren za razširjanje metode 5S, TPM – Total Productive Maintenance in MPM - Management de la 
Performance des Moyens. Opravil je mnogo specialnih usposabljanj v tujini, na Japonskem - JIPM Japan Institute 
of Plant Maintenance, v Franciji - »Technocentre Paris, v Ameriki -  PSM Spartanburg.  V več kot 25. letih je spoznal 
prakso vitke organizacije od postavitve osnovnih temeljev do vzpostavitve naprednejših sistemov. Uspešno je 
izvedel več 10 projektov implementacije vitke organizacije v prakso in vodi razvojno podjetje na področju 
digitalizacije procesov stalnega izboljševanja. Med ostalim pogodbeno sodeluje z ameriškega svetovalnim 
podjetjem Perfomance Solutions by Milliken, kot strokovni sodelavec v projektih optimizacije proizvodnje.  

PROGRAM 

 

Vsebina strokovne delavnice: 1. dan 

▪ Uvod (prestavitev programa in udeležencev, uvodna animacija). 

Teoretični del: 

▪ Osnove metode TPM; 

▪ Vsebina in namen stebrov TPM; 

▪ Merjenje skupne učinkovitosti - OEE Overall Equipment 

Effectiveness. 

Praktični del: 

▪ Izračun skupne učinkovitosti OEE - Overall Equipment 

Effectiveness; 

▪ Določitev ciljev in vodilnega plana TPM na nivoju podjetja; 

▪ Priprava na dejansko delovišče TPM. 

Vsebina strokovne delavnice 2. dan 

Teoretični del: 

▪ Samostojno vzdrževanje. 

 

Praktični del: 

▪ Izvedba osnovnega čiščenja in odkrivanje pomanjkljivosti na 

stroju (v primeru, da realizacije te točke programa ni izvedljiva na 

stroju, se izvede simulacija ali se vsebino nadomesti z 

reševanjem kroničnih okvar); 

▪ Analiza osnovnega vzroka; 

▪ Sistem vsakodnevnega vodenja delovišča. 

 

Cena dvodnevne delavnice: 380 EUR + DDV.  

Vključeno gradivo, malica, napitki. 

KDAJ: 
 
Objavljeno na naši spletni strani. 
 

KJE: 
 
DEMETRA Lean Way d.o.o., Bela 

Cerkev 9, 8220 Šmarješke Toplice 

ali v prostorih vašega podjetja. 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVA: 
 
Predstavitev in prijavnico najdete 

na www.demetra-leanway.com, ali 

nas kontaktirajte na: 

 Telefon: +386 (0)7 30 73 081 
Mobil: +386 (0)41 928 618 
 

 Elektronski naslov: 
info@demetra-leanway.com 

 

 
PRIPOMOČKI: 
 
 Produkti SESA SYSTEMS 

 
 
 Programsko orodje 
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