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UČENJE METODE 5S Z IGRO 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 

 

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 učinkovitemu 

obvladovanju delovnega prostora. Čeprav se sliši enostavno, večina ljudi še vedno ne razume metode 5S, kar 

se odraža v vsakdanjih problemih, kot so nezgode, reklamacije, zastoji in ostale izgube, ki so pogosto 

posledica ravno neobvladovanja metode 5S. V čem je problem? Pogosto naredimo napako že na začetku - pri 

osnovnem izobraževanju, tako vodilnih kadrov, kot vseh ostalih, ki pravzaprav ne razumejo pomena 

pravilnega izvajanja metode 5S. Znano je, da se največ naučimo z delom in kaj je lahko boljšega, če se pri tem 

celo IGRAMO. 

Igranje ni bistveno samo za otroke; temveč je lahko pomemben vir sproščanja in UČENJA tudi za odrasle. 

Dokaz, da to še kako drži, je doslej najbolje prodajana igra za učenje o metodi 5S, ki so jo razvili v podjetju 

SESA SYSTEMS. S pomočjo igre 5S, se je v zgolj nekaj letih usposobilo več tisoč oseb širom sveta. Odslej naprej 

je na voljo tudi v slovenskem jeziku.  

Gre za privlačen način učenja z igro, ki omogoča enostavno osvajanje metode, spodbuja kreativnost in 

razmišljanje o dejanskih situacijah. Pri tem ne izgubljamo poguma s poslušanjem teorije in izvajanjem vaj 

na papirju. Udeleženci z zdravim razumom, samostojno odkrivajo uporabnost in načela metode 5S, kar vodi 

do boljšega razumevanja in enostavnega upoštevanja v vsakdanjem življenju – tako na delovnem mestu, 

kot tudi v domačem okolju.  

 

Na izbiro vam ponujamo dve možnosti: 

1. da se odločite za nakup »IGRALNEGA KOMPLETA 5S« in usposabljanje izvedete v lastni izvedbi,  
 

2. da se odločite za enodnevno delavnico »UČENJE METODE 5S Z IGRO«, ki poteka pod strokovnim 
vodstvom usposobljenega animatorja. 

 

 
V tem trenutku, ste verjetno pomislili katera izmed predlaganih možnosti je boljša, zato naj vam z nekaj 

namigi olajšamo odločitev. 

1. Odločitev za nakup »IGRALNEGA KOMPLETA 5S« vam predlagamo, če: 
• ste seznanjeni z novimi pristopi na tem področju; 
• ste že izvajali pilotne projekte 5S; 
• imate kompetentnega inštruktorja za metodo 5S; 
• želite usposobiti večje število zaposlenih (na primer več kot 100). 
Odločitev za enodnevno delavnico vam priporočamo, če: 

2. Odločitev za enodnevno delavnico vam priporočamo, če: 
• želite, da delavnico najprej izvede strokovno usposobljena oseba, 
• ne poznate različnih pristopov in širše dobre prakse, 
• razmišljate o izboljšanju standardov 5S; 
• nameravate za metodo 5S usposobiti manj kot 100 zaposlenih. 

 

Obstaja tudi možnost, da naša strokovno usposobljena oseba izvede v vašem podjetju več kot eno 

ponovitev delavnice in potem na podlagi izkušenj sami nadaljujete z usposabljanji.  Ključni element 

metode 5S, je sprememba kulture v vašem podjetju, kar dosežemo z vključevanjem in zavezo VSEH 

zaposlenih.  
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Obstaja velika verjetnost, da je vzrok za veliko težav, še zlasti nevidnih 

potrat, ravno v pomanjkljivem razumevanju in uresničevanju 5S.  

 

 

Prednosti usposabljana za metodo 5S z igro: 

▪ Maksimalna učinkovitost: Običajno si zapomnimo 95% tistega kar naredimo sami; 

▪ Višja stopnja motivacije: "Učenje je veliko lažje, če je zabavno!"; 

▪ Gre za univerzalen način učenja, ki je namenjen vsem kategorijam zaposlenih; 

▪ Usposabljanje, ki zahteva veliko mero samoiniciativnosti, se izvaja po sodobnih trendih; 

▪ Prihranimo pri času in denarju, ker ni potrebe po lastnem razvijanju podobnega izobraževanja; 

▪ Dosežemo sporočeno komunikacijo med udeleženci in spodbudimo timski duh. 
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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.  

Vsebina strokovne delavnice 
 

Uvod:  Predstavitev udeležencev in njihovih izkušenj ter 

pričakovanj v praksi. 

Delavnica učenje metode 5S z igro poteka v sledečih točkah: 

1. Razlaga ciljev in pravil igre 
2. Začetek igre. Odkrivanje metode 5S z logiko, intuicijo in 

zdravim razumom. 
3. Oblikovanje  povzetkov in kratka razprava o glavnih točkah iz 

igre. 

4. Predstavitev  teorije in podajanje nasvetov za izvedbo 5S 
5. Predstavitve orodij in dokumentacije za pilotni projekt. 
6. Oblikovanje dobrih točk in točk za izboljšanje ter razprava o 

pomislekih. 
7. Izvedba hitrega pilotnega projekta z uporabo kompleta 5S. 
8. Sinteza opravljenega dela in priznavanje. 

 

Delavnica je namenjena vsem kategorijam zaposlenih, ki želite na 

enostaven in moderen način osvojiti ter razumeti korake metode 5S.   

Priporočamo jo proizvodnim podjetjem, za storitvene dejavnosti, 

zaposlene v zdravstvu, javni upravi oz. vsem, ki želite ta pristop 

uveljaviti pri svojem delu. 

Delavnica, zaradi narave igre, zahteva ravno 5 ali 10 udeležencev! 

 

Cena delavnice: po ponudbi.  

Delavnica se izvaja s pomočjo pripomočkov in »IGRALNEGA 

KOMPLETA 5S«, pod strokovnim vodstvom usposobljenega 

animatorja. 

Udeleženci izobraževanja prejmejo gradivo in potrdila o pridobljenem 

znanju. 

KDAJ: 
 
Delavnica običajno poteka od 8:30 
do 14:30 ure. 
 

KJE: v vašem podjetju oz. na 
dogovorjenem mestu. 
 

INFORMACIJE in PONUDBA: 
 
Za dodatne informacije in pripravo 

ponudbe nas prosimo kontaktirajte 

na: 

 T: +386 (0)7 30 73 081  
 M: +386 (0)41 928 618 

 
 Elektronski naslov: 

info@demetra-leanway.com 
 

 
PRIPOMOČKI: 
 
 »IGRALNI KOMPLET 5S«   

SESA SYSTEMS       
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