
 

 

 

 

 

Splošni opis 

delavnice 

Delavnica  » ERGONOMIJA: Ključ do uspeha « je enodnevna praktična delavnica, 

katere fokus je temeljito obdelati področje ergonomije, predstaviti sodobne tehnike 

in orodja, ki se uporabljajo v sklopu projektov izboljševanja ergonomije, ter preučiti 

primere dobrih praks. 

 

Ergonomija dela je ključno orodje za zagotavljanje učinkovitosti dela – raziskave 

kažejo, da ergonomsko ustrezno urejena delovna mesta vplivajo na nekatere ključne 

kazalnike uspešnosti poslovanja proizvodnih sistemov: 

✓ Varnost ✓ Kakovost ✓ Produktivnost 

To so le trije izmed KPI-jev, na katere ima ergonomija bistven učinek in kateri imajo 

neposreden vpliv na poslovne rezultate podjetja. 

 

Skozi interaktivno delavnico boste spoznali metodološko pot, korake in prijeme, kako 

lahko v vaše procese integrirate ergonomijo, kot celovit sistem zagotavljanja 

poslovne odličnosti. 

ERGONOMIJA: KLJUČ DO USPEHA  
Sodobne tehnike in orodja, za izboljšanje produktivnosti 



 

 

Vsebina 

strokovne 

delavnice 

Predstavitev udeležencev ter njihovih izkušenj in pričakovanj.  *30min 
 

Teoretični del: INTERAKTIVNI PREGLED PODROČJA ERGONOMIJE  *2 uri z odmorom 

• Splošna predstavitev področja ERGONOMIJE. 

• Začetki ergonomije in stanje na področju ergonomije danes. 

• Cilji, ki jih zasledujemo. 

• Prednosti in pridobitve uvajanja ergonomije. 

• 12 principov ergonomije. 

• Ergonomija, metoda za izboljševanje procesov. 

• Sodobna orodja in tehnike za izboljševanje ergonomije dela. 
 

Praktični del: ERGONOMIJA - TRENING SKOZI IGRO  *2 uri z odmorom 

• Z uporabo rekvizitov se izvede praktična delavnica ergonomije. 

• Izvede se študija primera PREJ in POTEM. 

• Naredi se »cost-benefit« analiza. 
   

ERGONOMIJA, KOT CELOVIT PDCA PROJEKT *2 uri z odmorom 

• Oblikovanje projekta in načrt projektnih faz. 

• Določitev SMART ciljev. 

• Projektna organizacija, vzpostavitev delovnih skupin in določitev 

delovanja DS. 

• Izvedba posnetka stanja in analiza v sklopu KVP delavnic. 

• Priprava načrta aktivnosti. 

• Delo v skupinah za zagotavljanje rezultatov (timsko delo). 

• Preverjanje učinkov implementiranih izboljšav. 

• Standardizacija rešitev, razširjanje in celovita integracija. 

• Prenos znanja in priznavanje. 

Komu je 

delavnica 

namenjena 

 

Delavnica je namenjena vsem, ki ste v podjetju odgovorni za doseganje rezultatov 

in vas zanimajo sodobni pristopi za uresničevanje ciljev.  
 

Vabljeni tudi vsi, ki želite osvežiti oziroma nadgraditi trenutno znanje s področja 

ergonomije. 
 

Kdaj in kje se bo 

izvajala 

 

Če je na delavnico prijavljenih več kot 6 udeležencev, jo lahko izvedemo v vašem 

podjetju. 
 

Kdaj se bo program izvajal v naših prostorih, prosimo preverite na naši spletni strani, 

pod rubriko »Dogodki«. 

Delavnice se izvajajo od 8.30 do 15.00 ure, v poslovnih prostorih na sedežu podjetja, 

na naslovu 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: posredovanje znanja in izkušenj, pisno gradivo – prosojnice in 

potrdilo o opravljenem usposabljanju. Če delavnico izvajamo v naših prostorih, 

poskrbimo tudi za kosilo in napitke. 
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