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    DNEVNI RED 

9:45 — 10:00 Dobrodošlica s kavico 

10:00 — 10:45 
Kaj imajo skupnega metoda 5S in ključni kazalniki 
uspešnost (KPI)? 

10:45 — 11:15 Kako ukrasti idejo s ponosom?               

11:15 — 12:00 
LEAN MANAGER | OPERATIONAL EXCELLENCE MA-
NAGER 

  

12:00 Odmor, pogostitev in mreženje 

  

13:00—13:45 
S finančnimi spodbudami do procesnih izboljšav in 
digitalizacije 

13:45—14:00 Vprašanja in zaključek 
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KAJ IMAJO SKUPNEGA METO-
DA 5S IN KLJUČNI KAZALNIKI 
USPEŠNOSTI (KPI)? 

Metoda 5S že dolgo ni več zgolj urejanje, čiščenje in izvajanje ostalih aktivnosti 

glede organizacije na delovnem mestu, ki jih uresničimo v petih korakih, temveč 

postopek vodenja sprememb miselnosti in delovanja, da se rešimo ovir ali mnogih 

izgub v vseh delovnih procesih. 

Čeprav se v vsem času, od začetka do danes, koraki 5S niso spreminjali, pa se ne-

nehno razvijajo pristopi v prakticiranju te svetovno razširjene metode 5S. Ni po-

membno zgolj kaj delamo, temveč je predvsem pomembno kako izvajamo in  kak-

šne konkretne namene in cilje imamo z  metodo 5S.  

S pomočjo spodnje tabele lahko okvirno ocenite na kateri zrelostni stopnji izvaja-

nja metode 5S se nahajate. Na dnevu odprtih vrat, bomo predstavili tehnične in 

organizacisjke rešitve 5S, pristope v vodenju in izvajanju metode 5S, učenje z igro 

5S. 

Nivo Kako razumemo metodo 5S? Kako metodo 5S izvajamo? 

1 To je čiščenje in urejanje. Redno in občasno čistimo in urejamo de-
lovna mesta. 

2 
Poznamo besede 5S: ločevati, 
urejati, čistiti, standardizirati, 
vzdrževati. 

Aktivnosti 5S izvaja oz. vodi za to področje 
določena oseba. Izvajajo se posamične, s 
cilji nepovezane aktivnosti in redni auditi. 

3 Razumemo pomen besed 5S. 
Postopek izvajamo samostojno in struktu-
rirano po korakih, vsak korak potrdimo z 
auditom. 

4 

Imamo različne postopke izvaja-
nja metode 5S. Glede na cilje oz. 
performance, znamo sami preso-
diti, kateri pristop 5S uporabiti. 

Vodje znajo uporabiti standarden proces 
5S (postopek: 2 uri ali dva dni, Kaizen do-
godek, 5S projekt) glede na cilje oz. rezul-
tate, ki jih je potrebno uresničiti. 

5 
Obstoječe postopke izvajanja 5S 
je potrebno nenehno izboljševati. 

Postopek 5S se izvaja in nenehno izboljšu-
je na operativni, kot tudi na organizacijski 
ravni, povezano z razvojem kompetenc. 
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    KAKO UKRASTI IDEJO S PONOSOM? 

V današnjem, z vsemi stvarmi zasičenem svetu, so pomembne do-
bre ideje in kreativnost. Toda, kako priti do dobrih idej? Eden izmed 
načinov je »kraja« idej!  

Krajo jemljemo, vsaj večina, kot nekaj nesprejemljivega, nemoralne-
ga ali celo kaznivega. Toda, če pogledamo malo podrobneje, si vsi, tu 
in tam, sposodimo kakšno idejo brez dovoljenja in vednosti lastnika. 

Torej, »kraja« idej še zdaleč ni nekaj, kar bi zadevalo zgolj posame-
znika in njegovo specifično vedenje, temveč je to v mnogih primerih 
postala korporativna ali celo nacionalna strategija. Vsi, ki so spretni 
v »kraji« idej in seveda tudi v uresničevanju teh, imajo lahko strate-
ško prednost pred ostalimi, ki pa niso tako spretni pri pridobivanju 
idej. 

Ko govorimo o »kraji« idej, seveda ne mislimo o vsesplošnemu pri-
sostvovanju idej, temveč o natančno premišljenih vzvodih in siste-
mih, ki zagotavljajo sistematično zbiranje in prenašanje idej, kar ne-
katera uspešna podjetja smiselno uporabljajo. 

V sklopu dneva se bomo soočili s sledečimi vprašanji: 

• Kaj je to »kraja« idej? 

• Kje so meje med nekaj vzeti ali nekaj »ukrasti«? 

• Kako spodbujati in sistematično krasti ideje? 

• Primeri iz prakse, kako uspešno »krasti« ideje. 

Spretnost, za uspešno »krajo« idej, lahko pridobite tudi z udeležbo v 
programu usposabljanja za LEAN MANGERJA. 
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LEAN MANAGER  ali OPERATI-
ONAL EXCELENCE MANAGER 

 

Veliko je bilo že napisanega ali povedanega o tem, kako doseči in tu-
di vzdrževati poslovno odličnost. Katere preizkušene metode vode-
nja je potrebno izvajati, kako uvajati spremembe, zakaj je potrebno v 
postopke vključiti vse zaposlene in zakaj smo pri tem ljudje najpo-
membnejši. 

Zasluge za uspeh si lahko vedno pripišejo predane delovne ekipe, 
vodje, ki skrbijo, da se delajo prave stvari in menedžment, ki vse to 
nadzoruje. V uspešnih zgodbah pa običajno nastopa še nekdo, vodja 
ali menedžer operativne odličnosti ali LEAN-a - LEAN MANAGER oz. 
OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER. To je kader, ki izvaja različne 
operacije, od usposabljanj, promocije, organizacije, Coachinga, pri-
prave strategije … in skrbi, da se vsi delovni procesi nenehno izbolj-
šujejo. Njihova odgovornost ni izvajanje samih procesov izboljšanja, 
temveč razvoj kompetenc, metod, orodij, pristopov … stalnega iz-
boljševanja. 

Na dnevu odprtih vrat bomo obdelali sledeče točke: 

• Kdo je Lean manager in kakšna je njegova vloga v odličnem pod-
jetju? 

• Katere so kompetence, ki jih ima dober Lean manager? 

• Predstavitev vsebine in ciljev programa? 

• Zakaj se ta program usposabljanja loči od drugih? 

• Vprašanja in odgovori. 
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S FINANČNIMI SPODBUDAMI DO                  
PROCESNIH IZBOLJŠAV IN                       
DIGITALIZACIJE 

 

Na naš dogodek smo povabili strokovnjaka, ki nam bo predsta-
vil  aktualne in tudi prihodnje možnosti 
finančnih spodbud, na področjih proce-
snih izboljšav in digitalne transforma-
cije v podjetjih.  

Predstavil bo naslednje teme: 

• spodbude za financiranje procesnih izboljšav skozi digitali-
zacijo; 

• spodbude za celostno digitalizacijo poslovanja; 

• spodbude za strokovna usposabljanja s področja digitalnih 
kompetenc; 

• povratna sredstva za investicije v osnovna sredstva 
(opredmetena in neopredmetena). 

Prijavite se na brezplačni dogodek: 

07 30 73 081 

polona@demetra-leanway.com 

www.demetra-leanway.com 


