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KAIZEN 

Filozofija Kaizen pomeni nenehno izboljševanje po načelu: »VSI, VSAK DAN in POVSOD«. 

 

V svetu je razširjenih mnogo japonskih tehnik izboljševanja in med najbolj uveljavljene 

zagotovo sodi Kaizen. 

V osnovi je izraz Kaizen sestavljen iz japonske besede »kai«, ki pomeni spremembo in 

besede »zen«, ki pomeni na boljše. V slovenskem jeziku terminu Kaizen najbolj ustreza 

beseda "izboljšava". Kaizen ne pomeni le "eno metodo" ali težnjo po stalnem izboljševa-

nju, temveč veliko več. 

Gre za kulturo, strategijo, izboljšanje veščin, organizacije, postopkov, standardov in ne 

zgolj nekaj tehničnega, kot večina sprva pomisli. 

 

Za najbolj vzoren primer 
kulture Kaizen velja 
TOYOTA. V njihovem proiz-
vodnem obratu Lexusov v 
Kyushuju na Japonskem, v 
povprečju evidentirajo, de-
lijo in izvedejo, zajemite 
sapo, od 60 do 70 idej letno 
na zaposlenega! 

TOYOTA ali na sploh proiz-
vodna podjetja, niso speci-
fična glede izvajanja Kaizen 
postopkov.  

 

Dobro prakso lahko najdemo povsod, na primer v zdravstvu. Bólnica Aso Iizuka, ki je od 
Kyushu, oddaljena slabih 200 km, si je za svoj poslovni model vzela ravno vzor TOYOTE 
in ameriške bólnice Virginia Mason. Na spletni strani te bolnice lahko najdete zavihek, 
kjer je vse lepo razloženo. Pred časom so predstavili primer dobre prakse, ko so v ob-
dobju dveh let sistematičnega izboljševanja, povprečni čas čakanja bolnikov, ki je bil spr-
va 80 minut, ravno s postopki Kaizen, skrajšali na 30 minut. 

Z namenom, da bi predstavili čim več postopkov in primerov uresničevanja Kaizen filozo-
fije, smo oblikovali praktično delavnico, v kateri boste spoznali najbolj razširjene Kaizen 
postopke in kako jih uveljaviti v proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter morda tudi v 
osebnem življenju. 
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Predstavitev udeležencev ter njihovih izkušenj in pričakovanj.   20 min 

Teoretični del: 

• Uvod v Kaizen / 2 uri; 

• Pomen in razlogi za uvedbo Kaizna; 

• Zakaj glede kulture Kaizen ni nihče specifičen? 

• Spoznavanje postopkov Kaizen: 

• Izboljšave; 

• 2 urni  in 2 dnevni Kaizen; 

• Kaizen dogodek; 

• Kaizen projekt … 

• Orodja Kaizen; 

• Kako izbrati pravi Kaizen postopek? 

• Postavitev ciljev, strategije in implementacija Kaizna; 

 

Praktični del: 

Delo v podskupinah (razdelili se bomo po interesnih podskupinah) / 4 ure;  

• Določitev problema ali izhodišča; 

• Izvedba postopka Kaizen na osnovi postavljenih izhodišč v storitveni 
dejavnosti; 

• Izvedba postopka Kaizen na osnovi postavljenih izhodišč v proizvodno 
podjetje; 

• Naučene lekcije; 

• Prenos v prakso. 
 

Zaključek delavnice, sklepi in vtisi   30 min 
 

Komu je delavnica namenjena? 

Delavnica je namenjena tako proizvodni, kot storitveni organizaciji, tako odlo-
čevalcem, kot izvajalcem, z namenom, da vaše delo postane lažje, da boste 
bolj učinkoviti, da bodo vaši delovni dnevi bolj zanimivi, da boste razvili vešči-
ne in sposobnosti nenehnega izboljševanja. 

 

 

KDAJ? 

Preverite ali so za to delavnico razpi-
sani termini na naši spletni strani, 
pod rubriko »Dogodki«. 

Sicer predlagamo, da nas kontaktira-
te za možnosti izvedbe delavnice v 
vašem podjetju. 

Trajanje: od 8:30 do 14:30 

 

KJE? 

Na sedežu podjetja DEMETRA Lean 
Way d.o.o., Bela Cerkev 9, 8220 
Šmarješke Toplice ali na izbrani lo-
kaciji po vaših željah. 

CENA: 190 € 

Cena vključuje: posredovanje znanja 
in izkušenj, pisno gradivo – prosojni-
ce in potrdilo o opravljenem uspo-
sabljanju.  
 

INFORMACIJE: 

Predstavitev najdete tudi na 
www.demetra-leanway.com ali nas 
za podrobne informacije kontaktiraj-
te na: 

T: +386 (0)7 30 73 081  

M: +386 (0)41 928 618 

Elektronski naslov:  

info@demetra-leanway.com 

Vsebina strokovne delavnice 

 ZAKAJ POTRATE REŠEVATI V DIGITALNI OBLIKI?  

Spomnimo se, koliko težav in stresnih situacij doživljamo vsakodnevno, zaradi iskanja pravih dokumentov, težko ber-

ljivih, ročno zapisanih zapisnikov in ostalih obrazcev, izpolnjenih v preteklosti, katere smo zaradi hitenja odložili v na-

pačno mapo ali smo jih izpolnili samo delno. Da ne omenjamo težav pri sledljivosti dodeljenih in izvedenih aktivnosti, 

sprotnem reševanju problemov, kapitalizaciji izkušenj …  

Z digitalnim orodjem boste bistveno izboljšali vizualni nadzor, delo opravili hitreje in optimizirali delovne procese, ki 

jim doslej niste posvečali toliko pozornosti, ravno zaradi številnih ovir, ki jih predstavlja delo v papirni obliki.  

Značilnost uspešnih podjetij je nenehna težnja po izboljšanju vseh delovnih procesov. Ob tem je nujno, da se vključuje-

jo VSI, od operaterja do TOP menedžmenta. DIGITALIZACIJA, seveda poleg vodenja, znanja, razvoja, standardizacije …, 

bistveno pripomore k temu, da si podjetje ustvari konkurenčno prednost.  

http://www.demetra-leanway.com/
mailto:info@demetra-leanway.com
https://demetra-leanway.com/kako-prepreciti-nezgode-pri-delu/
https://demetra-leanway.com/racunalniska-aplikacija-za-resevanje-vecjih-okvar-problemov/

