


Vrhunska proizvodna praksa, najvišji nivo kakovosti, varnosti, 
produktivnosti, ob optimalnih stroških, ni nekaj, kar bi se zgodilo 

samo od sebe, temveč so zato potrebni ključni kadri in kompetence.

„LEAN MANAGER“ je celoletno usposabljanje, ki bo potekalo

od 15. aprila 2020, do 9. junija 2021
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Uvod

Med ključne elemente poslovne odličnosti nedvomno spada usmerjenost v kupce. To ne pomeni zgolj, da kupec dobi kakovosten

izdelek ali storitev, ob pravem času in ugodni ceni, temveč, da se spopadamo z vsemi potratami, ki jih kupec ne bi bil pripravljen

plačati. Temu rečemo, da smo vitki oz. LEAN.

Zasluge za vitko organizacijo in 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 | OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER.
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To je kader, ki izvaja različne operacije, od usposabljanj, promocije, organizacije, Coachinga, priprave strategije … in

skrbi, da se vsi delovni procesi nenehno izboljšujejo. Njihova odgovornost ni izvajanje samih procesov izboljšanja,

temveč razvoj kompetenc VSEH zaposlenih, metod, orodij, pristopov … stalnega izboljševanja.

Kdo je  LEAN MANAGER oz. OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER?

LEAN MANAGER je odgovoren za: 
✓ razvoj metod, orodij in 

pristopov ter standardov za 
doseganje poslovne odličnosti;

✓ izobraževanje in usmerjanje 
vseh zaposlenih, da uporabljajo 
optimalna sredstva (metode, 
orodja, pristope, oblike dela …) 
pri uresničevanju svojih ciljev …
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Proces implementacije sistema LEAN

▪ Na sploh je velik razlog za 

neuspeh podjetij ta, da se dodeli 

odgovornost za uporabo oz. 

izvajanje LEAN metod in orodij,  

strokovnim LEAN sodelavcem. 

Pravilno je, da so vodje dovolj 

kompetentni za izvajanje 

standardiziranih LEAN postopkov 

pri doseganju svojih ciljev 

(performanc).

▪ Na strani 7 in 8 te predstavitve, so 

prikazane LEAN dejavnosti po 

funkcijah v podjetju.

Pano aktivnosti

Pano aktivnosti

Pano aktivnosti

Stroj
1

Šolsko delovišče

Delovišče TPM 

Linija
2

Stroj 1

Stroj 2

Stroj 3…

Delovišče 5S 

Linija
4

Stro 1

Stroj 2

Stroj 3

Vodilni usposabljajo 
in vodijo skupine.

Skupino vodilnih 
usposablja
trener oz. 

inštruktor, ali 
zunanji sodelavec –

svetovalec.

Pano aktivnosti
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Šolsko delovišče 3 – 6 mesece Pilotno delovišče 6 mes. + Do popolnega razširjanja

Usposabljanje Modeliranje Razširjanje / izvajanje

Pilotno delovišče 5S, 
TPM …

Linija
1

Stroj
1

Vodje 
usposabljajo 

skupine. Trener 
oz. inštruktor 

postane COACH.
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Plan Do Check Act
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Izdelava predloga ali pomoč pri oblikovanju vodilnega plana.

Skrb za povezovanje aktivnosti LEAN-
a s cilji in (politiko) strategijo tovarne 

(podjetja).

Podajanje smernic za razvoj LEAN-a 
na višjih nivojih. 

Ocenjevanje napredovanja glede na 
vodilni plan.

Vodenje stroškov (Budžeta) na 
področju LEAN-a.

Priprava poročil o napredovanju. 

Predlaganje točk nadaljnjega 
razvoja. 

M
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 in
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Razvoj metod in orodij.

Priprava predstavitev in pojasnitve načinov izvajanja. 

Usmerjanje vodilnih / izbiranje metod in orodij.

Organiziranje izobraževanj.

Organiziranje aktivnosti na terenu (pomoč pri pripravi 
izvedbe).

Priprava pokazateljev napredovanja.

Izobraževanje in usposabljanje o 
metodah, orodjih in veščinah LEAN-a.

Sodelovanje v delovnih skupinah.

Izvajanje Coaching-a

Zagotavljanje pravilnega načina dela.

Presoja aktivnosti in procesov po 
stebrih.

Izdelava povzetkov pozitivnih točk 
ali točk za izboljšanje.

Preverjanje terminskih planov in 
akcijskih načrtov.

Preverjanje rezultatov.

Povezovanje z vsemi udeleženci 
LEAN pri pripravi standardov.

Predlaganje novih področij dela.

Ukrepanje ali reševanje v primeru 
nedoseženih ciljev.

Ukrepanje v primeru slabe kakovosti 
izvedbe.

Prenašanje vzornih primerov.
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g
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Organizacija informativnih aktivnosti – redna komunikacija.

Organizacija pilotnih delovišč.

Podajanje informacij.

Pridobivanje podpore s strani vodilne strukture.

Organizacija in predstavljanje 
realiziranih aktivnosti.

Vodenje in organizacija sestankov 
napredovanja.

Obveščanje vodij stebrov in vodij 
operativnih ekip.

Ocenjevanje napredovanja.
Udeležba na seminarjih, zunanjih 
usposabljanjih vezano na LEAN.

Promocija in komunikacija glede LEAN 
aktivnosti, metod in orodij.

Izvedba presoj na območju 
implementacije in razširjanja LEAN 

aktivnosti.

Odkrivanje organizacijskih  
pomanjkljivosti na deloviščih.

Povezovanje z vsemi udeleženci 
LEAN-a pri pripravi standardov.

Odpravljanje organizacijskih 
pomanjkljivosti na deloviščih.

Predlaganje aktivnosti za izboljšanje 
pogojev za razvoj LEAN-a.

Prenašanje vzornih primerov in 
dobre prakse.

Podajanje predlogov za priznavanje

Glavne dejavnosti odgovornega za LEAN (manager, vodja, animator, inštruktor ...)
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TOP menedžment
Srednji menedžment in 

podporne funkcije
Vodje Delavci

▪ Sprejemanje ključnih 
odločitev in vključitev LEAN-
a v korporativno strategijo;

▪ Podajanje usmeritev in 
zagotavljanje podpore ter 
sredstev za izvajanje LEAN 
aktivnosti;

▪ Vzpostavitev politike in več-
funkcijskih (cross-
functional) ciljev na področju 
LEAN-a;

▪ Uresničevanje LEAN ciljev 
skozi politiko vodenja in 
audite;

▪ Postavitev sistema, 
opredelitev postopkov in 
strukture, ki omogočajo 
uresničevanje LEAN-a.

▪ Uvajanje in izvajanje ciljev 
LEAN-a po navodilih 
najvišjega vodstva v skladu s 
politiko in več - funkcijskim 
upravljanjem;

▪ Izvajanje LEAN aktivnosti v 
okviru zmožnosti funkcije;

▪ Vzpostavitev, vzdrževanje in 
nadgradnja standardov;

▪ Izvedba intenzivnih 
programov ozaveščanja in 
usposabljanja zaposlenih o 
postopkih LEAN-a;

▪ Pomoč zaposlenim pri 
razvijanju veščin in orodij za 
reševanje problemov.

▪ Izvajanje LEAN aktivnosti v 
okviru svoje funkcije;

▪ Oblikovanje načrtov za 
izvajanje LEAN-a in 
podajanje smernic delavcem;

▪ Izboljšanje komunikacije z 
delavci in vzdrževanje visoke 
morale;

▪ Podpiranje dejavnosti 
majhnih delovnih skupin (na 
primer krogov kakovosti) in 
individualnih izboljšav 
(koristnih predlogov);

▪ Zagotavljanje discipline v 
delovnih skupinah ( pri 
izvajanju delavnic);

▪ Uresničevanje izboljšav.

▪ Zavzeto sodelovanje 
(vključevanje) v manjših 
delovnih skupinah;

▪ Urjenje skozi delavnice;
▪ Predana skrb za samorazvoj, 

da postaneš boljši reševalec 
problemov;

▪ Izboljšanje spretnosti in 
strokovnega znanja z 
medsebojnim 
izobraževanjem.

Vključenost hierarhije v aktivnosti LEAN 
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Od LEAN pripravnika do LEAN eksperta / LEAN MANAGERJA 
▪ Razume okoliščine
▪ Sprejema večje (tudi strateške) odločitve
▪ Ima vizijo, kaj je mogoče
▪ Se mu ni potrebno opirati na smernice ali pravila
▪ Sposoben je razviti rešitve izven začrtanih okvirjev
▪ Obvlada »Coaching« in druge metode vodenja
▪ Razmišlja izven ustaljenih okvirjev »Out of Box«

Ekspert –
LEAN OP EX 
MANAGER

▪ Razume procese

▪ Razvija sistemske rešitve

▪ Zna določiti prioritete

▪ Metode zna prilagoditi situaciji

▪ Prevzema odgovornost za svoje delo

Strokovnjak

▪ Rutinirano izvaja standardizirane procedure

▪ Usposablja in predlaga sistemske rešitve

▪ Zna določiti prioritete

▪ Večino nalog zna izvesti samostojno

Izvajalec

▪ Izvaja metode in orodja optimizacije

▪ Delno zaznava situacije

▪ Vse je enako pomembno

▪ Potrebuje podporo mentorja

Začetnik

▪ Spoznava metode in orodja optimizacije

▪ Izvaja manj zahtevne postopke

▪ Potrebuje veliko navodil in usmerjanja

▪ Težko objektivno oceni situacijo

Pripravnik
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Š
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LEAN MANAGAR je najvišji 
nivo strokovnosti, ki jo lahko 
doseže nekdo, ki dela na 
področju vitke oz. LEAN 
organizacije.

V povprečju je potrebno, da 
napredujemo iz nivoja 
začetnika do nivoja LEAN 
strokovnjaka 
+ 6 let sistematičnega dela.

Za dosego nivoja eksperta, 
strokovnosti, ki jo 
pripisujemo LEAN OP EX 
MANAGERJU, je potrebnih še 
nadaljnjih X let.
Vsi ne uspejo doseči tega 
nivoja strokovnosti. 

Še
st

 le
t
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Koliko „LEAN delovnih mest“ potrebuje podjetje?

Koliko Lean oseb oz. strokovnjakov je potrebnih v podjetju, je odvisno od števila zaposlenih, kako je organizirano delo, na kateri zrelostni stopnji se nahaja

podjetje …

Potrate so prisotne v vsakem, tudi najmanjšem podjetju, zato je pomembno, da se znamo spopadati z njimi. Z rastjo podjetja se množijo tudi potrate, vendar

je pri tem težko postaviti mejo, kdaj postaviti strokovnjaka za LEAN. Pogosto to vlogo na začetku prevzame nekdo, ki to delo opravlja poleg svoje osnovne

funkcije, dokler se ne pojavi potreba po bolj resnem oz. celovitem delovanju. Nenapisano pravilo velja, da je mejnik za postavitev LEAN strokovnjaka, okoli

150 zaposlenih. Večji sistemi običajno štejejo po eno strokovno osebo, zaposleno za polni delovni čas, na 300 do 500 zaposlenih.

Praksa, da vsi skrbijo za Lean ali se ta funkcija dodeli nekomu, ki je na primer vodja proizvodnje, to enostavno ni učinkovito.

Tehnologija

Kakovost

Proizvodnja

Varnost

5S Kaizen TPM DMS

Vzdrževanje

Menedžment

Pomanjkanje Lean osebja ali neprimerna

pozicija LEAN strokovnjaka, pomeni

omejeno delovanje oz. manj izkoriščenih

potencialov, ki nam jih ponujajo izgube.

Njegova vloga je transverzalna ali med-

funkcijska in temu primerno je potrebno

formirati organizacijo.

?
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26. februarja 2020,
smo na enem izmed zaposlitvenih 

portalov v Nemčiji, z vpisom ključne 
besede Lean Manager, našli več kot 

1100 zadetkov.
Potrebno je upoštevati, da obstaja 

nekaj deset ključnih besed, ki jih 
lahko povezujemo z delovnimi mesti 

na področju LEAN-a, operativne 
odličnosti, stalnega izboljševanja … 

Potrebe po LEAN poklicih v svetu so vse večje
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Prikaz hierarhične strukture z LEAN pisarno in pozicijo LEAN MANAGERJA

Večji sistemi imajo v 
svoji organizaciji LEAN 
pisarno, v kateri je več 

strokovnjakov iz 
področja vitke 

organizacije in stalnih 
izboljšav.

Primer
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Proizvodna podjetja niso edina, ki potrebujejo LEAN strokovnjake

V svetu se LEAN 
razmišljanje 
(LEAN THINKING) 
uveljavlja vse bolj 
v vseh družbenih 
elementih in celo 
v domačem 
okolju.
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Predstavitev programa LEAN MANAGER

LEAN MANAGER je celoletno usposabljanje, ki bo potekalo od 15. aprila 2020, do 9. junija 2021.

Program se bo odvijal v 33 dinamičnih dneh, ki smo jih združili v 11 modulov po tri dni.

Ne gre za običajne delavnice ali program usposabljanja, kjer boste spoznavali najpomembnejše metode, orodja,
pristope, mehke veščine na področju vitke organizacije, temveč boste to znanje prenašali tudi neposredno v lastno
prakso. Učili se boste po načelu: »NAREDIM JAZ, NAREDIMO SKUPAJ, NAREDI SAM«.

Pomemben del osvajanja veščin LEAN MANGERJA, sta dva projekta, ki ju boste udeleženci programa uresničili v
svojem podjetju. Od doseženega uspeha obeh projektov, bo odvisen vaš nivo dosežene strokovnosti.

Podrobnejšo vsebino programa si lahko ogledate s klikom na to povezavo:
https://demetra-leanway.com/wp-content/uploads/2019/10/LEAN-MANAGER_POGRAM.pdf

Učenje z delom je garancija, da boste učinkoviti v usvajanju kompetenc, ki jih potrebujete pri premagovanju
vsakdanjih izzivov.

https://demetra-leanway.com/wp-content/uploads/2019/10/LEAN-MANAGER_POGRAM.pdf
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Specialist (nadaljnji izobraževalec) /  Ekspert v obvladovanju osnovnega znanja

4

3

2

1
Ima splošno znanje o delu / Osnovno znanje

Zna narediti s pomočjo/  Povprečno obvladanje osnovnega znanja

Zna narediti samostojno / Napredno obvladovanje osnovnega znanja

Nivo usposobljenosti

Usposabljanje trenerjev  - inštruktorjev  / „Train-the-trainer“

Program LEAN MANAGER ni zgolj običajno spoznavanje in osvajanje LEAN metod, orodij in pristopov, 
temveč visokokakovosten program pridobivanja trenerskih veščin.

Najprej je potrebno 
obvladati nižje nivoje 
usposobljenosti, da 
bi lahko bili dober 

trener!
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Komu vse je program LEAN MANAGER namenjen?

V osnovi je program LEAN MANAGER namenjen strokovnim
sodelavcem za LEAN oz. vitko proizvodnjo, stalne izboljšave,
operativno odličnost … Toda, te kompetence naj bi obvladali do neke
stopnje vsi zaposleni (na primer tudi operater na stroju mora
razumeti postopek 5S). Vsi vodilni, naj bi bili avtonomni pri stalnem
izboljševanju in suvereni lovci na potrate, na ključnih področjih
uspešnosti:
• varnost, 
• kakovost, 
• produktivnost,
• roki,
• človeški viri.

Pogosta praksa v večjih sistemih je, da LEAN strokovnjaki postanejo
direktorji proizvodnje, ali celo direktorji podjetij.

Če primerjamo seznama potrebnih kompetenc med vodilnimi kadri in
LEAN MANAGERJI, najdemo okvirno 80% kompetenc identičnih.
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- Identične kompetence

- specifične kompetence

Legenda:
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Zakaj se je dobro udeležiti programa LEAN MANAGER?

Poleg znanj in izkušenj, ki vam jih bomo posredovali tekom usposabljanj, ponudba vključuje: 
▪ pisna gradiva in delovne dokumente (obrazci ...);
▪ kosilo in napitke na dan usposabljanja;
▪ certifikat glede na dosežen nivo strokovnosti;
▪ dejanske učinke, z izvedbo dodeljenih projektov v lastnem podjetju.

Program LEAN MANAGER je nastajal več let in je prvo usposabljanje take vrste v Sloveniji. Med izvajalci sta dva
mednarodno uveljavljena praktika, ki sta seznanjena z najnovejšimi svetovnimi pristopi pri odpravljanju potrat in
zagotavljanju stalnega izboljševanja.

Glavne prednosti programa LEAN MANAGER so:
▪ Urili se bomo v najnovejših pristopih (s sodobno opremo in zastarelo organizacijo, ne moremo biti uspešni);
▪ Učenje oz. urjenje poteka postopoma po korakih, od bolj preprostih do kompleksnih veščin;
▪ Znanje boste prenašali neposredno v prakso;
▪ Rezultati dela oz. učenja se bodo merili;
▪ Vsak modul obsega certificiranje najmanj ene veščine;
▪ Program se izvaja v slovenskem jeziku in pri nas;
▪ Sposobnosti, ki bi jih pridobivali več let, lahko dobite v enem kompletu. 
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Ključne informacije

▪ 6. marec 2020, predstavitev program v okviru dneva odprtih vrat v našem podjetju;
▪ Do 31. marca 2020 je čas za ne-zavezujočo prijavo;
▪ Predviden začetek programa LEAN MANAGER je 15. aprila 2020 in zaključek po dobrem letu, 9. junija 2021.

DEMETRA Lean Way d.o.o. 
Bela Cerkev 9, 8220 Šmarješke Toplice
ID za DDV: SI93798954
Matična številka: 6233180
Telefon: +386 (0)7 30 73 081   
Mobilni telefon: +386 (0)41 928 618
Elektronska pošta: info@demetra-leanway.com

Pokličite nas, 
radi vam bomo svetovali!


