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OEE ali OBVLADOVANJE SKUPNE UČINKOVITOSTI 
ENODNEVNA PRAKTIČNA DELAVNICA 

OEE - OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS ALI SKUPNA UČINKOVITOST, je eden ključ-
nih kazalnikov uspešnosti (KPI), ki nam prikazuje, kako učinkovito se uporablja proiz-
vodna oprema. 

Skupna učinkovitost (OEE) je izračun, ki ga je v šestdesetih letih 20. stoletja oblikoval Seiichi Nakajima, da bi ocenil, 
kako učinkovito se izkorišča proizvodna oprema in dokazal učinke metode TPM – Total Productive Maintenance.  

Danes je OEE globalno sprejet standard za merjenje proizvodne produktivnosti. Idealen ali 100% OEE pomeni, 
da smo izdelovali le dobre izdelke, najhitreje kar je možno, brez časov zaustavitve. 

Kako izračunamo OEE? 

OEE ali skupno učinkovitost izračunamo, če pomnožimo stopnjo razpoložljivosti (R), s stopnjo zmogljivosti (Z) 
in stopnjo kakovosti (K). 

Navkljub jasni metodi izračuna OEE, predstavlja to področje velike izzive glede zanesljivosti merjenja in še zlasti 
glede obvladovanja oz. vodenja opreme na kateri želimo obvladovati OEE. Kako je mogoče, da nekateri uspejo 
dosegati skoraj 100% OEE, mnogi pa se ne dvignejo višje od 80%? Zakaj je bil včasih 85% rezultat odličen, da-
nes pa je postal povprečen? Kako prepoznati kakovostno programsko rešitev za merjenje OEE? ... 

Vse to so vprašanja, s katerimi se boste soočili skozi interaktivno delavnico in vaje, povezane z izračunom, merje-
njem in obvladovanjem OEE.  

Osvojili boste razumevanje, v čem je razlika med skupno učinkovitostjo in skupno storilnostjo opreme (OVERALL 
EQUIPMENT EFFECTIVENESS & OVERALL EQUIPMENT EFFICENCY).  

Skozi praktične vaje boste osvojili, kako implementirati sodobne postopke merjenja OEE in kako te meritve upora-
biti. Obenem bomo prikazali, kako povezati  te meritve s programi  TPM - Total Productive Maintenance. 

Delavnica je namenjena dvosmerni izmenjavi informacij, da bi dosegli razumevanje pomena OEE in postopke ob-
vladovanja. Udeleženci delavnice morajo biti pripravljeni opisati potrebe, trenutne sisteme, razhajanje med dose-
ženimi rezultati in željenimi cilji, ter trenutne metode za oblikovanje proračuna in utemeljitev rešitev za izboljša-
nje.  
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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 me-
tode 5S, TPM – Total Productive Maintenance in MPM - Management de la Performance des Moyens. Opravil je mnogo speci-
alnih 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 tudi z ameri-
škega svetovalnim podjetjem Perfomance Solutions, kot strokovni sodelavec v projektih optimizacije.  

 

Predstavitev udeležencev ter njihovih izkušenj in pričakovanj. 20 min 

Teoretični del 

• Izkušnje iz prakse: udeleženci delavnice predstavijo svoje trenut-
ne rezultate in cilje ter na kakšen način obvladujejo OEE; 

• Opredelitev največjih izzivov glede merjenja in obvladovanja iz-
gub; 

• Predstavitev norme ali standarda za določitev časov stanj in mer-
jenja izgub; 

• Implementacija ali nadgradnja postopkov ročnega in avtomat-
skega merjenja OEE; 

• Vizualizacija rezultatov OEE in izgub; 

• Metode in pristopi vodenja za izboljšanje OEE; 

• Karakteristike dobre programske opreme za merjenje OEE. 

 

Praktični del 

• Izračun OEE na danem praktičnem primeru; 

• Modeliranje vizualnega prikaza OEE; 

• Izvedba analize vzrokov za izgube in oblikovanje akcijskega načrta. 

Zaključek delavnice, sklepi in vtisi  

Komu je delavnica namenjena? 

Delavnica je namenjena vsem, ki želite svoja proizvodna sredstva izko-

ristiti maksimalno učinkovito, da obratujete brez zastojev in izmeta in z 

optimalnim časom cikla.  

Vabljeni vodje proizvodnje, planerji proizvodnje, vodje vzdrževanja, vodje 

kakovosti, tehnologi, odgovorni za stalne izboljšave.  

Naša delavnica in vaje so zasnovane tako, da ustrezajo vsem nivojem 

organizacije!  

 

KDAJ? 

Objavljeno na naši spletni strani, pod 
rubriko »Dogodki«. 

Trajanje: od 8:30 do 14:30 

 

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«. 
 

KJE? 

DEMETRA Lean Way d.o.o., Bela Cer-
kev 9, 8220 Šmarješke Toplice 

 

CENA: 190 € / udeleženca 

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

Če delavnico izvajamo v naših pro-
storih, poskrbimo tudi za kosilo in 
napitke.  
 

INFORMACIJE IN PRIJAVA: 

Predstavitev in prijavnico najdete na 
www.demetra-leanway.com ali nas 
kontaktirajte na: 

T: +386 (0)7 30 73 081  

M: +386 (0)41 928 618 
 

Elektronski naslov:  

info@demetra-leanway.com 

 

Vsebina strokovne delavnice  

http://www.demetra-leanway.com/
mailto:info@demetra-leanway.com

