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SODOBNO REŠEVANJE PROBLEMOV  
»PROBLEM SOLVING« SPLETNI INTERAKTIVNI PROGRAM USPOSABLJANJA 

Namen spletnega interaktivnega programa usposabljanja, je zagotoviti znanje in veščine, potrebne 
za sodobno reševanje problemov pri obvladovanju kakovosti, produktivnosti in varnosti. 

Ali poznate izrek Alberta Einsteina? Dejal je: »Če bi imel na voljo eno uro časa za rešitev problema, 
bi  55 minut razmišljal o težavi in le pet minut o rešitvah.« 

S tem je hotel povedati, kako pomembno je premišljeno delo, da lahko najdemo dobre rešitve. V re-
alnem svetu nastopa veliko ovir, ki preprečujejo učinkovito reševanje problemov, zato moramo ime-
ti bogate sposobnosti in robustne procese reševanja problemov. Mnoge sposobnosti in procesi so 
univerzalni in jih lahko uporabimo ob katerikoli priložnosti, vendar obstaja nekaj specifičnih in tudi 
ključnih elementov, ki jih je dobro poznati in upoštevati. 

Z namenom, da bi prepoznali specifične priložnosti za izboljšanje obstoječih kompetenc in procesov 
reševanja problemov, smo oblikovali unikatni program spletnega usposabljanja, ki ga lahko sprem-
ljate v celoti ali v obsegu, ki vas interesira. 

Vsebina delavnice: 

• 11. februar 2021 – Uvodno spoznavanju elementov učinkovitega reševanja problemov. 

• 18. februar 2021 – Sodobno reševanje problemov produktivnosti / delo na dejanskem prime-
ru kroničnih zastojev in primeru posamičnih zastojev v proizvodnji. 

• 25. februar 2021 - Sodobno reševanja problemov kakovosti / delo na dejanskem primeru 
reklamacije – zunanje neskladnosti in primeru interne ne-kakovosti v proizvodnji, obrav-
navanje kroničnih problemov kakovosti. 

• 4. marec 2021 - Sodobno reševanja problemov varnosti / delo na dejanskem primeru nedo-
seženega rezultata varnosti in primeru konkretne posamične nezgode pri delu. 

Ključne točke delavnice 

• Udeleženci delavnice se bodo seznanili s postopkom reševanja problemov, še zlasti z izvaja-
njem analize osnovnega vzroka na konkretnih primerih. 

• Delavnico bo vodil izkušen inštruktor v postopkih reševanja in v analizah temeljnega vzroka. 
Vsak obravnavan primer, bo izhajal iz realnega primera, reševali pa ga bomo s pomočjo napre-
dne digitalne tehnologije. 

• Udeleženci delavnice se bodo srečali z novim načinom razmišljanja o problemu in se bodo nau-
čili metode strukturiranega reševanja mnogih težav oz. problemov, s katerimi se lahko sreča-
mo na delovnem mestu v proizvodnji. 
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• Popoln uvodni tečaj za učinkovito reševanje problemov in obvezen tečaj za 

vse, ki sodelujejo v procesih reševanja problemov. 

• Udeleženci delavnice se bodo naučili, kako izvajati postopek reševanja pri 

preprostih in tudi zapletenih problemih.  

Vsako izobraževalno, on-line srečanje, bo temeljilo na praktičnih primerih, vključno s prikazom preiskovanja in analizo osnov-
nega vzroka, s pomočjo naprednega digitalnega orodja. 

SODOBNO REŠEVANJE PROBLEMOV  

11. FEBRUAR 2021: OD 9:00 DO 11:30 

• Vrste problemov 

• Procesi reševanja problemov in specifike glede na vrsto problema 

• Opredelitev problema: kaj, kdaj, kje 

• Zakaj ni pomemben "kdo"  

• Kdo JE in kdo NI reševalec problemov? 

• 5 x zakaj,  preiskava osnovnega vzroka 

• Diagram vzrokov in posledic 

• Potreba po dokazih 

• Izvedba nevihte možganov – »brainstorming« 

• Kvalifikacija rešitev in izbira učinkovitih rešitev. 

SODOBNO REŠEVANJE PROBLEMOV PRODUKTIVNOSTI  

18. FEBRUAR 2021: PRVI DEL: OD 9:00 DO 11:30  

                                         DRUGI DEL: OD 13.30 DO 14:30  

• Izzivi pri obvladovanju produktivnosti v proizvodnji 

• Kompetence za reševanje problemov produktivnosti 

• Oblikovanje procesov za učinkovito reševanje problemov na področju produktivnosti 

• Delo na primeru kroničnih zastojev 

• Delo na primeru posamičnih zastojev v proizvodnji  

SODOBNO REŠEVANJE PROBLEMOV KAKOVOSTI 

25. FEBRUAR 2021: PRVI DEL: OD 9:00 DO 11:30  

                                         DRUGI DEL: OD 13.30 DO 14:30  

• Izzivi pri obvladovanju kakovosti v proizvodnji 

• Kompetence za reševanje problemov kakovosti 

• Oblikovanje procesov za učinkovito reševanje problemov na področju kakovosti 

• Delo na primeru reklamacije 

• Delo na primeru interne neskladnosti 

• Delo na kroničnih problemih kakovosti 

SODOBNO REŠEVANJE PROBLEMOV VARNOSTI  

4. MAREC 2021: PRVI DEL: OD 9:00 DO 11:30  

                                 DRUGI DEL: OD 13.30 DO 14:30  

• Izzivi pri obvladovanju varnosti v proizvodnji 

• Kompetence za reševanje problemov varnosti 

• Oblikovanje procesov za učinkovito reševanje problemov na področju varnosti 

• Delo na primeru nedoseženih ciljev glede varnosti  

• Delo na primeru posamične nezgode v proizvodnji. 
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Komu je delavnica namenjena? 
 
Delavnica je namenjena direktorjem, vodjem, inženirjem, tehno-
logom, moderatorjem za reševanje problemov, odgovornim za 
proizvodnjo, kakovost, varnost, zanesljivost, LEAN ali vitko pro-
izvodnjo, vsem, ki želite reševati probleme ali kronične izgube 
na strukturiran in sodoben način. 

• Vodje 
• Inženirji in tehnologi 
• Projektni inženirji 
• LEAN strokovnjaki 
• Izvajalci projektov usmerjenega izboljševanja in 6 Sigma 
• Analitiki vzdrževanja 
• Inženirji v tehnologiji 
• Odgovorni za varnost 
• Odgovorni za kakovost 
• Operaterji 
• Odgovorni za nenehne oz. stalne izboljšave 
• IT strokovnjaki. 

 

Kaj je vključeno v ceno spletne delavnice? 

Cena vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, prak-

tične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s 

predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci 

dan pred pričetkom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izo-

braževanju.  

Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transak-

cijski račun št. SI56 3000 0000 9876 770, Sberbank banka  d.d., 

najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju 

vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe, 

je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam 

bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije. 

 

 

Vsak posameznik lahko izbira med 
udeležbo v celem programu ali 
spremljanjem posameznih delavnic. 

CENA ZA UDELEŽBO V CELOTNEM 
PROGRAMU:  

550,00 € + 22% DDV 

CENA ZA UDELEŽBO NA POSAMIČ-
NI DELAVNICI: 

150,00 € + 22% DDV,  za posamično 
delavnico. 
 

UGODNOSTI: 

Če se na delavnico prijavi več udele-
žencev iz istega podjetja, vsakemu 
naslednjemu udeležencu priznamo 
10% popust. 
 

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 

 
PRIPOMOČKI: 

• Popoln uvodni tečaj za učinkovito reševanje problemov in obvezen tečaj za 

vse, ki sodelujejo v procesih reševanja problemov. 

• Udeleženci delavnice se bodo naučili, kako izvajati postopek reševanja pri 

preprostih in tudi zapletenih problemih.  

 
PREDAVATELJ: 
 
Bojan ŠINKOVEC, certificirani praktik, je svoje temeljno znanje in izkušnje pridobil v avtomobilski indu-
striji, na Japonskem v JIMP – Japan Institute of Plant Maintenance in v Ameriki pri Perfomance Solu-
tions by Milliken. Obvladuje širok spekter metod stalnega izboljševanja, med katerimi so tudi postop-
ki reševanja problemov. S člani svoje ekipe podjetja DEMETRA Lean Way, spada med svetovne pionirje 
v digitalizaciji procesov reševanja problemov. 

Predstavitev predavatelja na Linkedin-u 

http://www.demetra-leanway.com/
mailto:info@demetra-leanway.com
https://www.linkedin.com/in/bojansinkovecdigitallean/

