
 

 

DEMETRA Lean Way d.o.o., T: +386 8 20 52 854, M: +386 41 928 618, E: info@demetra-leanway.com, H: www.demetra-leanway.com 

Ime 5S izvira iz petih japonskih besed Seiri - ločevati, Seiton - 
urejati, Seiso - čistiti, Seiketsu - standardizirati, Shitsuke – 
izvajati v praksi. Koraki sestavljajo strukturirano metodo na-
menjeno učinkovitemu obvladovanju delovnega prostora. 

Sam izraz 5S je v industriji že dobro poznan. Uporabljajo se 
deli te metode, brez védenja širše uporabe, da ne govorimo o 
vpeljavi PROCESA izvajanja 5S. Vzpostavljena strategija in 
proces 5S v podjetju, potrebuje definirane kazalnike uspe-
šnosti in ustrezno naravnanost in organiziranost osebja, le 
tako lahko resnično spremljamo in dokažemo zmanjšanje 
izgub in prihranek na denarju zaradi izvajanja procesa! 

Bolj izkušeni, ki izvajajo že tudi bolj sodobne pristope na tem 
področju, imajo še vedno izziv, da bi dokazali, koliko je bilo 
zaradi izvajanja tega procesa privarčevanega časa, koliko je 
bilo manj materialnih izgub in posledično, koliko je bilo na ta 
način privarčevanega denarja. 

 

DVA KLJUČNA ELEMENTA PRAVILNEGA - PROCESNEGA PRISTOPA 5S 
 

Prvi element: Delo v obliki več-funkcijskih skupin 

Glavna značilnost sodobne organizacije je delo v obliki več-funkcijskih delovnih skupin in izpeljava 
aktivnosti kot projekt. Več-funkcijske delovne skupine so sestavljene iz članov, ki prihajajo iz različ-
nih oddelkov ali funkcij v podjetju. Na tak način se vzpostavi sodelovanje med različnimi oddelki (rušijo 
se običajni silosi), med člani skupine pride do izmenjave idej in znanja, izboljša se komunikacija med 
zaposlenimi, zavzetost. Dosežemo tudi, da so v eni delovni skupini vsi tisti, ki so kompetentni za iz-
boljšanje stanja na izbranem območju. Na ta način se težave odpravljajo hitreje in so opazovane in re-
ševane iz različnih zornih kotov.  

 

Drugi element: Pet korakov, toda različni procesi 

Da si 5 korakov metode sledi po točno določenem zaporedju, je to z razlogom. V tem pogledu se po-
stopek ni spremenil od samega začetka, vse do danes. Značilnost novega pristopa 5S, da se lahko po-
stopek (proces) razlikuje v času izvedbe (izvedba v nekaj urah, nekaj dneh ali v več mesecih), ali v na-
činu izvedbe (kako izvajamo postopek). Čas in način izvedbe je odvisen predvsem od učinkov, ki jih 
želimo doseči. S 5S se lahko zelo uspešno fokusiramo v zmanjšanje izgub, ki so posledica nepopolne-
ga izvajanja 5S. S postopkom 5S lahko zmanjšamo občuten delež izmeta, reklamacij, zastojev, zniža-
mo stroške in tudi preprečimo delovne nezgode, ob predpogoju, da zagotovimo metodološko skladno 
in zanesljivo beleženje usmerjevalnih (ang. leading) in rezultatskih (ang. lagging) kazalnikov.  

Proces 5S, ki ga usmerimo v varnost ang. SAFETY, pogosto poimenujemo 6S. To se izkaže pragmatič-
no že zlasti pri izvajanju rednega nadzora v obliki presoj ali auditov 5S. Piramida nezgod ali »Henrich-
ov zakon« določa statistično pravilo, da določeno število nevarnih pogojev in vedenj, vodi do sora-
zmernega deleža skoraj dogodkov in tudi delovnih nezgod. Z rednim, dovolj pogostim izvajanem audi-
tov 5S oz. 6S, vzdržujemo in izboljšujemo organizacijo na delovnem mestu in kar je najpomembneje, 
zagotavljamo varnost. 

IZVAJANJE POSTOPKA 6S  
POUDAREK NA VARNOSTI | ENODNEVNA STROKOVNA DELAVNICA 
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DELAVNICO IZVAJATA: 

 

IDRIZ SELIMOVIC 

mag. menedžmenta kakovosti, ima dolgoletni izkušnje na področju vodenja proizvodnih procesov in 

uvajanja sprememb iz področja vitke proizvodnje.  
 

MITJA KOKOVNIK 

strokovnjak na področju projektiranja proizvodnje, vpeljave procesov in presojanja podjetij. Specialist 

za reševanja problemov in digitalizacijo procesov stalnega izboljševanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebina delavnice: 

Teoretični del / 2 uri: 

• Spoznavanje različnih pristopov 5S. 
• Postopek uvajanja »WORLD CLASS« modela 5S. 
• Kako s postopkom 6S izboljšamo varnost na delovnem mestu? 
• Kako meriti uspešnost izvajanja 5S? 
• Primeri dobre prakse pri uvajanju 5S v slovenskih podjetjih.  
• Kdaj 5S postane kultura vseh zaposlenih? 

 

Praktični del / 4 ure: 

• Izvedba novega pristopa 5S v realnih pogojih. 
• Pasti pri uvajanju 5S v podjetjih in prijemi za njihovo premago-

vanje. 
• Digitalizacija postopka auditiranja oz. presojanja 6S. 
• Postopek certificiranja na temo poznavanja PROCESA 6S. 

 
Komu je delavnica namenjena?  

Delavnica je namenjena vsem strukturam zaposlenih, ki z osvojenim 
znanjem o metodi lahko vodijo procese 5S na operativni in organiza-
cijski ravni, da boljše organizirajo svoje delo ter poiščejo in uveljavijo 
prihranke na delovnem mestu. Priporočamo jo proizvodnim, storitve-
nim podjetjem, zaposlenim v zdravstvu in javni upravi.  

 

TRAJANJE? 

od 8:30 do 14:30 

 

KJE? 

V poslovnih prostorih DEMETRA Lean 
Way d.o.o.,  Bela Cerkev 9, 8220 Šmarje-
ške Toplice 

 

Če je na delavnico prijavljenih več kot 6 
udeležencev, jo lahko izvedemo tudi v 
vašem podjetju. 

 

CENA: 180 EUR + DDV / udeleženca 

 

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 

Pridružite se nam pri konkretnem osvajanju 
kompetence in pridobite naziv 6S PRAKTIK! 

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

