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MAJHNI KORAKI – VELIK NAPREDEK 

3ZEN d.o.o. / Tacenska 125b, 1000 Ljubljana 
Sistematične izboljšave in inoviranje  

 

 
6 sigma DMAIC, DFSS, vitka proizvodnja, sistematično inoviranje TRIZ in več. 

22--ddnneevvnnaa  pprraakkttiiččnnaa  ddeellaavvnniiccaa  

VVIITTKKEE  PPRROOIIZZVVOODDNNJJEE    

zzaa  ppoovveeččaannjjee  pprroodduukkttiivvnnoossttii  vv  vvaaššeemm  ppooddjjeettjjuu    

Kraj izvedbe: Ljubljana.  

Možnost dogovora tudi za interno izvedbo v vašem podjetju, samo za 

vas, prilagojeno po vsebini in trajanju v ločenem terminu. 

Vabljeni: 

Vodje proizvodnje, izmenovodje, mojstri, vodje kakovosti, člani teamov 

kakovosti, vodje in sodelavci v nabavi, logistiki, tehnologiji, razvoju, vodje in 

sodelavci različnih tehničnih služb, člani teamov za stalne izboljšave, direktorji, 

managerji. 

 

Zakaj 2-dnevna delavnica vitke proizvodnje ? 

 

Vsak proizvodni proces je možno izboljšati in ga narediti bolj vitkega, z manj 

izgubami. Izgube so povezane s PRODUKTIVNOSTJO, so prikrite in jih je 

sistematično mogoče identificirati in izločiti iz procesa. 

Z uporabo vitkosti lahko vsaka organizacija izboljša svoje poslovanje - 

doseganje večje konkurenčnosti in stroškovne učinkovitosti (manj stroškov, 

izgub) najprej v naših proizvodnih procesih in posledično tudi na izdelkih – 

manj napak, izmeta, povečamo kakovost, povečamo produktivnost 

proizvajanja in uspešnost poslovanja.  
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6 sigma DMAIC, DFSS, vitka proizvodnja, sistematično inoviranje TRIZ in več. 

Način izvedbe 2-dnevne praktične delavnice: 

    

''Slišim in pozabim, vidim in si zapomnim, poskusim in razumem.'' 

Delavnico  bomo izvedli v manjši skupini 10 do 12 udeležencev, v dveh dneh. 

Na 2-dnevni delavnici VITKE PROIZVODNJE vas bomo naučili in 

usposobili za uporabo orodij vitkosti v praksi (poglejte vsebino v 

nadaljevanju) 

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja vitke 

proizvodnje, razlag in primerov uporabe orodij vitke proizvodnje, praktične 

primere uporabe orodij in analiz.  

Kaj pridobimo z udeležbo na 2-dnevni delavnici? 

Udeleženci 2-dnevne DELAVNICE VITKE PROIZVODNJE bodo: 

- v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo orodij vitke 

proizvodnje;  

- naučili se pomena in uporabe orodij vitkosti v praksi; 

- na praktičnih primerih spoznali pomen orodij in vplivov izboljšav na 

procese; 

http://www.3zen.si/
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6 sigma DMAIC, DFSS, vitka proizvodnja, sistematično inoviranje TRIZ in več. 

- na treningu se boste naučili UPORABE ORODIJ VITKOSTI in 

USPOSOBILI analizirati stanje in vzpostaviti vitke procese v vaši 

proizvodnji. 

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje 

imela več učinkov: 

- udeleženci boste začeli razmišljati v smeri vitkosti procesov; 

- naučili se boste uporabe novih orodij za doseganje vitkosti; 

- uvedli boste spremembe v svoje proizvodne procese; 

- spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju 

ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne 

prednosti na osnovi nenehnih izboljšav.  

 

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati 

priložnosti za izboljšave in takoj začeli uporabljati orodja vitkosti za nenehno 

izboljševanje produktivnosti VAŠIH proizvodnih procesov. 
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6 sigma DMAIC, DFSS, vitka proizvodnja, sistematično inoviranje TRIZ in več. 

Kaj si lahko obetamo od uporabe vitkosti v praksi ? 

 

Organizacije, ki uporabljajo koncept vitke proizvodnje: 

- porabijo manj virov za proizvodnjo izdelkov; 

- izdelki imajo manj napak (boljša kakovost, manj zastojev, manj popravil, 

manj izmeta, manj stroškov, manj servisnih posegov, itd.) 

- imajo boljšo izkoriščenost opreme (OEE); 

- probleme rešujejo hitreje; 

- v procesih imajo manj zalog, manj izgub v procesih; 

- večja je humanizacija dela, manj je poškodb, varnost je večja; 

- lažje prepoznavajo anomalije v procesih, hitreje reagirajo, hitrejši PDCA; 

- čas dobav do kupcev/odjemalcev je zmanjšan; 

- pravočasnost dobav odjemalcem je bistveno večja; 

- imajo večja uravnoteženost procesa proizvajanja, manj stroškov, 

krajše pretočne čase, večjo produktivnost. 

 

Pregled vsebine 2-dnevne delavnice je podobno prikazan spodaj. 

 

Vsebina 2-dnevne delavnice VITKE PROIZVODNJE izhaja in naših praktičnih 

izkušenj iz podjetij in je nastala skupaj z našimi partnerji iz gospodarstva, 

ki so pomembno so-oblikovali spodnje vsebine (kar v praksi potrebujejo O 

VITKOSTI vodje, izmenovodje, inženirji v proizvodnji in razviju ter podpornih 

službah). 
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6 sigma DMAIC, DFSS, vitka proizvodnja, sistematično inoviranje TRIZ in več. 

Pregled vsebine 2-dnevne delavnice:  

 

DAN 1: (09:00-16:00h) 

09:00h – 11:00h: 

 Uvod v vitkost  

 Zgodovina vitkosti, osnovna ideja 

vitkosti, cilji vitkosti,  VAJA 

 Osnovni pregled orodij vitkosti 

 Izgube v procesih – odkrivanje in 

odstranjevanje, razlaga, primeri, 

podrobno, VAJA – izgube v 

mojem procesu 

12:00 - 12:30h premor (skupno 

kosilo v restavraciji) 

12:30h dalje do 16:00h .... 

 ....nadaljevanje - Izgube v 

procesih – odkrivanje in 

odstranjevanje, podrobno; 

 TEAMSKO DELO: Simulacija 

vitke proizvodnje z uporabo 

orodij vitkosti ...KAIZEN 

uvajanje izboljšav v  

         simuliran proces, analize učinkov  

         posameznega orodja vitke  

         proizvodnje 

16:00h zaključek dneva 1 

 

DAN 2: (09:00-16:00h) 

09:00h – 11:00h: 

 Orodje VSM - Analiza in 

izboljšanje toka procesa, razlaga, 

primer, VAJA, 

 YAMAZUMI diagram, razlaga, 

12:00 - 12:30h premor (skupno 

kosilo v restavraciji) 

12:30h dalje do 16:00h 

 Orodje OEE – izkoriščenost 

opreme, VAJA OEE 

 Zanesljivost vizualne kontrole,  

         VAJA – teamsko delo,  

         simulacija  

 orodje 5x ZAKAJ, primer 

         VAJA  na primeru  

 Orodje ISHIKAWA diagram, VAJA 

 Orodja 5S, SMED, TPM (CPV), 

pregled 

 Uvajanje vitkosti v praksi 

 Povzetek spoznanj  

 

 Podelitev potrdil o udeležbi 

16:00h zaključek dneva 2 
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INVESTICIJA V ZNANJE z 2-DNEVNO DELAVNICO:  

= 490 EUR + DDV na udeleženca za 2 dni delavnice. 

Kotizacija vključuje delavnico, barvno tiskano literaturo v slovenskem jeziku, 

napitke med odmori in dnevna kosila za oba dneva.  

 

POSEBNA UGODNOST ZA TA TERMIN: 

V tem terminu nudimo posebno ugodnost: vsaka 3. oseba iz istega podjetja se udeleži 

izobraževanja brezplačno! 

 

PLAČILO: Po izdanem predračunu pred izvedbo delavnice. 

 

 

Za prijave, predračune in dodatne informacije se  

nam prosim javite na:na e-mail:  

info@3zen.si 

 

Možnost dogovora za izvedbo interno v vašem podjetju   

po vaši meri in posebni ponudbi. 

 

majhni koraki – VELIK NAPREDEK 
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