
 
Prijave  se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri 

skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške 
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj 

enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2019, ki je sestavni del te prijave. 

 

OOZ GROSUPLJE v Domu obrtnikov v Grosupljem organizira  

Delavnico »UREJENO IN UČINKOVITO DELOVNO MESTO«, 

v petek, 14.6.2019, z začetkom ob 8.00. 

Trajanje: 8 šolskih ur 

Izvajalec: IZZA d.o.o., Slovenska Bistrica  

 

Da je proizvodnja in njeni procesi kar najbolje izkoriščeni, je potrebno zagotoviti, da so delovna 

mesta urejena, varna, ergonomsko naravnana, da so standardizirani postopki dela in kontrole ter 

da so naloge in odgovornosti operaterja ali celotne skupine, ki deluje v celici, liniji ali enoti, vsem 

jasno znane. Vsi se morajo zavedati, da samo urejeno, varno in s tem učinkovito delovno mesto 

zagotavlja dobre rezultate poslovanja proizvodnje ter visoko kakovost izdelkov, pri tem pa 

vplivamo na dobro počutje operaterja in vseh zaposlenih, kar pa je glavni ključ do uspeha 

proizvodnje oziroma celotnega podjetja. Vse to boste izvedeli na tej izredno praktično naravnani 

delavnici, ki je namenjen vsem, kateri so neposredno in posredno vezani na proizvodnjo, vodjam 

proizvodnje, izmenovodjem, vodjam procesov, tehnologom, vzdrževalcem, operaterjem strojev 

in naprav, logističnim služba, kakovosti in kar je najbolj pomembno vodstvu podjetja, ki je 

temelj uspeha vpeljave metod sodobne proizvodnje v podjetje. 

 

Podjetje IZZA d.o.o. je s svojim izbranim predavateljem za seminar 5S – UREJENOST DELOVNIH 
MESTV PROIZVODNJI zadela v polno, ves čas predavanja je bilo dobro vzdušje. Predavatelj je svoje 
predavanje popestril s svojimi izkušnjami iz prakse. S tem je zaposlenim odprl nov pogled na 
urejenost v proizvodnji, kot v režiji. V preprostem jeziku je bilo podanih veliko koristnih informacij in 
smernic za nadaljnjo delo v proizvodnji. 

Davorin Vončina, TAB d.d. Mežica, vodja proizvodnje 
 

 
S koncem lanskega leta smo se v podjetju Monter Dravograd d.o.o. odločili za izvedbo delavnic ter 
vpeljavo projekta »vitko podjetje«. Tako kot vsako podjetje, si tudi naše želi postati in biti »vitko«. 
V sklopu kar nekaj delavnic, smo vodstveni ter deloma tudi ostali kader, spoznali temelje in vizije 
vitkega podjetja ter seveda izpeljali tudi praktični del na področju proizvodnega dela. Vključeni v 
delavnico, oz. slušatelji, so bili z vsebino delavnice ter načinom podajanja informacij zelo 
zadovoljni. Do sedaj smo uredili kar nekaj delovnih mest in se začeli zavedati pomena»čistih miz« 
ter urejene proizvodnje, kateri moramo biti vse službe v pomoč. Učinki delavnice so vidni, vendar 
moramo veliko postoriti še sami. 

Mojca Šavc, univ.dipl.prav, Monter Dravograd d.o.o. 
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Delavnica je organizirana v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja 

enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2019, ki ga sofinancirata občina 

Grosuplje in občina Dobrepolje. Posledično je udeležba na delavnici za upravičence 

subvencionirana. Upravičenci do subvencionirane udeležbe: 

 vsi člani OOZ Grosuplje, 

 vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na 

območju občine Grosuplje,  

 vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje. 

 

Zgoraj navedeni upravičenci poravnajo samo stroške kotizacije v višini 30,00 EUR + DDV na 

udeleženca. Vsi ostali udeleženci plačajo polno ceno, 150,00 EUR + DDV na udeleženca.  

 

Vašo izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v nadaljevanju, pošljite najkasneje do 7.6.2019 na OOZ 

Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si, skupaj s 

potrdilom o plačilu. Plačilo kotizacije izvedite na tekoči račun OOZ Grosuplje: SI56 6000 0000 0052 

160, odprt pri Hranilnici LON.  

 

Za dodatne informacije pokličite 01 786 51 30 (Janez Bajt) oz. pišite na ooz.grosuplje@ozs.si. 

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo. 
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Podrobna vsebina seminarja »Urejeno in učinkovito delovno mesto z poudarkom na 5S metodi 

in njeni vpeljavi«:  

1. 7 + 1 izguba na delovnem mestu proizvodnje (naučimo se jih videti, da lahko kasneje 
pravilno in na pravem mestu ukrepamo) 

2. Kaizen ( spremenimo način razmišljanja) 
3. 5S postopek - metoda 

a. Pet korakov do urejenega delovnega mesta 
b. Vpeljava na delovno mesto 
c. Vključevanje pomembnih služb 
d. Spremljanje učinka vpeljave in doseženega nivoja 

4. Vizualno vodenje 
a. Pomembnost prave informacije, ki vzbudi reakcijo 
b. Odločitev, kaj potrebujemo vizualno boljše 
c. Implementacija na delovno mesto 
d. Povezava z ostalimi metodam 

5. Avtonomno vzdrževanje 
a. Združevanje 5S in Vizualnega vodenja za vzpostavitev osnovnega (vzdrževanja stroja 

in opreme s strani delavca) 
b. Vključitev vzdrževanja 

6. Standardizirano delo 
a. Zakaj je potrebno način dela na stroju standardizirati 
b. Za kaj vse lahko uporabimo standardizirano delo 
c. Praktičen primer s skupino (analiza dela) 
d. Vključevanje službe tehnologije in izkoristek znanja operaterjev 
e. Standardizacija postopka dela 
f. Usposabljanje vseh operaterjev za večji učinek dela 

 

Predavanje bo popestreno s številnimi primeri iz prakse ob aktivnem sodelovanju vseh prisotnih. 
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                    PRIJAVA na delavnico »UREJENO IN UČINKOVITO DELOVNO MESTO« 
(izpolnite z velikimi tiskanimi črkami) 

Naziv podjetja/s.p.:                                                                                                                               Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:  
 

Naslov podjetja/s.p.: Pošta:   
 

Matična številka podjetja/s.p.: Davčna št. podjetja/s.p.: Davčni zavezanec (obkroži): DA NE  
 

Občina  podjetja/s.p.: 
 

Oblika izobr. (obkroži): individualno   skupinsko                      Član OOZ Grosuplje (obkroži):  Da   Ne                               E- naslov:                                                       

IME in PRIIMEK udeleženca/ke Telefon udelež. Naziv oz. vsebina izobraževanja Termin  
Cena izobr.  
(brez DDV) 

 

% oz. znesek povračila 
(izpolni OOZ Grosuplje) 

  UREJENO IN UČINKOVITO DELOVNO MESTO 14.6.2019 150,00  

      

      

      

      

   Plačil SKUPAJ   

 
 

IZJAVA  
 
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. z sedežem v občini ______________________________ izjavljam, da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s 
tokratno pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska 100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom 
»de minimis«. V primeru ugotovitve neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge vrniti.  
 
Ravno tako sem seznanjen z vsebino Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2019, ki je sestavni del te prijave.  
 
Podatki prijave se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja o sami izvedbi naročene storitve in jih bo upravljavec (OOZ Grosuplje) posredoval v uporabo izvajalcu delavnice ter za namene sofinanciranja storitve tudi 
pristojni občini, v kateri ima podjetje/s.p. poslovni sedež. Podatke prijave OOZ Grosuplje zbira in obdeluje za potrebe izdaje računa in se po Zakonu o davku na dodano vrednost hranijo 10 let. 
 

  da OOZ Grosuplje uporabi moje podatke iz prijave  za namene obveščanja o novicah do preklica. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 
Grosuplje, ali preko ooz.grosuplje@ozs.si, zahtevam, da OOZ Grosuplje v 15 dneh preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene obveščanja o novicah. 
 
 
 
Kraj in datum:______________________________________                                                                                Žig                                                     Podpis zastopnika podjetja:_____________________________ 
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