
 1 

 
 
 
 
 

  

Erasmus+ KA2 – Strateško partnerstvo za poklicno izobraževanje in usposabljanje 

Pogodba št. 2020–1-SI01-KA202–076060 

IO1.A2 
METODOLOGIJA 

USPOSABLJANJA 



 

O1A2 – Poročilo o metodologiji usposabljanja  1Point 2020-1-SI01-KA202-076060 23/07/2021 Rev 01 2/33 

 

 

  

1POINT (1Point: VET usposabljanje z uporabo 1Point učnega pristopa 2020–1-SI01-

KA202–076060) je bilo financirano s podporo Evropske komisije. 
 

 

 

Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno 

koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

 
 

O1.A2 
 

METODOLOGIJA USPOSABLJANJA  

This work is licensed under 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 



 

O1A2 – Poročilo o metodologiji usposabljanja  1Point 2020-1-SI01-KA202-076060 23/07/2021 Rev 01 3/33 

 

KAZALO 

KAZALO 3 

OKRAJŠAVE 4 

1. UVOD 5 

2. CELOVITO PRODUKTIVNO VZDRŽEVANJE (TPM) PREGLED 6 

3. INOVACIJSKI ELEMENTI V 1POINT 14 

3.1 1Point Metodologija 14 

4. PRVA IMPLEMENTACIJA OZ. IZVEDBA 20 

4.1 Lean Proizvodnja in Lean Vzdrževanje 20 

5. ZAKLJUČEK 32 

SEZNAM TABEL 33 

SEZNAM SLIK 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

O1A2 – Poročilo o metodologiji usposabljanja  1Point 2020-1-SI01-KA202-076060 23/07/2021 Rev 01 4/33 

 

Okrajšave 
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TPM Celovito produktivno vzdrževanje  

WCM Proizvodnja svetovnega razreda  
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1. Uvod 
 

Na splošno je cilj Erasmus+ projekta 1Point preoblikovati standardno metodo zagotavljanja 

kakovosti in postopek informacijske varnosti, ki se uporabljata v industriji, v ustvarjalno in 

inovativno metodologijo usposabljanja za sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

Projekt se osredotoča na usposabljanje bodočih vzdrževalcev v industriji in ponudnikov 

storitev z namenom izboljšanja IT spretnosti, spodbujanja zaposljivosti in razvoja inovativnega 

razmišljanja. Tako je glavni cilj drugega 1Point (1-točkovnega) intelektualnega rezultata (O1.A2 

METODOLOGIJA USPOSABLJANJA) mapirati proces „1Point metodologije“, ki se uporablja v 

okviru pristopa celovitega produktivnega vzdrževanja TPM (angl. Total Productive 

Maintenance) v industrijskih panogah, ki delujejo na ravni proizvodnje svetovnega razreda 

(WCM), in razviti novo metodologijo usposabljanja s prilagodljivim preoblikovanjem postopka 

1Point, specializiranega za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Poleg tega bo 

ta nova metodologija del inovativnega okvira usposabljanja, v katerem bodo učenci postali 

lastniki znanja. Metodologija bo skupaj s spletnim tečajem usposabljanja (oblika e-platforme) 

preizkušena, ovrednotena, izboljšana in razširjena, kar bo zagotovilo okolje za učno motivacijo, 

okvir spretnosti in dosežkov, smernice za vodje usposabljanja ter načrt za potrjevanje in 

priznavanje do konca življenjske dobe projekta.  
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2. Celovito produktivno vzdrževanje (TPM) 
Pregled 

Celovito produktivno vzdrževanje (TPM) je celovit pristop k vzdrževanju opreme, ki si 

prizadeva doseči popolno proizvodnjo brez okvar, majhnih postankov/počasnega delovanja, 

napak, ki zagotavljajo varno delovno okolje brez nesreč. Vključeno je, kot je ugotovljeno v 

panogah, ki delujejo na svetovni ravni proizvodnje (WCM), kjer so vključene vzdrževalne 

dejavnosti produktivne in jih izvajajo vsi v organizaciji ter vsi oddelki: vzdrževanje, operacije, 

objekti, inženiring itd., ki si prizadevajo za popolno proizvodnjo1.   

Cilj TPM je nenehno izboljševanje učinkovitosti opreme ob hkratnem vključevanju vse delovne 

sile v izboljševanju dejavnosti majhne skupine. Ključne operativne dejavnosti sistema vodenja 

kakovosti so skupno upravljanje kakovosti (TQM) in celovito produktivno vzdrževanje (TPM), 

kjer je za učinkovitost TPM potrebna polna podpora zaposlenih. Poleg tega je glavni cilj TPM 

povečati splošno učinkovitost opreme (OEE) tj. objekta opreme, hkrati pa obravnavati vzroke 

za pospešeno poslabšanje in izgubo proizvodnje ter ustvariti ustrezno okolje med upravljavci 

in opremo za ustvarjanje lastništva. Če povzamemo, cilj TPM je identificirati in nato opredeliti 

prednostne naloge in odpraviti vzroke za izgube v samoupravljajočih ekipah. 

 

Pristop TPM ima podlago, ki jo sestavlja pet elementov S, ki so sestavljeni iz naslednjih 

elementov: 

• S1 – Razvrsti se uporabljajo za odstranjevanje vsega, kar sploh ni potrebno na 

delovnem območju. 

• S2 – Nastavitev v vrstnem redu se uporablja za organizacijo ostalih zadev. 

• S3 – Sijaj se uveljavlja za čiščenje in pregled delovnega območja, 

• S4 – Standardizacija vzpostavlja standarde za izvajanje prejšnjih treh dejavnosti, 

• S5 – Trajanje zagotavlja redno uporabo standardov. 

 

 
1 TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE. Industrial Press. Terry Wireman. 2nd edition. ISBN 0-8311-

3172-1     
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Cilj S elementov je narediti delovno okolje čisto in dobro organizirano, osem načel TPM (slika 

1) pa se večinoma osredotoča na proaktivne in preventivne tehnike za izboljšanje zanesljivosti 

opreme. Osem stebrov je torej2:  

1. Avtonomno vzdrževanje nalaga odgovornost izvajalcev za rutinsko vzdrževanje, npr. 

čiščenje, mazanje, pregled. 

2. Usmerjeno izboljšanje ima majhne skupine zaposlenih, ki proaktivno sodelujejo pri 

doseganju rednih, postopnih izboljšav v delovanju opreme. 

3. Načrtovano vzdrževanje je načrtovanje vzdrževalnih nalog, ki temeljijo na predvidenih 

in/ali izmerjenih stopnjah okvar in preteklih okvar na spodnjem mestu. 

4. Upravljanje kakovosti se osredotoča na zaznavanje in preprečevanje napak pri 

načrtovanju v proizvodnih procesih, ki uporabljajo analizo temeljnega vzroka (RCA), da 

bi odpravili ponavljajoče se vire kakovostnih napak. 

5. Zgodnje upravljanje opreme vodi praktično znanje in razumevanje proizvodne 

opreme, pridobljene s TPM, k izboljšanju zasnove nove opreme. 

6. Usposabljanje in izobraževanje izvajalcev, vzdrževalnega osebja in menedžerjev, da se 

zapolnijo vrzeli v znanju, ki so potrebne za doseganje ciljev TPM.  

7. Steber za varnost, zdravje in okolje je namenjen ohranjanju varnega in zdravega 

delovnega okolja. 

8. TPM v administraciji ima namen obravnavati in odpraviti odpadke v administrativnih 

funkcijah. 

 

 
2 https://www.leanproduction.com/tpm.html  

https://www.leanproduction.com/tpm.html
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Slika 1: TPM stebri3 

Metoda TPM organizira vse tehnično osebje (vzdrževanje in proizvodnjo) v majhnih 

prekrivajočih se ekipah z določenimi vlogami. Velike probleme razreže na majhne (npr. 

izgube), ki omogočajo določanje in doseganje ciljev tudi s strani ekip TPM. Prav tako daje 

posebna orodja za reševanje problemov in osnovne stebre velikih procesov. Osem stebrov 

TPM je osredotočenih predvsem na proaktivne in preventivne tehnike za izboljšanje 

zanesljivosti opreme, v Tabeli 1 pa je povzeto, kako vsak steber pomaga industriji/organizaciji.  

Tabela 1: Stebri in prednosti2 

# Steber Kako ti pomaga? 

01 Avtonomno 

vzdrževanje 

• Operaterji imajo boljše „lastništvo“ in boljše poznavanje svoje 

opreme. 

• Oprema je dobro očiščena in podmazana. 

• Nujna vprašanja so identificirana, preden postanejo napake. 

• Vzdrževalno osebje je oproščeno nalog na višji ravni. 

02 Osredotočeno 

izboljšanje 

• Ponavljajoče se težave ugotavljajo in rešujejo medfunkcionalne 

ekipe. 

 
3© Noria Corporation 
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• Združuje kolektivne talente podjetja, da ustvari motor za 

nenehno izboljševanje. 

03 Načrtovano 

vzdrževanje 

• Primeri nenačrtovanega časa ustavitve so bistveno zmanjšani. 

• Omogoča, da se večina vzdrževanja načrtuje za čas, ko oprema ni 

predvidena za proizvodnjo. 

• Zmanjšuje inventar z boljšim nadzorom obrabe in delov, ki so 

nagnjeni k okvari. 

04 Upravljanje kakovosti • Posebej se osredotoča na vprašanja kakovosti s projekti za 

izboljšanje, ki so osredotočeni na odstranjevanje temeljnih virov 

napak. 

• Število napak se zmanjša. 

• Zgodnje lovljenje napak prinaša zmanjšanje stroškov. 

05 Zgodnje upravljanje 

opreme 

• Zaradi manjšega števila zagonskih težav nova oprema dosega 

načrtovane ravni zmogljivosti veliko hitreje. 

• Zaradi praktičnega pregleda in udeležbe zaposlenih pred 

namestitvijo je vzdrževanje enostavnejše in bolj robustno. 

06 Usposabljanje in 

izobraževanje 

• Operaterji razvijajo spretnosti za rutinsko vzdrževanje opreme in 

prepoznavanje nastajajočih težav. 

• Vzdrževalno osebje se uči tehnik za proaktivno in preventivno 

vzdrževanje. 

• Menedžerji se usposabljajo po načelih TPM, pa tudi o coachingu 

in razvoju zaposlenih. 

07 Varnost, zdravje in 

okolje 

• Odpravlja morebitna tveganja za zdravje in varnost, kar vodi k 

varnejšemu delovnemu mestu. 

• Posebej se osredotoča na cilj delovnega mesta brez nezgod. 

08 TPM v administraciji • Razširja prednosti TPM prek tal obrata z obravnavanjem 

odpadkov v administrativnih funkcijah. 

• Podpira proizvodnjo z izboljšanim administrativnim poslovanjem. 

 

Končno, obstaja več vključenih korakov TPM, kadar govorimo o implementaciji te filozofije v 

organizaciji 4,5. 

 

V povzetku:  

• Začetno vrednotenje na ravni TPM, 

• TPM Uvodno izobraževanje in propagando (IEP), 

 
4 "Seiichi Nakajima - The Principles and Practice of TPM". www.cetpm.de. Retrieved 2016-03-

09. 

5 Nicholas, John (1998). Competitive manufacturing management. Europe: McGraw-Hill. 
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• Ustanovitev odbora TPM (npr. vodje proizvodnje, vzdrževanja in inženiringa), 

• Razvoj in izvajanje glavnega načrta TPM (programska skupina TM nadzoruje in 

usklajuje izvedbene aktivnosti), 

• Usposabljanje zaposlenih in zainteresiranih strani TPM, 

• Postopek priprave izvajanja (tj. izberite pilotno območje za prikaz konceptov TPM), 

• Oblikovanje politik in ciljev TPM, oblikovanje časovnega načrta za izvajanje TPM (tj. 

oblikovanje odbora). 

Posledično je na sliki 2 prikazan primer notranjih informativnih listov za preprečevanje 

vzdrževanja, ki so se uporabljali v industriji pred TPM, medtem ko so na sliki 3 prikazane 

izboljšave vzdrževanja po filozofiji TPM znotraj iste industrije (s tremi stebri).   

 

 

Slika 2: Listi za preprečevanje vzdrževanja 
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Slika3: Izboljšave preventivnih listov za vzdrževanje  

 

Na splošno se produktivne metode vzdrževanja, povzete na sliki 4 spodaj, uporabljajo po vsem 

svetu za izboljšanje poteka dela, povečanje proizvodnje, povečanje kakovosti in skrajšanje 

časa na trg. Kratek opis vsakega od njih je predstavljen v nadaljevanju. 

 

Slika 4: Metode vzdrževanja  
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Preventivno vzdrževanje (PM) 6  je vzdrževanje opreme in sredstev, ki se redno izvaja na 

rutinski način, da se ohrani nemoteno delovanje, ki preprečuje nenačrtovane in nepričakovane 

izpade, okvare in loma. Zelo pomembno je, da pravilno načrtujete načrtovanje vzdrževanja 

opreme in sredstev, preden pride do težave pri vodenju evidenc. 

Korektivno vzdrževanje (CM) 7 je vzdrževalna naloga (načrtovana ali nenačrtovana), ki 

identificira in popravi napako sredstva/opreme/sistema, ki ga obnavlja v obratovalnem 

stanju/delovnem stanju znotraj dovoljenih odstopanj ali omejitev, določenih za obratovanje. 

Preprečevanje vzdrževanja (MP) 8 je bilo razvito iz koncepta korektivnega vzdrževanja in je 

pomembno za zagotavljanje zanesljivosti in vzdrževanja proizvodnih obratov z zagotavljanjem 

različnih informacij, zbranih med dejanskimi operacijami (podatki o izdelku), v fazo 

načrtovanja.  

Vzdrževanje okvar (BM) 9 (načrtovano ali nenačrtovano) je vzdrževanje, ki se izvaja na 

sredstvu/opremi, ki je polomljeno in ga ni mogoče uporabljati niti z njim upravljati, ta naloga 

vzdrževanja pa je odpraviti napako.  

Poleg tega strategija kakovosti, ki temelji na podatkih: opredelitev, merjenje, analiza, 

izboljšanje in nadzor (Slika 5) se uporablja za izboljšanje procesov. Postopek je sestavljen iz 

petih faz, vključno z orodji, ki se uporabljajo za dokončanje te strategije in se lahko izvajajo kot 

postopek za izboljšanje kakovosti ali kot del drugih pobud za izboljšanje procesa. V bistvu ekipe 

naredijo kratek DMAIC, saj prilagoditev celostnega pristopa upravljanja premoženja zahteva 

čas in: 

• Opredelitev problematičnih področij, 

 
6 https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-preventive-

maintenance#:~:text=Preventive%20maintenance%20(PM)%20is%20the,equipment%20befor

e%20a%20problem%20occurs 

7 MIL-STD-3034 Reliability-centered maintenance (RCM) Process Archived 2011-09-27 at the 

Wayback Machine.  

8 https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/maintenance-prevention-information-

management-system-for-

facility#:~:text=Maintenance%20Prevention%20(MP)%20is%20an,information)%20to%20their%2

0design%20phase  

9 https://www.onupkeep.com/learning/maintenance-types/breakdown-maintenance  

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-preventive-maintenance#:~:text=Preventive%20maintenance%20(PM)%20is%20the,equipment%20before%20a%20problem%20occurs
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-preventive-maintenance#:~:text=Preventive%20maintenance%20(PM)%20is%20the,equipment%20before%20a%20problem%20occurs
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-preventive-maintenance#:~:text=Preventive%20maintenance%20(PM)%20is%20the,equipment%20before%20a%20problem%20occurs
https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/maintenance-prevention-information-management-system-for-facility#:~:text=Maintenance%20Prevention%20(MP)%20is%20an,information)%20to%20their%20design%20phase
https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/maintenance-prevention-information-management-system-for-facility#:~:text=Maintenance%20Prevention%20(MP)%20is%20an,information)%20to%20their%20design%20phase
https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/maintenance-prevention-information-management-system-for-facility#:~:text=Maintenance%20Prevention%20(MP)%20is%20an,information)%20to%20their%20design%20phase
https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/maintenance-prevention-information-management-system-for-facility#:~:text=Maintenance%20Prevention%20(MP)%20is%20an,information)%20to%20their%20design%20phase
https://www.onupkeep.com/learning/maintenance-types/breakdown-maintenance
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• Merjenje rezultatov in ključnih kazalnikov uspešnosti, 

• Analizirati ugotovitve in izbrati, kam se osredotočiti, 

• Izboljšati posebne vidike, komunikacijo, uspešnost, 

• Nadzor nad delom procesa. 

 

 

Slika 5: Metodologija DMAIC10  

 

Poleg tega bi moral biti po DMAIC rezultat prizadevanj za doseganje majhnih ciljev rezultat 

skupnih prizadevanj, ki se delijo z drugimi operacijami, ki se osredotočajo na nekatere kritične 

kategorije (npr. kakovost, varnost, produktivnost, izpadi, zmanjšanje stroškov, zmanjšanje 

slabih izdelkov, skrajšanje časa dobave itd.), pri čemer se pretvarjajo v nekakšne merljive 

izboljšave. Načeloma bi moral biti postopek dosegljiv in na voljo vsem udeleženim članom, 

tako da ne bi prišlo do namernih ali nenamernih izključitev. Prav tako bi moralo biti mogoče 

predlog pripisati določenemu posamezniku ali ekipi, času in procesu. Nazadnje bi bilo treba v 

predlogu opisati tako problem kot predlagano rešitev ali le problem, ki je bil izpostavljen.  

 

 
10https://asq.org/quality-resources/dmaic. 

https://asq.org/quality-resources/dmaic
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3. Inovacijski elementi v 1Point 
Metodologija 1Point je del najsodobnejše metode celovitega produktivnega vzdrževanja 

(TPM), ki se trenutno uporablja samo na internih korporativnih usposabljanjih. TPM je 

celosten pristop k vzdrževanju opreme, ki si prizadeva doseči popolno proizvodnjo in ga 

najdemo v panogah, ki delujejo na svetovni ravni proizvodnje (WCM). WCM je zbirka 

konceptov, ki določajo standard za proizvodnjo in proizvodnjo za drugo organizacijo, ki ji sledi. 

Metodologija se nikoli ni uporabljala na ravni poklicnega izobraževanja in usposabljanja niti 

nikjer drugje v formalnih organizacijah za usposabljanje. Projekt predlaga inovativen koncept, 

ki omogoča prenos metodologije nazaj na raven poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja/nadaljnje ravni poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Tako bodo trenerji 

opremljeni z metodologijo, ki je vitka, prožna in prilagodljiva drugim disciplinam in domenam. 

Poleg tega bodo to lahko storili z uporabo motivacijskega okolja za učenje, ki spodbuja 

sodelovalno in zabavno učenje ter samoocenjevanje. Poleg tega omogoča 

študentom/pripravnikom/vzdrževalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da 

pridobijo in zahtevajo lastništvo nad pridobljenim znanjem, ki je podana v kratkih jedrnatih 

lekcijah. Na ta način se bodo pojavili bolj „odgovorni“ strokovni vzdrževalci, saj jih vodijo na 

učno pot, ki je bližje dejanskim delovnim pogojem, ki jih bodo predvideli, ko bodo vključeni v 

delovno silo prihodnosti (delo v okolju tovarn prihodnosti). 

 

3.1 1Point Metodologija 
Metodologija 1Point je v bistvu „majhni del znanja“, kjer bodo končni rezultat in rezultat 

usposabljanja tisti študenti in/ali interesne ciljne skupine bodo lastniki znanja, ki se bodo 

počutili udobno uporabljati v praksi in delovnem okolju.  V prvem intelektualnem rezultatu 

O1/A1 je vsak konzorcijski partner izvedel začetno fazo raziskave, ki je opravil 

dokumentacijsko raziskavo za pridobitev informacij o obstoječem gradivu, vsebini, učnih urah 

in tečajih usposabljanja, ki ustrezajo trenutnim učnim potrebam vzdrževalcev, pripravnikov in 

študentov PIU na nacionalni ravni, povezanih s sektorjem vzdrževanja za štiri kategorije: 

obogatena resničnost (AR), navidezna resničnost (VR), 3D tiskanje in vitka proizvodnja.   



 

O1A2 – Poročilo o metodologiji usposabljanja  1Point 2020-1-SI01-KA202-076060 23/07/2021 Rev 01 15/33 

 

Obogatena resničnost (AR) 11, 12 je interaktivna praksa realnega okolja, kjer izboljšanje 

objektov, ki obstajajo v resničnem svetu, poteka z računalniško ustvarjenimi zaznavnimi 

informacijami, vsak zdaj in nato v več senzoričnih modalitetah, vključno z vizualnimi, slušnimi, 

haptičnimi, somatosenzorični in vohalnimi (slika 6). 

Navidezna resničnost (VR) (slika 7) je simulirana praksa, ki je lahko podobna ali zelo drugačna 

od realnega sveta, tj. aplikacije virtualne resničnosti (npr. video igre), izobraževanje (npr. 

medicinsko ali vojaško usposabljanje) in poslovanje (npr. virtualna srečanja) ter tehnologija v 

slogu navidezne resničnosti, ki vključuje obogateno resničnost in mešano resničnost, včasih 

imenovano razširjena resničnost ali XR13.  

 

 

Slika 6: Obogatena resničnost14 

 

 

 
11 "The Lengthy History of Augmented Reality". Huffington Post. 15 May 2016. 

12 Schueffel, Patrick (2017). The Concise Fintech Compendium. Fribourg: School of 

Management Fribourg/Switzerland. Archived from the original on 24 October 2017. Retrieved 

31 October 2017. 

13  "Get Ready to Hear a Lot More About 'XR'". Wired. 1 May 2019. ISSN 1059-1028. Retrieved 

29 August 2020. 

14 © Shutterstock Licensed Photo - By Zapp2Photo | stock photo ID: 551791498. 
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Slika 7: Navidezna resničnost15 

 
3D tiskanje (slika 8), imenovano tudi aditivna proizvodnja, je tridimenzionalno ustvarjanje 

predmetov z uporabo CAD ali 3D modela16, kjer se 3D tiskanje nanaša na različne procese, v 

katerih je material nameščen, kombiniran ali utrjen pod nadzorom računalnika, da se ustvari 

tridimenzionalni objekt17, ki dodaja plast materiala po plasteh (npr. plastika, tekočine, prašna 

zrna).  

 

 
Slika 8: 3D tiskanje18 

 
15 https://www.build-review.com/virtual-reality-the-ultimate-safety-and-training-technology/. 

16 "3D printing scales up". The Economist. 5 September 2013. 

17 Excell, Jon (23 May 2010). "The rise of additive manufacturing". The Engineer. Retrieved 30 

October 2013. 

18 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/3d_Printing.jpg. 

https://www.build-review.com/virtual-reality-the-ultimate-safety-and-training-technology/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/3d_Printing.jpg
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Vitka (Lean) proizvodnja znana tudi kot Lean Production, ravno v času proizvodnja in ravno v 

času proizvodnje, ali JIT), je proizvodna metoda, katere cilj je skrajšati čas v proizvodnem 

sistemu, kot tudi odzivne čase od dobaviteljev in do kupcev. 

 

 

 

Slika 9: Vitka proizvodnja19 

 

Tako je konzorcij z uporabo filozofije TPM na področju vzdrževanja in projekta 1Point določil 

cilj usposabljanja tega Erasmus+ projekta: razdelite majhne učne rezultate (enega od stebrov) 

na 4–5 kompetenc, kjer je skupina 4–5 študentov/interesnih ciljnih skupin odgovorna za 

poglobitev z izvajalcem usposabljanja, izvedbe predstavitev in poučevanja drugih, medtem ko 

 
19 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Lean_manufactory_house.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Lean_manufactory_house.png
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na koncu vsi postanejo lastniki vsega znanja. Tako bo uporaba metodologije usposabljanja v 

industriji omogočila: 

• razvoj zaposlenih v panogi: 

o operaterji za izvajanje avtonomnega vzdrževanja, 

o tehniki, ki se bodo osredotočili na vnaprejšnje in preventivno vzdrževanje, 

o inženirji za načrtovanje brez vzdrževalnih strojev  

• Izboljšanje strojev: 

o z izboljšanjem skupne učinkovitosti opreme (OEE), 

o z oblikovanjem varnih strojev s stroški življenjskega cikla (LCC) in „Vertikalni 

start-up“, 

• arhiviranje podjetniških ciljev.  

 

Zato je konzorcij opredelil štiri stebre (slika 10), tj. štiri učne rezultate/izide tega projekta, ki 

bodo zasnovani in obravnavani v času trajanja tega projekta. 

 

 
Slika 10: 1Point metodologija 
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Nato se vsak od štirih učnih rezultatov razdeli na štiri „kompetence“ (slika 11), tj. opredeli 

težave/problem in potrebe, predlaga in izvaja rešitve ter končno spremlja dobljene rezultate 

rešitve. 

 

 

Slika 11: Razčlenitev – razdelitev kompetenc  
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4. Prva implementacija oz. izvedba  
V naslednjem podpoglavju so predstavljeni prva analiza in rezultati, pridobljeni za Vitko 

proizvodnjo (Lean Manufacturing) in Vitko vzdrževanje (Lean Maintenance). Z izvajanjem 

1Point metodologije (podrazdelek 3.1) je na voljo nekaj prvih analiz, priprava in končna 

ugotovitev pa bosta dostavljena v tretji aktivnosti intelektualnega rezultata 1 (O1.A3. RAZVOJ 

ECVET UČNEGA NAČRTA).   

   

 

4.1 Lean Proizvodnja in Lean Vzdrževanje  
Koncept vitke proizvodnje, ima cilj doseči bolj produktivno in učinkovito proizvodnjo, medtem 

ko poskuša odpraviti vse odpadke v proizvodnem in izdelovalnem procesu20, saj je zelo 

pomembno vlagati minimalni vložek, da bi dosegli največji obseg proizvodnje v vseh procesih 

vitke proizvodnje21. Koristi, ki se pridobijo z izvajanjem proizvodnje Lean, so22: 

• Odprava odpadkov, ki so škodljivi stroškovni dejavnik, ki vpliva na roke in vire, ki ne 

zagotavljajo nobene vrednosti za proizvode ali storitve. 

• Izboljšanje kakovosti, ki podjetjem zagotavlja konkurenčnost, hkrati pa izpolnjuje 

zahteve in potrebe kupcev.  

• Zmanjšanje stroškov z boljšimi postopki in ravnanjem z materiali lahko odpravi 

prekomerno proizvodnjo več materialov, kot je potrebno, in s tem zmanjša stroške 

skladiščenja.  

• Skrajšanje časa z neproduktivnimi delovnimi praksami je tudi izguba (tj. nepotrebni 

stroški), učinkovitejše prakse pa ustvarjajo krajše dobavne roke, kar omogoča hitrejše 

zagotavljanje virov in storitev. 

 
20 George, M.L., Maxey J., Rowlands D., Price, M., (2004). The Lean Six Sigma Pocket 

Toolbook. McGraw-Hill; 1 edition. ISBN-10: 0071441190. ISBN-13: 978-0071441193. 

21 Seth, D. and Gupta, V. (2005) Application of Value Stream Mapping for Lean Operations 

and Cycle Time Reduction: An Indian Case Study. Production Planning and Control, 16, 44-59. 

https://doi.org/10.1080/09537280512331325281. 

22 https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-lean-manufacturing 

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-lean-manufacturing
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Ta koncept se je prvič začel v Toyotinem 1930 operativnem modelu „Toyota Way“ (Toyota 

Production System, TPS) 23,24  in znano dejstvo je, da se danes uporablja pet načel za izvajanje 

vitke proizvodnje. Podrobnosti so25: 

• Vrednost: želena „vrednost“ je opredeljena iz glasu strank in koliko so pripravljeni 

porabiti za izdelek/storitev.  

• Preslikava toka vrednosti: identificirani tok vrednosti za vsak proizvod ali storitev, 

analiza materialov in cilj identifikacije odpadkov in izboljšav.   

• Ustvarjanje pretoka: nenehna pretočnost izdelka skozi preostale korake z dodano 

vrednostjo. 

• Vlečni sistem: uvajajte poteg med vsemi koraki, kjer je možen neprekinjen pretok, in 

le, če obstaja povpraševanje.  

• Zasledovanje popolnosti: popolnost se prizadeva s stalnimi izboljšavami procesov 

(npr. Kaizen). 

Na splošno je bilo v vitki proizvodnji (spodaj) odkritih sedem pogostih težav (na sliki 12), 

podrobnosti analize razčlenitve pa so opisane spodaj. 

 

Slika 12: Odpadki vitke proizvodnje 

 
23 Ohno, Taiichi (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. CRC 

Press. ISBN 978-0-915299-14-0. 

24 Shingo, Shigeo. 1985. A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Stamford, Ct.: 

Productivity Press 

25 James P Womack, Daniel T Jones, Lean Thinking, 2nd Edition, ISBN 978-0-7432-4927-0, 

March 1, 2003) 
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Analiza razčlenitve Lean Manufacturing26,27,28, 29,30,31,32 

1. Težava/problem: Prevoz materiala, ki ni potreben. 

Predlagana rešitev: Ustvariti in izdelati popis vmesnih proizvodov na več lokacijah 

skladiščenja – skladiščih in ugotoviti, ali se materiali premikajo iz proizvodnje v 

montažo ali v končne proizvode; Preverite vrstni red proizvodnje za vsako fazo 

proizvodnje in ustvarite optimalen inventar. 

Implementacija rešitve: Uporabljati dobro programsko opremo za upravljanje zalog; 

Pripraviti načrt objekta, ki opisuje gibanje materiala; Uporabite metodo zmanjšane 

minimalne količine naročil (MOQ) namesto shranjevanja velikega števila inventarjev v 

skladiščih. 

Spremljanje rezultatov: Različne metrike in statistike, ustvarjene s programsko 

opremo za vzdrževanje zalog, lahko pomagajo napovedati trende nakupovanja strank 

in izdelke za ohranjanje preglednosti pri naročanju in vzdrževanju ustreznih varnostnih 

zalog (dinamično sledite vzorcem povpraševanja in zahtevam strank pred naročanjem 

določenega izdelka). 

 

Slika 13: Ilustracija transportnih odpadkov 

 
26 https://www.linkedin.com/pulse/7-wastes-lean-manufacturing-beginners-ananth-

palaniappan/  

27 https://www.salesbabu.com/blog/high-inventory-levels-overcoming-the-challenge/   

28 https://home.binwise.com/blog/excess-inventory-how-to-avoid-surplus-

inventory#:~:text=Excess%20or%20surplus%20inventory%20is,only%20went%20through%20ten%

20kegs.    

29 https://www.inturn.com/post/what-is-excess-inventory/     

30 https://blog.worximity.com/en/industry-4_0/3-ways-to-solve-the-motion-waste-problem      

31 https://www.machinemetrics.com/blog/8-wastes-of-lean-manufacturing       

32 https://www.techsolve.org/8-wastes-of-lean-manufacturing/        

https://www.linkedin.com/pulse/7-wastes-lean-manufacturing-beginners-ananth-palaniappan/
https://www.linkedin.com/pulse/7-wastes-lean-manufacturing-beginners-ananth-palaniappan/
https://www.salesbabu.com/blog/high-inventory-levels-overcoming-the-challenge/
https://home.binwise.com/blog/excess-inventory-how-to-avoid-surplus-inventory#:~:text=Excess%20or%20surplus%20inventory%20is,only%20went%20through%20ten%20kegs
https://home.binwise.com/blog/excess-inventory-how-to-avoid-surplus-inventory#:~:text=Excess%20or%20surplus%20inventory%20is,only%20went%20through%20ten%20kegs
https://home.binwise.com/blog/excess-inventory-how-to-avoid-surplus-inventory#:~:text=Excess%20or%20surplus%20inventory%20is,only%20went%20through%20ten%20kegs
https://www.inturn.com/post/what-is-excess-inventory/
https://blog.worximity.com/en/industry-4_0/3-ways-to-solve-the-motion-waste-problem
https://www.machinemetrics.com/blog/8-wastes-of-lean-manufacturing
https://www.techsolve.org/8-wastes-of-lean-manufacturing/
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2. Težava/problem: Presežek zalog (izdelek, ki še ni bil prodan in ki se približuje koncu 

svojega življenjskega cikla). 

Predlagana rešitev: Ugotovite, koliko izdelka se običajno prodaja, medtem ko si oglejte 

pretekle podatke, da bi dobili idejo o sezonskih trendih, izračunali uporabo in odkrili 

najbolje prodajane izdelke. 

Implementacija rešitve: Povpraševanje se nenadoma spremeni v proizvodu, medtem 

ko se določi pravilna parna raven, da bi se izognili pretiranemu naročanju; 

Spremljanje rezultatov: Uporaba centraliziranega sistema zapisov, ki omogoča ogled 

informacij o inventarju, dostop do njih in njihovo posodabljanje od koder koli 

 

Slika 14: Ilustracija inventarnih odpadkov 

 

3. Težava/problem: Ljudje, oprema ali stroji se nepotrebno premikanje iz enega na drugo 

mesto. 

Predlagana rešitev: Razvrstitev orodij in opreme po vrsti; Priprava dokumentacije, 

delovnega reda za nalogo; Zberite surovino blizu delovne postaje. Preoblikovanje 

delovnih postaj za izboljšanje dela osebja ter povečanje ravni zdravja in varnosti. 

Implementacija rešitve: Priprava razporeditve objekta, ki opisuje gibanje zaposlenih; 

Organiziranje in združevanje orodij in delov na delovnem mestu po njihovi lokaciji. 
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Spremljanje rezultatov: Pridobite odziv zaposlenih (nenehna udeležba) pri premestitvi 

materialov, ki povzročijo, da se operater raztegne ali napne.  

 

Slika 15: Ilustracija gibanja odpadkov 

4. Težava/problem: Ljudje (opazovanje delujočih strojev) ali nedejavne opreme so na 

čakanju. 

Predlagana rešitev: Postopek preoblikovanja, ki zagotavlja neprekinjen pretok ali 

pretok enega kosa, hkrati pa standardiziramo delovna navodila. 

Implementacija rešitve: Uporabite vizualne metode načrtovanja v kombinaciji z 

dnevnimi sestanki, da zagotovite, da je vsem jasno, kaj je potrebno za delovni dan. 

Spremljanje rezultatov: Merite čas proizvodnje in ustvarjanje standardnega dela, ki 

zagotavlja, da se procesi bolje ujemajo s časom cikla. 

 

Slika 16: Ilustracija čakajočih odpadkov 



 

O1A2 – Poročilo o metodologiji usposabljanja  1Point 2020-1-SI01-KA202-076060 23/07/2021 Rev 01 25/33 

 

 

5. Težava/problem: Izdelek je preveč proizveden. 

Predlagana rešitev: Pridobiti statistično analizo varnostnih zalog ob stabilizaciji 

časovnega razporeda proizvodnje na podlagi zahtev kupca;  

Implementacija rešitve: Uporaba Pull sistema npr. Kanban za pomoč pri nadzoru ali 

odpravi komponent Work-in-Progress (WIP). 

Spremljanje rezultatov: Uporabite čas takta za uravnoteženje proizvodnih stopenj 

med celicami ali delovno postajo, medtem ko bo merjenje in kartiranje delovnih mest 

povzročilo skrajšanje časa nastavitve, kar bo omogočilo učinkovit pretok majhnih serij. 

 

 

Slika 17: Ilustracija prekomernih odpadkov 

 

6. Težava/problem: Nepotrebne lastnosti izdelka so preveč obdelane ali dodane. 

Predlagana rešitev: Poenostavitev zasnove izdelka in opredelitev potrebnih 

značilnosti; Določite optimiziran potek dela, ki lahko odpravi številne preglede 

kakovosti, štetje itd. med procesi, ob upoštevanju procesa oblikovanja izdelka in 

preverjanja zahtev kupca za naročilo izdelka. 

Implementacija rešitve: Opredelitev značilnosti kakovosti končnega proizvoda; 

Uporabite preslikavo procesov, ki pomaga določiti optimiziran potek dela in nadzor 

kakovosti.  
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Spremljanje rezultatov: Preverjanje uspešnosti proizvodnih nalog, poročanja, 

podpisov in nadzora kakovosti dokumentov ter zavrnjenih vmesnih proizvodov.  

 

 

Slika 18: Ilustracija čezmerne predelave odpadkov 

 
7. Težava/problem: Napake (obdelava in ostanki) zahtevajo drage popravke. 

Predlagana rešitev: Opredeliti standarde kakovosti proizvoda med preverjanjem 

statistične analize in določiti, kolikšen je sprejemljiv odstotek (%) 

izgube/dodelave/odstranitve; Vzpostaviti postopek za nadzor kakovosti, da se 

zagotovijo opredeljeni standardi.  

Implementacija rešitve: Formalizacija dokumentacije za nadzor dokumentov in 

projektnih sprememb, temeljite in dokumentirane metode kakovosti v vseh fazah 

proizvodnje in kontrolni seznami, ki so bili revidirani, da se zagotovi pravilno 

upoštevanje kosovnice (BOM), so učinkoviti načini za nadzor pokvarjenih odpadkov.  

 Spremljanje rezultatov: Revizijske kontrolne sezname, da se zagotovi ustrezno 

upoštevanje kosovnice (BOM) za nadzor pokvarjenih odpadkov. 
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Slika 19: Ilustracija defektnih odpadkov 

Poleg tega lahko več orodij pomaga pri odstranjevanju odpadkov iz katerega koli sistema, ki 

izboljšuje kakovost in čas proizvodnje, hkrati pa zmanjšuje stroške. V tabeli 2 so prikazani 

najpogosteje uporabljena orodja. 

Tabela 2: Orodja vitke proizvodnje (hitri pregled) 

Ime orodja Opis Predstavitev slike  

5S Postopek v petih korakih je 

sestavljen iz seiri(organizirati), 

seiton (urejenost), seiso (čisto), 

seiketsu (standardizirati) in 

shitsuke (vzdrževati), ki se 

uporabljajo za zmanjšanje 

odpadkov ter povečanje 

produktivnosti in učinkovitosti. 

 

Kanban 

deske 

Kanban deska se opira na 

vizualne znake, ki zaposlenim 

pomagajo pri nadzoru inventarja, 

ki pomaga odpraviti inventar in 

prekomerno proizvodnjo 

odpadkov z izvajanjem metode za 
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urejanje pretoka blaga znotraj in 

zunaj tovarne.  

Poka-joke Poka-yoke je mehanizem v 

procesu, ki upravljavcu opreme 

pomaga, da se izogne napakam in 

defektom s preprečevanjem, 

popravljanjem ali opozarjanjem 

na človeške napake, ko se 

pojavijo. 

 

 

Preslikava 

toka 

vrednosti 

Ta metoda vitkega upravljanja se 

uporablja za analizo trenutnega 

stanja (izvajanje izdelka/storitve 

od začetka določenega procesa za 

serijo dogodkov) in načrtovanje 

prihodnjega stanja (dokler ne 

doseže kupca). 

 

 

 

Celovito 

produktivno 

vzdrževanje 

Metoda upravljanja fizičnega 

premoženja se je osredotočila na 

vzdrževanje in izboljšanje 

proizvodnih strojev, da bi 

zmanjšali obratovalne stroške za 

organizacijo, ki zahteva vsa 

področja proizvodnje, vključena v 

koncepte vitke proizvodnje. 

 

 

SMED Kot eden od številnih vitkih 

proizvodnih metod za zmanjšanje 

odpadkov v proizvodnem 

procesu, zagotavlja hitro in 

 



 

O1A2 – Poročilo o metodologiji usposabljanja  1Point 2020-1-SI01-KA202-076060 23/07/2021 Rev 01 29/33 

 

učinkovito sredstvo za pretvorbo 

proizvodnega procesa od zagona 

obstoječega izdelka do delovanja 

naslednjega izdelka.  

 

Kontrolni 

grafikoni 

Kontrolni grafikon je graf, ki se 

uporablja za preučevanje procesa 

in kako se proces spreminja skozi 

čas, kjer so podatki narisani v 

časovnem vrstnem redu. 

 

 

Opozoriti je treba, da je vzdrževanje na splošno postalo osrednja in ključna zadeva v kapitalsko 

intenzivnih proizvodnih sistemih33, 34. Uporabljene so bile različne tehnike, filozofije in 

tehnologije, da bi dosegli višjo raven zmogljivosti in trajnosti sistema, hkrati pa učinkovito 

upravljali življenjski cikel sredstev. Poleg tega vitko razmišljanje in vitka metodologija 

vzdrževanja (ki jo je razvila Toyota) podpirata proizvodne sisteme za proizvodnjo le potrebne 

količine izdelkov v točno določenem trenutku. Zlasti v industriji, vitko delovanje pomeni 

zmanjšanje ali odpravo dejavnosti, ki ne prinašajo dodane vrednosti, tj. inventarja, 

prekomerne proizvodnje, inšpekcijskih pregledov, prevoza. Tako tabela 335 prikazuje povezavo 

med viri odpadkov pri vitki proizvodnji in vitkem vzdrževanju.  

 

 

 

 
33 Mazidi, P.; Tohidi, Y.; Sanz-Bobi, M.A. Strategic maintenance scheduling of an offshore wind 

farm in a deregulated power system. Energies 2017, 10, 313. 

34 Pliego Marugán, A.; García Márquez, F.P.; Pinar Pérez, J.M. Optimal maintenance 

management of offshore wind farms. Energies 2016, 9, 46. 

35 Lean Maintenance Applied to Improve Maintenance Efficiency in Thermoelectric Power 

Plants. Orlando Duran, Andrea Capaldo and Paulo Andrés Duran Acevedo. Energies 2017, 

10, 1653; doi:10.3390/en10101653  
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Tabela 3: Povezava Vitke proizvodnje in Vitkega vzdrževanja 

Vitka proizvodnja Vitko vzdrževanje Predstavitev slike  

Transport materiala.  Prevoz rezervnih delov in 

orodij. 

 

Proizvodnja izdelkov, ki niso 

zahtevani.  

Nadvzdrževanje.  

 

Čakalne dobe med 

operacijami ali med 

operacijo.  

Čakalne dobe med 

vzdrževalnimi dejavnostmi 

ali postopki.  

 

Prekomerno zaloga 

materialov in surovin.  

Nepotrebne zaloge 

rezervnih delov.  

 

Prekomerna obdelava. Pretirana ali pogosta 

vzdrževalna dela. 
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Izdelki ne izpolnjujejo 

standardov kakovosti in jih 

je treba ponovno izdelati.  

Slabo izvedene vzdrževalne 

dejavnosti.  

 

 

Zato je treba opozoriti, da je Lean vzdrževanje jedro, zelo pomemben in glavni element 

uspešne Lean proizvodnje, ki poskuša odpraviti okoljske odpadke, tj. postopkov z nedodano 

vrednostjo (za kupca), neproduktivnosti v procesih in sprememb v hitrosti proizvodnje.  

V skladu s tem v industriji, ki uporablja Lean/vitko proizvodnjo, je proizvodnja načrtovana tako, 

kot je naročena (namesto da bi zgradila zalogo/inventar), majhne velikosti serij pa se hranijo 

med nemotenim premikanjem dela iz ene operacije v drugo (namesto da bi se skladiščile kot 

vmesni inventar). 

Posledično, nenačrtovani izpadi (ki so lahko ogromni) povzročajo velike težave v industriji 

Lean/vitke proizvodnje, medtem ko nenačrtovana popravila prekinejo tok dela v procesu in 

tako vplivajo na čas dostave.  

Tako metoda Lean/vitkega vzdrževanja zmanjšuje in odpravlja dejavnike okvare strojev in 

močno podpira pristop Lean/vitke proizvodnje.  

Kot tak in kot eden od stebrov 1Point metodologije bo nadalje razdelan s povzetkom 

problemov, predlaganjem in implementacijo rešitve ter spremljanjem rezultata, da bo 

strokovnjak za vzdrževanje imel veliko več znanja in izkušenj, kot je bilo prvotno opredeljeno 

v projektu. 
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5. Zaključek  
V fazi predloga je bilo ugotovljeno, da morajo biti vzdrževalci še vedno opremljeni z 

ustreznejšimi orodji IKT, medtem ko je pomembno usposobiti strokovnjake za vzdrževanje za 

ustrezno in varno programiranje, upravljanje in vzdrževanje proizvodnih sistemov. Glavni 

poudarek te dejavnosti in intelektualnih rezultatov (O1/A2) je razvoj nove metodologije, ki se 

bo uporabljala za dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v sektorju poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja. Učitelji/vodje usposabljanja bodo sistematično pripravljali 

strokovnjake za področja vzdrževanja in industrije na splošno z uporabo 1Point metodologije 

usposabljanja ter ponudili IT lekcije o temah, kot so 3D tiskanje, vitka proizvodnja (prva analiza 

predstavljena v pododdelku 4.1), obogatena in navidezna resničnost. Poleg tega smo 

seznanjeni s splošnim konceptom, da dlje kot oprema deluje učinkovito, več denarja lahko 

podjetja prihranijo med svojim obratovalnim ciklom, kar kaže, zakaj postaja usposabljanje s 

področja vzdrževanja tako dragoceno. Z najsodobnejšim 1Point usposabljanjem se bodo tako 

izboljšale digitalne kompetence vzdrževalcev za posamezna delovna mesta razvito v okviru te 

dejavnosti, ki je v skladu s potrebami trga dela. Opozoriti je treba, da imajo 1Point rezultati 

velik potencial za prenosljivost in da bodo spretnosti, pridobljene z usposabljanjem v okviru 

1Point, zaradi izvajanja okvira ECVET prenosljive na vse države EU. Poleg tega bo nova 

metodologija, predstavljena v tem poročilu, razvila prenosljiv model, ki se lahko uporablja tudi 

v okviru usposabljanj drugih tehničnih predmetov na področju poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja.  
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