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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava predvideno uvajanje in vzdrževanje 5S metode v 

pisarniške oddelke obravnavanega podjetja na primeru iz oddelka logistike. V teoretičnem 

delu naloge smo predstavili celovito produktivno vzdrževanje -TPM katere glavni steber 

metode je 5S metoda. V nadaljevanju smo predstavili opredelitev in opis 5S metode ter njene 

korake. Kot zadnji del teoretičnega dela naloge smo predstavili obravnavano podjetje, na 

katerem smo izvedli primer uvedbe 5S metode. V empiričnem delu naloge smo predstavili 

potek uvajanja, uvajanje in predvidno vzdrževanje 5S metode v pisarniškem oddelku podjetja. 

V zadnjem delu naloge smo analizirali predvideno uvedbo 5S metode v vse pisarniške 

oddelke v podjetju s pomočjo SWOT analize. V nalogi smo tudi analizirali stroške uvedbe 

metode in predvideno stanje po uvedbi metode. Za konec smo opravili pol-strukturiran 

intervju z vodjo oddelka logistike ter zaposleno v obravnavani pisarni podjetja. V nalogi smo 

spoznali, da je uvedba 5S metode v pisarniške oddelke vredna naložba za podjetje. 

 

Ključne besede: TPM, 5S metoda, celovito produktivno vzdrževanje, Kolektor ATP, d. o. o., 

vitka proizvodnja, oddelek logistike 

SUMMARY 

The final thesis deals with the provided introduction and maintenance of 5S method into 

office departments of the considered company in the case of the logistics department. In the 

theoretical part of the thesis, we have presented the total productive maintenance – TPM, the 

main pillar of which is the 5S method. Further, we have presented a definition and description 

of 5S method and its steps. As the last part of the theoretical part of the thesis, we have 

presented the company taken into consideration, in which we performed the example of 5S 

method’s introduction. In the empirical part of the thesis, we have presented the course of 

introduction, introduction, and planned maintenance of 5S method in the company's office 

department. In the last part of the thesis, we have analysed the planned introduction of 5S 

method into all office departments in the company using SWOT analysis. In the thesis, we 

have also analysed the costs of method's introduction, and planned situation after the method's 

introduction. In conclusion, we have carried out a semi-structured interview with the head of 

the logistics department and an employee in the office of the company taken into 

consideration. In the thesis, we realized the introduction of the 5S method into office 

departments is a worthy investment for the company.  

Keywords: TPM, 5S method, total productive maintenance, Kolektor ATP Ltd., lean 

production, logistics department 

UDK: 005.912(043.2)
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1 UVOD  

V nalogi smo proučili 5S metodo iz vseh dosegljivih tujih in domačih virov ter preučili in 

predstavili predvideno izvedbo, uvajanje in vzdrževanje metode 5S v pisarni obravnavanega 

podjetja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V podjetju Kolektor ATP, d. o. o., smo pri opravljanju strokovne prakse opazili, da bi v 

pisarniške oddelke podjetja lahko uvedli nekatere korake celovitega produktivnega vzdrževanja 

in vitke proizvodnje, kot so ga pred časom že uvedli v proizvodne dele tega podjetja. V 

podjetju smo opazili, da je uvedba celovitega produktivnega vzdrževanja in nekaterih 

elementov vitke proizvodnje prinesla številne pozitivne rezultate. Vodstvo podjetja je po 

metodi 5S spremenilo tudi podobo in delovanje proizvodnje, zaradi česar je zdaj bolje 

organizirana in urejena, kot je bila. Proizvodnja ima talne označbe, odrabljene stvari pa vedno 

vrnejo na določeno označeno mesto. Proizvodnja in njeni zaposleni so po uvedbi procesa bolj 

učinkoviti in organizirani, kot so bili prej. Manj je nepotrebnih premikov zaposlenih in 

neskladij z danimi navodili. Tudi poslovni rezultati so boljši, poleg tega pa je slabših izdelkov 

in izmetov očitno manj, kot jih je bilo pred uvedbo tega sistema. Tako smo ugotovili, da bi 

uvedba 5S metode, ki izhaja iz stebrov celovitega produktivnega vzdrževanja, številne 

pozitivne rezultate lahko prinesla tudi v delovanju in organiziranosti pisarniških oddelkov v 

tem podjetju. 

TPM je angleška kratica, ki pomeni Total Productive Maintenance (celovito produktivno 

vzdrževanje), orodje menedžmenta za doseganje maksimalne učinkovitosti v podjetjih. V 

Sloveniji se je TPM prvič pojavil leta 1987 in je bil, kot v našem primeru, vezan na 

avtomobilsko industrijo (tovarna Revoz). Močna konkurenca v avtomobilski industriji je tudi 

našega proizvajalca avtomobilskih delov prisilila, da začne uvajati različna orodja in metode 

celovite kakovosti, med katere se uvršča metoda TPM. Osnovni namen programa TPM je 

izrazito izboljšanje učinkovitosti v proizvodnji in obenem vzpostavljanje ustvarjalnega vzdušja 

ter večjega zadovoljstva med zaposlenimi pri delu (Lapanja 2013). 

Mlakar (2015) ugotavlja, da je bistvo dejavnosti TPM oziroma namen celovitega vzdrževanja, 

vzpostavitev vitke organizacije. TPM poskrbi za odpravljanje vseh vrst izgub v podjetju in 

doseganje večje dodane vrednosti izdelka ali storitve. Pri delavcu krepi občutek odgovornosti 

za njegovo opremo, vzpostavlja sisteme za vzdrževanje življenjske dobe opreme ali procesa ter 

vsem zaposlenim omogoča pridobivanje dodatnih sposobnosti in znanj. 

5Smetoda je ena izmed vitkih metod, ki izhaja iz 8 glavnih stebrov celovitega produktivnega 

vzdrževanja. Kot prvi steber procesa TPM je 5S metoda najpomembnejši element, saj je osnova 

drugim stebrom TPM za obvladovanje celotnega proizvodnega sistema (Mlakar 2015). 
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5S je metoda vzpostavitve in ohranjanja organiziranega, čistega in varnega delovnega okolja in 

delavcev. To je osnova za učinkovitejše, kakovostno ter okolju prijaznejše, produktivnejše 

delo. Poleg tega je tudi osnova za vitko proizvodnjo in organizacijo dela v podjetjih. 5S je 

metoda, ki vodi k spremembi mišljenja o tem, kdaj je določeno delovno mesto primerno 

organizirano, saj je ravno pravilna organiziranost ključna pri procesih, kjer je udeleženih več 

oseb. 5S metoda zagotavlja primerno organiziranost delovnih mest v proizvodnji in pisarnah 

(Lapanja 2013). 

Sistem je poimenovan 5S oziroma 5S metoda, ker se nazivi vseh korakov metode v angleščini 

in japonščini začnejo s črko S. Najpomembnejša elementa sta sortiranje in urejanje, ker so od 

njiju odvisne nadaljnje izboljšave. Metodo 5S sestavlja 5 glavnih korakov: 

1. Sortiranje (jap. Seiri, angl. Sort) – uredite in odstranite vse nepotrebne stvari. 

2. Organiziranje stvari (jap. Seiton, angl. Set in order) – organizirajte stvari, ki jih potrebujete 

na delovnem mestu. 

3. Čiščenje (jap. Seiso, angl. Shine) – počistite, potem ko ste vse organizirali. 

4. Standardiziranje (jap. Seiketsu, angl. Standardize) - vzdržujte red in čistočo. 

5. Vzdrževanje doseženega (jap. Shitsuke, angl. Sustain) – vzdržujte samodisciplino in 

metodo (LIV Plastika 2004). 

 

Razne študije različnih tujih avtorjev na temo 5S metode po svetu so pokazale, da ima ta 

metoda v podjetjih številne potencialne prednosti. Te so: povečana organizacijska sposobnost, 

boljše razumevanje kupčevih potreb, boljša strategija vizije v prihodnje, izboljšana počutje in 

motivacija delavcev, večja učinkovitost delovne ekipe, zgodnje zaznavanje in preprečevanje 

morebitne škode, povečana kakovost pri delu ter boljše organizirano delovno mesto (Antony in 

Kumar 2011, 76). 

 

Z uvedbo metode 5S v pisarniške oddelke bi v podjetje prinesli »učinkovitejši« način dela ter 

boljše počutje vseh zaposlenih. Posledično bi bilo tudi manj reklamacij in ostalih napak 

zaposlenih, delo v pisarnah pa bi bilo natančnejše in bolj osredotočeno. Zunanja podoba pisarn 

bi bila po uvedbi metode bolj urejena, kot je zdaj, kar bi imelo pozitivne učinke tudi pri iskanju 

novih kupcev, saj bi med ogledom podjetja videli, da je slednje organizirano in ima urejene 

zaposlene. Uvajanje teh petih korakov metode 5S v pisarne bi zagotavljalo stalne izboljšave in 

povečevalo konkurenčne prednosti podjetja in zaposlenih. Posledično bi se izboljšali pogoji na 

delovnem mestu, poleg višje stroškovne učinkovitosti bi se zvišalo tudi zadovoljstvo delavcev. 

Z uvedbo metode v pisarniške oddelke podjetja bi zagotovo pripomogli k zmanjšanju nekaterih 

izmed najpogostejših »7 izgub«, tj. čakanju, odvečnemu delu, popravilom, odvečnemu gibanju, 

odvečnim procesom, zalogam in transportu. 
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1.2 Namen in cilji projektne naloge 

Obravnavanemu podjetju v svoje pisarniške oddelke še ni uspelo vpeljati metode 5S, kot so to 

pred nekaj časa storili v proizvodnem delu tega podjetja, zato smo vpeljavo metode 5S 

prikazali na primeru pisarne logističnega oddelka v podjetju Kolektor ATP, d. o. o. Namen 

izdelave zaključne projektne naloge je bil preučiti vso razpoložljivo domačo in tujo literaturo in 

predstaviti korake metode 5S, povzete iz celovitega produktivnega vzdrževanja in vitkega 

pristopa, ter ustvariti primer uvedbe metode 5S po korakih v pisarniškem oddelku podjetja. 

Sestavljena metoda je primerna za uvedbo v vseh pisarniških oddelkih v podjetju in je zgled za 

druga podjetja po Sloveniji in drugje. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

‒ Preučiti metodo 5S iz vseh dosegljivih tujih in domačih virov. 

‒ Preučiti in predstaviti predvideno izvedbo, uvajanje ter vzdrževanje metode 5S v pisarni 

izbranega podjetja. 

‒ Analizirati predvideno uvedbo metode v pisarno podjetja. 

1.3 Metode za doseganje ciljev projektne naloge 

Za izpolnitev prvega cilja v teoretičnem delu naloge, natančneje pri preučevanju razpoložljive 

literature in predstavitvi podjetja, smo uporabili metodo zbiranja podatkov in zunanjih virov. 

Metodo kompilacije smo uporabili pri povzemanju stališč, opazovanj ter spoznanj tujih in 

domačih avtorjev. S pomočjo komparativne metode smo primerjali spoznanja različnih avtorjev 

in jih zapisali v nalogi. Za izpolnitev drugega cilja v raziskovalnem delu naloge, tj. pri preučitvi 

in predstavitvi predvidene izvedbe, uvajanja ter vzdrževanja metode 5S v pisarni izbranega 

podjetja, smo v pisarniškem oddelku logistike poskusno uvedli omenjeno metodo in preuredili 

videz pisarne po njej. Pri sestavi korakov metode 5S smo uporabljali metodo opazovanja. 

Uporabili smo tudi eno izmed metod kvalitativnih raziskovanj – pol strukturiran intervju 

(Ivanko 2007). Pri izpolnitvi tretjega cilja projektne naloge smo uporabljali SWOT analizo, ki 

je ena izmed najpogostejših in najbolj priljubljenih analiz v poslovanju. Ime SWOT izhaja iz 

začetnic angleških besed: strengths, weaknesses, opportunities in threats. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavljamo, da bi uvedba metode 5S v pisarne podjetja prinesla pozitivne učinke, in da bi 

lahko preko te metode v podjetju dosegli, da bi zaposleni v pisarnah razumeli resničen pomen 

čiščenja in organiziranja kot osnovo za ostala prizadevanja izboljševanja produktivnosti dela.  

Predpostavljamo tudi, da je proces 5S v sklopu z vitkim pristopom vredna in pomembna 

naložba tako za izbrano podjetje kot tudi za druga, saj ima metoda številne prednosti in različne 
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načine delovanja, zato lahko s pravilno uporabo procesov in njihovim vzdrževanjem ustvarimo 

boljše poslovne rezultate in manj morebitnih izgub v poslovanju.  

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo se za prikaz primera uvedbe metode po korakih 

omejili na pisarno oddelka logistike v podjetju. Pri izdelavi projektnega dela smo bili najbolj 

omejeni z razpoložljivostjo literature o metodi 5S v slovenskem jeziku. Največ literature je v 

angleškem jeziku. Najbolj uporabno literaturo za izdelavo projektne naloge so predstavljale 

knjige tujih avtorjev, strokovne publikacije in tuji strokovni članki, veliko koristnih informacij 

in publikacij pa hrani tudi izbrano podjetje v svojem arhivu in na spletu. Pri splošni literaturi 

smo bili omejeni na literaturo, ki se navezuje na vitko proizvodnjo ter celovito produktivno 

vzdrževanje. Prav tako smo bili omejeni pri raziskavah v projektnem delu naloge. Pri pol 

strukturiranem intervjuju smo omejeni na čas in razpoložljivost zaposlenih v pisarni podjetja. 

Pri raziskavah same uvedbe metode 5S v pisarno podjetja in pri spremembi pisarne po metodi 

pa smo omejeni s pripravljenostjo in razpoložljivim časom vodje logističnega oddelka za naš 

obisk ter opazovanje pisarne in njeno pomoč pri pridobivanju informacij, ki jih bomo 

potrebovali. V nalogi nismo objavljali zaupnih podatkov in poslovnih skrivnosti podjetja. 
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2 CELOVITO PRODUKTIVNO VZDRŽEVANJE 

Celovito produktivno vzdrževanje, kasneje v nalogi TPM (Total Productive Maintenance), je 

orodje menedžmenta za doseganje maksimalne učinkovitosti v proizvodnih in drugih poslovnih 

procesih. TPM je celovit sistem, ki ne vključuje zgolj vzdrževanja strojev, temveč tudi 

»vzdrževanje« proizvodnega sistema, v katerega se vključujejo vsi zaposleni v obliki 

skupinskih dejavnosti. Tako kot TQM – Total Quality Management (kar pomeni celovito 

obvladovanje kakovosti), je tudi TPM vodenje in upravljanje opreme na osnovi celotnega 

podjetja. Formalno so to metodo zasnovali leta 1971 na Japonskem, nato je zelo hitro postala 

nepogrešljiv del celovite kulture v avtomobilski, elektronski in drugih industrijah. Kljub dolgi 

in bogati tradiciji pa še vedno ostaja ena najbolj varovanih poslovnih skrivnosti moderne dobe 

in japonskega gospodarskega razcveta. Razširila se je v ZDA, Evropi, Aziji, Južni Ameriki in 

tudi pri nas (Lapajna 2013). 

Popolna definicija TPM temelji na naslednjih petih ključnih elementih: 

‒ TPM strmi k povečevanju učinkovitosti opreme;  

‒ TPM vzpostavlja temeljit sistem za celotno življenjsko dobo opreme; 

‒ TPM se izvaja v različnih oddelkih (inženiring, operacije in vzdrževanje); 

‒ TPM vključuje vsakega zaposlenega, od vodstva do delavcev; 

‒ TPM temelji na spodbujanju motivacijskega vidika, z razvijanjem manjših skupinskih 

dejavnosti (Firdosjahan 2014). 

2.1 Opredelitev TPM 

TPM je kratica, ki pomeni popolno produktivno vzdrževanje vseh procesov, je učinkovit sistem 

vodenja proizvodnega podjetja in vzpostavitve vitke organizacije. Izboljša stanje na področju 

stroškov, kakovosti in dobav odjemalcem. Proces vključuje vse zaposlene v podjetju. Uveljavil 

se je kot standardni program po svetu, uporablja se za doseganje in vzdrževanje »svetovne 

konkurence« in doseganje poslovnih odličnosti. Cilj TPM je povečanje proizvodnje ter 

optimiziranje procesov ob istočasnem povečanju zadovoljstva vseh zaposlenih v podjetju. Cilj 

TPM je tudi maksimiranje izkoristka vseh potencialnih virov in ne zgolj maksimiranje 

razpoložljivosti strojev in naprav (Mlakar 2015). 

Bistvo dejavnosti celovitega produktivnega vzdrževanja je, da, poskrbi za odpravljanje vseh 

izgub v podjetju in doseganje večje dodane vrednosti k izdelku ali storitvi. Poleg tega pa je 

TPM ena izmed ključnih metod za vzpostavitev vitkega podjetja. TPM vključuje vse zaposlene 

in se opira na skupinsko delo pri uresničevanju idej za dosego izboljšanja. Pri delavcih krepi 

občutek skrbnosti za opremo ter razvoj in optimizacijo procesov ter podpira vzpostavljanje 

sistemov za vzdrževanje opreme in proizvodnih sistemov za vzdrževanje življenjske dobe 

opreme ali procesa. TPM omogoča vsem zaposlenim, da pridobijo dodatne sposobnosti in 

znanje (Mlakar 2015). 
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Kaizen Consulting Group na svoji spletni strani opredeli koristi TPM-ja, ki jih prinaša podjetju: 

‒ Produktivno izboljšanje: produktivnost v podjetju se izboljša in posledično je tudi manj 

izgub pri poslovanju. 

‒ Izboljšanje kakovosti: kakovost je rezultat tega, da se zmanjša število napak in okvar pri 

poslovanju in delu zaposlenih. 

‒ Zmanjšanje stroškov: stroški v podjetju so zmanjšani, saj so se izgube in druge dejavnosti, 

ki podjetju niso dodajale vrednosti, zmanjšale. 

‒ Zaupanje zaposlenih: nič napak, nič neuspeha in nič nesreč so pogoji, ki dvigajo 

zaposlenim samozavest. 

‒ Izboljšano delovno okolje: čiste delovne razmere zagotavljajo dobro in sproščeno delovno 

okolje. 

‒ Povečano zadovoljstvo kupcev: TPM vodi do visoke zmogljivosti dobave in zadovoljstva 

kupcev (Kaizen Consulting Group 2016). 

Avtor članka, gospod Paul Hardinam, poroča, kako postaja celovito produktivno vzdrževanje 

zmagovalno orodje izboljšav za organizacije po celem svetu. Na vse bolj konkurenčnem 

svetovnem trgu je edini način, da lahko podjetja preživijo s svojimi proizvodnimi in procesnimi 

sektorji, da postanejo bolj učinkovita (Hardinam 2016). 

Popolnoma produktivno vzdrževanje je podobno metodi 5S, ki ustvarja učinkovito organizacijo 

delovnega mesta in vsakodnevne standardne postopke za izboljšanje varnosti v podjetju, 

kakovosti pri poslovanju, produktivnosti zaposlenih ter boljšem odnosu zaposlenih. V najbolj 

osnovnem pomenu ima TPM tri glavne cilje: nič nenačrtovanih napak, nič napak na izdelkih ter 

nič delovnih nesreč (Byrd 2016). 

2.2 8 stebrov TPM 

Zastopnik podjetja za strateško poslovno svetovanje, gospod mag. Miro Mlakar (Mlakar 2015), 

opredeli metodo TPM po njenih osmih glavnih stebrih, po katerih deluje metoda in iz katere je 

tudi prevzeta obravnavana metoda 5S, ki je najpomembnejši steber metode TPM. Ti stebri so: 

‒ 5S čiščenje in organiziranje: čiščenje in organiziranje delovnega mesta pomaga ekipi pri 

odkrivanju težav. Delovna mesta morajo biti urejena po načelih metode 5S, da se lahko 

učinkovito začne z dejavnostmi na drugih ravneh uvajanja TPM. 

‒ Avtonomno ali samostojno vzdrževanje (z operaterji): avtonomno vzdrževanje pomeni, da 

operaterji sami vzdržujejo svoje stroje ali naprave po najvišjih standardih razpoložljivosti. 

Operaterji so usposobljeni, da to storijo prek strukturiranega pristopa sedmih korakov za 

avtonomno vzdrževanje. 

‒ Izboljševanje opreme in optimizacija procesov: "kai" – pomeni spremembo in "zen" – na 

boljše. Kaizen predstavlja majhne izboljšave, ki se izvajajo neprestano in vključujejo vse 

ljudi v organizaciji. 
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‒ Načrtovano vzdrževanje (sistem preventivnega vzdrževanja): namen načrtovanega 

vzdrževanja je vzpostaviti sisteme preventivnega in napovednega vzdrževanja za opremo in 

orodja.  

‒ Kakovost pri vzdrževanju: zagotavljanje kakovosti in dejavnosti za razvoj opreme sta tesno 

povezani področji. Stopnja kakovosti je v neposredni povezavi s stanjem materiala, 

natančnostjo opreme, produktivnimi metodami in procesnimi parametri.  

‒ Izobraževanje in usposabljanje: Izobraževanje in usposabljanje nista ločen steber, ampak 

predstavljata dejavnost znotraj vseh ostalih sedmih stebrov. V podjetju je potrebno zaradi 

učinkovitejšega reševanja problemov in izboljševanja organizacijskega in tehničnega znanja 

vseh zaposlenih. 

‒ "Pisarna" TPM: nepotrebno delo s papirji in dokumenti ali poročili se je v japonskem 

sistemu izkazalo za neproduktivno. Vzpostaviti je treba zelo učinkovito administrativno 

podporo in jo nenehno izboljševati za podporo posameznemu oddelku.  

‒ Ravnanje z okoljem in vzdrževanje varnosti: sistemi za vodenje okolja in varnosti morajo 

biti del sistema proizvodnje, saj so lahko le tako resnično učinkoviti, da se ne poškodujejo: 

človek, stroj ali naprava, orodje, prostori in okolje, izdelek ali sam proces dela. 

2.3 TPM v koncernu Kolektor 

Projekt TPM v koncernu Kolektor sega v leto 1998, ko so sprejeli odločitev, da s pomočjo 

metode TPM začnejo z nenehnim izboljševanjem učinkovitosti opreme in dvigovanjem ravni 

znanja v vseh proizvodnih podjetjih koncerna Kolektor. Ustanovljena je bila tudi projektna 

skupina. Glavni cilj projekta TPM je bil doseganje načela nič izgub – nič okvar, nič napak ter 

nič nesreč na delu. To pa dosežemo z odpravo šestih velikih izgub. Te izgube so: okvare, 

nastavitve in namestitve, čakanje in mali zastoji, zmanjšanje hitrosti izmeta in dodelave ter 

izgube ob zagonu strojev. Za izvedbo metode TPM je bila dodeljena odgovornost članom 

projektne ekipe, zato je bila določena odgovorna ekipa, ki je prevzela odgovornost za izpeljavo 

in vzdrževanje projekta. Njihove funkcije so bile: 

‒ Koordinator TPM – odgovoren je za prenašanje znanj, stalno spremljanje in koordiniranje 

celotnega procesa TPM. Sodeluje na vseh srečanjih na posameznem stebru procesa TPM na 

ravni podjetja. 

‒ Vodja podprojekta – prenaša znanja in izkušnje posameznega stebra TPM na skrbnike. Je 

tudi vodja projektov za posamezni steber TPM. Organizira tudi srečanja s skrbniki 

posameznega stebra v diviziji. 

‒ Skrbnik TPM v diviziji – spremlja delo na področju procesa TPM za svojo divizijo. 

Organizira sestanke, kjer mu skrbniki posameznega področja v diviziji poročajo o 

napredku. 

‒ Skrbnik posameznega stebra TPM v diviziji – opravlja dejavnosti in podaja informacije do 

vodij o nalogah, za katere so odgovorni. Udeležuje se sestankov, ki jih skliče vodja 

podprojekta (Lapajna 2013). 
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Delo v procesu TPM je skupinsko in se izvaja na ravni posameznega stebra metode, kjer so 

vključeni vsi skrbniki posameznega področja po divizijah in podjetjih. Vodja podprojekta v 

proizvodnji preveri potrebe po izboljšavah in pripravi predlog za mesečni sestanek. Na 

mesečnih sestankih se pregledajo dejavnosti preteklega mesca po posameznih divizijah in vodja 

podprojekta poda načrt za naslednji mesec. Skrbniki posameznih področij izvedejo dane 

dejavnosti v vseh podjetjih koncerna (Lapajna 2013). 
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3 METODA 5S 

Metoda 5S je sistem, filozofija in hkrati kultura. Prava moč 5S metode se razkrije sama, ko 

celotna organizacija spozna ideale metode in ko zaposleni vidijo, da se poslovanje in rezultati 

poslovanja spreminjajo na boljše (Geck 2013). 

Načelo 5S je filozofija organiziranja in vodenja, da se rešimo vseh potrat ali izgub, ki izhajajo 

iz neurejenega delovnega okolja. Osnovni cilj metode 5S je vzpostaviti višjo raven kulture in 

učinkovitosti na delovnem mestu. Je preprosta in izvedljiva v vseh poslovnih ali proizvodnih 

procesih ter primerna za vsakogar (Lapanja 2015a). 

Čeprav običajno metoda 5S ne reši problemov današnjih izzivov konkurence, zagotavlja trdne 

temelje za doseganje operativne odličnosti. Dejstvo je, da, nekatera vrhunska podjetja trdijo, da 

ne more biti nobenega izboljšanja v podjetju brez pristnosti omenjene metode (Bresko 2015). 

Najpogostejše vprašanje vseh, ki začnejo z uvedbo 5S metodologije, se glasi: Kako biti uspešen 

pri uvedbi in nadgrajevanju 5S v podjetju? Edini pogoj, ki nam zagotavlja uspeh metode 5S, je 

vzpostavitev sistema za ocenjevanje in nagrajevanje. S temi izpolnjenimi pogoji je uvedba 5S v 

podjetje veliko lažja, hitrejša in tudi obstojna (Pečečnik 2014). 

3.1 Opredelitev in opis metode 

Metodologija 5S je bila razvita na Japonskem po drugi svetovni volji, med letoma 1948 in 

1975. Metoda se je prvotno imenovala »just in time production«, kasneje pa se je preimenovala 

v Toyota Production System (TPS), saj sta jo v svojem podjetju razvila in uvedla lastnik 

Sakichi Toyoda in njegov sin Kilchiro skupaj s pomočjo Toyotinega inženirja po imenu Taiichi 

Ohno. Toyotin proizvodni sistem TPS je bil integriran tehnični sistem, ki je vseboval filozofijo 

in prakso upravljanja v podjetju. TPS je organiziral proizvodnjo in logistiko za proizvajalca 

avtomobilov, vključno z interakcijo med dobavitelji in kupci. Toyota je prvič svojo metodo 

TPS razkrila in začela deliti s svojimi dobavitelji leta 1990. Zaradi zanimanja za uporabo 

metode je podjetje ponujalo izobraževanja na temo te metode za druga podjetja. Podjetje je celo 

doniralo svojo metodo v dobrodelne namene, da bi s tem metoda postala razpoložljiva drugim 

podjetjem po svetu. Tako je s časoma po svetu dobila angleško ime 5S method, kar pri nas 

pomeni 5S metoda (Wikipedia 2016). 

5S je metoda za vzpostavitev in ohranjanje organiziranega, čistega in varnega delovnega 

okolja, kar je osnova za učinkovito, kakovostno, okolju prijazno in produktivnejše delo. Spada 

v temeljni steber TPM (Total Productive Maintenance) in je osnova za lean production oz. 

vitko organizacijo dela. Če zaposleni v organizaciji razumejo resnični pomen čiščenja in 

organiziranja kot osnovo, za vsa ostala prizadevanja za izboljšanje produktivnosti dela in jim to 

preide v navado, bo to močno povečalo učinke ostalih dejavnosti in poenostavilo vsakodnevno 

delo (Mlakar 2015).  
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Prevzet odnos do organiziranosti, urejenosti in čistoče bo preprečil, da bi se delovni prostori 

ponovno pogreznili v neorganiziranost in omogočil sodelavcem lažje in bolj produktivno delo. 

5S je metoda, ki vodi k spremembi mišljenja o tem, kdaj je določeno delovno mesto primerno 

organizirano. Pri procesih, pri katerih je udeleženih več oseb, je pravilna organizacija ključna. 

Metoda zagotavlja primerno organiziranost delovnih mest v proizvodnji in pisarnah (Mlakar 

2015). 

3.2 Koraki metode 5S 

Metodo 5S včasih imenujemo tudi »5 stebrov«, saj tako kot fizični stebri, ki držijo neki objekt, 

ima tudi 5S metoda 5 elementov, ki podpirajo učinkovitost sistema. Delujejo kot stebri objekta, 

če se en steber podre ali ima napako, je lahko ogrožena cela struktura objekta (Geck 2013). 

Ker se vsi nazivi korakov metode v angleščini in japonščini začnejo s črko S, je metoda 

imenovana 5S metoda. Metodo 5S sestavlja 5 korakov: 

1. Urejanje in odstranjevanje nepotrebnih stvari (angl. Sort, jap. Seiri); 

2. Organiziranje stvari, ki jih ne potrebujemo (angl. Set in order, jap. Seiton); 

3. Čiščenje (angl. Shine, jap. Seiso); 

4. Standardiziranje (ang. Standardize, jap. Seketsu); 

5. Vzdrževanje doseženega stanja (angl. Sustain, jap. Shitsuke) (LIV Plastika 2004). 

3.2.1 Sortiranje (angl. Sort) 

Pri prvem koraku metode se najprej za vsak predmet v delovnem območju posebej vprašamo: 

ali je predmet tu potreben? Če je potreben, v kakšni količini? Ali mora biti postavljen prav 

tukaj? Iz delovne enote odstranimo vse predmete (pisarniške in druge), ki niso potrebni za 

tekoče pisarniško delo, saj nas samo ovirajo. Za skupne predmete, ki jih uporabljajo vsi 

zaposleni, pri opredelitvi pomembnosti in lokaciji predmetov sodelujejo vsi. Po skupni 

opredelitvi predmete ustrezno shranimo ali premestimo na novo lokacijo po področjih uporabe. 

Predmete lahko postavimo tudi v skupno področje (LIV Plastika 2004). 

Predmete v delovnem okolju nato razvrstimo v 3 kategorije: pomembne, srednje pomembne in 

nepomembne. Pomembne predmete, ki jih potrebujemo vsak dan pri svojem delu, imamo 

spravljene v samem delovnem območju. Srednje pomembne predmete, ki jih potrebujemo le 

enkrat tedensko ali enkrat mesečno, pa spravimo drugam, da nas ne ovirajo pri delu. 

Nepomembne predmete, ki jih potrebujemo enkrat letno, spravimo ven iz delovnega območja 

ali pa se jih znebimo (Bajador 2013). 



 

11 

3.2.2 Organiziranje (angl. Set in order) 

Fazo organiziranja začnemo, ko je faza urejanja dokončana. Potrebne stvari uredimo tako, da so 

vedno, hitro in lahko dosegljive. Vsakdo, ki jih potrebuje, jih hitro najde in vrne na svoje 

mesto. Lokacije predmetov v delovnem prostoru določimo glede na pogostost uporabe. 

Predmet, ki ga v delovni enoti pogosto uporabljamo, je v njeni neposredni bližini. Predmeti se 

shranjujejo skupaj, če se uporabljajo skupaj, in v zaporedju, v katerem se uporabljajo. Prostor 

shranjevanja predmetov naj bo večji, tako da predmete z lahkoto premikamo in uporabljamo ter 

jih nato spet vrnemo na svoje mesto. Ko se odločimo za najboljšo razporeditev vseh predmetov, 

o tem seznanimo zaposlene, tako da bo vsakdo vedel, kam in koliko posameznih predmetov 

spada v določen prostor. To lahko naredimo na več načinov. Eden izmed najpogostejših 

načinov so napisi in oznake. Napise in oznake pogosto uporabljamo za prikaz imen delovnih 

prostorov, lokacij pisarniških pripomočkov, prostorov za shranjevanje opreme, skupnih 

pripomočkov ter za označbo postavitve dokumentov (LIV Plastika 2004). 

3.2.3 Čiščenje (angl. Shine) 

Čiščenje izvajamo tako, da določimo stvari, ki jih je treba očistiti. To so lahko pisarniški 

predmeti, oprema ali sam delovni prostor. Določimo področja odgovornosti in urnike čiščenja 

znotraj delovne skupine. Določimo tudi metode čiščenja. Vsakodnevne čistilne dejavnosti 

vključujejo pregled pred začetkom dela izmene, med samim delom in po zaključku izmene. 

Opredelitev metod čiščenja vključuje: 

‒ izbiro ciljev in orodij: določiti je treba, kaj se bo počistilo na vsakem področju in kateri 

čistilni pripomočki se bodo uporabljali za čiščenje; 

‒ določiti, kaj se bo čistilo: čiščenje se mora izvajati vsakodnevno in ne sme vzeti veliko 

časa, najbolje je med samim delom; 

‒ določitev standardov čistilnega postopka: zaposleni morajo vedeti, katere postopke naj 

upoštevajo za učinkovito izrabo svojega časa (LIV Plastika 2004). 

Pri metodi 5S je čiščenje naloga vseh zaposlenih. Ko se faza čiščenja zaključi, se bosta zgodili 

dve stvari. Prvič, zaposleni bodo radi prihajali na delo v čisto in organizirano okolje in kot 

drugič, ker skrbimo za opremo in delovno območje, bomo imeli manj nepotrebnih premikov 

zaposlenih in manjšo verjetnost za izgubo ali uničenje opreme. Vse to pa pomeni večjo 

produktivnost in nižje stroške za podjetje (Geck 2013). 
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3.2.4 Standardizacija (angl. Standardize) 

Standardizirati pomeni formalizirati referenčna stanja in določiti dejavnosti, ki jih je treba 

redno izvajati; nekatere vsakodnevno, da bi ohranili doseženo raven po izvedbi predhodnih 

korakov (Kolektor ATP 2015a). 

Osnovni namen koraka standardizacije je preprečiti vračanje na stanje pred uvedbo prvih treh 

korakov metode. S standardizacijo preprečimo vrnitev stanja na raven pred začetkom uvajanja 

metode. Preprečimo tudi iskanje pisarniških pripomočkov in materiala. V vsaki delovni skupini 

pisarniškemu oddelku določimo področja odgovornosti, urnike čiščenja in diagrame opravil. 

Standardizacija se močno nanaša na disciplino in vizualno kontrolo. Jasno označeni prostori za 

shranjevanje že na prvi pogled kažejo, kam kaj sodi in v kakšni količini. Vidno urejanje 

postane navada, kjer so zaposleni navajeni vračati predmete na svoje mesto. To lahko storimo 

na dva načina: poskrbimo za to, da je predmete težko prestaviti na napačno mesto, ali pa 

poskrbimo, da je nemogoče postaviti predmete na napačno mesto (LIV Plastika 2004). 

Četrtki korak metode standardizacije vključuje zagotavljanje sistema, ki v podjetju zagotovi, da 

vsak počne stvari na enak način. Vloge in odgovornosti morajo biti jasne in dosledne. Treba je 

zagotoviti usposabljanje zaposlenih, kako uporabiti tehnike metode 5S in kako jih uporabljati 

na enak način. Uveljaviti je potrebno standard, po katerem se ravnajo zaposleni v pisarniških 

oddelkih (QTP 2016). 

Standardizacija vključuje oblikovanje vizualnih kontrol in smernic za ohranjanje 

organiziranega, urejenega in čistega delovnega mesta. Prvi trije koraki metode se pogosto 

izvajajo pa navodilih ali ukazu. Standardizacija pomaga, da se okolje spremeni v naravno, 

vsakodnevno in standardno vedenje (Mahalik 2016).  

3.2.5 Vzdrževanje doseženega stanja (angl. Sustain) 

Bistvo pete faze metode 5S je zagotavljanje obstoja že uvedenih pravil te metode z 

vsakodnevnim, doslednim izvajanjem predhodno določenih pravil ter z rednim preverjanjem 

njihove pravilne uporabe (Kolektor ATP 2015a). 

Prvi štirje koraki metode nam za izvedbo vzamejo kar nekaj časa in dela, toda na daljši rok 

prinaša ta naložba veliko povračilo, saj se zmanjšajo stroški in izboljša kakovost poslovanja. 

Vendar koristi uvedbe prvih štirih S-ov hitro propadejo, če ne vzdržujemo doseženega stanja, ki 

ga nam je uspelo vpeljati (LIV Plastika 2004). 
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Peti S je drugačen od korakov urejanja, sortiranja, čiščenja ali standardiziranja, ker rezultati 

niso vidni in se ne morejo sami meriti. Obvezo do tega nosi vodstvo podjetja, ki je dolžno 

spodbujati vzdrževanje doseženega stanja in motivirati zaposlene v podjetju. Podjetje in 

zaposleni oblikujejo pogoje ali strukturo, ki bo pomagala vzdrževati obvezo do metode 5S: 

‒ Zavest: vsak zaposlen mora razumeti 5S metodo in kako pomembno je njegovo 

vzdrževanje. To doseže s sprotnim izobraževanjem in motiviranjem. 

‒ Čas: imeti moramo dovolj časa za izvedbo sistema 5S. Zato so postavljeni odgovorni člani, 

ki skrbijo za uvedbo in vzdrževanje metode. 

‒ Načrt: določiti moramo, kako in kdaj bodo 5S dejavnosti izvedene. Postavi se merilo za 

ocenjevanje pisarniških oddelkov ter ocenjevalni list. 

‒ Podpora: zaposleni imajo za svoja prizadevanja podporo pri vodstvu. Vodstvo je dolžno 

podpirati in motivirati zaposlene pri vzdrževanju metode. 

‒ Nagrade in priznanja: tudi zaposleni morajo biti nagrajeni za svoja dela. Treba je narediti 

sistem nagrajevanja zaposlenih glede na uspešnost vzdrževanja metode po pisarniških 

oddelkih. 

‒ Zadovoljstvo in navdušenje: izvedba 5S mora biti zabavna in v zadovoljstvo vseh. To 

zadovoljstvo in navdušenje se prenašata od osebe do osebe in z vključitvijo več ljudi je 

izgradnja 5S učinkovitejša (LIV Plastika 2004). 

Avtor besedila Oskar Olofsson, ki je svetovno znan proizvodni svetovalec, v besedilu pove, da 

bi se vse koristi prvih 4 korakov metode izgubile brez ohranjanja discipline pri 5S metodi. Na 

splošno nam kar nekaj časa in dela vzame uvajanje nove rutine v podjetju. Ljudje lahko 

zdrsnejo nazaj v svoje prejšnje navade pri delu, kar pomeni, da smo na začetnem stanju 

založenega neorganiziranega delovnega okolja (Olofsson 2012). 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA 

Podjetje Kolektor ATP, d. o. o. se nahaja na Industrijski cesti 2 v Postojni. Kratica »ATP« v 
imenu podjetja je krajšava besed za avtomobilske in tehnične proizvode, s katerimi se ukvarja 

podjetje. Temeljna dejavnost družbe Kolektor ATP, d. o. o. je razvoj, proizvodnja in trženje 
izdelkov iz termoplastov za potrebe avtomobilske industrije. Poenostavljeno rečeno, podjetje 
izdeluje plastične dele za notranjost in zunanjost različnih avtomobilov. Izdeluje tako 

vzglavnike za avtomobilske sedeže kot okvirje luči, pokrove motorja in druge plastične izdelke 

oziroma polizdelke. Podjetje izpolnjuje kriterije mednarodnih standardov ISO. Tako ima 

podjetje 3 ISO certifikate: ISO TS 16949, ISO 9001 in ISO14001. Podjetje Kolektor ATP, d. o. 

o. je nastalo po razdružitvi podjetja Kolektor LIV, d. o. o. v začetku leta 2013. Kolektor ATP, 

d. o. o. se je v okviru reorganizacije poslovanja odločil, da nedobičkonosne in nekonkurenčne 
programe preseli na drugo lokacijo, na svoji matični lokaciji v Postojni pa obdrži programe z 
višjo dodano vrednostjo. Tako podjetje za letos načrtuje selitev manjših strojev in tehnologije 

brizganja izdelkov v Srbijo. Ravno tako bo podjetje preselilo oddelek Hibridike na Kitajsko. 

Kljub temu podjetje ne bo izvajalo odpuščanj. Podjetje zaposluje 237 ljudi na različnih 
funkcijah, večinoma so to delavci v proizvodnji, vzdrževalci opreme, tehnologi in kontrolorji. 
Ključni kupci podjetja so: Johnson Controls International (partner Daimler Chrysler, Opel, 

BMW, Ford, Renault, PSA), Odelo (partner Audi, Daimler), Mahle (partner BMW, Suzuki), 

slovensko podjetje Cimos (partner BMW, PSA, Renault), Stihl ter LUX International. Podjetje 

je opremljeno z najnovejšimi tehnologijami, ki jih uporabljajo pri proizvodnji izdelkov in 
polizdelkov. Proizvodne hale v podjetju so opremljene z večjim številom strojev za brizganje 
plastike. V veliki večini so poleg strojev montirani mehanski roboti, torej je proizvodnja kar 

sodobno avtomatizirana. Za končne izdelke in polizdelke ima podjetje organizirano 
skladiščenje v visoko regalnem skladišču, ki je avtomatsko vodeno in zagotavlja »First in first 

out« sistem (FIFO sistem). Poleg je tudi večje skladišče z valjčnimi regali. Podjetje ima sistem 

»Just in time« nabave in ima vedno varnostno zalogo v podjetju. Podjetje po razdružitvi 
Kolektor LIV-a, d. o. o. deluje bolj organizirano, saj je osredotočeno na avtomobilsko 
proizvodnjo, ki posluje z dobičkom. Poleg primarne dejavnosti avtomobilske industrije se v 

podjetju ukvarjajo tudi z proizvodnjo sesalnikov za prah za kupca LUX International. Le-ti se 

prodajajo pod njegovo blagovno znamko in različnimi imeni. Največ odprem je v države 
članice Evropske unije, izvažajo pa tudi v severno Ameriko in Indonezijo. 

4.1 Notranja organizacija podjetja  

Podjetje Kolektor ATP, d. o. o. je eno izmed številnih podjetij v skupini (koncernu) Kolektor. 

Podjetje je osnovano kot družba z omejeno odgovornostjo. Na najvišjem položaju v podjetju sta 

direktorja, ki sta zadolžena vsak za svoje področje. Podjetje je razdeljeno na šest oddelkov in 

vsak oddelek ima svojega vodjo. Ti oddelki so: proizvodnja, tehnika, kakovost, komerciala, 

logistika ter druge podporne dejavnosti. Proizvodnja v podjetju je razdeljena na tri oddelke: 

brizgalnica, celice ter tehnična podpora proizvodnje. V brizgalnici delujejo tri delovne izmene, 

zato ima vsaka izmena svojega šefa proizvodnje. Celice so drugi del proizvodnje, v katerih se 

izdelujejo trije različni izdelki.  
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Celice so razdeljene na proizvodnjo avtomobilskih vzglavnikov ter sesalnikov Axel. Pod 

tehnično podporo proizvodnje spadajo vzdrževalci, programerji in serviserji, ki skrbijo za 

zamenjavo orodij in manjša vzdrževalna dela na strojih. Naslednji oddelek podjetja je oddelek 

tehnike, ki je razdeljen na tri pododdelke: razvoj, tehnologija ter vzdrževanje. Oddelek razvoja 

skrbi za razvijanje novih izdelkov in polizdelkov, medtem ko oddelek tehnologije poskrbi, da 

se izdelek začne tekoče proizvajati v serijski proizvodnji. Oddelek vzdrževanja skrbi za 

popravila strojev, menjavo inštalacije in druga večja vzdrževalna opravila v proizvodnji. 

Naslednji oddelek podjetja je oddelek kakovosti, ki je razdeljen na štiri pododdelke: 

načrtovanje kakovosti, vhodna kontrola, kontrola ter laboratorij (merilnica). Oddelek 

komerciale ima tri oddelke, nabava, prodaja ter KAM. Oddelek nabave išče dobavitelje za 

nabavo materialov za proizvodnjo izdelkov, pisarniške opreme ter drugih nabavnih stvari. 

Prodaja skrbi za iskanje novih kupcev izdelkov in polizdelkov. KAM – Key Account 

Management, ali po slovensko VKK - vodenje ključnih kupcev, skrbi za ključnega kupca na 

projektu sesalnik Axel. Oddelek logistike ima tri pododdelke. Poleg nabavne in prodajne 

logistike v ta oddelek spada tudi načrt in skladišče. Nabavni logisti v podjetju poskrbijo, da se 

nabavi ves potrebni material za nemoten potek proizvodnje, prodajni logisti pa narejene izdelke 

natovorijo in jih posredujejo kupcu. Načrtovalec proizvodnje načrtuje potrebne materiale ter 

delo na strojih in montažnih linijah. Skrbi, da se vsi naročeni izdelki izdelajo pravočasno. 

Podjetje ima tudi oddelek podporne dejavnosti. Le-tega upravljajo delavci, ki so zaposleni na 

Kolektor Group, d. o. o. Sestavljen je iz štirih pododdelkov, ki skrbijo za finančno poslovanje, 

donosnost izdelkov in podjetja, obračun plač, kadrovske zadeve ter informacijsko/računalniško 

podporo. 

 

Slika 1: Organigram podjetja Kolektor ATP, d. o. o.  

Vir: Kolektor ATP 2015a. 
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4.2 Predstavitev pisarniških oddelkov podjetja 

Podjetje ima več različnih prostorov, namenjenih pisarniškim delom. Po razdružitvi podjetja 

Kolektor LIV, d. o. o., je podjetje Kolektor ATP, d. o. o. preselilo vse svoje pisarniške oddelke 

v sosednjo stavbo, kjer poteka proizvodnja in je tako na novo reorganiziralo pisarniško 

poslovanje. V pritličju podjetja, kjer je tudi proizvodnja, ima podjetje pisarne za zaposlene, ki 

so pri svojem delu vezani na samo proizvodnjo in izdelke. V pritličju podjetja so pisarne za 

razvoj in tehnologijo, operativno kontrolo, tehnologijo ter pisarne vodij tehnike in vzdrževanja. 

Na koncu proizvodne hale, znotraj skladiščnih prostorov, pa so pisarne vodje skladišča ter 

pisarna skladiščnikov. V sami proizvodni hali so na novo uredili manjšo pisarno za vodje 

brizgalnice in celic. Tudi vodja montažne linije sesalnikov, ki se nahaja v sosednji proizvodni 

hali, ima svojo manjšo pisarno.  

Pisarne vodstva in ostali pisarniški oddelki so v prvem nadstropju podjetja. Tu imata svoje 

pisarne direktorja podjetja, vodja kadrovske službe, vodja komerciale, vodja proizvodnje ter 

vodja kakovosti. Poleg teh oddelkov so tu tudi pisarniški oddelki z več zaposlenimi. To so 

pisarne računovodskega oddelka, obračuna plač, informatike, strateške nabave in prodaje. 

Največja pisarna v prvem nadstropju podjetja je pisarna oddelka logistike. V njej so poleg 

vodje logistike še združene službe organizatorja transporta, nabavna in prodajna logistika ter 

planska služba. Njihovo delo je povezano in zaradi skupnega prostora sta pretok informacij in 

njihovo delo hitrejša. 

 

 



 

17 

5 VITKA PISARNA PO METODI 5S 

Beseda vitka pisarna je povzeta iz besede vitka proizvodnja. Izraz vitka pisarna uporabljamo 

takrat, ko nekatera orodja in metode vitke proizvodnje vključimo v pisarniško poslovanje. 

Obravnavano podjetje že mnogo let deluje po različnih metodah in orodjih vitke proizvodnje, 

tudi s pomočjo metode 5S. V nalogi smo pokazali, da, je omenjena metoda primerna tudi za 

pisarniško poslovanje. 

5.1 5S metoda v proizvodnem delu podjetja 

V podjetju Kolektor ATP, d. o. o., se s 5S metodo v proizvodnji podjetja srečujejo že mnogo 

let. Vodstvo koncerna Kolektor se je na podlagi višje ravni organiziranja proizvodnje po 5S 

metodi na Idrijski matični lokaciji odločilo, da se uvedba in standardizacija 5S metode prenese 

tudi v ostala proizvodna podjetja v skupini Kolektor. Tako je tudi podjetje Kolektor ATP, d. o. 

o., začelo z uvajanjem in vzdrževanjem metode v svojo proizvodnjo. 

Rezultati po uvedbi metode v vsa proizvodnja podjetja koncerna Kolektor so pokazali zanimiva 

dejstva. Vpeljava metode v razna proizvodna podjetja koncerna so bila več kot dobra naložba 

za vsa podjetja koncerna. Napredek urejenosti proizvodnje po podjetjih s 5S metodo je bil 

narejen za obdobje med letoma 2014 in 2015 za vsa proizvodna podjetja koncerna Kolektor. 

Rezultate posameznih podjetij so primerjali med sabo po zadani začetni minimalni oceni, 

doseženi maksimalni oceni ter doseženim letnim ciljem. Vsa podjetja koncerna Kolektor so po 

uvedbi metode presegla začetno minimalno oceno, kar je več kot odličen rezultat vpeljave 

metode. Sedem podjetij koncerna Kolektor je bilo po uvedbi metode tako uspešnih, da so 

presegli zadani cilj podjetja za to dano obdobje. Obravnavano podjetje Kolektor ATP, d. o. o je 

doseglo pozitivne rezultate, čeprav so dosegli maksimalno oceno tik pod tekočim ciljem za to 

obdobje. 

 

Slika 2: Napredek urejenosti proizvodnje 

Vir: Lapanja 2015b. 
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Ker podjetju Kolektor ATP, d. o. o. zaradi uvajanj trenutnih pomembnejših projektov še ni 

uspelo vpeljati 5S metode v svoje pisarniške oddelke podjetja, smo se odločili prikazati potek 

uvajanja in vzdrževanja metode 5S v pisarniške oddelke za obravnavano podjetje. Ker je v 

podjetju 23 pisarniških oddelkov, smo se odločili prikazati izvedbo te metode le na primeru 

pisarne oddelka logistike. S soglasjem vodje logističnega oddelka, smo skupaj z zaposlenimi v 

pisarni testno spremenili zgled in delovanje po 5S metodi. 

5.2 Priprava na začetek in izvajanje metode 

Da bi metodo učinkovito vpeljali v pisarniške oddelke obravnavanega podjetja, morajo v 

podjetju tako zaposleni kot vodstvo odigrati pomembne vloge pri njenem zagonu. Vodstvo 

podjetja ima glavno vlogo pri samem podpiranju zagona metode in zagotavljanju njenega 

uspeha v pisarniških oddelkih. Vodstvo podjetja je tisto, ki odobri in kasneje podpira uvajanje 

in vzdrževanje metode 5S v podjetju ter izbere za to primerno delovno ekipo. 

Pred samim začetkom uvajanja metode v pisarniške oddelke podjetja mora vodstvo podjetja, v 

našem primeru sta to direktorja podjetja, določiti sestavo primerne ekipe za izpeljavo in 

vzdrževanje metode 5S. Prav tako je pred izvedbo pomembno splošno izobraževanje 

direktorjev in specializirano izobraževanje članov ekipe, ki morajo imeti vse znanje in podporo 

za prenos 5S metode na druge zaposlene. Pred začetkom uvedbe 5S metode v pisarniške 

oddelke je zelo pomembno izobraževanje vseh drugih zaposlenih, da zaposleni spoznajo pomen 

te metode in razumejo vloge v njenem izvajanju ter postopke korakov, delovanje in njeno 

vzdrževanje. 

5.2.1 Sestava ekipe 

Da bi se metoda 5S strokovno in učinkovito vpeljala v vse pisarniške oddelke v podjetju, je 

najprej treba postaviti odgovorne ljudi za izpeljavo celotnega projekta in kasnejšega 

vzdrževanja 5S metode. Direktorja podjetja izbereta glavno osebo, ki ji podelita odgovornost za 

celoten projekt metode v podjetju. Za njeno izvedbo smo tako postavali tri člane ekipe, ki so 

odgovorni za predstavitev, izvajanje in vzdrževanje metode v pisarniških oddelkih. Ti člani so: 

− Koordinator 5S metode: koordinator je oseba znotraj podjetja, ki ima vse znanje s področja 

metode in ima čas za izvedbo in oblikovanje urnika za to delo. Odgovoren je za prenašanje 

znanja metode 5S na ostale zaposlene v podjetju. Spodbuja ustvarjalno vključevanje vseh 

sodelavcev, posluša njihove ideje in jih upošteva. Koordinator pregleduje mesečne rezultate 

ocenjevanja metode v pisarni, sklicuje sestanke in predavanja ter poroča o napredkih 

metode direktorjema podjetja. Letno tudi sestavi poročila o napredkih vzdrževanja metode 

v podjetju. 

− Skrbnika 5S metode: skrbnika metode 5S sta osebi v podjetju, ki skrbita, da se vpeljana 

metoda pravilno in redno vzdržuje v vsakem pisarniškem oddelku podjetja. Skrbnika 
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metode izbere koordinator projekta, od katerega prejemata navodila in sta mu podrejena. 

Sodelavce spodbujata k razmišljanju o načinu izvedbe metode 5S v svoje vsakodnevno 

pisarniško delo. Skrbnika metode sta tudi ocenjevalca, ki od samega začetka po uvedbi 

metode mesečno ocenjujeta pisarniške oddelke podjetja in posredujeta rezultate 

koordinatorju metode 5S ter vodji posameznih ocenjenih oddelkov podjetja. Ob zaznavanju 

velikih odstopanj pri ocenjevanju od vpeljane metode, sta skrbnika odgovorna, da 

sodelavce opozorita in motivirata k vzdrževanju metode. 

5.2.2 Izobraževanje zaposlenih in vloge v izvajanju 

Izobraževanje zaposlenih je še posebej pomembno pred začetkom uvajanja metode v podjetje. 

Zaposleni se morajo seznaniti, iz kje izvira 5S metoda, kaj je 5S metoda, poznati morajo njene 

korake, vpeljavo v pisarniške oddelke ter primere zgleda pisarne po metodi. Koordinator 

projekta je dolžan organizirati izobraževanje delavcev po pisarniških oddelkih v podjetju. 

Izobraževanja poteka v sejni dvorani podjetja. Oddelke podjetja z manj zaposlenimi je treba 

združiti v eno skupino. Koordinator skupaj s skrbniki pripravi kratke brošure s pomenom, 

opisom in koraki 5S metode, ki jih razdelijo zaposlenim med izobraževanjem. Preko 

računalniških prosojnic se zaposleni izobražujejo o metodi in spoznajo praktične primere 

metode v praksi. 

Izobraževanje zaposlenih o 5S metodi ni pomembno samo pred uvajanjem metode, ampak tudi, 

ko je metoda v podjetje že vpeljana. Stalno sprotno izobraževanje zaposlenim omogoča, da jim 

5S metoda postane vsakodnevna rutina. 

Zaposleni v pisarniških oddelkih podjetja imajo tudi pomembno vlogo pri oblikovanju pogojev, 

ki vzdržujejo 5S dejavnosti. Vloga zaposlenih je, da se stalno izobražujejo o metodi, da nudijo 

pomoč pri izobraževanju novih sodelavcev ter pomoč pri povečevanju dosežkov metode. 

Zaposleni imajo tudi pomembno vlogo pri samem vzdrževanju dejavnosti 5S metode pri 

svojem delu v pisarni. Vsak zaposleni mora razmišljati o načinu izvedbe metode v svojem 

vsakodnevnem delu. Od koordinatorja morajo zaposleni zahtevati pomoč ali vire, ki so 

potrebni, da vzdržujejo metodo. V podjetju morajo vsi zaposleni polno sodelovati pri izvedbi 

metode 5S in posredovati koordinatorju ustvarjalne ideje za pospeševanje ali vzdrževanje 

metode v pisarnah. 

5.2.3 Uvajanje metode v pisarniške oddelke podjetja 

Uvajanje metode 5S smo zaradi razsežnosti pisarniških oddelkov v podjetju testno prikazali le 

na eni izmed pisarn. Za izvedbo metode smo izbrali pisarno oddelka logistike in njene 

zaposlene. Uvajanje smo začeli z izobraževanjem zaposlenih in vodstva podjetja o metodi 5S, 

njenih korakih ter o odgovornih članih metode. Predavanje je bilo v sejni dvorani podjetja. 
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Po opravljenem predavanju, ko so zaposleni prvič spoznali metodo 5S in nekaj osnovnih 

primerov zgleda pisarne po omenjeni metodi, se je vpeljevanje nadaljevalo v obravnavani 

pisarni oddelka logistike v podjetju. Tam smo skupaj z zaposlenimi izvedli prve tri korake 

metode 5S. To so urejanje, organiziranje stvari in čiščenje. Ker so zaposleni metodo komaj 

spoznali, smo pisarno skupaj vizualno analizirali, se pogovorili o možnih spremembah in 

opaženih odstopanjih od metode ter skupaj začeli z urejanjem pisarne po njej. Opazili smo 

spodaj navedena odstopanja od načel metode 5S, ki smo jih popravili. Da bi po vpeljani metodi 

lahko primerjali pisarniški zgled, urejenost in organiziranost pisarniškega oddelka pred in po 

uvedbi metode ter za lažje predstavljanje in prikaz metode 5S v projektni nalogi, smo poslikali 

stanje pred in po uvedbi metode.  

Večina pisalnih miz ni bila urejenih. Na mizi so bili dokumenti, ki niso bili sistemsko 

razvrščeni v fascikle ali predalnike. Na mizah so bili neuporabni pisarniški pripomočki, osebni 

pripomočki zaposlenih, zalepljeni lističi in druge nepomembne stvari. Na slikah je primer 

neurejenega delovnega mesta in predalnika sosednje pisalne mize. 

  

Slika 3: Stanje pisalne mize pred uvedbo Slika 4: Površina predalnika pred uvedbo 
metode 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

Po prikazu primera neurejene in urejene pisalne mize so se začele izvajati dejavnosti urejanja in 

organiziranja delovnih mest in njene okolice. Vsak zaposlen je pospravil in uredil svoje 

delovno mesto, svojo omaro, predalnik in njeno okolico, po katerem je sledilo skupinsko 

pregledovanje in pospravljanje skupnih prostorov, omar in pripomočkov. Na spodnjih slikah je 

primer urejene pisalne mize po metodi 5S z urejenim predalnikom sosednje mize. 
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Slika 5: Pisalna miza po uvedbi metode Slika 6: Urejena površina predalnika 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

Pisarniški pripomočki po pisalnih mizah in predalnikih niso bili urejeni. V predalnikih 

zaposlenih so bile tudi stvari, ki jih na delovnem mestu ne potrebujejo. Odstranili smo 

neuporabne ali uničene pisarniške in druge nepotrebne pripomočke iz delovnega območja ter 

uredili in organizirali predalnike. Kjer je bilo mogoče, smo predalnike pospravili pod pisalno 

mizo, da smo povečali prehode med njimi. 

  

Slika 7: Neurejen predalnik Slika 8: Urejen predalnik 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

Neprimerne stvari so ležale na neprimernih mestih, kot so torbe prenosnih računalnikov, 

dežniki, kartonasti paketi po mizah, osebne stvari in podobno. Stvari smo pospravili na ustrezna 

odlagalna mesta, neuporabne stvari pa odnesli iz delovnega območja drugam ali odvrgli v 

smeti. Tako smo v celotnem pisarniškem oddelku odstranili vse nepotrebne stvari. 
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Slika 9: Nepotrebne stvari na tleh Slika 10: Nepotrebni predmeti po mizah 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

Na okenskih policah vzdolž pisarne so bile razne stvari zaposlenih. Uporabne stvari so 

zaposleni pospravili v svoje omare ali na odlagalna mesta, skupne predmete pa spravili na 

druga označena mesta v pisarni. Neuporabne stvari smo odstranili iz delovnega območja in jih 

odvrgli v smeti. Okenske police so tako čiste in na njih ni nobene stvari. 

  

Slika 11: Neurejene okenske police Slika 12: Stanje po metodi 5S 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

Pod pisalnimi mizami so bili neurejeni kabli elektronskih naprav, ki niso bili speti skupaj. 

Nabavili smo poseben trak za ovijanje kablov, s katerim smo zvezali vse kable naprav po 

delovnih mestih. Zvezali smo tudi napeljavo na mizah. Tako smo skrajšali čas iskanja 

določenega kabla ob nedelovanju in hkrati uredili delovno mesto ter preprečili možnost spotika 

ali uničenja kabla. 
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Slika 13: Neurejeni kabli Slika 14: Urejeni računalniški kabli 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

Uredili smo skupne omare zaposlenih. Iz omar smo odstranili staro dokumentacijo in 

nepotrebne stvari ter organizirali prostore. Z nalepkami smo označili na rob police, katera stvar 

je na njej – ali so to dokumenti in kakšne vrste dokumentov, novi pisalni pripomočki, prazne 

ovojnice različnih velikosti ali drugo. Ločili smo delovne pripomočke in ostalo od razne 

dokumentacije podjetja. Tako je bila na prvih dveh policah le dokumentacija podjetja, na zadnji 

polici pa pisarniški in ostali pripomočki. Avtor besedila interne publikacije podjetja (LIV 

Plastika 2004) v svojem besedilu omeni ugotovitev, da ko se odločimo za najboljšo 

razporeditev predmetov je o tem najboljše seznaniti vse zaposlene v oddelku. Prav to smo 

storili. Pred skupnimi omarami so se zbrali vsi zaposleni, katerim se je pokazalo novo 

postavitev pisarniške opreme, dokumentov in ostalih delovnih pripomočkov. 

 

Slika 15: Skica označenih robov polic omare v pisarni 

Slušalke za IP tehnologijo, ki jih ima vsako delovno mesto v pisarni, nimajo ustreznega 

odlagalnega mesta. Slušalke bi potrebovale svoje odlagalno mesto, da niso na pisalni mizi v 

napoto zaposlenim. Za izvedbo te aktivnosti smo podali predlog za nakup šestih montažnih 

nosilcev za slušalke, ki bi jih namestili na pregrade pisalnih miz. 
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Slika 16: Slušalke na nepravilnem mestu Slika 17: Montažni nosilec za slušalke 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

Opazili smo poškodovano pisarniško pohištvo. Naredili smo seznam vsega poškodovanega 

pohištva v tem oddelku. Ker je pisarniška oprema novejša in pohištvo dobro vdzrževano, ni 

bilo poškodovanih veliko stvari. Seznam poškodovanih stvari smo predali vzdrževanju 

podjetja, ki je v naslednjem tednu pregledal in popravil opremo. Ugotovili smo, da delo v 

oddelku poteka hitreje, če je pisarniška oprema in pohištvo nepoškodovano in delujoče. 

   

Slika 18: Poškodovano pisarniško pohištvo Slika 19: Popravljeno pohištvo 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

V obravnavani pisarni se ni dovolj odlagalnih mest za plašče in jakne zaposlenih. Oblačila 

zaposlenih so prenatrpana na obešalnikih. Zato nekateri zaposleni svoja oblačila raje odlagajo 

po stolih ali drugje. Manjkajo tudi odlagalna mesta za dežnike. Za dokončanje te aktivnosti smo 

predlagali naročitev dveh dodatnih obešalnikov, skupaj z posodami za odlaganje dežnikov. S 

tem bi preprečili odlaganje oblačil po stolih ter odlaganje mokrih dežnikov na tla pisarne. Z 

avtorjem interne publikacije (Kolektor ATP 2015a) smo prišli do podobne ugotovitve, da je 

zelo pomenbno, da so prehodi med pisalnimi mizami v oddelku prehodni, nezaloženi in brez 

drugih ovir. Ovire so tudi oblačila, ki visijo iz omar ali pisalnih stolov zaposlenih. Z čistimi in 

urejenimi prehodi poskrbimo za varnost sodelavcev in izgubo odvečnega časa pri premikih.  
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Slika 20: Trenutno stanje na obešalnikih Slika 21: Predlagani obešalniki 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

Pri pregledu infrastukture pisarne smo opazili nekaj pomankljivosti. Zidna omarica z 

internetnim modemom ni primerno zaprta zaradi pokvarjene ključavnice. Začasno je zalepljena 

z lepilnim trakom. Napako smo sporočili vzdrževanju podjetja, ki jo je hitro odpravil. Opazili 

smo tudi luknjo na stropu pisarne. Po prestavitvi nosilnih stebričkov niso bile zamenjane 

stropne plošče. Predlog zamenjave stropne plošče smo podali direktorjema podjetja, ki sta 

menjavo strešne plošče odobrila. 

   

Slika 22: Poškodovana omarica Slika 23: Poškodovan strop v pisarni 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

Po koraku urejanja in organiziranja stvari je sledil tretji korak metode – čiščenje. Na mizo smo 

postavili škatlo, v katero so zaposleni polagali neuporabne delujoče pisalniške pripomočke. 

Odrabljene ali neuporabne stvari pa so odvrgli v zabojnike za smeti. Vsi zaposleni so skupaj 

počistili pisarne in omare. Tla, ki smo jih umazali pri premikanju, odstranjevanju in 

organiziranju stvari, smo ročno pometli. Pri tem koraku skoraj ni bilo težave, saj je bila pisarna 

že pred uvedbo redno čista. V podjetju vsak dan po končanem delu čistilni servis očisti tla in 

odnese smeti, poleg tega pa tudi zaposleni sproti pospravljajo za seboj.  

Podjetje je imelo že pred predvideno uvedbo metode 5S organizirane ločene zabojnike z 

odpadki, ki so ustrezno označeni in so pred obravnavano pisarno. Dodatni zabojnik za smeti je 

ob tiskalnem stroju, ki je namenjen izjemno za odrabljen papir in karton. V pisarni je tudi ves 
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potreben pribor za čiščenje računalniške opreme in pisalnih miz. Imajo ga v omari, na ustrezno 

označenem mestu. Pri tem koraku metode 5S, bi lahko rekli, da ga je podjetje že pred 

predvideno uvedbo metode izpolnjevalo in pravilno vzdrževalo. Največji poudarek je torej bil 

na čistosti pisalnih miz, za katere so odgovorni zaposleni. 

 

   

 

Slika 24: Ločeni zabojniki za smeti 

 

Slika 25: Koš za papir in karton 

Vir: Kolektor ATP 2015b. 

5.2.4 Standardizacija predvidenega doseženega stanja 

Po izvedenih prvih treh korakih metode 5S (urejanju, organiziranju stvari ter čiščenju) je sledil 

predzadnji korak metode – standardizacija. Osnovni namen tega koraka je bil oblikovati 

standarde in pravila, da preprečimo vračanje na stanje pred uvedbo metode. To smo storili tako, 

da smo za logistični oddelek pripravili standard samo-vzdrževanja metode 5S v pisarni. V 

standardu so osnovna navodila, ki veljajo za vse zaposlene v pisarniškem oddelku in po katerih 

se morajo ravnati. Standard samo-vzdrževanja mora biti objavljen na oglasni deski v pisarni, da 

je dostopen vsakomur. Izdelan standard samo-vzdrževanja za logistični oddelek podjetja se 

nahaja v prilogah naloge (Priloga 1). 

5.2.5 Vzdrževanje predvidenega stanja po uvedbi metode 

Pri zadnjem koraku metode, vzdrževanju doseženega stanja, prisotnost metode in obvezo do 

njene izvedbe nosi vsak zaposlen v oddelku. Koordinator in skrbnika metode so dolžni 

izoblikovati pogoje, ki bodo pomagali zaposlenim pri vzdrževanju metode 5S. Ker je bila 

uvedba metode v logistični oddelek testna, smo mi prevzeli naloge koordinatorja in skrbnikov 

ter izoblikovali merilo za ocenjevanje pisarn in ocenjevalni list. Drugih orodij in tehnik za 

vzdrževanje metode nismo uporabili, saj je bila uvedba metode 5S v podjetje le testna. 
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Če se bo podjetje odločilo za uvedbo metode v vse pisarniške oddelke v podjetju, lahko 

uporablja naslednja orodja in tehnike, ki so primerne za pisarniške oddelke: 

‒ 5S slogani in plakati: 5S slogani so učinkovitejši, če jih predlagajo in izdelajo zaposleni. 

Slogani so prikazani po raznih gumbih, nalepkah, plakatih ali pa zidovih. Tako nas slogani 

metode 5S vsakič, ko jih vidimo, spomnijo na vzdrževanje metode. 

‒ 5S poročila v internem časopisu in na spletu. 

‒ 5S nagrade: z ocenjevanjem pisarniških oddelkov, raznimi tekmovanji ali primerjavami 

določijo nematerialne in materialne nagrade za 5S dosežke v pisarnah. 

‒ 5S slike in zgodbe na oglasnih deskah: razobešanje slik in zgodb, ki prikazujejo stanje pred 

uvedbo metode in po uvedbi, je močno orodje za pospeševanje metode v podjetju. 

Avtor besedila gospod Oskar (Olofsson 2012) ugotavlja, da ljudje lahko hitro zdrsnejo nazaj v 

svoje prejšnje navade pri delu, kar pomeni, da smo na začetku neorganiziranega delovnega 

okolja. Zato je vzdrževanje 5S metode in spodbujanje zaposlenih po uvedbi metode v podjetju 

zelo pomembno. Z ugotovijo avtorja se strinjamo, saj brez stalnega vzdrževanja 5S metode v 

podjetju ne bomo dosegli rezultata kot smo ga pričakovali, ampak se bo vpeljana metoda s 

časoma izgubila in z tem ne bomo dosegli nič drugega kot ponoven začetek neorganiziranega 

delovnega okolja. 

Merilo za ocenjevanje pisarn po metodi 5S 

Sestavili smo merilo za ocenjevanje urejenosti pisarn. Ko bo v podjetju metoda 5S v celoti 

vpeljana v vse pisarniške oddelke podjetja, bomo lahko začeli z ocenjevanjem posameznih 

oddelkov podjetja. Za to pa potrebujemo splošno merilo za ocenjevanje vseh pisarniških 

oddelkov. 

Merilo smo sestavili po korakih uvajanja metode 5S. Ima tri možne ocene. Zelena barva 

označuje oceno »v redu«. Rumena in rdeča barva pa predstavljata razna odstopanja od vpeljane 

metode. Za rumeno barvo stoji oznaka »povprečno«, kar pomeni, da je odstopanje še 

sprejemljivo, rdeča barva pa pomeni, da je odstopanje preveliko in »ni v redu«. 

Merilo se začne pri prvem koraku metode – urejanju. Pri ocenjevanju prve faze metode se 

merilo deli na stvari z nedefinirano vsebino, nepotrebne stvari na tleh, splošno inštalacijo v 

pisarni, urejenost omar in pisarniških regalov, nepotrebne stvari na splošni opremi, omare, 

zidove ter okenske police. Pri organiziranju imamo merila, po katerih se ocenjujejo garderobe, 

odlagalna mesta, pisalne mize, poslovna dokumentacija, orodja in pripomočki ter morebitna 

merilna in laboratorijska oprema. Tretji S metode, čiščenje, ima pet meril ocenjevanja. 

Ocenjuje se čistoča tal, ekologija, pribor za čiščenje, računalniško opremo ter urejenost 

pisarniške in splošne opreme. Pri ocenjevanju faze standardizacije ocenjujemo po merilih 

standardov samo-vzdrževanja pisarne, celostne podobe, ergonomije v pisarni ter splošne 

varnosti. Pri zadnji fazi koraka metode 5S, vzdrževanju doseženega, ocenjujemo preko meril 
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poznavanja metode in ergonomije, splošne urejenosti pisarne, ocenjevalni list ter napredek 

metode v podjetju.  

Z avtorjem besedila interne dokumentacije (LIV Plastika 2004) smo podobnega mnenja, da 

nam koristi uvedene 5S metode in njenih korakov hitro propadejo, če ne vzdržujemo stanja, ki 

smo ga dosegli po vpeljani metodi. Zato je pomembno sestaviti merilo, po katerem se bo 

ocenjevalo posamezne oddelke v podjetju in po katerem se lahko tudi zaposleni v podjetju 

ravnajo pri svojem delu. Izdelano merilo za ocenjevanje pisarniških oddelkov obravnavanega 

podjetja je v prilogah naloge (Priloga 2).  

Ocenjevalni list 

Po sestavljenem merilu je sledila izdelava ocenjevalnega lista, s katerim bodo ocenjeni vsi 

pisarniški oddelki podjetja. Na ocenjevalnem listu je področje za vpis, kateri pisarniški oddelek 

se ocenjuje, ocenjevalno obdobje, datum pregleda oddelka ter ime in priimek ocenjevalcev. 

Ocenjuje se po sestavljenem merilu. Vsaka točka metode se ocenjuje le z eno točko po merilih. 

Ta točka pomeni oceno 'v redu' po merilu. Na ocenjevalnem listu je tudi prostor za opombe, 

kjer se vpišejo vsa odstopanja od metode in druge ugotovitve ocenjevalcev. Pisarniške oddelke 

mesečno ocenjujeta skrbnika metode 5S. Ocenjevalni list izpolnita skupaj ter ga posredujeta 

vodstvu podjetja in vodji vsakega ocenjenega oddelka. Ocenjevalni list mora biti objavljen v 

vsakem ocenjenem oddelku, da lahko vsi zaposleni vidijo rezultate. Na tedenskih in mesečnih 

sestankih naj se primerjajo rezultati ocenjevanja s prejšnjimi ter ugotavljajo, kolikšno je 

odstopanje do zadanega cilja. Ocenjevalni list je v prilogah naloge (Priloga 3). 

 

Slika 26: Primer ocenjevanja 5S metode v podj. 

Rdeča črta v tabeli predstavlja letni načrt, ki je zadan na začetku leta v podjetju, cilj vsakega 

oddelka pa je, da se mu približa oziroma ga preseže. Merska enota ordinate so dosežene točke 

pri ocenjevanju pisarn, pretvorjene v odstotke. Ciljna vrednost letnega načrta je 95 %. Ta tabela 

je uporabna za ocenjevanje, primerjanje in pregled rezultatov vseh pisarniških oddelkov. Ker 

pisarniške oddelke ocenjujemo vsak mesec, v tabelo po vsakem ocenjevanju vpisujemo število 

doseženih točk, pretvorjene v odstotke. Za vsak korak metode lahko po ocenjevalnem listu 

prejmemo več točk. Na dnu ocenjevalnega lista prepišemo točke in seštejemo vse točke po 
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korakih skupaj. Točke preprosto preračunamo v odstotke s pomočjo križnega računa oziroma s 

funkcijami v programu Microsoft Excel. 

25 možnih točk …………………………… 100 % 

__?___ število doseženih točk ……………………. X število doseženih točk v % 

Število vseh točk skupaj x 100 / 25 = število doseženih skupnih točk v % 
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6 ANALIZE PREDVIDENE UVEDBE METODE 5S V PODJETJE 

Za analizo uvedbe metode v pisarniške oddelke podjetja smo izbrali SWOT analizo, v kateri 

smo prikazali notranje prednosti in slabosti uvedbe metode ter zunanje priložnosti in nevarnosti 

metode 5S. Analizirali smo predvidene stroške izpeljave celotnega projekta uvedbe metode v 

pisarniške oddelke. V podjetju smo tudi opravili dva pol strukturirana intervjuja z zaposlenimi 

v logističnem oddelku. Prvi intervju smo izvedli pred poskusno uvedbo metode 5S v pisarno, 

drugega pa po poskusni uvedbi. 

6.1 SWOT analiza uvedbe metode v pisarno 

SWOT analiza je ena najpogostejših in najbolj priljubljenih analiz v poslovanju podjetja. 

Beseda SWOT izhaja iz začetnic angleških besed, Strenght, Weaknesses, Opportunities in 

Threats. V našem jeziku je to PSPN analiza - prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. 

V našem primeru smo naredili SWOT analizo za predvideno uvedbo metode 5S v vse 

pisarniške oddelke podjetja Kolektor ATP, d. o. o. 

6.1.1 Prednosti 

Prednosti uvedbe metode 5S v pisarniške oddelke podjetja so: 

‒ Vzpostavitev urejenega delovnega okolja in dobrega počutja vseh zaposlenih. 

‒ Višja raven kulture in boljša učinkovitost dela na delovnem mestu. 

‒ Manjše število reklamacij s strani zaposlenih v pisarni. 

‒ Boljši vtis obiskovalcev, ko pridejo v pisarniške oddelke. Ti obiskovalci so lahko: 

prevozniki, potencialni kupci, revizorji, direktorji drugih podjetij koncerna Kolektor ... 

‒ Nenehna urejenost delovnih mest in opreme pisarniških oddelkov. 

‒ Metoda je dokaj poceni in zelo učinkovito orodje za zaposlene, ki hitreje, bolje in 

učinkovitejše izvajajo svoje delovne naloge. 

‒ Vizualni zgled pisarne se izboljša, dostop do skupnih pisarniških pripomočkov in drugih 

materialov je lažji in hitrejši, zmanjša se možnost pomešanja dokumentacije in skrajša se 

čas iskanja pisarniških pripomočkov in poslovne dokumentacije. 

6.1.2 Slabosti 

Slabosti, ki jih lahko pričakujemo po uvedbi metode 5S v pisarniške oddelke, so: 

‒ Zaposleni v pisarniških oddelkih težko sprejemajo metode, saj so navajeni na star način 

dela in obnašanja pri delu. 

‒ Nemotiviranost do vzdrževanja metode in slabi odnosi zaposlenih, ki privedejo do 

zanemarjanja in kasnejše opustitve metode. 
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‒ Ob napačni razlagi korakov in postopka metode lahko pride do neskladja med zaposlenimi, 

kar privede do zmede pri poslovanju. 

‒ Pri uvedbi metode v vse pisarniške oddelke lahko pričakujemo nekatere večje ali manjše 

stroške, da bi vzpostavili pravilno stanje zgleda pisarniških oddelkov po metodi 5S. 

6.1.3 Priložnosti 

Z uvedbo 5S metode dobimo v podjetju naslednje zunanje priložnosti: 

‒ Podjetje je lahko po uvedbi metode v pisarniške oddelke zgled drugim podjetjem koncerna 

Kolektor. 

‒ Priložnost za podjetje, da se drugim podjetjem po Sloveniji pokaže kot podjetje, ki posluje z 

vitko proizvodnjo in vitko pisarno. 

‒ Priložnost podjetja, da predstavi uvedbo metode v svojih pisarniških oddelkih v časopisu 

koncerna Kolektor z imenom Komunikator. 

‒ Priložnost, da podjetje dobi nagrado za inovativnost pri pisarniškem poslovanju s strani 

koncerna Kolektor. 

6.1.4 Nevarnosti 

Nevarnosti zunanjega okolja, ki bi se pojavile pri uvedbi metode 5S v pisarniške oddelke 

podjetja, pri analizi nismo zaznali. Metoda 5S je metoda, ki ne prinaša nobene nevarnosti tako 

v podjetju kot v zunanjem okolju. 

6.2 Analiza stroškov predvidenega projekta 

Stroški poskusnega uvajanja in vzdrževanja metode so bili relativno nizki, saj je bila uvedba 

metode testna in smo odpravili le napake, ki smo jih lahko rešili brez stroškov ali z 

minimalnimi stroški. V tem primeru smo  dali poudarek na urejanju in pospravljanju pisarniške 

opreme in prostora. Vzdrževalci podjetja so popravili pisarniško opremo in nedelujočo 

ključavnico. Stroški, ki so se pojavili pri poskusni uvedbi metode, so bili samo pri nakupu 

posebnega traka za ovijanje kablov računalniške opreme.  

Vodstvu podjetja smo podali predlog za nakup nosilcev za IP slušalke ter nakup obešalnikov za 

obleke in posod za dežnike. Podali smo tudi predlog za popravilo stropa v obravnavanem 

oddelku, ki so ga vzdrževalci podjetja zamenjali z rezervno ploščo. 

Realni stroški poskusne uvedbe: tekstilni inštalacijski trak: 12 EUR – 50 metrov traka. 

Stroški predlogov: 2x stoječi obešalnik: 44 EUR, 2x obešalnik za dežnike: 40 EUR, 10x nosilci 

za IP slušalke: 90 EUR. 
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Seveda pa bi večji stroški nastali pri dejanski uvedbi metode 5S v vse pisarniške oddelke v 

podjetju. Stroški, ki bi zagotovo nastali, bi se pojavili pri pregledu opreme in infrastrukture po 

pisarnah podjetja. Največji strošek, ki bi se pojavil že tik pred samim začetkom uvedbe metode 

v pisarne, bi bil pri strokovnem izobraževanju koordinatorja metode 5S in skrbnikov. Za primer 

smo izbrali podjetje IZZA, d. o. o., ki ponuja usposabljanje metode 5S za 237,90 EUR z DDV 

na osebo. V ceno je prišteto predavanje, organizacija, skripta, potrdilo o opravljenem 

usposabljanju, napitki in prigrizek. V našem primeru, če bi se odločila za usposabljanje pri tem 

podjetju, bi nas usposabljanje koordinatorja metode in dveh skrbnikov stalo 713,70 EUR z 

DDV. 

6.3 Intervju z zaposlenimi 

Oba intervjuja z zaposlenimi smo opravili v oddelku logistike. Izvedli smo pol strukturiran 

intervju, pri katerem smo imeli vnaprej sestavljena vprašanja za intervjuvanca. Vprašanja smo 

pripravili s pomočjo ugotovitev avtorja knjige Raziskovanje in pisanje del (Ivanko 2007), kateri 

v svoji knjigi navaja najpomembnejše cilje intervjuja, po katerih smo sestavili vprašanja. 

Intervjuja smo opravili na dveh zaposlenih v logističnem oddelku, in sicer z vodjo oddelka 

logistike in zaposleno v obravnavani pisarni. Intervjuja smo z dovoljenjem intervjuvancev 

snemali, kasneje odgovore prepisali, jih analizirali in ugotovitve zapisali v nalogo. 

S pol strukturiranim intervjujem smo dobili podatke o okoliščinah, prepričanjih in mnenjih ter o 

globljih vidikih težave. Vprašanja, ki smo jih postavljali, so bila večinoma odprtega tipa, 

splošna in konkretna. Pred samim začetkom intervjuja smo intervjuvancu razložili potek ter kaj 

želimo doseči z uporabo intervjuja. Intervju smo opravili v obravnavanem podjetju pred in po 

izvedbi metode 5S. Intervju z vodjo logističnega oddelka smo opravili pred poskusno uvedbo 

metode, intervju z zaposleno v pisarni pa po izvedbi metode. Vprašanja intervjujev so v 

prilogah naloge (Priloga 4, 5). 

Prvi intervju smo opravili z vodjo oddelka logistike pred poskusno uvedbo metode. Gospa je 

vodja logističnega oddelka na Postojnski lokaciji že 6 let. Poleg vodje celotnega logističnega 

oddelka je tudi vodja projektov v tem podjetju. Njena glavna naloga je spremljanje poslovanja 

logističnega oddelka, izdelovanje analiz poslovanja ter podpiranje in usmerjanje podrejenih. Na 

drugo vprašanje intervjuja, glede seznanjenosti delovanja metode 5S v proizvodnem delu 

podjetja, je anketiranka dejala, da delovanje metode zelo dobro pozna, saj je vodja projektov za 

vse podjetje. Sodelovala je pri uvajanju metode 5S v vse proizvodne oddelke podjetja, poleg 

tega je tudi skrbnica metode. Na podvprašanje, kako učinkuje metoda 5S v proizvodnji, je 

dejala, da so v samo enem letu delovanja metode v proizvodnih halah zmanjšali število slabih 

izdelkov, zmanjšali napake vzdrževalcev pri montaži orodja brizganih strojev ter preuredili 

zgled in delovanje proizvodnih oddelkov. Področje, po katerem je dovoljeno hoditi, so označili 

z rumenim trakom. Tako so zmanjšali število ponesrečenih zaposlenih, udarjenih z viličarjem. 

Orodja in pripomočki po proizvodnih halah so shranjeni na vidno označenih mestih. Tako so 
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zmanjšali izgubo orodja in izgubo odvečnega časa pri iskanju orodja. Zaposleni so po uvedbi 

metode bolj organizirani kot prej. Skrbijo za čistočo, red pri delu in varnost. Zaposleni resnično 

razumejo in se ravnajo po metodi 5S pri svojem delu. Dodatno jih motivirajo tedenski in 

mesečni sestanki, na katerih je tudi govora o metodi ter splošnem izboljšanju pri delu v 

proizvodnji. Na vprašanje, ali ji je znana uporaba metode 5S v pisarniških oddelkih, je 

odgovorila, da ji je metoda znana, saj je bila kot vodja projektov prisotna na različnih 

izobraževanjih, na katerih je bilo govora tudi o uporabi te metode v pisarniških oddelkih in da 

bi bil to za podjetje zanimiv in vreden projekt. Meni, da če ga je bilo mogoče uspešno vpeljati 

in vzdrževati v proizvodnem delu podjetja, ne bi bilo težave tudi pri uvajanju v pisarniške 

oddelke. Pri tem bi se morali potruditi metodo čim bolje prilagoditi pisarniškemu poslovanju. 

Na podvprašanje o primernosti metode 5S v vseh pisarniških oddelkih podjetja, je mnenja, da je 

metoda zelo primerna tudi za pisarniške oddelke, saj je princip in namen delovanja metode 

podoben, le da je v proizvodnji poudarek na zmanjšanju časa menjave orodij ter boljši in 

hitrejši organizaciji dela, v pisarniških oddelkih pa na vizualni urejenosti oddelkov ter 

sistematični organizaciji dela. Vodja oddelka logistike meni, da bi direktorja podjetja zagotovo 

podpirala uvedbo metode 5S v vse pisarniške oddelke, saj je njihov interes in strategija podjetja 

skrajšati pretočne čase, dvigniti produktivnosti z zmanjševanjem časa zastojev ter boljša 

organizacija in delo zaposlenih. Naslednje vprašanje intervjuja je bilo, kakšne prednosti in 

slabosti lahko pričakujemo ob uvedbi metode 5S v pisarniške oddelke. Prednosti, ki bi jih 

podjetju prinesla uvedba te metode, so po mnenju vodje logističnega oddelka boljša 

organizacija dela in manj nepotrebnih premikov zaposlenih, stalna urejenost oddelkov in 

opreme, manjša verjetnost izgube poslovnih dokumentov ali napak zaposlenih. Za slabosti, ki 

bi nastale po uvedbi metode pa meni, da bi bile podobne kot pri uvedbi v proizvodne dele 

podjetja. Največja težava je bilo zaposlene motivirati, da so vsi začeli z delom po metodi 5S. 

Starejši zaposleni, ki že mnogo let delajo na enak način, so se zelo težko navadili na nov način 

dela in obnašanja pri delu. V podvprašanju smo gospo vprašali, kakšna nasprotovanja 

zaposlenih in katere druge težave lahko pričakujemo pri zagonu metode. Na to podvprašanje je 

odgovorila, da lahko pri samem zagonu metode pričakujemo nasprotovanja zaposlenih glede 

spremembe obnašanja in dela. V podjetju se namreč pojavlja težava spreminjanja 

organizacijske kulture. Zaposleni menijo, da odlično opravljajo svoje delo in ne potrebujejo 

nobenih sprememb. Na vprašanje, ali bi lahko v pisarniških oddelkih po uvedbi metode 5S 

prišlo do nemotiviranosti pri vzdrževanju metode pravi, da se lahko ob nepravilnem pristopu do 

zaposlenih zgodi tudi to. Če zaposlene po uvedbi metode ne motiviramo in ne opozarjamo na 

napake pri vzdrževanju metode, lahko sama uvedba metode in čas vzpostavitve stanja 

propadeta. Meni, da je zelo pomembno motivirati, nagrajevati ter poslušati mnenja zaposlenih, 

da se navadijo na metodo 5S in da se ravnajo po njenih načelih. Gospo smo vprašali, kaj meni o 

uvedbi metode v njen oddelek. Odgovorila je, da bi si metodo 5S v oddelek logistike želela 

uvesti, saj meni, da bi z njo izboljšala sedanje stanje zgleda pisarne in dela podrejenih. Uvedbo 

in delovanje metode v svojem oddelku bi podpirala, saj ve, da je to edini način, da vpeljano 

metodo ohranimo v podjetju. Svoje podrejene je pripravljena voditi in usmerjati po metodi 5S, 
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saj ima zadostno znanje, da je lahko vzor in podpora svojim podrejenim. Na vprašanje, ali bi 

bili podrejeni pripravljeni spremeniti svoj način dela in se prilagoditi metodi, je dejala, da je 

poleg samih zaposlenih, nosi veliko odgovornost tudi sama, kot vodja oddelka. Meni, da so 

podrejeno ob pravilnem pristopu in motivaciji sposobni spremeniti svoj način dela.  Ker je 

vodja oddelka že 6 let, je predpostavila, da z večino podrejenih ne bi bilo težav. Bi se pa 

zagotovo našli zaposleni, pri katerih bi bilo treba vložiti več časa, da bi začeli pravilno delovati 

po tej metodi. Veliko odgovornost pri uvedbi metode v svoj oddelek vidi na sebi kot vodji. 

Meni, da če bi se metoda uvedla v njen oddelek, bi mogla veliko dodatnega časa nameniti pri 

proučevanju literature in primerov metode v pisarniških oddelkih, da bi lahko svetovala svojim 

podrejenim, jim bila v pomoč pri ureditvi pisarne ter stalna podpora. Za konec intervjuja smo 

vodjo logistike vprašali, ali je v podjetju  strokovno usposobljen zaposleni, ki bi bil primeren za 

celoten proces izpeljave metode 5S v pisarniške oddelke. Dejala je, da je na ravni podjetij 

koncerna Kolektor v celovit proces TPM metode vključenih več kot 50 ljudi, od tega ima vsako 

podjetje svojega skrbnika metode. V podjetju na področju metode 5S v proizvodnji delujejo 

štirje zaposleni, poleg tega ima podjetje usposobljeno osebo za ergonomijo delovnega mesta. 

Meni, da bi lahko te ljudi vključili tudi v postopek vpeljave metode 5S v pisarniške oddelke, saj 

imajo potrebno znanje in izkušnje.  

Intervju po poskusni uvedbi metode 5S v oddelku logistike smo opravili z zaposleno v 

logističnem oddelku. Na vprašanja, kakšna je njena funkcija v podjetju, koliko let dela v tem 

oddelku in kakšne so njene delovne naloge, je gospa odgovorila, da je v podjetju Kolektor 

ATP, d. o. o. zaposlena že 31 let. Začela je delo na firmi LIV Hidravlika, stroji, plastika, d. o. 

o., ki pa se je čez vsa ta leta velikokrat preimenovala in prestrukturirala. Tako zdaj dela na 

Kolektor ATP, d. o. o. Postojna. Zaposlena je v oddelku logistike kot prodajna logistika. Njene 

glavne delovne naloge so vnos naročil, pregled terjatev, spremljanje embalaže, zbiranje 

potrjenih dokumentov, reševanje reklamacij in carinjenje Gospa je bila prisotna pri poskusnem 

uvajanju metode 5S v pisarniški oddelek logistike. Na vprašanje, kaj meni o metodi ter načinu 

delovanja v pisarniškem oddelku pravi, da je metoda 5S zanimivo in zelo uporabno orodje, s 

katerim lahko v pisarniški oddelek vnesemo red in čistočo. Koraki metode se ji ne zdijo 

zapleteni in težki, hitro jih je dojela po predavanju o metodi 5S pred poskusno izvedbo. Način 

delovanja metode se ji zdi dokaj preprost in meni, da bi se hitro naučila delovati po tej metodi. 

Že po kratkem predavanju o metodi 5S ji je bilo jasno, kaj mora storiti na svojem delovnem 

mestu in okolici. Na vprašanje, ali se je njeno delo po poskusni uvedbi metode kaj spremenilo, 

je odgovorila, da je po koraku urejanja in odstranjevanja nepotrebnih stvari ter organiziranja 

stvari občutila bistveno razliko. Na svoji pisalni mizi je imela na dosegu rok le 

najpomembnejše stvari, ki jih potrebuje. To so službeni mobilni telefon, kemični svinčnik in 

samolepljivi listki. Ostale pisarniške pripomočke je pospravila v predalniku. Uredila si je tudi 

dokumente odprem. Povedala nam je, da je pred metodo 5S dokumente odprem raznih podjetij 

zlagala na kupček ter jih na koncu dneva uredila po podjetjih in jih zložila po fasciklih. Po 

poskusni uvedbi te metode si je naredila na pisalni mizi prostor za 6 trdih map, v katere je 

sproti zlagala dokumente odprem. Povedala je, da si je s tem na koncu delovnega dneva 
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prihranila 10 minut časa. Na podvprašanje, ali je mogoče opazila kakšne spremembe tudi pri 

sodelavcih, je odgovorila, da je tistega dne res opazila spremembe. Nekateri sodelavci so bili 

presenečeni nad stvarmi, ki so jih imeli v svojih predalnikih in omarah. Nekateri so našli svoje 

pogrešane stvari od doma. Nov način dela se je poznal tudi pri zaposlenih. Večina zaposlenih je 

bila zadovoljna, da so si na novo organizirali delovno mesto in spoznali nov in drugačen način 

dela. Nekateri pa so bili nezadovoljni. Nekatere je zmotila ureditev delovnih mest, saj so bili 

navajeni na svoj način dela. Na naslednje vprašanje, kaj meni o dejanski vpeljavi metode 5S v 

njen oddelek in v vse druge pisarniške oddelke podjetja, je dejala, da bi si želela uvedbo 

metode v svoj oddelek, saj je mnenja, da bi ji pripomogla k kvalitetnejšemu in hitrejšemu delu. 

Enako meni za svoje sodelavce v oddelku, saj je njihovo delo povezano, in le če bodo vsi 

organizirano delovali po istem sistemu, bo delo potekalo hitrejše in učinkovitejše. Za svoje 

sodelavce v pisarni meni, da bi metodo vsi pozitivno sprejeli in jo vzdrževali, saj vedno 

delujejo kot ekipa Tudi če nekomu ne bi bil všeč nov pristop k delu, bi se ga vseeno držal 

zaradi sodelavcev. Meni, da je večina sodelavcev po drugih pisarniških oddelkih pripravljena 

sprejeti nov način dela. Po mnenju gospe bi večjo težavo predstavljali starejši zaposleni. Meni 

pa, da bi ob pravilnem pristopu do njih spremenili način njihovega delovanja in razmišljanja. 

Na zadnje vprašanje intervjuja, ali bi osebno podpirala projekt uvedbe metode 5S v vse 

pisarniške oddelke ter ga vzdrževala v svojem oddelku, je gospa odgovorila, da bi zagotovo 

podpirala uvedbo v vse oddelke, saj meni, da bi to pripomoglo k boljšemu delovanju in videzu 

podjetja. V svojem oddelku je pripravljena vzdrževati metodo 5S, saj je že po poskusni uvedbi 

občutila napredek pri svojem delu. V podvprašanju smo jo vprašali, kaj meni o odnosu svojih 

sodelavcev do uvedbe te metode. Povedala nam je, da bi tudi njeni sodelavci podpirali uvedbo 

metode v svoje oddelke, saj si vsi želijo imeti pospravljeno delovno mesto.  
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7 SKLEP 

Z izdelavo projektne naloge smo uspešno dosegli vse vnaprej zadane cilje in naloge. Prvi cilj 

projektne naloge je bil preučiti metodo 5S iz vseh dosegljivih tujih in domačih virov. Skupaj z 

domačo in tujo literaturo različnih avtorjev ter z internimi podatki in gradivi podjetja smo 

proučili izvor, delovanje ter vse korake metode 5S, ki smo jih tudi zapisali v nalogi (Poglavja 2, 

3, 4). Drugi zadani cilj naloge je bil preučiti in predstaviti predvideno izvedbo, uvajanje ter 

vzdrževanje metode v pisarni izbranega podjetja. V nalogi smo zapisali potek priprave izvedbe 

in uvajanja metode 5S v pisarniške oddelke (Poglavje 5). V oddelku logistike smo izvedli 

poskusno uvedbo prvih treh korakov metode 5S (Slike 4-24). Za preostala dva koraka metode 

smo pripravili standard samo-vzdrževanja metode (Priloga 1), ocenjevalno merilo (Priloga 2) 

ter ocenjevalni list (Priloga 3). Zadnji zadani cilj projektne naloge je bil analizirati predvideno 

uvedbo metode v pisarno podjetja. S pomočjo SWOT analize smo analizirali notranje prednosti 

in slabosti predvidene uvedbe metode 5S v vse pisarniške oddelke podjetja ter zunanje 

priložnosti in nevarnosti (Podpoglavje 6.1). Opravili smo tudi dva pol strukturirana intervjuja. 

Prvi intervju smo opravili pred poskusno uvedbo metode z vodjo logistike. Drugi intervju pa 

smo opravili po poskusni uvedbi metode z zaposleno v oddelku logistike (Podpoglavje 6.3). 

Pri izdelavi projektne naloge smo s pomočjo poskusne uvedbe metode 5S v logistični oddelek 

in različnih uporabljenih analiz prišli do glavne ugotovitve, da je metoda 5S vredna in zelo 

pomembna naložba za obravnavano podjetje ter ni uporabna samo v proizvodnih delih podjetja, 

ampak jo je mogoče vpeljati in vzdrževati tudi v različnih pisarniških oddelkih. To smo 

dokazali na primeru v logističnem oddelku. Lahko predvidevamo, da bi po vpeljavi metode v 

vse pisarniške oddelke v podjetju dosegli, da bi zaposleni razumeli resničen pomen vseh 

korakov metode in jih uporabljali kot osnovo za vsa ostala prizadevanja za izboljševanje svoje 

produktivnosti pri delu. Podobne ugotovitve opisuje tudi gospod Miro (Mlakar 2015) kateri 

meni, da pravilen odnos do 5S metode prepreči, da se delovni prostori pogreznejo v ponovno 

neorganiziranost delovnega mesta ter da z 5S metodo omogočimo sodelavcem lažje in 

produktivnejše delo. Skupaj z avtorjem Gorazdom (Lapajna 2015a) smo prišli do skupne 

ugotovitve, da je 5S metoda res preprosta in izvedljiva v vseh poslovnih procesih ter primerna 

za vsako podjetje, ter da je osnovni in glavni cilj 5S metode vzpostaviti višjo raven kulture in 

boljšo učinkovitost na delovnem mestu. 

Metoda 5S ima številne prednosti in različne načine delovanja, s katerimi pri pravilnem 

delovanju in vzdrževanju metode pridemo do odličnih rezultatov. Kot dober primer imamo že 

vpeljano metodo 5S v proizvodnem delu obravnavanega podjetja. Ker je podjetju metoda že 

znana, pričakujemo, da bi pri uvedbi v vse pisarniške oddelke imeli manj težav in nesoglasij 

med zaposlenimi. Direktorjema obravnavanega podjetja predlagamo, da uvedejo in vzdržujejo 

metodo 5S v vseh pisarniških oddelkih, saj bi tako tudi pisarniškim oddelkom in zaposlenim 

podjetja zagotovili vse prednosti in priložnosti, ki jih ponuja obravnavana metoda. 



37 

LITERATURA 

Antony, Jiju in Kumar Maneesh. 2011. Lean six sigma: Research and practice. 

Http://bookboon.com/en/lean-six-sigma-research-and-practice-ebook (25. 11. 2015). 

Bajador, Nanette. 2013. 5S: Workplace Organization Method. Http://www.slideshare.net/nane 

ttebajador/5s-a-workplace-organization-method?related=2 (5. 3. 2016). 

Bresko, Mike. 2016. The 5S Method od improvement- Enhancing Safety, Productivity and 

Culture. Http://reliabilityweb.com/articles/entry/the_5s_method_of_improvement_-

_enhancing_safety_productivity_and_culture/%20Mike%20Bresko (12. 2. 2016). 

Byrd, Jordy. 2016. What is Total Productine Maintenance. Http://www.qualitydigest.com/ 

inside/operations-article/010716-what-total-productive-maintenance.html# (14. 2. 2016). 

Firdosjahan, Khan. 2014. Implementation of Kobetsu Kaizen pillar in Improving Overall 

Equipment Effectiveness of Machine. Http://www.ijesrt.com/issues%20pdf%20file/ 

Archives-2014/July-2014/81.pdf (3. 7. 2014). 

Geck, Ben. 2013. 5S a user's guide to achieving sustained organization and a visual workplace. 

Http://www.slideshare.net/bengeck/guide-5s?related=4 (14. 1. 2016). 

Hardinam, Paul. 2016. The eight pillars of perfection. 

Http://www.industryforum.co.uk/resources/articles/the-eight-pillars-of-perfection/ (25. 2. 

2016). 

Ivanko, Štefan. 2007. Raziskovanje in pisanje del: Metodologija in tehnologija raziskovanja ter 

pisanja strokovnih in znanstvenih del. Kamnik: Cubus image  

Kaizen Consulting Group. 2016. Total Productive Maintenance/TPM. 

Http://www.leansingapore.com/total-productive-maintenance-tpm/ (23. 1. 2016). 

Kolektor ATP. 2015a. Vitka proizvodnja. Interno gradivo, Kolektor ATP  

Kolektor ATP. 2015b. Arhiv slik. Interno gradivo, Kolektor ATP 

Lapanja, Gorazd. 2013. Predstavitev TPM procesa. Interno gradivo organizacije, Kolektor 

koncern. 

Lapajna, Gorazd. 2015a. Zaključili smo medpodjetni projekt. Časopis koncerna Kolektor 76, 6. 

april, 33. 

Lapajna, Gorazd. 2015b. Napredek urejenosti proizvodnje po podjetjih 5S. Časopis koncerna 
Kolektor 76, 6. april, 35. 

LIV Plastika. 2004. Vitka proizvodnja. Interno gradivo, Kolektor ATP 

Mahalik, Pradeep. 2016. A practical approach to the successful pratice of 5S. 

Http://www.isixsigma.com/tools-templates/5s/practical-approach-successful-practice-5s/ 

(16. 2. 2016). 

Mlakar, Miro. 2015. TPM2 Total Productive Maintenance. Http://qmpartner.com/index.php? 

option=com_content&view=article&id=175&Itemid=242 (25. 11. 2015). 

Olofsson, Oskar. 2012. Shitsuke ('sustain'). Http://world-class-manufacturing.com/5S/Shit 

suke.html (25. 11. 2015). 

Pečečnik, Peter. 2014. Uvajanje 5S v plastiki skaza. 23. Konferenca Slovenskega združenja za 
kakovost in odličnost. Http://www.skaza.si/si/files/default/vsebine/clanki/Uvajanje%20 

5S%20v%20Plastiki%20Skaza_SZKO_2014.pdf. (3. 3. 2016). 



 

38 

QTP (Quality Training Portal). 2016. 5S's Standardize: Everyone doing things in the same way. 

Http://www.qualitytrainingportal.com/resources/5S/standardize.htm (23. 2. 2016). 

Wikipedia. 2016. Toyota Production System. Http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production 

_System (10. 2. 2016). 

 



 

39 

PRILOGE 

Priloga 1 Standard samo-vzdrževanja 5S metode 

Priloga 2 Merilo za ocenjevanje urejenosti pisarn 

Priloga 3 Ocenjevalni list 5S metode 

Priloga 4 Intervju z vodjo logističnega oddelka 

Priloga 5 Intervju z zaposleno v logističnem oddelku 

 





Priloga 1 

 

Standard samovzdrževanja pisarniškega oddelka 

‒ Nobena stvar ne ovira dostopa do gasilnih aparatov, vodnih cevi ali zasilnih izhodov 

pisarne. 

‒ Oblačila so odložena na skupnih obešalnikih, dežniki so spravljeni v posodah, osebni 

pripomočki so pospravljeni v omarah ali predalnikih. 

‒ Nepotrebne stvari v pisarni ne ležijo naokrog. V delovnem območju ni ostankov 

papirčkov, map, materialov ali pisarniških pripomočkov, ki jih ne uporabljamo več. 

‒ Na tleh ni smeti, umazanije ali papirčkov. Tla so prehodna. Računalniški kabli so speti in 

spravljeni pod mizo, da jih kdo ne poškoduje. 

‒ Čistilni pripomočki so pospravljeni vsi na enem mestu v skupni omari. Vsak zaposlen je 

odgovoren za čistost in urejenost svojega delovnega mesta, okolice in računalniške 

opreme. 

‒ Poslovne knjige, registri in drugi poslovni dokumenti v pisarni so spravljeni na označenih 

policah v omarah. 

‒ Računalniška oprema je vedno čista in vzdrževana. Pisalne mize so po vsakem delovnem 

dnevu počiščene. Smeti se ne zadržujejo na pisarniških mizah ali okolici, ampak jih 

ustrezno ločimo v posebne zabojnike. 

‒ Zidovi, okna, stebri, oprema in okenske police niso založene, umazane in na njih nič ne 

sloni. Nobena stvar ni pospravljena na okensko polico ali pod/ na omaro. 

‒ Predali in regali vsake pisalne mize v pisarni so urejeni in vzdrževani. V predalih se ne 

nahajajo predmeti, ki jih pri poslovanju ne potrebujemo. V predalih imamo organizirane 

pisarniške pripomočke, ki jih dnevno potrebujemo. 

‒ Skrbimo, da se ne poškoduje računalniška oprema in drugi predmeti v pisarni. Ob okvari 

ali poškodbi računalniške ali pisalne opreme smo dolžni obvestiti vodjo oddelka. 

 





Priloga 2 

 

Merilo za ocenjevanje urejenosti pisarn 

1S- SORTIRANJE IN ODSTRANJEVANJE NEPOTREBNIH STVARI 

ŠT. 1.1 STVARI Z NEDEFINIRANO VSEBINO 

KRITERIJ OCENA 

Na pisalni mizi ali v okolici ni predmetov z nedefinirano vsebino. Nepotrebne stvari se ne 

nahajajo v delovni okolici. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Odlagalna mesta so urejena, ampak niso označena. V pisarni je manjši delež izdelkov in 

stvari z nedefinirano vsebino (izdelki, orodja, pripomočki ali nepotrebne stvari.) 

POVPREČNO 

Odlagalna mesta niso urejena in niso označena. V pisarni so izdelki z nedefinirano 

vsebino  pripomočki, orodja, izdelki ali nepotrebne stvari …)  

NI V REDU 

 

ŠT. 1.2 NEPOTREBNE STVARI NA TLEH 

KRITERIJ OCENA 

Na tleh ni nepotrebnih predmetov ali stvari zaposlenih, map in dokumentov, izdelkov z 

nedefinirano vsebino. Potrebne stvari na tleh so urejene in izven napote zaposlenim. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Stvari na tleh so lepo zložene, ampak niso uporabne pri poslovanju.  POVPREČNO 

Po tleh je precej nepotrebnih stvari, ki niso na ustreznem mestu. Na tleh so osebni 

predmeti zaposlenih. 

NI V REDU 

 

ŠT. 1.3 SPLOŠNA INŠTALACIJA V PISARNI 

KRITERIJ OCENA 

Kabli in priključki v pisarni so skriti oz. so urejeni. Elektro-inštalacije so čiste in na njej 

ni nepotrebnih stvari. Klime in druge naprave v pisarni delujejo in niso improvizirane s 

kartoni, samolepilnimi traki ali drugimi pripomočki.. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Improvizacije na klimatskih napravah in drugih mehanskih in elektronskih naprav v 

pisarni. 

POVPREČNO 

Elektroinštalacija je umazana, na njej ali v okolici so nepotrebne stvari. Računalniška in 

splošna inštalacija je neurejena, poškodovana ali uničena. Veliko improvizacij. 

NI V REDU 
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ŠT.1.4 UREJENOST OMAR, REGALOV IN DRUGE OPREME 

KRITERIJ OCENA 

V omarah, predalnikih, regalih in drugje po pisarni ni nepotrebnih stvari- vsebine so 

urejene in označene in so na ustreznih mestih. Dokumenti so urejeni. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Omare, regali in predalniki so urejeni, ampak neoznačeni. POVPREČNO 

Omare, regali in predalniki so neurejeni in niso označeni. Dokumenti so pomešani. NI V REDU 

 

ŠT.1.5 NEPOTREBNE STVARI NA SPLOŠNI OPREMI 

KRITERIJ OCENA 

Na stenah, steklenih površinah, omarah, računalniški opremi in delovnih površinah ni 

listkov ali nalepk ter nepotrebnih dokumentov. Vsa dokumentacija je urejena in 

posodobljena na potrebnem mestu. Zidovi pisarniških oddelkov so čisti. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Na stenah ali tablah v pisarni so objavljeni nepotrebni ali neažurirani dokumenti, ki ne 

sodijo v delovni proces. Dokumenti so objavljeni v neprimernih (umazanih, pretrganih) 

mapah in niso lepo postavljeni ali razporejeni na ustreznem mestu. 

POVPREČNO 

Na računalniški opremi, stenah in omarah so nalepljeni lističi in dokumenti. NI V REDU 

 

ŠT. 1.6 OMARE, ZIDOVI, OKENSKE POLICE 

KRITERIJ OCENA 

Predmeti niso razmetani po omarah, na okenskih policah ali ob zidovih. V REDU 

ODSTOPANJA 

Na okenskih policah, omarah ali ob zidovih so odložene nepotrebne stvari. POVPREČNO 

Na omari in okenskih policah so stvari z nedefinirano vsebino razmetane in neurejene. Ob 

zidovih so naslonjene nepotrebne stvari. 

NI V REDU 
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2S- ORGANIZIRAJ STVARI 

ŠT. 2.1 GARDEROBA 

KRITERIJ OCENA 

Garderoba v pisarni je urejena, pod mizo ni obutve zaposlenih, na stolih ni oblačil, ampak 

so na skupnih obešalnikih ter dežniki so v posodi za dežnike. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Pod mizo je obutev. POVPREČNO 

Oblačila so po stolih, omarah in na drugih neprimernih mestih. Dežniki niso v posodi za 

dežnike ter obutev ni pravilno spravljena. 

NI V REDU 

 

ŠT. 2.2 ODLAGALNA MESTA 

KRITERIJ OCENA 

Vsak predmet je postavljen na svojem mestu (npr. mape, dokumenti, pisarniški 

pripomočki, fascikli, testni izdelki ...)  

V REDU 

ODSTOPANJA 

Stvari so urejene, vendar niso označene. POVPREČNO 

Stvari so razmetane in neoznačene. NI V REDU 

 

ŠT. 2.3 PISALNE MIZE 

KRITERIJ OCENA 

 Pisalne mize so urejene, na njih ni nepotrebnih stvari- stvari v uporabi so lično zložene in 

označene. V predalnikih pisalne mize so le pomembne stvari, ki jih potrebujemo. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Stvari na mizi so urejene in zložene, vendar neoznačene. V predalnikih so nepotrebne 

stvari.  

POVPREČNO 

Mize so neurejene, na njih so nepotrebne stvari. Predalniki so razmetani, v njih je veliko 

število nepotrebnih stvari. 

NI V REDU 
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ŠT. 2.4 DOKUMENTACIJA 

KRITERIJ OCENA 

Na delovnem mestu in v omarah so shranjeni dokumenti, ki so urejeni, ustrezno označeni 

ter so v označenih fasciklih. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Dokumenti so urejeni, vendar niso označeni. POVPREČNO 

Dokumenti so neurejeni in neoznačeni. Omare so neurejene z razmetanimi dokumenti. NI V REDU 

 

ŠT. 2.5 ORODJA IN PRIPOMOČKI 

KRITERIJ OCENA 

Orodja, pripomočki in ključi so urejeni in ustrezno označeni. So na svojem ustreznem 

mestu. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Orodja, pripomočki in ključi so urejeni, vendar neoznačeni. Označena orodja niso 

ustrezno razporejena ali niso na svojem mestu. 

POVPREČNO 

Orodja, pripomočki in druga oprema niso urejeni in označeni. NI V REDU 

 

ŠT. 2.6 MERILNA IN LABAROTORIJSKA OPREMA 

KRITERIJ OCENA 

Merilna in laboratorijska oprema je vzdrževana, urejena, pregledana in označena. V REDU 

ODSTOPANJA 

Merilno mesto ni urejeno. Nevarnost poškodbe opreme. POVPREČNO 

Na merilnem mestu so nepotrebne stvari, merilna oprema ni pregledana in označena. NI V REDU 
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3S-ČIŠČENJE 

ŠT. 3.1 ČISTOČA TAL 

KRITERIJ OCENA 

Tla so čista in prehodna (ni smeti ali nepotrebnih stvari zaposlenih, ni nevarnosti zdrsa ...) V REDU 

ODSTOPANJA 

Na tleh so posamezne stvari, ki ne sodijo v delovni proces. POVPREČNO 

Tla so umazana, zdrsljiva ali pa stvari na tleh ovirajo prehode. NI V REDU 

 

ŠT. 3.2 EKOLOGIJA 

KRITERIJ OCENA 

Odpadke ločujemo in jih ustrezno odlagamo. Zabojniki za odpadke so ustrezno označeni. 

V njih ni pomešanih odpadkov. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Na zabojnikih za ločevanje odpadkov manjkajo standardne oznake. POVPREČNO 

Odpadki niso ustrezno ločenii- pomešani odpadki  NI V REDU 

 

ŠT. 3.3 PRIBOR ZA ČIŠČENJE 

KRITERIJ OCENA 

V pisarni je pribor za čiščenje računalniške in pisarniške opreme, ki je na voljo vsem 

zaposlenim v pisarni. Ustrezno je shranjen na označenem mestu. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Pribor za čiščenje ni na ustreznem mestu  POVPREČNO 

V pisarni ni pribora za čiščenje opreme ali pa manjka. NI V REDU 
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ŠT. 3.4 RAČUNALNIŠKA OPREMA 

KRITERIJ OCENA 

Računalniška oprema v pisarni je vzdrževana in čista. Na monitorjih računalnikov in na 

drugih opremah ni polepljenih lističev. Telefonske slušalke so na svojem mestu. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Na monitorju so polepljeni lističi, telefonske slušalke so neurejeno postavljene. POVPREČNO 

Računalniki in druga oprema je prašna in neurejena. NI V REDU 

 

ŠT. 3.5 UREJENOST PISARNIŠKE IN SPLOŠNE OPREME 

KRITERIJ OCENA 

Predmeti znotraj pisarne so v dobrem in čistem stanju (nepoškodovana oprema in 

pohištvo, čisti zidovi, nepoškodovana vrata in okna ...) 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Delno umazane/ umazane površine pohištva in stekla, delno umazani zidovi. POVPREČNO 

Poškodovano pohištvo, poškodovana oprema ali umazani zidovi. NI V REDU 

 

4S-STANDARDIZACIJA 

ŠT. 4.1 STANDARD SAMO-VZDRŽEVANJA PISARNE 

KRITERIJ OCENA 

V pisarni je nameščen standard samo-vzdrževanja pisarne, ki se ga spoštuje. V REDU 

ODSTOPANJA 

Pisarna ni urejena po predpisanem standardu, ki je objavljen v pisarni. POVPREČNO 

V pisarni ni standarda samo-vzdrževanja. NI V REDU 
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ŠT. 4.2 CELOSTNA PODOBA 

KRITERIJ OCENA 

V pisarni so stvari označene po celostni podobi (oznaka pisarne, fasciklov, obrazci imajo 

logotipe, podpisi in datumi, oznake odlagalnih mest ...). 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Pisarna je označena, vendar oznaka ni standardizirana s celostno podobo podjetja, fascikli 

so označeni, vendar se oznake ne ujemajo. 

POVPREČNO 

Na obrazcih ni logotipov, datumov in podpisov. Fascikli in odlagalna mesta nimajo svojih 

oznak. Pisarne niso označene po oddelkih. 

NI V REDU 

 

ŠT. .4.3 ERGONOMIJA V PISARNI 

KRITERIJ OCENA 

Pisarna je urejena po ergonomskih standardih (stoli z nasloni za roke, podloge za 

računalniške miške, nastavljive višine monitorjev, primerna velikost pisalnih miz ...) 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Višina monitorjev ni prilagodljiva, stara oprema. POVPREČNO 

Pisarna ni urejena po ergonomskih standardih, neprimerni stoli, pomanjkljiva 

računalniška oprema. 

NI V REDU 

 

ŠT. 4.4 SPLOŠNA VARNOST 

KRITERIJ OCENA 

Gasilniki, hidranti, prve pomoči so ustrezno označene. Na zidovih so slike za zasilne 

izhode, prve pomoči. Zasilni izhodi so prehodni. Objavljena je lista usposobljenih za 

določene primere. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

V omaricah za prvo pomoč so pretečeni materiali, lista usposobljenih ni objavljena. POVPREČNO 

V omaricah za prvo pomoč manjka vsebina, ni gasilnih aparatov, zasilni prehodi so 

založeni, 

NI V REDU 
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5S- VZDRŽEVANJE DOSEŽENEGA 

ŠT. 5.1 POZNAVANJE METODE 5S IN ERGONOMIJE 

KRITERIJ OCENA 

Zaposleni v pisarnah poznajo in uporabljajo metodo 5S skupaj z ergonomskimi načeli pri 

delu. 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Nepravilna uporaba ergonomske opreme. POVPREČNO 

Ponavljajoča se stalna večja odstopanja pri urejenosti pisarne. NI V REDU 

 

ŠT. 5.2 SPLOŠNA UREJENOST PISARNE 

KRITERIJ OCENA 

Splošna urejenost same pisarne je dobra (splošen vtis ocenjevalca). V REDU 

ODSTOPANJA 

Povprečna urejenost pisarne. POVPREČNO 

Slaba oz. neprimerna urejenost pisarne. NI V REDU 

  

ŠT. 5.3 OCENJEVALNI LIST 

KRITERIJ OCENA 

Ocenjevalni list predhodnih ocenjevanj je objavljen v pisarni.  V REDU 

ODSTOPANJA 

Ocenjevalni list ni objavljen v pisarni.  POVPREČNO 

Ni napredka o izboljšavah stanja na predhodnih odstopanjih. NI V REDU 
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ŠT. 5.4 NAPREDEK 5S METODE 

KRITERIJ OCENA 

Postopke metode 5S neprestano spremljamo in izboljšujemo, stanje po ocenjevanju je 

boljše od predhodnega stanja 

V REDU 

ODSTOPANJA 

Ni napredka. Stanje je enako kot pri predhodnem ocenjevanju. POVPREČNO 

Stanje v pisarni se po ocenah sledeč slabša. NI V REDU 
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Ocenjevalni list 5S metode – Pisarniški oddelki 

 

Pisarniški oddelek: 

Ocenjevalno obdobje: 

Datum pregleda:  

Ime in priimki ocenjevalcev: 

1S- SORTIRANJE IN ODSTRANJEVANJE NEPOTREBNIH STVARI 

 

 TOČKE OCENA KRITERIJ ZA OCENJEVANJE OPOMBE 

1.1 1  Na pisalni mizi ali okolici ni 

predmetov z nedefinirano vsebino 

 

1.2 1  Na tleh ni nepotrebnih predmetov, 

map in dokumentov, izdelkov z 

nedefinirano vsebino 

 

1.3 1  Kabli in priključki v pisarni so 

skriti oz. so urejeni. Elektro-

inštalacije so čiste in na njej ni 

nepotrebnih stvari. Klime in druge 

naprave v pisarni niso 

improvizirane s kartoni, selotejpi 

 

1.4 1  V omarah, predalnikih in drugje ni 

nepotrebnih stvari. Vsebine so 

urejene in označene 

 

1.5 1  Na stenah in drugih delovnih 

površinah ni listkov, nalepk ali 

drugih nepotrebnih dokumentov. 

 

1.6 1   Ni razmetanih predmetov na 

omarah, okenskih policah ali ob 

zidovih 
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2S- ORGANIZIRAJ STVARI 

 TOČKE OCENA KRITERIJ ZA OCENJEVANJE OPOMBE 

2.1 1  Garderoba v pisarni je urejena  

2.2 1  Vsak predmet v pisarni je 

postavljen na svojem mestu( mape, 

dokumenti, pripomočki..) 

 

2.3 1  Pisalne mize so urejene, na njih se 

ne nahajajo nepotrebne stvari. 

 

2.4 1  Na delovnem mestu in v omarah so 

dokumenti urejeni in ustrezno 

označeni. 

 

2.5 1  Orodja, pripomočki in ključi so 

ustrezno označeni in pospravljeni. 

 

2.6 1  Merilna in druga laboratorijska 

oprema je vzdrževana, urejena in 

ustrezno označena. 

 

 

3S- OČISTI 

 TOČKE OCENA KRITERIJ ZA OCENJEVANJE OPOMBE 

3.1 1  Tla so čista in urejena.  

3.2 1  Odpadki so ustrezno ločeni v 

označenih zabojnikih za odpadke 

 

3.3 1  V pisarni je ustrezen pribor za 

čiščenje računalniške in pisarniške 

opreme 

 

3.4 1  Računalniška oprema v pisarni je 

vzdrževana in čista. 
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3.5 1  Predmeti znotraj pisarne so v 

dobrem in čistem stanju( 

nepoškodovana oprema in pohištvo, 

čisti zidovi, nepoškodovana vrata in 

okna,..) 

 

 

4S- STANDARDIZIRAJ 

 TOČKE OCENA KRITERIJ ZA OCENJEVANJE OPOMBE 

4.1 1  V pisarni se nahaja standard samo-

vzdrževanja pisarne 

 

4.2 1  V pisarni so stvari označene po 

celostni podobi podjetja. 

 

4.3 1  Pisarna je urejena po ergonomskih 

standardih 

 

4.4 1  Gasilniki, hidranti, prve pomoči so 

ustrezno označene. Na zidovih so 

slike za zasilne izhode, prve 

pomoči. Zasilni izhodi so prehodni. 

Objavljena je lista usposobljenih za 

določene primere. 
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5S- VZDRŽEVANJE DOSEŽENEGA 

 TOČKE OCENA KRITERIJ ZA OCENJEVANJE OPOMBE 

5.1 1  Zaposleni v pisarnah poznajo in se 

držijo 5S metode in ergonomskih 

načel pri delu. 

 

5.2 1  Splošna urejenost same pisarne je 

dobra 

 

5.3 1  Ocenjevalni list predhodnega 

ocenjevanja je objavljen v pisarni. 

 

5.4 1  Stanje po ocenjevanju je boljše od 

prehodnega stanja. 

 

 

OSTALE OPOMBE: 

 

 

 

 SKUPNE TOČKE DOSEŽENA ST. V% 

S   

2S   

3S   

4S   

5S   

Skupaj:_______ Skupaj:________% 
Podpis 

ocenjevalcev_________,__________ 
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Intervju z vodjo logističnega oddelka 

1. Katere so vaše delovne naloge in odgovornosti kot vodja logističnega oddelka? 

2. Kako ste seznanjeni z delovanjem 5S metode v proizvodnem delu podjetja? Na kakšen 

način se pri delu v proizvodnji pozna učinek 5S metode? Se je mogoče delo zaposlenih po 

uvedbi metode spremenilo ter na kakšen način? 

3. Vam je znana uporaba 5S metode v pisarniških oddelkih? Kaj menite o uvedbi 5S metode 

v pisarniške oddelke podjetja? Se vam zdi primerna metoda za vse pisarniške oddelke v 

podjetju? Menite, da bi direktorja podjetja podpirala 5S metodo v pisarniških oddelkih? 

4.  Kakšne prednosti in slabosti lahko pričakuje ob uvedbi 5S metode v vse pisarniške 

oddelke? Kakšna nasprotovanja zaposlenih in druge težave lahko pričakujete pri samem 

zagonu metode? 

5. Do kakšne nemotiviranosti pri vzdrževanju 5S metode v pisarniških oddelkih podjetja bi 

lahko prišlo po njeni uvedbi? 

6. Kaj menite o uvedbi 5S metode v svoj oddelek? Bi podpirali uvedbo in delovanje 5S 

metode v vašem oddelku? Kako mnenju imate o vaših podrejenih, ali bi bili pripravljeni 

spremeniti svoj način dela in se prilagoditi 5S metodi? 

7.  Pri uvajanju 5S metode v pisarniške oddelke bi podjetje potrebovalo strokovno 

usposobljenega zaposlenega, ki bi skrbel za celoten proces izpeljave 5S metode, njenega 

vzdrževanja in ocenjevanja pisarniških oddelkov. Poznate mogoče kakšno osebo v 

podjetju, ki bi bila primerna za to delo?  
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Vprašanja intervjuja z zaposleno v logističnem oddelku 

1. Katero delo opravljate v logističnem oddelku? Kakšne so vaše delovne naloge v podjetju? 

2. Bili ste prisotni pri poskusnem uvajanju 5S metode v svoj oddelek. Kaj menite o sami 5S 

metodi ter načinu delovanja v pisarniškem oddelku.?  

3. Pri poskusnem uvajanju metode ste sortirali in organizirali vaše delovno mesto po 5S 

metodi. Se je mogoče vaše delo na organiziranem in čistem delovnem mestu spremenilo? 

Ste opazili spremembe tudi pri sodelavcih v pisarni? 

4. Ste pri poskusnem uvajanju metode v pisarniški oddelek opazili nemotiviranost 

sodelavcev za preurejanje svojih delovnih mest po 5S metodi? 

5. Kaj menite o dejanski vpeljavi 5S metode v svoj pisarniški oddelek in na splošno v vse 

pisarniške oddelke podjetja? Ali menite, da bi vaši sodelavci pozitivno sprejeli nov način 

dela?  

6. Če bi se podjetje odločilo za uvedbo metode v pisarniške oddelke, ali bi podpirali projekt 

in ga vzdrževali v svojem oddelku? Menite isto za sodelavce v drugih oddelkih podjetja? 


