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Pov prečna 
o cena de lavnice

No vi pristopi v 
metodi 
C elovitega 
Produktivnega 
Vzdrževanja  
(TPM)

Bojan Šinko vec,
DEM ETR A L .V V. d.o.o.

3 ,55 4,23 4,09 4,1 4 4 ,0

Uvedba 
vzd rževanja po 
stanju

Br anko Polanc, Acroni
d.o.o. 4 ,26 4,42 4,11 4,2 1 4 ,3

Vzdrževanje  
po stanju po 
metodi meritve  
vibrac ij  

Pr imož Kalam ar, Acroni
d.o.o

4 ,18 4,14 4,27 4,0 9 4 ,2

Vzdrževanje  
maziv po 
stanju 

Mar ko Ko blar , Acroni
d.o.o. 4 ,18 4,27 4,18 4,1 4 4 ,2

Vzdrževanje  
e lektro 
motorjev po 
stanju

Zvone M edja , Acroni
d.o.o. 3 ,95 4,23 4,09 4,0 5 4 ,1

Uvajanje TPM 
v podjetju 
Do mel d.o.o .

Rado Lenkič, Dom el d.o.o .

4 ,14 4,05 4,41 3,9 1 4 ,1

Vloga 
operaterja pri 
vzd rževanju 
stroj ev v 
pod jetju G D 
Sava  T ires 
Kranj

Blaško Jekič, Goodyea r
Dunlo p Sava Tires d.o.o.

4 ,45 4,64 4,55 4,5 5 4 ,5

Tehnična  
diagno stika – 
s istem za 
a vtomatski in 
nep rekinj eni 
nad zor 
procesne 
opreme 

dr. Bojan Musizza,
Inštitut Jože f Stefan

4 ,10 4,43 4,00 4,0 5 4 ,1

Sodob no 
vzd rževanje in 
upravlja nje 
de lovnih 
sredstev s 
pomoč jo 
informa cijske 
pod pore

Aljaž Gra dišnik, KOPA
ra čunalniški inženiring
d.d.

4 ,25 4,35 4,30 4,1 5 4 ,3

Zunanje 
izva janje 
vzd rževanja - 

mag. E vgen Zgo znik,
TER O P lus d.o.o 3 ,95 4,20 3,90 4,0 5 4 ,0

Povprečna o cena 4,10 4,29 4,19 4,13 4,18 4,69 4,62 4,31 4,36

4,69 4,62 4 ,31 4,54

 



 

Izbira 
lokacije (L) 

Izbira 
vsebine (V) 

Organizacija 
(O) 

Strokovnost 
(S) 

Relevantnost 
glede na 

nosilno temo 
(R ) 

Možnost za 
razpravo 

(M) Jasnost (J) POVPREČJE 

Pričakovanja 3,33 4,22 3,85 4,56 4,30 3,96 4,33 4,08 
Ocena doseženega 4,10 4,13 4,13 4,18 4,13 4,62 4,69 4,36 

 
 

Negativni razkorak je pri kategorijah Strokovnost, 
Relevantnost in Vsebina, kjer so bila pričakovanja 
nadpovprečna, doseženo pa je bilo podpovprečno - to 
se nanaša na primerjavo posameznih kategorij 
(vsebine, strokovnost, jasnost,...) s povprečno skupno 
oceno in povprečnimi pričakovanji delavnice. 

Največji pozitivni razkorak je pri kategoriji Jasnost,  kjer 
so bila pričakovanja nadpovprečna, pa tudi doseženo 
je bilo nadpovprečno. 
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Ali ste na dogodku 
pridobili nove 
informacije?

da 21
ne 1
nepredeljeno 0

Ali ste na dogodku 
pridobili koristne 
informacije?

da 21
ne 0
nepredeljeno 1

Katere teme bi želeli na 
prihodnjih delavnicah? 

orodja vitke proizvodnje 1
izobraževanje in usposabljanje za
stalne izboljšave 8
proizvodna logistika 4
izboljšave performans (lastnosti)
izdelkov 2
izboljšave varnosti v proizvodnji 3
odgovornost na delovnem mestu 7
ostalo 2  

Ali ste na dogodku pridobili nove informacije?

da
95%

ne
5%

Ali ste na dogodku pridobili koristne informacije?

nepredeljeno
5%

da
95%

Katere teme bi želeli na prihodnjih delavnicah? 

izboljšave 
performans 

(lastnosti) izdelkov 
7%

izobraževanje in 
usposabljanje za 
stalne izboljšave

30%

orodja vitke 
proizvodnje 

4%
ostalo 

7%

odgovornost na 
delovnem mestu

26%

izboljšave varnosti 
v proizvodnji

11%

proizvodna logistika
15%


