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Green/Black  

Belt Training 
 

Procese stalno in sistematično izboljševati! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Po kopici uspešno izvedenih Green/Black Belt 
trainingih v Sloveniji vas vabim, da se 
udeležite naslednjega vala izobraževanja. 
Dosedanjih izobraževanj so se udeležili 
kandidati iz različnih slovenskih podjetij: 

 Abrasiv Muta 
 Acroni 
 BSH Hišni aparati 
 Danfoss  
 Domel 
 ETI 
 Elrad International 
 Hella Saturnus Slovenija  
 Hidria AET 
 Hidria Rotomatika  
 ITW Metalflex 
 Iskra Avtoelektrika 
 Iskra Bovec 
 Iskra ISD 
 Iskra Mehanizmi 
 Jera Mix 
 Kemofarmacija 
 LTH Castings 
 Knauf Insulation 
 Kovinoplastika Lož 
 Safilo 
 Steklarna Hrastnik 
 Treves 
 Unior.  

Za vas organiziramo nov Six Sigma 
Green/Black Belt Training v Sloveniji. Green 
Belt šolanje je razdeljeno v tri bloke. Prva dva 
bloka trajata 3 dni in zadnji 4 dni. Za Green 
Belte je zelo priporočljivo nadaljevanje 
šolanja za Black Belta. To pomeni še deset 
dodatnih dni izobraževanja, ki poteka v dveh 
blokih po pet dni. V teh desetih dneh boste 

obnovili pridobljeno znanje in predvsem 
poglobili statistično znanje. V detajle boste 
spoznali zelo učinkovito orodje za 
načrtovanje preizkusov (Design of 
Experiments), računanje toleranc in tudi 
simulacijo procesov s pomočjo programskega 
paketa iGrafx. Tako boste pridobili znanja za 
vodenje in izvajanje najzahtevnejših 
projektov.  

V Green Belt Trainingu boste dobili osnovne 
informacije o Six Sigmi in se spoznali z orodji 
in tehnikami, ki se uporabljajo skozi vseh pet 
faz sistematike DMAIC. Med samim šolanjem 
boste pridobili znanje za delo s programskim 
orodjem MINITAB, ki služi za statistične in 
grafične analize podatkov. Zaradi tega mora 
vsak kandidat imeti s seboj prenosni 
računalnik, saj se med samim šolanjem 
izvajajo praktične vaje in kandidati obdelujejo 
podatke svojega projekta. Prav tako kandidati 
v vsakem bloku predstavijo na pripravljeni 
PowerPoint predlogi svoj napredek pri delu 
na projektu. S tega vidika je priporočljivo, da 
kandidat pride že na prvi blok z okvirnim 
problemom, ki ga bo reševal preko projekta.  

Med časom treninga bo vsak udeleženec 
šolanja intenzivno delal na svojem projektu in 
ga uspešno  izpeljal do konca po končanem 
šolanju. Le z zaključenim projektom bo 
udeleženec pridobil svoj Green Belt oz. Black 
Belt certifikat. 

Vsekakor je zelo priporočljivo najprej izšolati 
nekaj Black Beltov in šele nato Green Belte, 
ki pomagajo pri izpeljavi projektov. Osnova 
mora biti grajena iz Black Beltov, saj so to 
strokovnjaki najvišjega nivoja. 

GREEN / BLACK BELT TRAINING 



 

 

Izobraževanje bo vodil v Nemčiji izšolani Master Black Belt. Šolanje bo vsak dan predvidoma 
potekalo od 830 do 1530 ure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V vseh blokih morate imeti s seboj obvezno prenosni računalnik!   

PROGRAM TRENINGA 

Six Sigma

Sistematično merljiv 
postopek

Sistematične meritve in 
vrednotenje

Strategija

V celoti upoštevati in 
izpolnjevati želje kupca



 

Green/Black Belt šolanje bo potekalo v treh blokih. Program Green Belt Traininga je sledeč: 

 

 

 Kick Off 

– Six Sigma 
– Roadmap 

 Define 

– Pregled 
– Projektni obrazec  
– SIPOC 
– VOC 

 Measure 

– Pregled 
– Process Map 
– DPU/DPMO  
– Vzročno/posledična analiza  

 

 Measure 

– Uvod v MINITAB 
– Uvod v statistiko 
– Grafične metode  
– Analiza merilnega sistema 

(MSA)  
– Plan pridobivanja podatkov  
– Kazalniki procesa 

 Analyze 

– Analiza procesa 

 

 

 Analyze 

– Multivari. študija 
– Testi hipotez za kont. in 

atributivne podatke  
– Velikost vzorca  

 Improve 

– Pripraviti rešitve  
– Analiza tveganja 
– Implementacija rešitve 

 Control 

– Manag. kakovosti in 
procesni manag. 

– SPC 
– Zaključek projekta

 

Udeleženci Green Belt Traininga iz predhodnih šolanj, bodo lahko nadaljevali šolanje za Black 
Belta in pridobili znanja za vodenje najzahtevnejših Six Sigma projektov. Black Belt program: 

 

 

 Kick off 

– Ponovitev faz Green Belta 

 Analyze 

– Nenormalno porazdeljeni podatki 
– Testi hipotez atrib. Podatkov 
– Poglobitev v analizo procesov 
– Regresija 
– Logistična regresija 
– Uvod v DOE 
– Polno faktorski preizkusi 
– 2k-polnofaktorski preizkusi 
– Središčne točke & Blocking 
– Načrtovanje in velikosti naključnih vzorcev 

 

 

 Analyze 

– Vaje za DOE analizo 
– Delni faktorski preizkusi 
– Analiza kovariance 
– Response Surface Designs (RSD) 
– EVOP 

 Improve 

– Računanje toleranc 
– Simulacija 

 Control 

– Poglobitev v kontrolne karte 

 Projekt v timskem delu 

PROGRAM GREEN / BLACK BELT TRAININGA 
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Po ocenah strokovnjakov večina današnjih 
organizacij deluje v območju 2 do 4 sigma. Samo 
najboljša podjetja dosegajo 6 sigma nivo, pri 
katerem so samo 3 napake na milijon možnosti 
napake. 4 sigma stopnja kakovosti, ki je 
prevladovala zadnje pol stoletja, v prihodnosti ne 
bo več sprejemljiva.  

Metodologija Six Sigma se je formalno pojavila v 
podjetju Motorola v osemdesetih letih dvajsetega 
stoletja. Za njenega očeta velja Bill Smith. Takrat je 
ugotovil:”Naša kvaliteta smrdi do nebes, tako ne 
gre več naprej!” 

Obstaja jasna in enopomenska definicija pojma Six Sigma. Na kratko bi lahko definirali Six 
Sigmo, kot sistematično zasnovo (DMAIC) za reševanje problemov s timskim delom in z 
efektivno kombinacijo pretežno poznanih statističnih in ne-statističnih orodij, ki dokazano in 
trajnostno dviguje zadovoljstvo kupca in uspeh podjetja. 

Cilji metodologije Six Sigma so:  

 povečati zadovoljstvo kupcev, 

 povišati uspešnost podjetja, 

 manj napak, 

 povečati dobiček, 

 izboljšati sposobnosti, 

 sigurne sposobnosti procesov, 

 Six Sigma standard kot cilj, 

 zagotoviti uspeh pred konkurenco. 

Uporabljajte Six Sigmo! 

Se izplača! 

SIX SIGMA 



 

 

Vedno več podjetij v svetu in tudi v Sloveniji 
uporablja Six Sigmo. Počasi trka tudi na vrata 
slovenskih podjetij, predvsem dobaviteljem 
avtomobilske industrije in bele tehnike. Njena 
uporaba se čedalje bolj širi tudi v 
neproizvodne procese (nabava, logistika, 
marketing,…). Vedno pogosteje se uporablja v 
storitvenih podjetjih. Poglavitni vzrok temu 
so njeni izjemni rezultati uporabe in 
sistematika, ki jo vsebuje. Kot rezultati niso 
mišljeni samo finančni učinki, temveč je 
vedno na prvem mestu zadovoljstvo kupca 
tako zunanjega kot notranjega.  

SIX SIGMA AKADEMIJA vam ponuja popolno 
svetovanje in izobraževanje za metodologijo 
Six Sigma. Naše usluge so: 

 svetovanje pri konceptu in uvajanju Six 
Sigme 

 svetovanje pri konceptu in uvajanju 
Lean Six Sigme 

 izvajanje šolanj: 

– Management Training, 

– Green Belt Training, 

– Black Belt Training, 

 informativna predstavitev Six Sigme   
zaposlenim, 

 Master Black Belt šolanje. 

Dodatno vam nudimo t.i. Coaching Training. 
To pomeni, da bo trener (Master Black Belt) 
prišel v vaše podjetje in skupaj s kandidati za 
Green in Black Belt v samem podjetju 
preveril, če se uporabljajo prave metode in 
orodja, ki bodo zagotovile uspešno izvedbo 
projekta. Prav tako jim bo svetoval ob 
morebitnih težavah, pri izbiri orodij, stalnem 
vpeljevanju ukrepov in jim dal smernice za 
nadaljnje delo. 

V letu 2012 smo pričeli z izobraževanji za 
DFSS (Design for Six Sigma), ki je nadgradnja 
osnovnega koncepta Six Sigma in se uporablja 
pri razvoju proizvodov in procesov.  

Tako vam ponujamo široko paleto storitev 
uporabe Six Sigme v vašem podjetju. Pripeljali 
smo jo do vaših vrat in vaša je odločitev ali 
boste odprli vrata Six Sigmi. Cene 
izobraževanja so za ca. 30% nižje kot v 
Nemčiji. 

Green Belt Training vam nudimo za 3.000EUR 
+ DDV. Dodatno dvotedensko šolanje za Black 
Belta stane 4.500EUR + DDV. Torej stane 
celotno štiritedensko šolanje za Black Belta 
7.500EUR + DDV. 

  

3ZEN 



 

Prosimo, enostavno pošljite izpolnjeno kopijo 
te strani na naslov naveden spodaj. Prijavnico 
lahko dobite tudi na internetni strani. 

Kotizacija za Green Belt Training 

Kotizacija znaša 3.000EUR + DDV  na osebo. V 
kotizaciji je všteta literatura seminarja, 
osvežilni napitki med odmori in kosila. V tem 
terminu nudimo 20 % popusta in kotizacija 
znaša 2.400 EUR+DDV na osebo. Vsaka 
četrta oseba iz iste organizacije se udeleži 
izobraževanja brezplačno.   

 
 
 
 

 
 

Odjava 
 
V primeru odjave do enega tedna pred 
pričetkom izobraževanja se zaračunajo 
administrativni stroški 100EUR + DDV. 
Morebitnim odjavam po tem datumu se 
zaračuna polna cena. Zamenjava udeleženca 
pa je možna. Prosimo vas le, da nam čim prej 
sporočite ime in priimek zamenjave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA 

Prijava na Green Belt 

3ZEN d.o.o. 

Tacenska 125B 

1000 Ljubljana 

Tel.: 031- 663 110 

TRR: SI 56 6000 0000 0190 385 

E-mail: matej.hohnjec@3zen.si 

Spletna stran: www.6-sigma.si 


