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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa ŠOLA KAKOVOSTI 

Področje STROJNIŠTVO IN TEHNIKA,  KAKOVOST, 

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA 

Nina Podobnik, Valerija Kosmač 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program je namenjen krepitvi strokovnih kompetenc na 

področju kakovosti v avtomobilski industriji. 

Kupci in tudi zahteve standardov so vedno bolj usmerjeni v to, 

da je kvaliteta produktov na prvem mestu. Podjetja, ki želijo 

zagotavljati kakovostne izdelke kupcem, morajo skrbeti, da so 

delavci na področju kakovosti tudi ustrezno izobraženi. S šolo 

kakovosti jim omogočimo krepitve poklicnih kompetenc kot 

so: reševanje reklamacij kupcev, reševanje problemov, 8D, 

FMEA, Q-DAS, SPC, APQP in podobne vsebine s področja 

kakovosti, ki so izredno pomembne za kvaliteten produkt na 

tržišču. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj projekta je v program vključiti delavce s področja 
kakovosti skladno z vrednotami podjetja – znanje in 
kompetence. 
Končne in nove produkte bomo lahko izboljševali le na način, 
da bomo imeli odlično usposobljeno ekipo kakovostnikov. 
Zaradi odgovornosti do dobaviteljev moramo stalno 
izboljševati kakovost in skupno konkurenčnost. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki zasedajo delovna mesta na 
področju kakovosti – tehnologi kakovosti, vodje kakovosti, 
višji kakovostniki, merilci… 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Zaposleni na razlčnih nivojih v proizvodnje, odgovorni za 
kakovost. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Izboljšati razumevanje pomena kakovosti in uvajanje 

sodobnih načel kakovosti v proizvodnjo. 

Obseg programa (skupno št. ur) 60 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(ekskurzija) 

Teoretični del (št. ur) 37    

Praktični del (št. ur) 47  10 8 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

 Podpisana 

izjava 

Podpisana 

izjava 
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Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost, izdelek, obisk sejma ali dobavitelja 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Zaposleni bodo krepili sledeče kompetence : 

- razumevanje avtomobilskih standardov, 

- razumevanje zahtev kupcev, 

- boljše poznavanje strokovnih kompetenc :  

           APQP, PPAP, 8D, SPC, MSA, VDA 6.3, VDA 6.5, 

izvajanje notranjih in zunanjih presoj, Q-DAS, 

specialne karakteristike, reševanje problemov, 

reševanje reklamacij, varnost proizvoda, poslovni 

bonton in poslovno komuniciranje… 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Boljše razumevanje in prilagajanje zahtevam/standardom 
avtomobilske industrije in zahtevam kupcev. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

- Prilagodljivo in kreativno razmišljanje  

- Analitično razmišljanje  

- Inovativnost 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

1 sklop – interna izobraževanja s področja kakovosti : 

- VDA 6.5 – presoja produkta – 7ur 

- specialne karakteristike, branje risb in tehničnih 

zahtev – 7 ur 

- nov dokumentacijski sisitem- 6 ur 

- FMEA – 7 ur 

Razporejeno čez celo koledarsko leto 

2 sklop – eksterna izobraževanja : 

- Q-DAS (orodje za izdelavo MSA in statistično vodenje 

kakovosti) – 35 ur 

- VDA 6.5 –presoja produkta - 7ur 

- FMEA – 7ur 

Razporejeno čez celo koledarsko leto  

3 sklop – obisk sejma ali obisk dobavitelja – 1x med 

izobraževanjem – Od 8h do 16h 

4 sklop – samostojno delo  (izdelava izdelka) – 10h 

5 sklop –končno srečanje, evalvacija – 8h 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Strokovnjaki z navedenih področij izobraževanja (kakovost, 

presoje, vitka proizvodnja, poslovna komunikacija,..), 

praviloma certificirani. 
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Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  12.12.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 18.12.2018 DA  

 


