
 

 

Mnenja udeležencev 19. generacije certificiranih Menedžerjev kakovosti 

19. generacija Menedžerjev kakovosti je oktobra 2018 uspešno opravila preverjanje znanja in pridobila 

certifikat in naziv Menedžer kakovosti. V spodnjih izjavah si lahko preberete njihove vtise in videnje 

usposabljanja in certificiranja za pridobitev naziva Menedžer kakovosti po shemi Evropske organizacije 

za kakovost (European Organization for Quality – EOQ). 

 

  

Maša Urbas 
IATROS - DR. KOŠOROK d.o.o. 

Izobraževanje je bilo zelo dobro izpeljano, predvsem predstavitve 

in napotki predavateljev. Svoje znanje sem zelo obogatila. 

 

 

 

 

 

 

 

                 dr. Vesna Zupančič 
Ministrstvo za zdravje, Sektor za kakovost 

Zaposlena sem na Ministrstvu za zdravje, v Sektorju za kakovost, 

varnost in učinkovitost v zdravstvu. Izobraževanja sem se 

udeležila na pobudo delodajalcev, brez posebnih predhodnih 

pričakovanj – zgolj za bolj kakovostno profesionalno delovanje. 

Pozitivno sem bila presenečena nad pestrostjo vključenih vsebin 

– za celovito znanje s področja vodenja kakovosti. Kot posebno 

dodano vrednost izobraževanja izpostavljam izkušnjo 

medsektorskega sodelovalnega pristopa; udeleženci in 

predavatelji smo bili namreč tako iz gospodarstva kot iz javnega 

sektorja. Skupni pogled na vodenje kakovosti iz različnih 

perspektiv je odprl nove priložnosti in izzive – za učinkovit na 

dokazih temelječ prenos, uporabo in  razširjanje dobrih praks. 

Vsekakor je bila udeležba na tem izobraževanju korak v pravo 

smer tako za osebni razvoj kot iz vidika izpolnjevanja nalog in obveznosti na delovnem mestu – za 

odličnost v delovanju. Hvala.  



 

 

Janez Gunčar 
NETS, d.o.o., Kranj 

Fenomenalno pridobivanje izkušenj, znanj in kontaktov iz sveta 

kakovosti v družbi prvovrstnih soudeležencev. 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Iva Mlinšek Lešnik 
WEILER Abrasives d.o.o. 

Vsebinski obseg znanj, vedenj in metod je za vlogo menedžerja 

kakovosti QM, resnično celovito zasnovan. 

Vsekakor pa je potem pomembna implementacija v prakso, ki je 

vezana tako na kompetence, kot na ustrezno umestitev osebe - 

QM v vodstveno strukturo družbe ali podjetja.  

 

 

 

 

Martin Malešič 
ISKRA, d.d. 

Na usposabljanju za Vodjo kakovosti, sem pridobil veliko novega 

znanja in nov, širši pogled na kakovost. Predvsem pa mi je bilo v 

veliko veselje sprejeti znanje že izkušenih kakovostnikov, ki sem jih 

spoznal med predavanji, tako predavatelje kot sošolce. 

 

 

 

 

 



 

 

Albin Kodrič 
PIŠEK - VITLI KRPAN, d.o.o. 

Izobraževanje je bilo zelo zanimivo, spoznal sem veliko novih pojmov 

prav tako pridobil nova znanja in spoznanja glede sistema vodenja 

kakovosti in kakovosti nasploh. Najboljša pa mi je bilo primerjava dobrih 

praks med udeleženci izobraževanja in sklenjena nov poznanstva.  

Hvala 

 

 

 

       

mag. Anja Novak 
Dom dr. Janka Benedika Radovljica 

Izobraževanja QM sem se udeležila na pobudo delodajalca, kar 

mi je prineslo razširitev obstoječega znanja, predvsem v delu 

razumevanja drugih vidikov organizacije. Samo izobraževanje je 

bilo tudi dobra življenjska izkušnja, preko katere se zavedaš 

pomembnosti medsebojne komunikacije in informacij, ter 

nedvomno prispeva k karierni in osebnostni rasti vsakega 

udeleženca. 

 

 

 

 

Arijana Zjakić Vedernjak 

Izobraževanje  ponuja celovit pogled na kakovost, ter vloge in 

odgovornosti menedžerja kakovosti.  

Omogoča aktivno sodelovanje, izmenjavo mnenj in izkušenj. 

Skozi izobraževanje se obravnavajo različni tematski sklopi, 

kateri omogočajo nadgradnjo obstoječega in pridobivanje 

novega znanja. 

 

 

 


