
19. DAN KAKOVOSTI IN INOVATIVNOSTI 

MOČ SODELOVANJA PRI 

UPORABI ORODIJ KAKOVOSTI 

Orodja kakovosti 

neizkoriščena priložnost  

Četrtek, 24. november 2016, ob 9.00 

Konferenčna dvorana Hotela Šport, Otočec 

 

PROGRAM 

8.30 PRIHOD IN PRIJAVA UDELEŽENCEV 

9.00 

UVODNI NAGOVOR 

Tomaž Kordiš, direktor GZDBK in mag. Anton Petrič, direktor 

sektorja sistemi vodenja v TPV d. d., predsednik Sekcije za 

kakovost in inovativnost 

9.10 
UVODNO PREDAVANJE  

Mag. Zoran Lekič, ustanovitelj in dolgoletni direktor Bureau Veritas 

9.50 

OKROGLA MIZA: Orodja kakovosti neizkoriščena priložnost 

Pogovor z vodilnimi »kakovostniki« v posameznih dejavnostih 

 

 Mag. Frane Koren, direktor področja HLS v korporaciji Hidria 

 Tomaž Burnik, direktor za kakovost, Kolektor Etra 

 Marko Lotrič, generalni direktor, Lotrič Meroslovje 

 Miro Šmid, direktor kakovosti, Domel 

 Dr. Nenad Savič, direktor, Unikatum 

 
Pogovor bo vodil mag. Anton Petrič, direktor sektorja sistemi 

vodenja v TPV d. d., predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost. 

11.20 ODMOR IN ČAS ZA MREŽENJE TER IZMENJAVO IDEJ 

11.50 

PREDSTAVITEV METODE QRQC 

primera podjetij Revoz in SEP 

 Igor Cesar, vodja kakovosti v podjetju Revoz, d. d. 

 Branka Bradica, vodja kakovosti v podjetju SEP, d. o. o. 

13.00 

 

ORODJE VSEH ORODIJ 

Katero orodje kakovosti zaseda to mesto?  

Marica Štajdohar, Svetovanje Marica Štajdohar s. p. 

13.15 

POVZETEK 19. DNE KAKOVOSTI IN INOVATIVNOSTI 

Mag. Anton Petrič, direktor sektorja sistemi vodenja v TPV d. d., 

predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost 

13.30 ZAKLJUČEK 

 

 

 

 
Dogodek organizira 

Sekcija za kakovost in inovativnost. 

 

 
 

sponzor posveta 
 

 

Vsebina 
 

Sodelovanje omogoča posameznikom, da 

medsebojno usklajeno delujejo z namenom 

doseganja ciljev (ne glede na katerem področju). Ta 

sicer enostavna razlaga se v praksi žal ali pa na 

srečo odraža kot zelo zahtevna naloga. Živimo 

namreč v čedalje bolj dinamičnem svetu, svetu 

nenehnih sprememb in spreminjajočih se 

pričakovanj, kar od nas zahteva nove smeri 

razmišljanja, načine obnašanja, skratka nove 

pristope. Sistem vodenja kakovosti iz tega zornega 

kota že dolgo ne pomeni več samo imeti poslovnik 

ter nekaj dokumentiranih postopkov in dokumentov. 

Pomeni vzpostavitev takega sistema vodenja, ki 

razume in upošteva tako notranje kot tudi zunanje 

dejavnike organizacije in temu primerno prilagaja 

svoje delovanje in razvoj. 

Pri tem imajo vodje na voljo različna orodja 

kakovosti, s katerimi dosegajo in nenehno 

izboljšujejo svoje procese ter posledično 

konkurenčnost na trgu. Potrebno je torej razumeti 

svoje procese in cilje, ki jih želimo doseči in temu 

izbrati primerna orodja.  

 

Moč uporabe teh orodij je v medsebojnem 

sodelovanju in povezovanju vseh ključnih 

deležnikov tako v procesih kot organizacijah. 

 

 Vljudno vabljeni! 

 

 

 

 

 

 
Kotizacija 

Udeležba na dogodku je za člane GZDBK 
brezplačna, za ostale je 150 € + DDV.   

 
Prijave 

Na spletni strani www.gzdbk.si. 
 

Več informacij o dogodku 

Andreja Vidrih, andreja.vidrih@gzdbk.si,  

(07) 33 22 184  
 

Članstvo v Sekciji za kakovost in inovativnost je za 
člane GZDBK brezplačno! 

http://www.fos.unm.si/si/sodelavci/pedagogi-in-raziskovalci/?v=bukovecboris
mailto:andreja.vidrih@gzdbk.si

