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Drugoj generaciji polaznika izobrazbe za Europskog stručnjaka upravljanja održavanjem, ESUO
(engl. European Experts in Maintenance Management) završila je tijekom travnja nastava i
četvorica polaznika dobili su potvrde o uspješno provedenoj izobrazbi. Mjesec dana kasnije,
početkom svibnja, tri polaznika položila su certifikacijski ispit. To su diplomirani inženjeri
tehničkih struka Mario Sinanović (Lactalis), Darko Žitnik (Adriatic Pipeline) i Josip Kelava
(Pfizer). Tako Hrvatska sada ima već sedmoricu certificiranih menadžera održavanja, a pored
navedene trojice to su i Roman Babić (INA), Mario Cikojević (CEMEX), Petar Dalbello (Adria
grupa) i Ivan Skomrak (Pfizer), polaznici prošlogodišnje, prve izobrazbe za ESUO.
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Kako su sami komentirali, certifikacijski ispit nije bio ni malo lagan, gradivo koje su prošli tijekom
predavanja u organizaciji bilo je vrlo obimno, ali iskustvo i nova znanja koja su stekli,
neprocjenjivi su. Prije početka godišnjeg Savjetovanja Hrvatskog društva održavatelja, koje je
ove godine održano u Olympia Sky Hotelu u Vodicama, predsjednik HDO-a dipl. ing. Drago
Frković imao je ugodnu dužnost pred punom dvoranom predstaviti nove hrvatske certificirane
stručnjake.

– Hvala HDO-u, profesorima s ETF-a i Fakulteta Strojarstva i brodogradnje te stručnjacima iz
gospodarstva što su nam posvetili toliko pažnje. Bilo je teško, međutim tehnologija korača
naprijed velikim koracima, a ako želimo biti uspješni moramo pratiti promjene i sudjelovati u tim
procesima – rekao je tom prilikom uime trojice inženjera Darko Žitnik.

Kao što je poznato program izobrazbe i certifikacijskog ispita usuglašen je u europskoj krovnoj
udruzi održavatelja EFNMS-u (European Federation of National Maintenance Societies),
temeljen je na normi EN 15628, Kvalifikacije osoblja održavanja i predstavlja najprestižniji
svjetski certifikat u menadžmentu održavanja. A u današnje doba certifikacija kompetencija
postaje nezaobilazni uvjet na tržištu rada, roba i usluga.

– Organizirati izobrazbu i certifikaciju ESUO u Hrvatskoj za HDO je bio velik izazov –
komentirao je Frković. – Trebalo je sastaviti katalog znanja, angažirati autore priručnika Održav
anje i gospodarenje imovinom
, okupiti stručnjake s hrvatskih tehničkih fakulteta i eksperte iz gospodarstva koji će predavati na
izobrazi te organizirati certifikacijski ispit. Radilo se o višegodišnjemu poslu bez presedana u
regiji. Neke tvrtke sada imaju dva certificirana stručnjaka, a to je važno za procese koji se
odvijaju na pragu nove industrijske revolucije koja je nazvana Industrija 4.0
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