
    
 

                        
 
 
 

 
 

 

Št. dokumenta: 024-0012/2021-11 
Datum: 13. 10. 2022   

 

VABILO NA POSVET O KAKOVOSTI 2022 

Spoštovani! 

 

Center RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije ter 

šolskim centrom BIC Ljubljana vabi direktorje šolskih centrov, ravnatelje srednjih poklicnih in 

strokovnih šol ter vodje komisij za kakovost srednjih šol oz. šolskih centrov na Posvet o kakovosti, ki 

bo: 

27. oktobra 2022, od 12.00 do 15.00 v prostorih BIC Ljubljana (Ižanska cesta 10, Ljubljana). 
 

Namen posveta je osvežiti in umestiti prizadevanja na področju sistematičnega upravljanja s 

kakovostjo na ravni šol in šolskih centrov kot pomembno temo agende Zveze srednjih šol in dijaških 

domov Slovenije ter med strateške cilje nacionalne izobraževalne politike razvoja srednjega poklicnega 

in strokovnega izobraževanja do leta 2030.  
 

Plenarni del posveta bosta oblikovala dva gostujoča predavatelja: 

- slovenski predavatelj Zoran Lekič, ki prihaja iz mednarodnega podjetja Bureau Veritas, bo 

predstavil kakovost v gospodarstvu in kakovost v šolstvu; 

- nizozemski predavatelj Guus van Beek pa bo svoje predavanje usmeril na izzive pri 

razumevanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter mehanizme 

spodbujanja razvoja kulture kakovosti na ravni šole oz. šolskega centra. 

Nadaljevali bomo z diskusijo. 
 

Za predavanje tujega predavatelja bo zagotovljeno simultano prevajanje. Posvet bo potekal v 

kombinirani obliki, in se ga lahko udeležite v prostorih BIC-a ali pa na daljavo, preko spletne povezave, 

ki vam jo bomo posredovali na osnovi vaše predhodne prijave.  
 

Svojo udeležbo prosimo prijavite preko spletnega obrazca tukaj, najkasneje do petka, 21. 10. 2022, 

kjer označite, ali se boste dogodka udeležili na kraju izvedbe ali na daljavo. Na osnovi vaše prijave vam 

bomo posredovali spletno povezavo v primeru udeležbe na daljavo ter gradivo.  
 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonskih številkah: 01 5864 226 in 01 5864 204 ali na e-

naslovih: sasa.grasic@cpi.si ali gabi.pocrvina@cpi.si, vsak delavnik med 8.00 in 15.00. 
 

Vaše udeležbe in prispevkov v razpravah se že v naprej veselimo!  

  

 

  

mag. Janez Damjan, 

                direktor Centra RS za poklicno izobraževanje 

 

Priloga: Program Posveta in predstavitev predavateljev 

https://forms.gle/qbw4CbgADBCz9fo27
mailto:sasa.grasic@cpi.si
mailto:gabi.pocrvina@cpi.si


    
 

                        
 
 
 

 
 

 

Program Posveta o kakovosti 2022 
 

  

11.30 – 12.00 Registracija; kava, čaj  
 

12.00 – 12.20 Uvodni pozdravi organizatorjev 
 

12.20 – 13.05 Zoran Lekič, Bureau Veritas: Kakovost v gospodarstvu in kakovost v šolstvu 
 

13.05 – 13.50 Guus van Beek, All About Quality Consultancy:  
- Opredelitev kakovosti in izzivi pri razumevanju kakovosti v poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju  
- Spodbujanje razvoja kulture kakovosti na ravni izvajalca poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 
 

13.50 – 14.00 Odmor 
 

14.00 – 14.45 Diskusija o nadaljnjih prizadevanjih in razvoju sistematičnega upravljanja s 
kakovostjo poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji  
 

14.45  Pogostitev z mreženjem  
 

 
Zoran Lekić, Bureau Veritas 

Zoran Lekič je večino svoje profesionalne kariere delal na področju kakovosti in produktivnosti v proizvodnih in 
storitvenih organizacijah. V Ljubljani je diplomiral na Fakulteti za strojništvo ter kot Fullbrightov štipendist v ZDA 
pridobil naziv magistra znanosti industrijskega inženiringa. Takoj po izidu standardov serije ISO 9000 se je vključil 
v najširšo uveljavitev kakovosti in opravil pionirsko delo na promociji pridobitve certifikatov kakovosti v 
slovenskem gospodarstvu. Prvi v Sloveniji je pridobil naziv vodilnega presojevalca za sisteme vodenja kakovosti in 
vodil certifikacijske presoje doma in v državah srednje Evrope. Ustanovil in 15 let je vodil podružnico Bureau 
Veritas v Ljubljani, ki je postala vodilna certifikacijska hiša v Sloveniji. Je član komiteja ISO TC 176, ki skrbi za razvoj 
standardov kakovosti. Za svoje dolgoletno aktivno delo pri Evropski organizaciji za kakovost (EOQ) je prejel 
posebno priznanje in postal njen častni član. 
Bureau Veritas je ena od vodilnih certifikacijskih hiš na svetu s skoraj 200 letno tradicijo. Njeno poslanstvo je 
podpreti naročnike pri nenehnih izboljšavah poslovanja in zmanjševanju tveganj v hitro spreminjajočem se in vse 
bolj zahtevnem poslovnem okolju. 
 

Guus van Beek, All About Quality Consultancy 

G. Guus van Beek kot lastnik svetovalne agencije od leta 2017 opravlja svetovanje na področju evalvacije kulture 
kakovosti v socialno storitvenih organizacijah, preko nacionalnih in evropskih projektnih iniciativ pa je vključen v 
izboljševanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter socialnih storitev.  
Pred tem je več kot 25 let deloval kot ekspert za kakovost Evropske platforme za rehabilitacijo, kjer je bil 
odgovoren za razvoj, promocijo, opolnomočenje in svetovanje za razvoj kakovosti socialnih storitev. Je predsednik 
mednarodne delovne skupine za kakovost socialnih storitev. Na Nizozemskem in mednarodno pogosto nastopa v 
vlogi plenarnega govorca o konceptih kakovosti in upravljanja s kakovostjo v socialnem sektorju. Sodeloval je pri 
razvoju skupnega evropskega okvira kakovosti socialnih storitev.  
Njegove korenine segajo v poučevanje pedagogike, razvojne psihologije in organizacijskih sprememb na Univerzi 
Fontys za aplikativne vede na Nizozemskem.  


