
Združenje za razvoj znanja 

SLOVENSKO OGRODJE 
KVALIFIKACIJ 

Elido Bandelj 

Center RS za poklicno izobraževanje 

 



Poklicno izobraževanje v širšem družbenem 
kontekstu 

Evropa 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast 
(prej Lizbonska strategija),EU opredelila, kako se želi razviti do leta 
2020.  
 
Krovne cilji EU: 
– 75 % prebivalstva v starosti od 20 do 64 let mora imeti zaposlitev, 
– 3 % BDP EU je treba nameniti raziskavam in razvoju, 
– cilje 20/20/20 na področju podnebja in energetike je treba doseči 
(vključno z zmanjšanjem emisij za 30 % pod ugodnimi pogoji), 
– delež mladih, ki se odločijo za zgodnjo opustitev šolanja, mora biti 
pod 10 % in vsaj 40 % mladih mora uspešno zaključiti terciarno 
izobraževanje, 
– revščina naj bi ogrožala 20 milijonov ljudi manj kot danes.  
 
 
http://eur-lex.europa.eu/ 

 



Poklicno izobraževanje v širšem družbenem 
kontekstu 

Sporočilo iz Brugesa o povečanem evropskem sodelovanju 
na področju PSI  (prej Kopenhagenska deklaracija): 

„ 

Globalna vizija poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja do leta 2020“ v prvem stavku zapiše, da morajo 
biti do leta 2020 Evropski sistemi PSI bolj privlačni, bolj 
relevantni, bolj usmerjeni v kariero, bolj inovativni in bolj 
fleksibilni kot v letu 2010 ter, da morajo prispevati k 
odličnosti in nepristranskosti vseživljenjskega učenja. 
 

 

 
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/index_sl.htm 

 



Poklicno izobraževanje v širšem družbenem 
kontekstu 

Delovni dokument služb komisije, Elementi za skupni strateški 
okvir za obdobje 2014–2020 za Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo  
• Tematsko področje »Investiranje v izobraževanje, spretnosti in 

vseživljenjsko učenje«, aktivnost »Povečanje dostopa do 
vseživljenjskega učenja, nadgradnja poklicnih spretnosti in 
kompetenc delovne sile in povečevanje relevantnosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja glede na trg dela«  

dokument navaja zagotavljanje fleksibilnih prehodov s pomočjo 
učenja in izobraževanja in med izobraževanjem in zaposlitvijo še 
posebej kariernega svetovanja, shem usposabljanja z delom, 
sistemov za vrednotenje in priznavanje pridobljenih kompetenc, 
nacionalnimi kvalifikacijskimi ogrodji in pripadajočimi kreditnimi 
sistemi kot sta ECVET in ECTS. 

 



Poklicno izobraževanje v širšem družbenem 
kontekstu 

Napovedi po potrebnih kvalifikacijah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:  Cedefop 



NOVA PRIPOROČILA SVETA O EOK 

Svet DRŽAVAM ČLANICAM priporoča da: 

 (1) uporabljajo EOK kot orodje za primerjavo vseh tipov in ravni kvalifikacij 

v EU;   

(2) umestijo nacionalno ogrodje kvalifikacij (v nadaljevanju: SOK) v EOK v 

skladu s predpisanimi kriteriji;  

(3) redno posodabljajo podatke o umeščanju SOK v EOK (najmanj vsakih 

5 let);  

(4) zagotovijo kakovost kvalifikacij v skladu s skupnimi načeli zagotavljanja 

kakovosti v vseh podsistemih izobraževanja in usposabljanja;  

(5) zagotovijo primerljive nacionalne kreditne sisteme NOK v skladu s 

skupnimi načeli kreditnih sistemov;  

 
 



NOVA PRIPOROČILA SVETA O EOK 

(6) sprejmejo ukrepe, da bodo vsa nova spričevala, diplome, certifikati 

in priloge k spričevalu/diplomi vsebovala jasno navedbo ustrezne ravni 

EOK;  

(7) naredijo rezultate procesa umeščanja SOK v EOK javno dostopne 

na nacionalni in evropski ravni na način, da zagotovijo informacije o 

kvalifikacijah in učnih izidih javno dostopne, pri čemer uporabljajo 

skupno dogovorjeni format za opis kvalifikacij;  

(8) spodbujajo uporabo EOK pri socialnih partnerjih, zavodu za 

zaposlovanje, izvajalcih izobraževanja idr.;  

(9) ojačajo koordinacijo in implementacijo priporočil na nacionalni 

ravni.  

 



SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 



KAJ JE SOK? 

 SOK je enotni sistem kvalifikacij v 

Republiki Sloveniji za razvrščanje 

kvalifikacij v ravni glede na učne izide 

(znanje, spretnosti in 

kompetence).Razvršča stare in nove 

kvalifikacije, formalno ali neformalno 

pridobljene po celotni vertikali in podpira 

vseživljenjsko učenje 

 

 SOK preko EOK umešča slovenske 

kvalifikacije v evropski prostor. 

 
 



SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 

Pobuda za nastanek slovenskega ogrodja kvalifikacij 

(v nadaljnjem besedilu SOK) v Sloveniji je odraz:  

 

• Priporočil Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 

2008 o uvedbi Evropskega ogrodja kvalifikacij za 

vseživljenjsko učenje (2008/C, 111/01),  

• ter odločitve ministrov za visoko šolstvo, ki so se na 

Luverskem komunikeju zavezali, da bodo države članice do 

leta 2012 implementirale nacionalna ogrodja kvalifikacij ter 

opravile proces 'samocertificiranja' do EOVK.  

 



SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 

Za vzpostavitev SOK so bile vzpostavljene naslednje 

podporne aktivnosti: 

• Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 

pripravilo in pridobilo projekt Slovensko ogrodje kvalifikacij 

financiran iz ESS 

• CPI je bil v mesecu oktobru 2009 imenovan za nacionalno 

koordinacijsko točko EOK  

• Januarja 2010 je Vlada RS (sklep Vlade RS št. 02401-28/2009/3 z 

dne 14. 1. 2010)  imenovala medresorsko delovno skupino za 

pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij  

• Maja 2010 je MDS NOK imenovala ekspertno skupino za SOK  
 



SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 

Pomembni dogodki: 

• K predlog SOK, ki ga je pripravila ekspertna skupina za SOK je 

svojo končno obliko dobil maja 2011.  

• priprava predloga o umeščanju kvalifikacij v SOK ter ravni SOK v 

EOK in EOVK marec 2012 

• skupina za pripravo zaključnega poročila SOK je do maja 2013 

pripravila poročilo skladno s predpisanimi postopki Evropske 

komisije  

• poročilo predstavila pred posvetovalno skupino EO (EQF 

Advisory Group) v Bruslju 30. 5. 2013. 

• skupina za pripravo zakona o SOK pa je osnutek besedila 

zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij pripravila do konca 

meseca junija 2013 
 



UMEŠČANJE SOK V EOK IN EOVK 

Zaključno poročilo Slovenije:  

Umeščanje slovenskega ogrodja 

kvalifikacij v evropsko ogrodje 

kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

in evropsko ogrodje visokošolskih 

kvalifikacij (2013, 2014)  

https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare?field_location_selection_tid[]=452&field_location_selection_tid[]=465


SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 

Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) 

  

• sprejetje zakona december 2015 

• začetek veljavnosti 12. januarja 2016 

• Začetek izvajanja 12.7.2016 

 



SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 

Temeljni cilj slovenskega ogrodja kvalifikacij je 

doseči transparentnost in prepoznavnost 

kvalifikacij v Sloveniji in EU. 

 
• podpreti vseživljenjsko učenje 

• povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij 

• izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij 
glede na trg dela in civilno družbo 



SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 

Načela: 

 Načelo vseživljenjskega učenja 

Povečati zmožnost vseživljenjskega učenja z vključevanjem 

kvalifikacij, pridobljenih v sistemu izobraževanja in izven njega v 

SOK.  

 Načelo kakovosti 

Zagotoviti kakovost vseh kvalifikacij v RS s kakovostjo postopkov 

in procesov ter uporabo SOK 

 Načelo enakih možnosti 

Državljanom omogočiti enake možnosti za priznavanje njihovih 

kvalifikacij v evropskih državah   



SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 

• Načelo transparentnosti  

Z registrom kvalifikacij SOK izrazito povečati transparentnost sistema 

kvalifikacij v državi 

• Načelo dostopnosti 

Zakona omogoča dostopnost do različnih vrst kvalifikacij vsem 

državljanom 

• Načelo učinkovitega izvajanja  

Zakona predvideva ustrezne podporne aktivnosti za izvajanje nove 

zakonodaje (pristojnosti institucij, register kvalifikacij SOK).  

 



SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 

Konkretne rešitve predloga zakona se nanašajo na:  

• umeščanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu izobraževanja 

• umeščanje kvalifikacij, pridobljenih izven sistema izobraževanja med 

katere sodijo poklicne kvalifikacije in dodatne kvalifikacije 

• umeščanje ravni SOK v EOK in EOVK 

• javne listine in potrdila 

• postopke umeščanja 

• pristojnosti institucij glede umeščanja kvalifikacij  

• vodenje evidenc 

• terminologijo  

  



KOMU JE NAMENJEN SOK? 

Posameznikom (dijakom, študentom, delavcem), 

delodajalcem, ponudnikom izobraževanja 

 

 podpira mobilnost dijakov/študentov in delavcev 

 olajšuje razumevanje kvalifikacij posameznikom  

 spodbuja vseživljenjsko učenje  

 povezuje se z drugimi evropskimi instrumenti mobilnosti 

 



SOK – VRSTE KVALIFIKACIJ  
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http://www.nok.si/


Ravni kvalifikacij SOK v EOVK  
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(2) V preglednici iz prejšnjega odstavka je: 



Ravni kvalifikacij SOK v EOK  

IZOBRAZBE POKLICNE 

KVALIFIKCIJE 
DODATNE 

KVALIFIKACIJE 

EOK 

raven 

1. RAVEN 1. 

Potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti 
(Nedokončana osnovnošolska izobrazba) 
  
Zaključno spričevalo osnovne šole 
(Osnovnošolska izobrazba z nižjim  

izobrazbenim standardom) 

      

2. RAVEN 2. 

Zaključno spričevalo osnovne šole 

(Osnovnošolska izobrazba) 

Certifikat o nacionalni poklicni 
kvalifikaciji 

(Nacionalna poklicna kvalifikacija, 

raven 2) 

    

3. RAVEN 3. 

Spričevalo o zaključnem izpitu 

(Nižja poklicna izobrazba) 

Certifikat o nacionalni poklicni 
kvalifikaciji 

(Nacionalna poklicna kvalifikacija, 

raven 3) 

    

 

 [1] 

http://www.nok.si/
http://www.nok.si/
http://www.nok.si/


Ravni kvalifikacij SOK v EOK  

4. RAVEN 4. 

Spričevalo o zaključnem izpitu 

(Srednja poklicna izobrazba) 

Potrdilo o zaključenem programu za 
izpopolnjevanje Certifikat o 
nacionalni poklicni kvalifikaciji 

(Nacionalna poklicna kvalifikacija, 

raven 4) 

    

5. RAVEN 4. 

Spričevalo o poklicni maturi 
(Srednja strokovna izobrazba) 
  
Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu 
(Srednja strokovna izobrazba) 
  
Spričevalo o opravljenem delovodskem izpitu 
(Srednja strokovna izobrazba) 
  
Spričevalo o opravljenem poslovodskem izpitu 
(Srednja strokovna izobrazba) 
  
Spričevalo o splošni maturi 

(Srednja izobrazba) 

Potrdilo o zaključenem programu za 
izpopolnjevanje  
Certifikat o nacionalni poklicni 
kvalifikaciji 
(Nacionalna poklicna kvalifikacija, 
raven 5)  

  

    



Ravni kvalifikacij SOK v EOK  

6. RAVEN 5. 

Diploma o višji strokovni izobrazbi  
(Višja strokovna izobrazba) 
  
Diploma o višji strokovni izobrazbi oz. višješolski izobrazbi 

(Višja strokovna izobrazba oziroma višješolska izobrazba) 

Potrdilo o zaključenem študijskem programu za 
izpopolnjevanje Certifikat o nacionalni poklicni 
kvalifikaciji 

(Nacionalna poklicna kvalifikacija, raven 6) 

    

7. RAVEN 6.  

Diploma prve stopnje (VS) 
(Visokošolska strokovna izobrazba VS) 
  
Diploma prve stopnje (UN) 
(Visokošolska univerzitetna izobrazba UN) 
  
Diploma o visokem strokovnem izobraževanju 
(Visoka strokovna izobrazba) 
  
Diploma o specializaciji  

(Specializacija po  višji strokovni izobrazbi oz. višješolski izobrazbi) 

Potrdilo o končanem študijskem programu za 

izpopolnjevanje  

    

8. RAVEN 7. 

Diploma druge stopnje  
(Magisterij, pridobljen po magistrskem študijskem programu ali enovitem 
magistrskem študijskem programu) 
  
Diploma o specializaciji  
(Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi) 
  
Diploma o univerzitetnem izobraževanju 
(Univerzitetna izobrazba) 
  
Diploma o visokošolskem izobraževanju 

(visoka strokovna izobrazba-ZUI) 

Potrdilo o končanem študijskem programu za 

izpopolnjevanje 

    

 

 



Ravni kvalifikacij SOK v EOK  

9. RAVEN 8. 

Diploma o magisteriju znanosti  
(Magisterij znanosti/umetnosti) 
  
Diploma o magisteriju znanosti 
(Magisterij znanosti/umetnosti) 
  
Diploma o specializaciji 
(Specializacija po visoki univerzitetni izobrazbi) 
  
Diploma o specializaciji  

(Specializacija po visoki strokovni izobrazbi-ZUI) 

      

10. RAVEN 8. 

Diploma tretje stopnje  
(Doktorat znanosti)  
  
Diploma o doktoratu znanosti  
(Doktorat znanosti) 
  
Diploma o doktoratu znanosti  

(Doktorat znanosti) 

      

 

 



REGISTER KVALIFIKACIJ SOK 

 vzpostavljen register kvalifikacij SOK 

 

 povezava z EQF portalom 

 

 

 

   www.nok.si 

 
 

https://ec.europa.eu/ploteus/en/search/site/?f[0]=im_field_entity_type:97&f[1]=im_field_location:387
https://ec.europa.eu/ploteus/en/search/site/?f[0]=im_field_entity_type:97&f[1]=im_field_location:387
http://www.nok.si/
http://www.nok.si/index.php/register-kvalifikacij-sok/


HVALA ZA POZORNOST! 

 

elido.bandelj@cpi.si 

 

mailto:urska.marentic@cpi.si
mailto:urska.marentic@cpi.si

