
Združenje za razvoj znanja 

SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 
- NKT SOK-EOK 
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Nacionalna koordinacijska točka 

SOK in EOK 

 



Nacionalna koordinacijska točka 

SOK in EOK 

NALOGE: 

 zagotovitev dostopa do informacij o 

SOK, EOK in EOVK na spletni strani 

 informiranje in promocija SOK in pobud 

EOK 

 posredovanje informacij o SOK 

Evropski komisiji, CEDEFOPu ter 

drugim pristojnim mednarodnim 

inštitucijam 

 sodelovanje v mreži NCP EQF 

 

 

 



Nacionalna koordinacijska točka 

SOK in EOK 

NALOGE: 

 priprava gradiva in koordinacija dela 

ključnih deležnikov pri umeščanju 

nacionalnih kvalifikacij v EOK preko 

SOK 

 skrb za razvoj SOK in spremljanje 

njegove implementacije 

 izdaja potrdil o ravni SOK in EOK za 

Poklicne kvalifikacije 

 



Nacionalna koordinacijska točka 

SOK in EOK 

REGISTER KVALIFIKACIJ SOK: 

 vzpostavitev in vzdrževanje 

registra kvalifikacij SOK 

 povezava registra SOK z EOK 

portalom 

 objava kvalifikacij v registru 

kvalifikacij SOK 

 določitev obrazca za vpis 

kvalifikacije v register SOK 

 

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/index.php/register-kvalifikacij-sok/
http://www.nok.si/


Nacionalna koordinacijska točka 

SOK in EOK 

DODATNE KVALIFIKACIJE: 

 vodi postopek umeščanja dodatnih 

kvalifikacij v SOK 

 določi obrazec vloge za umestitev 

dodatne kvalifikacije v SOK 

 pripravi predlog meril za umeščanje 

dodatnih kvalifikacij v SOK 

 strokovno ter administrativno podpira 

delovanje strokovne komisije NKT 

EOK 

 

 



 

 

Strokovna komisija 

NKT SOK-EOK 



 

IMENOVANJE IN SESTAVA 

STROKOVNE KOMISIJE NKT SOK-EOK 

 

• Imenovanje s strani ministra, 
pristojnega za delo IMENOVANJE 

• 7 članov 

• Predlagatelji: 3 člane MDDSZ, 1 člana MIZŠ, 
1 člana MGRT, 2 člana ESS (1 predstavnik 
delodajalcev in 1 predstavnik delojemalcev) 

SESTAVA 



• Določa merila za umeščanje 
dodatnih kvalifikacij v SOK. 

• Pripravi predlog za umestitev 
dodatne kvalifikacije v SOK.  

• Spremlja proces razvoja SOK, EOK 
IN EOVK. 

• Opravlja druge naloge, potrebne 
za umeščanje kvalifikacij. 

NALOGE 

 

NALOGE 

STROKOVNE KOMISIJE NKT SOK-EOK 

 



REGISTER KVALIFIKACIJ SOK 



Register kvalifikacij SOK 

 

SOK, zlasti ob pomoči Registra 

kvalifikacij SOK, izrazito povečuje 

transparentnost sistema kvalifikacij v 

državi, kar je v korist uporabnikom:   

udeležencem izobraževanja in zaposlenim, 

delodajalcem, izobraževalnim inštitucijam, 

poklicnim svetovalcem in drugim.  



 

Razvoj Registra kvalifikacij SOK 

 

2009 – 2014   

Priprava 
opisov 

kvalifikacij v 
izbranih 
sektorjih 

2012 

Online 
platforma 
Register 

kvalifikacij 
SOK 

 

2014 – 2016 

Kvalifikacije 
opisane v 

slovenskem 
in angleškem 

jeziku 



Zakon SOK določa: 

 

 Parametre, potrebne za opis kvalifikacije (izobrazbe, 

poklicne in dodatne kvalifikacije). 

 NKT SOK-EOK vzpostavi in vodi register kvalifikacij SOK 

na svoj spletni strani. 

 Zavod RS za šolstvo in NAKVIS zagotavljata NKT SOK-

EOK podatke, potrebne za vpis kvalifikacije v register 

kvalifikacij SOK. 

 Podatki v registru se hranijo trajno.  

 Register kvalifikacij SOK se poveže z EOK portalom.    

 

 
 

     

 

Pravna podlaga za register kvalifikacij SOK 



SOK – VRSTE KVALIFIKACIJ  

Register kvalifikacij SOK  

 

 
IZOBRAZBA 

 

 
POKLICNA 

KVALIFIKACIJA 

 

 
DODATNA 

KVALIFIKACIJA 

http://www.nok.si/register-kvalifikacij-sok/


 

 

POSTOPEK UMEŠČANJA 

KVALIFIKACIJ  

V SOK 



POSTOPEK UMEŠČANJA  

IZOBRAZBE V SOK  

 Umestitev izobrazbe v raven SOK, EOK in EOVK se določi 

z vzgojno-izobraževalnim, izobraževalnim oziroma 

študijskim programom. 

 NKT SOK-EOK po sprejetju vzgojno-izobraževalnega, 

izobraževalnega in študijskega programa vpiše kvalifikacijo 

v register kvalifikacij SOK. 

 

 ZRSŠ in NAKVIS zagotavljata NKT SOK-EOK podatke, 

potrebne za vpis kvalifikacije v register kvalifikacij SOK. 

 Obrazec je elektronski na spletni strani www.nok.si.  

 

 

 

 

http://www.nok.si/


POSTOPEK UMEŠČANJA  

POKLICNIH KVALIFIKACIJ V SOK  

 Umestitev poklicnih kvalifikacij v raven SOK, EOK in EOVK 

se določi s katalogom za NPK, s programom poklicnega in 

strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ali s 

študijskim programom za izpopolnjevanje. 

 NKT SOK-EOK po kataloga za NPK, programa poklicnega 

in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja oziroma 

akreditaciji študijskega programa za izpopolnjevanje vpiše 

kvalifikacijo v register kvalifikacij SOK. 

 

 NAKVIS zagotavljata NKT SOK-EOK podatke, potrebne za 

vpis kvalifikacije v register kvalifikacij SOK. 

 Obrazec je elektronski na spletni strani www.nok.si.  

  

 

 

 

http://www.nok.si/


 

 

 

DODATNE KVALIFIKACIJE  



DODATNA KVALIFIKACIJA 

 Definicija (Zakon SOK) 

 

Dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki 

dopolnjuje usposobljenost posameznika na 

doseženi ravni in na določenem strokovnem 

področju ter je vezana na potrebe trga dela.  



 

 

POSTOPEK UMEŠČANJA 

DODATNE KVALIFIKACIJE  

V SOK 



POSTOPEK UMEŠČANJA 

• Standard dodatne kvalifikacije 

• Program usposabljanja za 
pridobitev dodatne kvalifikacije 

• Opis postopka zagotavljanja 
kakovosti s samoevalvacijo 

• Predstavitev potreb na trgu dela  

• Reference predlagatelja 

VLOGA ZA 
UMESTITEV 
DODATNE 

KVALIFIKACIJE 
V REGISTER 

SOK 

PREDLAGATELJ: delodajalec, skupina delodajalcev, ZRSZ 

OBRAZEC VLOGE IN NAVODILA: objavljeno na www.nok.si   

http://www.nok.si/


POSTOPEK UMEŠČANJA 

• NKT EOK-SOK 

• Ocena popolnosti vloge  

• Strokovna ocena o umestitvi dodatne kvalifikacije 
v SOK 

MNENJE O 
USTREZNOSTI VLOGE 

IN PROGRAMA 
USPOSABLJANJA 

• Strokovna komisija NKT EOK-SOK 

• Na podlagi pozitivnega mnenja pripravi predlog za 
umestitev  

PREDLOG ZA 
UMESTITEV 
DODATNE 

KVALIFIKACIJE V SOK 

• Minister, pristojen za delo s sklepom umesti 
dodatno kvalifikacijo v SOK 

• NKT EOK-SOK vpiše dodatno kvalifikacijo v register 
kvalifikacij SOK 

SKLEP O UMESTITVI 
DODATNE 

KVALIFIKACIJE V SOK 



VELJAVNOST DODATNE KVALIFIKACIJE 

• Obdobje petih let 

• Predlagatelj lahko poda vlogo za podaljšanje 
veljavnosti umestitve (3 mesece pred potekom 
veljavnosti) 

• Postopek podaljšanja veljavnosti je enak 
postopku za umestitev 

VELJAVNOST 

• Veljavnost preneha: 
• če poteče veljavnost umestitve v register kvalifikacij SOK;  

• če se predlagatelj statusno preoblikuje ali preneha opravljati 
dejavnost 

• če je s dokončno odločbo inšpektorata, pristojnega za šolstvo 
ugotovljeno, da izvajanje programa za pridobitev dodatne 
kvalifikacije bistveno odstopa od sklepa 

• če predlagatelj v roku 1 leta od umestitve kvalifikacije 
register ne začne izvajati usposabljanja oz. izvajanja 
usposabljanja s pogodbo ne prenese na izvajalca; 

• na zahtevo predlagatelja. 

• Minister, pristojen za delo izda sklep o prenehanju 
veljavnosti umestitve dodatne kvalifikacije v SOK 

PRENEHANJE 
VELJAVNOSTI 



POTRDILO O  

PRIDOBITVI DODATNE KVALIFIKACIJE 

 Minister, pristojen za delo določil 

obrazec potrdila s Pravilnikom o 

določitvi obrazca potrdila o 

pridobitvi dodatne kvalifikacije (Ur. 

l. RS št. 28/2016) 

 

 Obrazec potrdila dostopen na 

spletni strani NKT SOK-EOK: 

www.nok.si 

 

 Predlagatelj izdaja potrdila o 

pridobitvi dodatne kvalifikacije in 

vodi evidenco izdanih potrdil. 

 

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


 

 

VLOGA ZA UMESTITEV  

DODATNE KVALIFIKACIJE  

V SOK 

 
www.nok.si  

http://www.nok.si/dodatne-kvalifikacije/


STANDARD DODATNE KVALIFIKACIJE 
 

• Ime dodatne kvalifikacije 
 

• ISCED (KLASIUS-P) področje 

• Raven SOK 

• Vstopne pogoje 

• Pogoje za pridobitev dodatne kvalifikacije 

• Opis učnih izidov 

• Postopke preverjanja učnih izidov 



PROGRAM USPOSABLJANJA ZA DK 
 

• Naziv programa usposabljanja 
 

• Temeljni cilji programa  

• Struktura programa (opredelitev modulov) 

• Trajanje 

• Način zaključnega preverjanja znanja 

• Načine in oblike izvajanja usposabljanja 

• Materialni pogoji za izvajanje usposabljanja 

• Kadrovski pogoji za izvajanje usposabljanja 



OPIS POSTOPKA ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI S SAMOEVALVACIJO 

 

 

 

 



PREDSTAVITEV POTREB NA TRGU DELA 

 

• Ocena letnih potreb po dodatni kvalifikaciji za 
obdobje naslednjih petih let  

 

• Razlikovanje od obstoječih kvalifikacij v SOK 
(izobrazbe, poklicne kvalifikacije) 

• Obrazložitev, katera znanja na trgu dela 
primanjkujejo 



REFERENCE PREDLAGATELJA 
 

 

• Reference predlagatelja na strokovnem področju 
dodatne kvalifikacije: 

• Dejavnost, v kateri deluje predlagatelj in povezava z DK 

• Položaj predlagatelja v panogi 

 

 

• Reference izvajalca programa usposabljanja, če 
to ni predlagatelj sam 



HVALA ZA POZORNOST! 

 

urska.marentic@cpi.si 

 

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

