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RAZVOJ
SLOVENSKEGA OGRODJA KVALIFIKACIJ

za boljšo preglednost in dostopnost
kvalifikacij v Sloveniji in EU

SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ
Namen 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
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ZAKON SOK
 sprejet 18. 12. 2015,
 objavljen v Uradnem listu RS št. 104/2015, 28. 12. 2015,
 uporaba od 12. 07. 2016

• SOK kot enotni sistem kvalifikacij v RS
• Umeščanje kvalifikacij, pridobljenih z izobrazbo,
poklicnimi in dodatnimi kvalifikacijami, v enotni sistem
• Umeščanje kvalifikacij iz SOK v EOK in EOVK
• Postopke in pristojnosti glede umeščanja kvalifikacij
• Register kvalifikacij SOK in vodenje evidenc
• Vzpostavitev Nacionalne koordinacijske točke SOK in EOK
• Strokovna komisija NKT SOK‐EOK

SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ

• Medresorska delovna skupina za pripravo SOK
• Imenovala Vlada RS v letu 2010
• Nacionalna koordinacijska točka SOK‐EOK
• Center RS za poklicno izobraževanje
• Strokovna komisija NKT SOK‐EOK
• Imenoval minister, pristojen za delo
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Nacionalna koordinacijska točka
SOK in EOK
‐ zagotavljanje dostopa do
informacij o SOK, EOK in EOVK
‐ promocija SOK in EOK
- sodelovanje v mreži NCP
EQF

‐ vodenje postopka umeščanja
dodatnih kvalifikacij v SOK
‐ strokovna in administrativna
podpora delovanju Strokovne
komisije NKT SOK‐EOK

‐ skrb za razvoj SOK in spremljanje
njegove implementacije
‐ vodenje postopka umeščanja
SOK v EOK
‐ izdaja potrdil o ravni SOK in EOK
za NPK

‐ vodenje registra kvalifikacij SOK
‐ objava kvalifikacij v registru
kvalifikacij SOK
‐ vodenje povezave z EOK portalom

SOK – VRSTE KVALIFIKACIJ

4

12.11.2018

IMPLEMENTACIJA
SLOVENSKEGA OGRODJA KVALIFIKACIJ

za boljšo preglednost in dostopnost
kvalifikacij v Sloveniji in EU

REGISTER KVALIFIKACIJ SOK
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Register kvalifikacij SOK
 javno dostopen
informacijski sistem SOK
 enotno urejen in zelo
priročen pregled nad vsemi
kvalifikacijami v Sloveniji
 opisi kvalifikacij v
slovenskem in angleškem
jeziku

www.nok.si

Pravna podlaga za register kvalifikacij SOK
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 SOKEOK podatke, potrebne za vpis kvalifikacije v register
kvalifikacij SOK.
 Podatki v registru se hranijo trajno.
 Register kvalifikacij SOK se poveže z EOK portalom.
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Register kvalifikacij SOK
Kakovost registra je, da je usklajen z
evropskim sistemom in tako omogoča
primerjanje kvalifikacij, doseženih znotraj
zelo različnih sistemov kvalifikacij
v
evropskih državah.
PORTAL:
Learning opportunities and
qualifications in Europe

DODATNE KVALIFIKACIJE
KOT PRILOŽNOST TRGA DELA
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DODATNA KVALIFIKACIJA
Dodatna kvalifikacija je
kvalifikacija, ki dopolnjuje
usposobljenost
posameznika na doseženi
ravni in na določenem
strokovnem področju ter
je vezana na potrebe trga
dela.

Strokovna komisija
NKT SOK-EOK
Pridobitev javne listine –
Potrdilo o pridobitvi
dodatne kvalifikacije

7 dodatnih kvalifikacij
vključenih v SOK

DODATNA KVALIFIKACIJA
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HVALA
ZA POZORNOST!

urska.marentic@cpi.si
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