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Projekt  SOK
 Obdobje izvajanja: 19. 08. 2009 – 30. 09.

2014
 Evropski socialni sklad (ESS) in MDDSZ
 Operativni program razvoja človeških

virov za obdobje 2007 – 2013
 Razvojna prioriteta:

1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

 Prednostna usmeritev:
1.4. Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih
možnosti

 Vrednost projekta: 826.978 EUR



SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ

Namen slovenskega ogrodja kvalifikacij je doseči
transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v

Sloveniji in EU.

 Nacionalna koordinacijska točka (NKT EOK):
Center RS za poklicno izobraževanje

 Medresorska delovna skupina za pripravo SOK:
Imenovala Vlada RS v letu 2010

 Ekspertna skupina SOK



Cilji projekta SOK

vzpostaviti SOK
vzpostaviti relacijo med SOK 

in EOK
pripraviti SOK za vsa 

strokovna področja
promovirati SOK
povezati SOK s trgom dela



Vzpostavitev SOK
Pripravili:
 Analiza stanja v Sloveniji in mednarodno

primerjavo nacionalnih ogrodij kvalifikacij na
Irskem, Malti in v Avstriji (2010)

 Publikacijo: Slovensko ogrodje kvalifikacij:
predlog medresorske delovne skupine za
pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij
(2011)

 Mednarodno primerjavo zakonske ureditve 
ogrodij kvalifikacij v treh izbranih državah -
na Irskem, v Franciji, na Hrvaškem (2014)



Vzpostavitev SOK
Organizirali:
 5 posvetov in delavnic z različnimi skupinami

deležnikov o vzpostavitvi SOK (predstavniki
delodajalcev, šolstva, visokega šolstva, sindikatov
in ministrstev) – februar/marec 2011

 tiskovno konferenco - 2011
 Nacionalni posvet o slovenskem ogrodju kvalifikacij

– 20. 04. 2011



Vzpostavitev relacije med 
SOK in EOK

Pripravili:
 publikacijo Kvalifikacije v SOK in ravni 

SOK v EOK in EOVK: predlog 
medresorske delovne skupine za 
pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij‘ 
(2012)

 Zaključno poročilo Slovenije: 
Umeščanje slovenskega ogrodja 
kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij 
za vseživljenjsko učenje in evropsko 
ogrodje visokošolskih kvalifikacij (2013) 



Vzpostavitev relacije med 
SOK in EOK

Organizirali:
 posvet: Umeščenost slovenskega ogrodja kvalifikacij v 

evropsko ogrodje kvalifikacij – 19. 06. 2012
 mednarodno konferenco: Umeščanje slovenskega 

ogrodja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij za 
vseživljenjsko učenje in evropsko ogrodje visokošolskih 
kvalifikacij – 19. 06. 2013



Priprava SOK 
za vsa strokovna področja
 pilotno pripravili SOK na 2 strokovnih 

področjih: računalništvo ter gostinstvo, 
hotelirstvo in turizem

 27 kvalifikacijskih struktur, skladnih s SOK
 vse publikacije v  elektronski obliki -

www.nok.si , nekatere tudi v tiskani obliki

Publikacije prikazujejo kvalifikacijske strukture SOK 
in opise vseh kvalifikacij na posameznih strokovnih 
področjih, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji.

http://www.nok.si/slovensko-ogrodje-kvalifikacij/dokumenti.aspx


Promocija SOK

 celostna grafična podoba SOK
 spletna stran SOK - www.nok.si
 spletni register kvalifikacij SOK
 ‚SOK novičnik‘
 udeležba na 10 sejmih
 predstavitev SOK na 33 seminarjih, 

simpozijih in konferencah
 promocijsko gradivo

http://www.nok.si/


Povezava med SOK 
in trgom dela

 pripravili natančne popise in analize pogojev za   
opravljanje dejavnosti in poklicev

 pripravili predloge ukrepov za poenostavitev zakonodaje 
na obravnavanih področjih 

 izvedli 7 delavnic o deregulaciji poklicev na različnih 
strokovnih področjih - 2012

 izvedli konferenco: Deregulacija poklicev in slovensko 
ogrodje kvalifikacij – med javnim interesom in 
konkurenčnostjo – 13. 03. 2012



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
 objava kvalifikacij v nacionalnem registru kvalifikacij 
 vzpostavitev in vzdrževanje registra kvalifikacij ter 

povezav z EOK portalom
 izdaja potrdil o ravni SOK in EOK 



HVALA ZA POZORNOST!

urska.marentic@cpi.si

mailto:urska.marentic@cpi.si
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