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Nacionalna koordinacijska točka EOK 
(NKT EOK)

 CPI deluje kot NKT EOK v Sloveniji od leta 
2009 dalje 
 Evropska komisija (EK) spodbuja delovanje 
NKT EOK v okviru projektnih aktivnosti 
 Na ravni EK razmisleki o spletnem portalu EOK 
za:
a) Informiranje o implementaciji EOK, NOK in  

umeščanju NOK-EOK (2008 dalje) 
b) Iskanje individualnih kvalifikacij, ki so 

vključene v NOK in umeščene v EOK (2013 
dalje)



Register kvalifikacij SOK 

 V letih 2012 in 2013 (sofinanciranje NKT EOK 
EK in MIZŠ) vzpostavimo elektronsko platformo 
za register kvalifikacij SOK: 
 http://www.nok.si/register-kvalifikacij.aspx
 V skladu s 3. aktivnostjo projekta ESS SOK 
(SOK za vsa strokovna področja) pripravimo 
opise posameznih kvalifikacij po metodologiji 
SOK 
 2013-2014 pripravljene opise posameznih 
kvalifikacij vnašamo v spletni register kvalifikacij 
SOK 

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


Register kvalifikacij SOK in portal EOK 
 Portal EOK se je od svoje zasnove do danes 
večkrat spremenil
 Konec leta 2013 je potekalo testiranje iskalnika 
individualnih kvalifikacij na 7. izbranih državah 
(CZ, FR, IE, LV, LT, SI, GB) 
 Vprašanje parametrov opisa kvalifikacije (ime, 
opis, raven, področje kvalifikacije, izvajalci, 
povezava s poklicem, jezik, ipd.)?
 Končna odločitev: združitev portala PLOTEUS 
(možnosti izobraževanja v EU) in EOK  
 http://ec.europa.eu/ploteus/

http://ec.europa.eu/ploteus/


Kako naprej? 

 Zagotoviti opise vseh kvalifikacij v RS skladno 
z metodologijo SOK v spletnem registru 
kvalifikacij SOK (sofinanciranje EK in MIZŠ)
 Prihodnji izzivi SOK: „zagotoviti zadostna 

sistemska sredstva in infrastrukturne pogoje za 
nadaljnji razvoj registra SOK“

 Register kvalifikacij SOK – nacionalni register 
kvalifikacij v Sloveniji? 



Kako naprej? 

„SOK, zlasti ob pomoči nastajajočega registra 
kvalifikacij SOK, izrazito povečuje transparentnost 
sistema kvalifikacij v državi, kar je (bo) v korist 
zlasti uporabnikom: udeležencem izobraževanja 
in zaposlenim, delodajalcem, izobraževalnim 
institucijam, poklicnim svetovalcem in drugim.“



Hvala za pozornost!

borut.mikulec@cpi.si

mailto:borut.mikulec@cpi.si
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