
  
  

 

Posvet je organiziran v sklopu operacije »Slovensko ogrodje kvalifikacij«.. Operacijo delno financira Evropska unija, in 
sicer iz Evropskega socialnega sklada ter sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007- 2013, 1. Razvojne prioritete 
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.4. prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih 
možnosti«. 
 

Vabilo na zaključno konferenco projekta 

Slovensko ogrodje kvalifikacij 
 
Spoštovani! 
 
Center RS za poklicno izobraževanje je v letih 2009- 2014 izvajal projekt »Slovensko ogrodje kvalifikacij«, ki je 
bil financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in enake možnosti. 
Namen je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU. 
 
Slovensko ogrodje kvalifikacij bo pripomoglo k učinkovitejši in prožnejši izrabi posameznikovih spodobnosti in 
znanj, povezalo bo poklicne in akademske poti pridobivanja kvalififkacij v enoten, prehoden in pregleden 
sistem, ki ga bo  mogoče dopolnjevati glede na potrebe družbe, gospodarstva in posameznikov v luči 
vseživljenjskega učenja. Tako se krepi dostopnost do izobraževanja in usposabljanja, prenosljivost 
pridobljenega znanja, spretnosti in zmožnosti ter omogočilo priznavanje neformalno pridobljenega znanja in 
nadaljevanje izobraževanja. 
 
Z izgradnjo Slovenskega ogrodja kvalifikacij je omogočeno povezovanje le tega z Evropskim ogrodjem 
kvalifikacij in drugimi evropskimi sistemi kvalifikacij v omrežje neodvisnih, a povezanih in medsebojno 
primerljivih sistemov. S slednjim sledimo ciljema spodbujanja mobilnosti državljanov med državami in njihove 
podpore pri vseživljenjskem učenju. 
 
Temeljni cilji projekta so bili: 

- vzpostaviti slovensko ogrodje kvalifikacij; 
- vzpostaviti relacijo med slovenskim ogrodjem kvalifikacij (SOK) in evropskim ogrodjem kvalifikacij 

(EOK); 
- pripraviti slovensko ogrodje kvalifikacij za vsa strokovna področja; 
- promovirati slovensko ogrodje kvalifikacij; 
- povezati SOK s trgom dela.  

 
Vabimo vas, da se nam pridružite na zaključni konferenci projekta »SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ«, ki bo 
potekal v ponedeljek, 22. septembra 2014, ob 09.00 v Austria Trend hotelu ,  kjer bi želeli vsem predstaviti 
rezultate projekta. 
 
Zaključna konferenca se začne ob 09.00 (začetek registracije ob 08.30)  
 
Prosimo vas, da nam svojo udeležbo sporočite do ponedeljka, 15. septembra 2014 na elektronski naslov 
ana.jakelic@cpi.si.  
 
V upanju, da se nam boste na posvetu lahko pridružili Vas lepo pozdravljamo! 
 

Elido Bandelj 
Direktor 
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