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Zakon SOK

• Zakon sprejet decembra 2015, začetek izvajanja 12.7.2016

• Namen slovenskega ogrodja kvalifikacij je doseči 

transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in 

EU. Cilji ogrodja so:

• podpreti vseživljenjsko učenje,

• povezati in uskladiti podsisteme,

• izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na

trg dela in civilno družbo.



Slovensko ogrodje kvalifikacij

SOK medsebojno povezuje dva koncepta: 

• koncept izobraževalnih aktivnosti/programov je povezan z zakonskimi 

akti in drugimi predpisi, ki za vsak tip programa določajo njegov 

namen, cilje ter pravice do prehodnosti, 

• koncept učnih izidov s katerim so na bolj transparenten način 

opredeljena razmerja med programi in kvalifikacijami v smislu 

zahtevnosti in kompleksnosti.



Slovensko ogrodje kvalifikacij

• SOK je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje 

kvalifikacij v ravni glede na učne izide (znanje, spretnosti in 

kompetence).

• SOK preko EOK umešča slovenske kvalifikacije v evropski prostor. 

• Namenjen je posameznikom (dijakom, študentom, delavcem), 

delodajalcem, ponudnikom izobraževanja in s tem:

• podpira mobilnost dijakov/študentov in delavcev,
• olajša razumevanje kvalifikacij posameznikom, 
• spodbuja vseživljenjsko učenje, 
• se povezuje z drugimi evropskimi instrumenti mobilnosti.



Slovensko ogrodje kvalifikacij

Konkretne rešitve zakona se nanašajo na: 

• umeščanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu izobraževanja,

• umeščanje kvalifikacij, pridobljenih izven sistema izobraževanja med katere sodijo 

poklicne kvalifikacije in dodatne kvalifikacije,

• umeščanje ravni SOK v EOK in EOVK,

• javne listine in potrdila,

• postopke umeščanja kvalifikacij,

• pristojnosti institucij glede umeščanja kvalifikacij, 

• vodenje evidenc,

• Terminologijo. 



Slovensko ogrodje kvalifikacij
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Slovensko ogrodje kvalifikacij

SOK obsega tri vrste kvalifikacij:

• izobrazbo, ki se izkazuje z javno listino o zaključenem 

izobraževanju,

• poklicno kvalifikacijo, ki se izkazuje s certifikatom o pridobljeni 

nacionalni poklicni kvalifikaciji (v nadaljevanju: NPK), izdanem v 

skladu s predpisi, ki urejajo NPK, ali z drugo listino o zaključenem 

programu za usposabljanje oziroma izpopolnjevanje, izdano v 

skladu s predpisi, ki urejajo poklicno, strokovno in visokošolsko 

izobraževanje,

• dodatno kvalifikacijo, ki se ureja na način in po postopku, 

določenem v Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij ter se 

izkazuje s potrdilom.



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

• priprava gradiva in koordinacija dela ključnih deležnikov pri 

umeščanju nacionalnih kvalifikacij v EOK preko SOK,

• skrb za razvoj SOK in spremljanje njegove implementacije 

(dodatnih kvalifikacij),

• objava kvalifikacij v nacionalnem registru kvalifikacij, 

• vzpostavitev in vzdrževanje registra kvalifikacij ter povezav z 

EOK portalom,

• izdaja potrdil o ravni SOK in EOK. 



Register kvalifikacij sok

• vzpostavljen register kvalifikacij SOK

• povezava z EQF portalom

www.nok.si

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


Dopolnjena izhodišča za pripravo višješolskih študijskih 

programov

Dopolnjena izhodišč za pripravo izobraževalnih programov

nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter

programov srednjega strokovnega izobraževanja
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Programi za izpopolnjevanje

• Za zaposlene na ustreznih delovnih mestih, ki želijo 

nadgraditi srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo 

(ali višjo strokovno izobrazbo),

• S ciljem: izpopolnjevanju, dopolnjevanju, posodabljanju, 

poglabljanju znanja in kompetenc,

• Ne prinašajo nove stopnje izobrazbe,

• Izjemoma omogočajo pridobitev novega naziva izobrazbe,

21. junij 2018



Programi za izpopolnjevanje 

• poglabljajo, razširjajo, posodabljajo znanja zaposlenim, 

ki so že pridobili (imajo) neko poklicno oziroma strokovno 

izobrazbo in jo želijo po nekaj letih delovnih izkušenj 

nadgraditi (izpopolnjevanje),  

• pridobivanje znanja in spretnosti za področja dela 

oziroma za poklice (ali dele poklica), za katere ni rednega 

poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja 

(usposabljanje),

21. junij 2018



Programi za izpopolnjevanje 

• če obstajajo ustrezni poklicni standardi, se programi 

usposabljanja in izpopolnjevanja sprejmejo po enakem 

postopku kot izobraževalni programi

• šola lahko programe pripravljala skupaj s podjetji v 

lokalnem okolju pa tudi širše za potrebe določene panoge. 

Doseženi učni izidi se bodo lahko upoštevali pri 

priznavanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi 

poklicne in strokovne izobrazbe ali nacionalne poklicne 

kvalifikacije. 



Programi za izpopolnjevanje in usposabljanje

• Programi usposabljanja in izpopolnjevanja so kompetenčno zasnovani,

• Oblike izobraževanja so enake kot v rednem poklicnem in strokovnem 

izobraževanju. ,

• Usposabljanje v realnem delovnem okolju je sestavina vsakega 

programa usposabljanja in izpopolnjevanja, 

• Praviloma ti programi ne presegajo 30 kreditnih točk,

• Kadar je smiselno, se v programih oblikujejo strokovni moduli, 

• Pričakovana raven in obseg kompetenc se določita z učnimi izidi,

• Zaradi prenosljivosti doseženih učnih izidov se upoštevajo načela 

ECVET, poleg učnih izidov se določi tudi obseg celotnega programa ali 

posameznih enot v kreditnih točkah, 

• Pri vstopnih pogojih se določijo stopnja in/ali smer izobrazbe in/ali 

delovne izkušnje. 



Študijski program za izpopolnjevanje

• Študijski programi za izpopolnjevanje se oblikujejo na podlagi 
poklicnih standardov kot nadgradnja višješolskih študijskih 
programov znotraj strokovnega področja ali medsektorsko ter na 
isti stopnji izobrazbe.

• Lahko dajo nov naziv strokovne izobrazbe 
− pogoj: ustrezen poklicni standard in več kot 30 KT

• Pogoji za vključitev:
− določeni študijski programi,

− s pogodbo zagotovljeno ustrezno delovno/ učno mesto.

• Obseg: 
− skupaj do 700 ur, 

− do 340 kontaktnih ur (do 25 KT),

− do12 KT praktičnega izobraževanja v podjetju.



Programi za Dodatne kvalifikacije

https://www.nok.si/dodatne-kvalifikacije
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Dodatne kvalifikacije

• Dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje 

usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na 

določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe 

trga dela,

• Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij določa (ZSOK, 

Ur.l.št. 104/2015), da lahko Vlogo za umestitev dodatne 

kvalifikacije v SOK vloži delodajalec, skupina delodajalcev ali 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,

• Vloga in navodila za njeno izpolnjevanje so dostopni na 
https://www.nok.si/dodatne-kvalifikacije/vloga-za-umestitev-dodatne-

kvalifikacije-sok



Dodatne kvalifikacije

Spletni obrazec Vloge za umestitev dodatne kvalifikacije v 

SOK je sestavljen iz šestih temeljnih sklopov: 

• osnovnih podatkov o kvalifikaciji, 

• standarda dodatne kvalifikacije, 

• programa usposabljanja,

• zagotavljanja kakovosti,

• potreb na trgu dela in

• referenc predlagatelja.

Navodila za pripravo vloge za umestitev dodatne kvalifikacije v 

slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 

https://www.nok.si/sites/www.nok.si/files/dokumenti/navodila-dk-v-sok-

08072016-pdf2.pdf
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Hvala za pozornost!


