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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



SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ

• 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



KAJ JE SOK?

 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.



KOMU JE NAMENJEN SOK?

posameznikom (dijakom, študentom, delavcem),
delodajalcem, ponudnikom izobraževanja

podpira mobilnost dijakov/študentov in delavcev
olajšuje razumevanje kvalifikacij posameznikom 
spodbuja vseživljenjsko učenje 

povezuje se z drugimi evropskimi instrumenti 
mobilnosti



SOK – VRSTE KVALIFIKACIJ 

IZOBRAZBA POKLICNA 
KVALIFIKACIJA

DODATNA 
KVALIFIKACIJA



SOK – 10 ravni   /   EOK – 8 ravni

SOK EOK
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UMEŠČANJE SOK V EOK IN EOVK

Zaključno poročilo Slovenije: 
Umeščanje slovenskega 
ogrodja kvalifikacij v evropsko 
ogrodje kvalifikacij za 
vseživljenjsko učenje in 
evropsko ogrodje visokošolskih 
kvalifikacij (2013, 2014) 



REGISTER KVALIFIKACIJ SOK

 vzpostavljen register kvalifikacij SOK

 povezava z EQF portalom

www.nok.si



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


