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V hotelu Four Points by Sheraton je včeraj potekala Uvodna mednarodna konferenca z naslovom: 

Spremljanje implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij v organizaciji Nacionalne koordinacijske 

točke za EOK, ki je v sodelovanju z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP), 

gostila domače in tuje goste, ključne deležnike, ki so že v preteklosti aktivno sodelovali pri uveljavljanju 

in uporabi Slovenskega ogrodja kvalifikacij v praksi in ki bodo imeli ključno vlogo tudi pri nadaljnjem 

spremljanju implementacije SOK-a. 

Na govorniškem odru so se zvrstili različni strokovnjaki. Zbrano publiko so z uvodnimi nagovori najprej 

pozdravili: g. Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje, dr. Slavica Alojzija Černoša iz 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter predstavnica CEDEFOP-a, mag. Slava Pevec Grm. 

Slovensko ogrodje kvalifikacij sta predstavila ga. Urška Marentič, vodja Nacionalne koordinacijske 

točke SOK-EOK in dr. Vinko Logaj, predsednik Medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega 

ogrodja kvalifikacij. 

V nadaljevanju konference je mag. Slava Pevec Grm goste seznanila z implementacijo evropskega 

ogrodja (EOK) in nacionalnih ogrodij kvalifikacij. Pri tem je še posebej poudarila, da je EOK skupno 

referenčno ogrodje z 8 ravnmi, ki povezuje različna nacionalna ogrodja kvalifikacij v Evropi preko 

nacionalnih kvalifikacijskih ravni, ki se umeščajo v ravni Evropskega ogrodja kvalifikacij in kot tako 

omogoča transparentnost, primerljivost in prenosljivost kvalifikacij ter povečuje zaposljivost, 

mobilnost in socialno integracijo delavcev in učečih se v evropskem prostoru. Poleg tega povezuje 

formalno izobraževanje z neformalnim in priložnostnim ter tako podpira priznavanje učnih izidov v 

različnih kvalifikacijskih podsistemih in prispeva k modernizaciji izobraževanja in usposabljanja. 

CEDEFOP-ove študije o spremljanju implementacije nacionalnih ogrodij kvalifikacij in evropskega 

ogrodja kvalifikacij so pokazale, da so države (43) v različnih fazah razvoja svojih nacionalnih ogrodij, 

trenutno je v procesu implementacije EOK 39 držav. Nekatere države so ugotovile, da jim na 5. ravni  

manjka 'ponudba' kvalifikacij (npr. Estonija, Litva,…), poleg tega pa se je izkazalo, da nekatere države 

5. raven različno uporabljajo in razumejo. Študija se osredotoča sedaj predvsem na raziskovanje 3. 

ravni EOK v povezavi s kvalifikacijami 'semi skilled workers'.  Novosti na področju implementacije EOK 

so 22. maja 2017 sprejeta,  prinesla tudi Revidirana poročila Sveta o Evropskem ogrodju kvalifikacij za 

vseživljenjsko učenje, ki so predstavila nekatere nove elemente, ki bodo EOK-ju v prihodnosti omogočili 

prilagoditev na izzive prihodnosti. Revidirana Priporočila tako države članice vabijo da: umestijo svoja 

nacionalna ogrodja v EOK oz. da  posodobijo umeščanje le-teh; da na vse javne kvalifikacijske listine 

(diplome, spričevala,…) zapišejo tudi raven EOK; da upoštevajo revidirana načela zagotavljanja 

kakovosti, ki se osredotočajo na kvalifikacije; da si med državami članicami izmenjujejo informacije in 

se posvetujejo v zvezi z umeščanjem mednarodnih kvalifikacij v nacionalna ogrodja; spodbujajo 

razmislek o možnostih razvoja in uporabe meril in postopkov za primerjavo EOK in nacionalnih ogrodij 

kvalifikacij držav izven EU ter upoštevajo priporočila za izboljšano komunikacijo o EOK. V luči izsledkov 

raziskav je mag. Pevec Grm govorila tudi o pomembnem prispevku nacionalnih ogrodij kvalifikacij, 

predvsem o njihovi izboljšani transparentnosti; o očitnem napredku pri polnjenju nacionalnih registrov 

kvalifikacij z opisi kvalifikacij; o izboljšani prepoznavnosti in vidnosti kvalifikacijskih ravni, tako 

nacionalnih kot evropskih, na vseh javnih listinah; o medsektorskem povezovanju ključnih deležnikov 

pri implementaciji nacionalnih ogrodij; o večji odprtosti k sodelovanju s ključnimi deležniki na področju 

neformalnega izobraževanja in o izboljšanju vidnosti neformalnega izobraževanja. Izboljšala se je tudi 

uporaba koncepta učnih izidov v dialogu med deležniki s področja izobraževanja in trga dela, 

posledično pa je to pripeljalo tudi k prenovi izobraževalnih standardov, učnih načrtov in načinov 

ocenjevanja. Kljub vsemu naštetemu pa mag. Pevec Grm opozarja, da so pred nacionalnimi ogrodji še 

vedno veliki izzivi s katerimi se soočajo in ki vplivajo tudi na samo evalvacijo implementacije ogrodij, 



pri čemer se še posebej poudarja pomen doseganja prepoznavnosti, vidnosti in uporaba nacionalnih 

ogrodij pri končnih uporabnikih (učečih se, delodajalcih, itn.)  

 Kot primer dobre prakse evalvacije implementacije nacionalnih ogrodij, nam je na konferenci ga. Beata 

Sokolowska, predstavila Irsko, ki ima eno najstarejših ogrodij kvalifikacij v Evropi. Irci so s svojim 

sistematičnim pristopom k merjenju učinkov svojega ogrodja kvalifikacij v letu 2009 prišli do zaključka, 

da implementacija ogrodja med ključnimi deležniki dobro napreduje, saj ogrodje pozna že vsak tretji 

prebivalec Irske, kljub temu pa je gospa Sokolowska poudarila, da je o celotnih učinkih vpliva ogrodja 

še prezgodaj govoriti. Študija je temeljila na metodologiji, ki je vsebovala vsebinsko poročilo o ogrodju, 

prispevek različnih sektorskih deležnikov, javno razpravo in mednarodno študijsko skupino. Za 

promocijo, vzdrževanje, implementacijo in nadaljnji razvoj nacionalnega ogrodja je zadolžena državna 

agencija Quality and Qualifications Ireland (QQI), ki si je zastavila naslednja izhodiščna vprašanja pri 

merjenju učinkov nacionalnega ogrodja: nacionalno ogrodje kot socialni konstrukt, različni nameni 

ogrodja, učinki ali vplivi ogrodja in nacionalno ogrodje kot socialni fenomen. V letu 2016-2017 je QQI 

izoblikovala strategijo ocenjevanja učinkov nacionalnega ogrodja, katere namen je bilo predvsem 

raziskati učinke in vplive nacionalnega ogrodja z vključitvijo vseh nacionalnih ključnih deležnikov in 

oblikovati strateške usmeritve razvoja ogrodja v prihodnosti.  Uspeh implementacije nacionalnih 

ogrodij je po besedah gospe Sokolowske predvsem v  njihovi umestitvi v socialni, ekonomski in politični 

kontekst in njihovi diseminaciji med različnimi deležniki, saj je uporabnost nacionalnega ogrodja 

pomembna predvsem za njih.  

Konferenca se je nadaljevala in zaključila s panelno razpravo, v kateri so sodelovali kot moderator g. 

Elido Bandelj (CPI), ga. Irena Kuntarič Hribar (direktorica Javnega štipendijskega, razvojna, invalidskega 

in preživninskega sklada RS), Dr. Slavica Alojzija Černoša (MIZŠ) in dr. Borut Mikulec (Ekspert SOK). G. 

Bandelj je v panelni razpravi izpostavil 3 cilje, ki jih ima Slovensko ogrodje: podpreti vseživljenjsko 

učenje, povezati in uskladiti podsisteme kvalifikacij ter povečati transparentnost, prepoznavnost in 

primerljivost kvalifikacij. Gostom je zato zastavil vprašanje, ali se ti cilji s SOK-om uresničujejo. Gostje 

so povedali, da prepoznavnost SOK-a oziroma ravni SOK še vedno ni implementirana v celoti, da mladi 

ravni SOK sicer poznajo iz javnih listin, ne vedo pa kaj je v ozadju oz. kaj konkretno te ravni pomenijo. 

Še bolj nepoznan je SOK med delodajalci oz. kadrovskimi svetovalci, saj nekateri še vedno uporabljajo 

stopnje izobrazbe in ne ravni po SOK. Dr. Mikulec je poleg področja prepoznavnosti SOK med končnimi 

uporabniki, izpostavil še pomembnost poznavanja SOK-a med deležniki, ki so sodelovali pri njegovi 

pripravi, področje uporabnosti SOK-a v podsistemih kvalifikacij in pa učinki ogrodja na sam sistem 

izobraževanja oz. kako opisniki SOK služijo za določanje kvalifikacijskih ravni, kako vplivajo na opise 

kvalifikacij. Vsi sodelujoči so se strinjali, da bi bilo potrebno, če bi hoteli, da se SOK res uspešno 

implementira, več medsektorskega sodelovanja, kar zagotovo predstavlja enega izmed nadaljnjih 

izzivov v procesu implementacije SOK.  


