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Metodologija

Namen: stopnja prepoznavnosti, uporabe in 

razumevanja RK SOK (splošna/strokovna javnost)

Vprašanja: 

• Seznanjenost splošne javnosti z RK SOK

• Pogostost uporabe, uporabna vrednost in nameni uporabe RK 

SOK med splošno/strokovno javnostjo

• Razumevanje RK SOK med strokovno javnostjo

• Prispevek RK SOK k transparentnosti kvalifikacijskega sistema

• Potrebne izboljšave RK SOK
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Metodologija

KVANTITATIVNA RAZISKAVA

• Zbiranje podatkov in vzorec: 

– Splošna javnost: (a) spletni in (b) fizični anketni 

vprašalnik (270 oseb)
• študentje (62,2 %), dijaki (4,1 %), zaposleni (23 %), iskalci 

zaposlitve (5,6 %), preostali respondenti (udeleženci 

izobraževanja odraslih (0,4 %), delodajalci (1,1 %), predstavniki 

centra za vseživljenjsko učenje (0,4 %), karierni svetovalci (0,4 %))

– Strokovna javnost: spletni anketni vprašalnik (50 

oseb)
• predstavniki fakultet (44 %), srednjih šol (18 %), kariernih 

svetovalcev (12 %), študentskih organizacij (4,0 %), ministrstev 

(2,0 %), izobraževanja odraslih (4,0 %), visokih šol (4,0 %)
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Metodologija

KVALITATIVNA RAZISKAVA

• Zbiranje podatkov in vzorec (strokovna javnost): 

– Fokusna skupina (6 intervjuvancev)
• 2 predstavnika SSPSI, 2 NAKVIS-a, 2 Strokovne komisije NKT SOK –

EOK (vabljeni tudi predstavniki SSSI, SSIO)

– Polstrukturirani intervjuji (27 intervjuvancev)
• 10 predstavnikov fakultet, 15 CPI, 1 ZRSS, 1 predlagatelj dodatnih 

kvalifikacij



.

Ključne ugotovitve: 

Prepoznavnost (splošna j.)

1. Med respondenti, ki poznajo SOK (65,9 %), jih dve 
tretjini pozna tudi RK SOK: petina (20,7 %) vseh 

respondentov

2. Več kot polovica RK SOK pozna s spleta, četrtina se 

je z RK SOK seznanila iz predstavitve na dogodku

3. Dobra petina (21,4 %) respondentov RK pripisuje 

prepoznavnost v javnosti, tretjina je neodločena (32,1 

%), 42,9 % registru ne pripisuje prepoznavnosti

 Stopnja prepoznavnosti RK SOK med splošno 

javnostjo je nizka: štiri petine slovenskih respondentov 

ga ne pozna



.

Ključne ugotovitve: Uporaba (splošna j.)

1. Med respondenti, ki poznajo RK SOK (n = 56), 

ga dobre štiri petine tudi uporablja:
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2. Večina uporabnikov pripisuje RK: 

 lažjo dostopnost informacij o izobraževanju in usposabljanju 

ter jasnost in transparentnost prikaza sistema kvalifikacij (dve 

tretjini uporabnikov) 

 jasnost opisov kvalifikacij in učnih izidov ter jasnost in 

razumljivost predstavljenih kvalifikacij (dobrih 60 %)

 preglednost in enostavnost uporabe, omogočanje boljšega 

razumevanja in primerjave slovenskih kvalifikacij s tujimi (EU) ter 

hitro iskanje želenih kvalifikacij (več kot polovica uporabnikov)

Ključne ugotovitve: Uporaba (splošna j.)
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3. Uporabniki uporabljajo RK najpogosteje za 

informiranje o obstoječih kvalifikacijah (80 %), več kot 

polovica ga uporablja pri svojem delu ter za potrebe 

lastnega izobraževanja in usposabljanja, 27,3 % za 

potrebe mobilnosti

4. Neuporabniki bi RK uporabili za informiranje o 

obstoječih kvalifikacijah (52,2 %) , 43,9 % za potrebe 

lastnega izobraževanja in usposabljanja, 35,3 % pri 

svojem delu, tretjina za mobilnost

Ključne ugotovitve: Uporaba (splošna j.)
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Stopnja uporabe RK je nizka

Uporabniki: 
RK omogoča (a) lažjo dostopnost informacij o 

izobraževanju in usposabljanju, (b) ponuja jasen in 

transparenten prikaz sistema kvalifikacij v državi, (c) 

podaja relevantne informacije o učnih izidih 

kvalifikacij, in (d) jasno predstavljene vrste 

kvalifikacij  

Ključne ugotovitve: Uporaba (splošna j.)



Ključne ugotovitve: Uporaba (strokovna j.)

1. 82,5 % anketiranih respondentov uporablja 

RK SOK, odstotek takšnih intervjuvanih 

ključnih deležnikov je 59,3 %
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2. Uporabniki RK: 

– Pripisujejo RK preglednost in enostavnost za uporabo 

ter omogočanje lažjega dostopa do informacij o 

izobraževanju in usposabljanju; jasnega in 

transparentnega prikaza sistema kvalifikacij ter opisa 

posameznih kvalifikacij (več kot 70 %)

– hitro najdejo želene kvalifikacije, vrste kvalifikacij so 

jasno in razumljivo predstavljene, kvalifikacije podajajo 

relevantne informacije o učnih izidih

Ključne ugotovitve: Uporaba (strokovna j.)



Ključne ugotovitve: Uporaba (strokovna j.)

3. Uporabniki uporabljajo RK za: 

– informiranje o obstoječih kvalifikacijah, za vpogled v 

kvalifikacijsko strukturo, pri opravljanju svojega dela, za 

potrebe kariernega svetovanja in strokovnega razvoja

4. Uporabniki redko uporabljajo RK za:

– oblikovanje programov izobraževanja in usposabljanja 

oz. kvalifikacij, za primerljivost kvalifikacij (programov), 

pri prenovi kvalifikacij (izobraževalnih programov). 

5. Uporabniki NE uporabljajo RK za:

– potrebe mobilnosti dijakov, študentov, zaposlenih, za 

potrebe priznavanja kvalifikacij



Ključne ugotovitve: Uporaba (strokovna j.)

6. Prioritete RK SOK za nadaljnji razvoj:

8,1% 2,7% 8,1%
18,9%

10,8%
29,7%

29,7%
18,9%

64,9% 51,4%
45,9%

43,2%

16,2% 16,2% 16,2% 18,9%

2,24
2,16

2,05

1,86

1

2

3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Funkcija
priznavanja

Arhiviranje
kvalifikacij

Promocija
registra

Namen registra

Ne vem

Visoka
prioriteta

Srednja
prioriteta

Nizka
prioriteta

Povprečna
prioriteta



Ključne ugotovitve: Uporaba (strokovna j.)

Stopnja uporabe RK je razširjena, a redka

Uporabniki: 

RK (a) ponuja jasen in transparenten prikaz 

sistema kvalifikacij v državi, (b) podaja 

relevantne informacije o učnih izidih kvalifikacij 

in (c) jasno predstavi vrste kvalifikacij, (d) jasni so 

opisi kvalifikacij   



Ključne ugotovitve: Razumevanje (strokovna j.)

1. Uporabniki RK:

– Opisi kvalifikacij so ustrezni in razumljivi 

– RK SOK je transparenten

– RK ima veliko informativno vrednost

– Uporabniška izkušnja je dobra

 Razumevaje RK SOK je dobro: RK je transparenten 

sistem, sestavni deli opisa kvalifikacij so razumljivi, 

opisi učnih izidov večinoma ustrezno predstavljajo 

kvalifikacijo



Priporočila

1. V prihodnjih letih naj se več naporov usmeri v 

informiranje in promocijo RK SOK med strokovno 

in splošno javnostjo

2. Na spletni strani RK SOK naj se izpostavijo 

prednosti, ki jih prinaša RK 
• Splošna javnost: informiranje o obstoječih kvalifikacijah

• Strokovna javnost: oblikovanje/posodabljanje kvalifikacij/izobr. 

progr., karierno svetovanje/strokovni razvoj zaposlenih   

3. Izboljšajo naj se določene funkcionalnosti RK SOK 
• iskanje po ključnih besedah, ažuriranje podatkov, arhiviranje 

kvalifikacij, ISCED klasifikacija, terminološki slovar 
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Hvala za pozornost


