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Slovenija je pred desetimi leti začela z razvojem nacionalnega ogrodja 
kvalifikacij in s tem stopila na pot uresničevanja Priporočil Evropskega 

parlamenta in Sveta EU o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vse-

življenjsko učenje (z dne 23. aprila 2008). Eden izmed prvih mejnikov na 

tej poti razvoja je bilo imenovanje Centra RS za poklicno izobraževanje za 
Nacionalno koordinacijsko točko SOK-EOK. V prvem desetletju delovanja 

je Center RS za poklicno izobraževanje izvajal številne aktivnosti, vezane 

na implementacijo Slovenskega ogrodja kvalifikacij v praksi, z namenom 

doseganja večje transparentnosti in prepoznavnosti kvalifikacij v Slove-

niji in EU. Strateški cilji, ki smo jim pri tem sledili, se nanašajo na: 

• podporo vseživljenjskemu učenju,

• povezovanje in uskladitev slovenskih podsistemov kvalifikacij ter 

• izboljšanje preglednosti, dostopnosti in kakovosti kvalifikacij glede 

na trg dela in civilno družbo.

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK je v tem obdobju izvajala 

sledeče naloge: sodelovanje z Evropsko komisijo in nacionalnimi delež-

niki pri promoviranju in izvajanju pobude evropskega ogrodja kvalifi-

kacij in SOK v Sloveniji in EU; vodenje aktivnosti NKT EOK; zagotavljanje 

strokovne podpore medresorski delovni skupini (MDS); koordinacijo 

dela vključenih deležnikov pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij v EOK 

prek SOK; spremljanje izvajanja SOK; skrb za vzdrževanje portala SOK in 

vzpostavitev registra kvalifikacij SOK ter njegovo nadaljnje povezovanje 

z evropskimi platformami. V skladu z Zakonom SOK smo odgovorni tudi 

za vodenje postopka umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK.

Ob obeleževanju desetletnice je Slovensko ogrodje kvalifikacij pred no-
vimi izzivi. Enako kot druga nacionalna ogrodja kvalifikacij se v fazi ak-

tivne implementacije na nacionalni ravni srečuje z vprašanjem svojega 

vpliva in dodane vrednosti za različne skupine uporabnikov. 

Na podlagi izvedene spremljave implementacije Slovenskega ogrodja 

kvalifikacij v letu 2019 ter na podlagi Revidiranih priporočil Sveta EU o 

Evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (z dne 22. maja 

2017) se ključna vloga NKT SOK-EOK v prihodnosti kaže predvsem v 

nadaljnjem zagotavljanju dostopa do kakovostnih in preglednih infor-
macij o kvalifikacijah, povezljivosti SOK z EOK in EOVK ter sodelovanju 

z nacionalnimi in evropskimi institucijami na področju izobraževanja in 

usposabljanja. Ključna je tudi podpora razvoju različnih vrst kvalifikacij, 
ki jih je mogoče pridobivati znotraj in zunaj formalnih sistemov izobra-

ževanja in usposabljanja, ter sočasno utrjevanje sodelovanja med raz-
ličnimi deležniki pri razvoju učinkovitih politik vseživljenjskega učenja 

na nacionalni ravni. 

S tem pogledom, usmerjenim v prihodnost, bo Slovensko ogrodje kvali-

fikacij prispevalo k nadaljnjemu razvoju slovenske družbe in odgovarjalo 

na prihodnje trajnostne izzive sistemov izobraževanja in usposabljanja v 

luči neizogibnih družbenih sprememb, nenehno spreminjajočega se trga 

dela, razvoja novih tehnologij in aktivacije posameznikov v civilni družbi. 



Odločitev Slovenije, da pripravi nacionalno – Slovensko 
ogrodje kvalifikacij, ki bo v skladu z evropskim ogrodjem 
kvalifikacij, pomeni pomemben korak k urejanju enotnega 
sistema kvalifikacij v Republiki Sloveniji in omogoča primer-
ljivost kvalifikacij, pridobljenih v evropskem prostoru. 

Slovenija je tako vstopila v skupino evropskih držav, ki so na osnovi 

kriterijev evropskega ogrodja kvalifikacij zgradile nacionalno ogrodje 

in ga umestile v evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 

in evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij. 

V celotnem procesu priprave Slovenskega ogrodja kvalifikacij so zlasti 

pomembni trije mejniki. To so: imenovanje Medresorske delovne skupine 

RAZVOJ SLOVENSKEGA 
OGRODJA KVALIFIKACIJ
dr. Vinko Logaj, Medresorska delovna skupina za SOK

KLJUČNI MEJNIKI V RAZVOJU SOK

Oktober 2009December 2005

Nacionalna razprava o Evropskem 
ogrodju kvalifikacij

Prve razprave o Evropskem ogrodju 
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje 
(EOK) so se v Sloveniji začele leta 2005, 
ko je takratno Ministrstvo za šolstvo in 
šport v sodelovanju z Ministrstvom za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter 
Ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve organiziralo nacionalno razpravo 
o Evropskem ogrodju kvalifikacij. Slednja 
je bila namenjena predvsem pridobivanju 
informacij o EOK in stanju na področju 
vzpostavitve nacionalnega ogrodja 
kvalifikacij. Na podlagi sklepa omenjene 
nacionalne razprave je bil v Sloveniji med 
ministrstvi dosežen konsenz o tem, da se 
vzpostavi slovensko ogrodje kvalifikacij 
(SOK). Nadaljnjemu razvoju slovenskega 
ogrodja kvalifikacij so botrovala Priporočila 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja 
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje.

CPI imenovan za  
NKT SOK-EOK

Center RS za poklicno 
izobraževanje (CPI) je bil oktobra 
2009 imenovan za nacionalno 
koordinacijsko točko EOK. V 
skladu s svojimi pristojnostmi 
CPI izvaja naloge nacionalne 
koordinacijske točke EOK, 
ki so zapisane v Priporočilih 
Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 23. aprila 2008 o uvedbi 
evropskega ogrodja kvalifikacij 
za vseživljenjsko učenje 
ter revidiranih priporočilih 
Sveta z dne 22. maja 2017 o 
evropskem ogrodju kvalifikacij 
za vseživljenjsko učenje.



za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij na Vladi Republike Sloveni-

je leta 2010; potrditev končne verzije zaključnega poročila Umeščanje 
slovenskega ogrodja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij za vse-
življenjsko učenje in evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij z upo-

števanjem pisnih predlogov Evropske komisije, Sveta Evrope in CEDE-

FOP-a leta 2014 in sprejem Zakona o Slovenskem ogrodju kvalifikacij leta 

2015, ki je formalno vzpostavil Slovensko ogrodje kvalifikacij, v katerega 

se po ravneh, glede na učne izide, umeščajo vse kvalifikacije, pridobljene 

z izobrazbo, poklicnimi in dodatnimi kvalifikacijami v Republiki Sloveniji. 

Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij je pretežno tehnične narave in 

med drugim določa, da se razvrstijo vse kvalifikacije, pridobljene v Repu-

bliki Sloveniji v 10 ravni s pomočjo metodologije umeščanja, odvisno od 

učnih izidov in od opisnikov znanj spretnosti in kompetenc.

S konsenzom ključnih deležnikov v medresorski delovni skupini je Slo-

vensko ogrodje kvalifikacij pripravljeno tako, da omogoča umeščanje 

tudi tistih kvalifikacij, ki so jih posamezniki pridobili pred sprejetjem 

zakona in so še aktualne na trgu dela. Slovensko ogrodje kvalifikacij 

ima pretežno informativni značaj, reformni del pa predstavlja posto-

pek umeščanja dodatnih kvalifikacij.  

Januar 2010

Vlada imenuje Medresorsko delovno skupino za pripravo 
nacionalnega ogrodja kvalifikacij

Januarja 2010 je Vlada RS imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo 
nacionalnega ogrodja kvalifikacij (MDS NOK), ki bo v skladu z evropskim 
ogrodjem kvalifikacij. Skupina (MDS NOK) je bila sestavljena iz predstavnikov: 
(takratnega) Ministrstva za šolstvo in šport ter Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo; Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; Centra 
RS za poklicno izobraževanje; Gospodarske zbornice Slovenije; Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije; Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti 
Slovenije; Zveze svobodnih sindikatov Slovenije; Statističnega urada RS; 
Študentske organizacije Slovenije in Dijaške organizacije Slovenije. Vlada 
je določila tudi njene naloge, iz česar sledi, da je MDS NOK najvišji organ 
odločanja pri vzpostavitvi SOK in njegovem umeščanju v EOK in EOVK. Le-te so 
bile naslednje: določitev NKT v skladu s Priporočili o uvedbi evropskega ogrodja 
kvalifikacij; priprava strategije in postopkov za umeščanje slovenskih ravni 
kvalifikacij v EOK v skladu s kriteriji; priprava stališč za posvetovalno skupino 
Evropske komisije; potrditev strokovnih podlag za izgradnjo SOK; priprava 
usmeritev implementacijskim skupinam in vsebinskih podlag za črpanje 
namenskih sredstev evropskega socialnega sklada (ESS); spremljanje procesa 
izgradnje SOK in umeščanja posamičnih kvalifikacijskih standardov vanj.



Julij 2016December 2015

Maj 2010 November 2010–Maj 2011

Sprejet Zakon o 
Slovenskem ogrodju 
kvalifikacij

18. decembra 2015 je bil sprejet 
Zakon o Slovenskem ogrodju 
kvalifikacij (ZSOK). Novi Zakon o 
Slovenskem ogrodju kvalifikacij 
je vzpostavil SOK, v katerega 
se po ravneh, glede na učne 
izide, umeščajo vse kvalifikacije, 
pridobljene z izobrazbo, 
poklicnimi in dodatnimi 
kvalifikacijami, v Republiki 
Sloveniji. Zakon povzema 
postopke in pristojnosti 
glede umeščanja kvalifikacij, 
pridobljenih z izobrazbo, 
poklicnimi in dodatnimi 
kvalifikacijami, v SOK ter 
opredeljuje glavne naloge NKT 
SOK-EOK in Strokovne komisije 
NKT SOK-EOK.

Začetek uporabe ZSOK

V Republiki Sloveniji se je 12. julija 2016 
začel uporabljati Zakon o Slovenskem 
ogrodju kvalifikacij. Od tega dne dalje se 
raven pridobljene kvalifikacije po SOK 
in EOK zapisuje v vseh javnih listinah 
o zaključku izobraževanja, njihovih 
prilogah, certifikatih o NPK, potrdilih o 
zaključenem programu za usposabljanje 
oziroma izpopolnjevanje in potrdilih o 
dodatnih kvalifikacijah, za višješolske 
in visokošolske kvalifikacije pa tudi po 
EOVK. Pristojna ministrstva so svoje 
podzakonske akte, ki se nanašajo na 
javne listine, uskladila z zakonom SOK. 
S sprejetjem Zakona o Slovenskem 
ogrodju kvalifikacij je CPI kot nacionalna 
koordinacijska točka EOK dobil tudi 
formalno podlago za svoje delovanje. 

MDS NOK imenuje 
ekspertno skupino SOK

Maja 2010 je MDS NOK 
imenoval ekspertno skupino 
SOK (sestavljeno iz treh 
strokovnjakov s področja 
izobraževanja, visokega šolstva 
ter trga dela), ki je pripravila 
tako prvi osnutek predloga 
SOK (novembra 2010) kot tudi 
osnutek predloga umeščanja 
kvalifikacij v SOK ter ravni SOK v 
EOK in EOVK (marec 2012).

Izvedeni posveti o predlogu SOK z 
različnimi deležniki

Predlog SOK, ki ga je novembra 2010 
pripravila imenovana ekspertna skupina 
SOK, je obravnaval in medsebojno uskladil 
MDS NOK do konca meseca januarja 
2011. Po izvedenih posvetih o predlogu 
SOK z različnimi deležniki je predlog SOK 
tako svojo končno obliko dobil maja 
2011. V procesu umeščanja SOK v EOK so 
sodelovali tudi ugledni tuji strokovnjaki EOK 
iz Irske (Edwin Mernagh), Avstrije (mag. 
Elizabeth Frank), Finske (dr. Sirkka-Liisa 
Kärki) in Hrvaške (dr. Mile Dželalija). V 
nadaljevanju je CPI Edwina Mernagha, mag. 
Elizabeth Frank ter dr. Sirkko-Liiso Kärki 
imenoval tudi za mednarodne strokovnjake 
EOK Republike Slovenije (v skladu s 
kriterijem 7 EOK).



Maj 2018

Maj 2013 Oktober 2014

Spremljava implementacije SOK

V obdobju od maja 2018 do decembra 2019 je 
Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki 
deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje, 
v sodelovanju z Evropskim centrom za razvoj 
poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) izvajala 
aktivnost Spremljave implementacije Slovenskega 
ogrodja kvalifikacij, ki bo podlaga za načrtovanje 
aktivnosti nadaljnje implementacije SOK. 

Zaključno poročilo 
predstavljeno EQF 
Advisory group

Maja 2013 je bilo Zaključno 
poročilo »Umeščanje 
slovenskega ogrodja kvalifikacij 
v evropsko ogrodje kvalifikacij 
za vseživljenjsko učenje in 
evropsko ogrodje visokošolskih 
kvalifikacij« predstavljeno pred 
svetovalno skupino EOK (angl. 
EQF Advisory group). 

Zaključno poročilo 
»Umeščanje slovenskega 
ogrodja kvalifikacij 
v evropsko ogrodje 
kvalifikacij« potrdi MDS 
NOK 

Pisni predlogi Evropske 
komisije, Sveta Evrope in 
CEDEFOP-a so bili upoštevani 
pri pripravi končne verzije 
Zaključnega poročila Umeščanje 
Slovenskega ogrodja kvalifikacij 
v Evropsko ogrodje kvalifikacij 
za vseživljenjsko učenje in 
Evropsko ogrodje visokošolskih 
kvalifikacij, ki ga je oktobra 
2014 potrdila Medresorska 
delovna skupina za pripravo 
nacionalnega ogrodja 
kvalifikacij. S tem poročilom so 
ravni SOK umeščene v EOK.



VRSTE KVALIFIKACIJ V SOK

SOK obsega tri vrste kvalifikacij: 

• IZOBRAZBO, 
ki se izkazuje z javno listino o zaključenem izobraževanju;

• POKLICNO KVALIFIKACIJO, 
ki se izkazuje s certifikatom o pridobljeni NPK, izdanem v skladu s 

predpisi, ki urejajo NPK, ali z drugo listino o zaključenem programu 

usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, 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 SOK ter se 

izkazuje s potrdilom o pridobitvi dodatne kvalifikacije.

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem 
kvalifikacij v Republiki Sloveniji. 

V SOK so vključene tri vrste kvalifikacij: izobrazbe, poklicne kvalifikacije 

in dodatne kvalifikacije. Kvalifikacije so v SOK razvrščene v deset rav-

ni. Deset ravni SOK se povezuje z osmimi ravnmi Evropskega ogrodja 

kvalifikacij (EOK) preko opisnikov ravni obeh ogrodij. Visokošolske kvali-

fikacije so uvrščene tudi v ravni Evropskega ogrodja visokošolskih kva-

lifikacij (EOVK).

SLOVENSKO OGRODJE 
KVALIFIKACIJ (SOK)



RAVNI IN OPISNIKI SOK

SOK obsega deset ravni, oprede-

ljenih z opisniki na podlagi učnih 

izidov. 

Opisniki za vsako raven vsebujejo 

tri kategorije učnih izidov: zna-

nje, spretnosti in kompetence. 

Vsaka višja raven vsebuje tudi 

znanja, spretnosti in kompetence 

na nižji ravni. Vsaka kvalifikacija, 

ki se umešča v ogrodje, vsebuje 

vse tri kategorije, vendar ni nuj-

no, da ima vsaka kategorija znot-

raj kvalifikacije enako težo. 

RAVNI  
glede na  
učne izide. 10

Deset ravni SOK se povezuje z

RAVNMI EOK  
preko 
opisnikov 
ravni obeh 
ogrodij.8

Kvalifikacije so v SOK razvrščene v

SOK EOK

1 1

2 2

3 3

4
4

5

6 5

7 6

8 7

9
8

10

Ravni kvalifikacij SOK 
so umeščene v EOK na 
naslednji način:

Ravni kvalifikacij SOK 
so umeščene v EOVK 
na naslednji način:

SOK EOVK

6
Kratki 
cikel

7
Prva 
stopnja

8
Druga 
stopnja

9 Tretja 
stopnja10



10



KC – kratki cikel EOVK, 1. – prva stopnja EOVK, 2. – druga stopnja EOVK,  
3. – tretja stopnja EOVK

V shemo so vključene vse aktualne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. 
Vključena je tudi kvalifikacija Magisterij znanosti/umetnosti na 9. ravni SOK, ki je 
bila v procesu umeščanja SOK v EOK vključena v raven EOK 8.

Informacije o umeščenosti ostalih kvalifikacij so dostopne na www.nok.si.
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NAMEN, VLOGA IN CILJI SOK

Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost 
kvalifikacij v Sloveniji in EU.

Njegovi temeljni cilji so: 

• podpreti vseživljenjsko učenje; 

• povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij ter

• izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na 
trg dela in civilno družbo.

SOK je komunikacijsko ogrodje z manjšim reformnim dometom. Izho-

dišči za razvrščanje kvalifikacij v SOK sta bili resorna zakonodaja in Kla-

sifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS). 

Temeljna vloga slovenskega in drugih nacionalnih ogrodij 
kvalifikacij je, da pojasnijo horizontalne in vertikalne rela-

cije med različnimi tipi kvalifikacij, certifikati in spričevali/
diplomami. 

Sestavljena so iz opisnikov ravni, pri čemer vsak opisnik 

ravni pojasnjujejo učni izidi. Učni izidi so tako osrednji 
koncept nacionalnih ogrodij kvalifikacij, saj naj bi 

omogočali: primerljivost in transparentnost 

kvalifikacijskih sistemov, vseživljenjsko 

učenje, priznavanje neformalnega in 

priložnostnega učenja, zagotavlja-

nje kakovosti ter boljšo poveza-

nost med izobraževanjem in 

trgom dela. 

Opisniki ravni SOK vsebujejo 
tri kategorije učnih izidov:  

ZNANJE, SPRETNOSTI IN 
KOMPETENCE



Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK deluje na  
Centru RS za poklicno izobraževanje. 

Njene naloge opredeljuje Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, 

Ur. l. št. 104/15): 

• skrb za razvoj SOK in povezanost z EOK, 

• zagotavljanje dostopa do informacij o SOK, EOK in EOVK na spletni 

strani, 

• informiranje javnosti in promoviranje SOK in EOK,

• vodenje postopka umeščanja SOK v EOK,

• vodenje postopka umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK,

• priprava strokovnih gradiv in koordiniranje dela ključnih deležnikov 

pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij v Evropsko ogrodje kvalifikacij 

(EOK) preko Slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK),

• sodelovanje s pristojnimi mednarodnim organi (Evropska komisija, 

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja ipd.) in v mreži 

nacionalnih kontaktnih točk EOK,

• objava in vodenje registra kvalifikacij SOK na svoji spletni strani ter 

povezave z EOK portalom,

• izdaja potrdil o ravni SOK in EOK za NPK,

• strokovna ter administrativna podpora delovanju Strokovne komi-

sije NKT SOK-EOK, 

• opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Pri vseh vprašanjih, povezanih z visokim šolstvom, CPI in NKT SOK- 

EOK sodelujeta z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu 

(NAKVIS), ki je odgovorna in pristojna institucija za kakovost visokošol-

skih kvalifikacij.

NACIONALNA 
KOORDINACIJSKA 
TOČKA SOK-EOK

Vse informacije o delovanju NKT SOK-EOK  

dobite na www.nok.si 



www.nok.si
Register SOK je dostopen na spletni strani 

PORTAL  
SLOVENSKEGA  

OGRODJA  
KVALIFIKACIJ



Portal SOK skupaj z registrom kvalifikacij SOK predstavlja javno dosto-

pen informacijski sistem Slovenskega ogrodja kvalifikacij in omogoča 

vpogled v vse posamične kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Slove-

niji. Kvalifikacije so v registru SOK opisane v skladu z metodologijo SOK 

ter v skladu z Zakonom o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK). 

Register kvalifikacij SOK širši slovenski in evropski javnosti 
zagotavlja boljšo preglednost in prepoznavnost kvalifikacij v 
Sloveniji in EU, tudi preko povezanosti z evropsko platformo 
o kvalifikacijah. 

Register kvalifikacij SOK smo v Sloveniji začeli razvijati na pobudo 

evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) ter različ-

nih iniciativ, povezanih z implementacijo EOK, od leta 2013 dalje. Slove-

nija je bila ena izmed prvih držav, ki se je vključila v proces povezovanja 

nacionalnega registra kvalifikacij z nastajajočim evropskim portalom. V 

obdobju od 2013 do 2016 smo v Sloveniji vzpostavili javno dostopen 
spletni register kvalifikacij SOK, napolnili register z opisi posameznih 

kvalifikacij ter ga povezali z nastajajočim portalom EOK. Tako smo z re-

gistrom omogočili lažjo primerljivost slovenskih kvalifikacij s kvalifikaci-

jami drugih evropskih držav. 

Decembra 2017 je bila opravljena prva evalvacija Registra kvalifikacij 

SOK z vidika strokovne javnosti. Konec leta 2019 je bila pripravljena dru-

ga evalvacija registra SOK z naslovom Zaključno poročilo: Spremljava 
implementacije Registra kvalifikacij SOK. Slednja je spremljala učinke 

dosedanje implementacije registra kvalifikacij SOK z vidika njegove: (a) 

prepoznavnosti in (b) uporabe med splošno javnostjo ter (c) uporabe in 

(d) razumevanja med ključnimi deležniki. 

Ob metodološki podpori CEDEFOP-a in Evropske komisije izvajamo 

pilotno mapiranje med opisi kvalifikacij iz registra SOK in ESCO stebra 

spretnosti/kompetence. Za namene izboljševanja uporabniške izkušnje 

registra je bil pripravljen tudi video o uporabi registra kvalifikacij SOK.

Do sedaj je bilo v register kvalifikacij SOK vključenih 1684 
kvalifikacij*: 1358 izobrazb iz splošnega, poklicnega in viso-
košolskega izobraževanja, 312 nacionalnih poklicnih kvalifi-
kacij ter 13 dodatnih kvalifikacij. 

* Stanje na dan 14. 1. 2020.



1 VPOGLED V VSE POSAMIČNE KVALIFIKACIJE,  
 KI JIH JE MOGOČE PRIDOBITI V SLOVENIJI

Kvalifikacije so v registru opisane z naslednjimi zakonsko določenimi 

parametri: tip kvalifikacije, vrsta kvalifikacije, vrsta izobraževanja, 

trajanje, kreditne točke, vstopni pogoji, ISCED 2013 področje, raven 

kvalifikacije, učni izidi, ocenjevanje in zaključevanje, napredovanje, 

pogoji za pridobitev javne listine, prehodnost, izvajalci, izvajalci URL.

Vsaka kvalifikacija je na portalu predstavljena v slovenskem in 

angleškem jeziku.

Nekatere kvalifikacije so predstavljene tudi v obliki video predstavitve.

PORTAL SOK  
UPORABNIKOM  

OMOGOČA:



2  
 RAZLIČNI NAČINI ISKANJA KVALIFIKACIJ

Osnovni in napredni iskalnik omogočata iskanje aktualnih 

in arhiviranih kvalifikacij po imenu, po ISCED 2013 

področjih in podpodročjih, po vrstah kvalifikacij, po 

ravneh SOK/EOK, po vrsti izobraževanja in po izvajalcih.

3 PREGLEDEN PRIKAZ KVALIFIKACIJSKE  
 STRUKTURE IZBRANEGA PODROČJA

Prikaz kvalifikacijske strukture za izbrano ISCED 2013 področje  

nudi pregleden seznam po vrstah in ravneh kvalifikacij, ki jih je  

možno pridobiti na izbranem področju. 



4  
 PRIMERJAVA MED KVALIFIKACIJAMI

S primerjalnikom kvalifikacij lahko uporabnik primerja 

2–3 kvalifikacije med seboj po različnih parametrih.

5  
 PRIKAZ KARIERNE POTI

Prikaz karierne poti s povezanimi kvalifikacijami 

izbranega področja v SOK uporabniku omogoča lažje 

načrtovanje nadaljnjih korakov pri razvoju lastne kariere.

6  
 POVEZAVA KVALIFIKACIJ S POKLICI

Nova funkcionalnost portala bo uporabnikom omogočala 

pridobivanje informacij o poklicih vezanih na izbrano 

kvalifikacijo v SOK.



V registru najdemo več kot 

1.600 kvalifikacij.

Uporabniku nudi številne uporabne 
in koristne informacije za  

razvoj kariere.

Promocijska 
brošura je bila  

izdana v okviru  
projektov European 

Qualifications Framework  
National Coordination 

Point 2018–2020 ter EQF-
NCP Register 2018–2020, ki ga 

sofinancirata Evropska komisija in 
Republika Slovenija.



www.nok.si


