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Uvod
Projekt Slovensko ogrodje kvalifikacij, ki je potekal v
letih 2009–2014, je bil financiran iz sredstev Evropskega
socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Izvajal se je v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti, 1.4. prednostne usmeritve
Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.
Namen slovenskega ogrodja kvalifikacij je doseči
transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij
v Sloveniji in EU, njegovi temeljni cilji pa so:
podpreti vseživljenjsko učenje; povezati in uskladiti
slovenske podsisteme kvalifikacij; ter izboljšati
preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na
trg dela in civilno družbo.

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)
Temeljni cilji projekta so bili:
•

vzpostaviti slovensko ogrodje kvalifikacij;

•

vzpostaviti relacijo med slovenskim ogrodjem kvalifikacij in evropskim
ogrodjem kvalifikacij (EOK);

•

pripraviti slovensko ogrodje kvalifikacij za vsa strokovna področja;

•

promovirati slovensko ogrodje kvalifikacij;

•

povezati slovensko ogrodje kvalifikacij s trgom dela.

Ker je projekt nastal kot odziv na javno razpravo o EOK, ki je potekala v
Sloveniji v letih 2005–2006, ter Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o
uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (2008) in ima širši
nacionalni pomen, smo za pripravo slovenskega ogrodja kvalifikacij in realizacijo
projekta vzpostavili širše podporne aktivnosti različnih izvajalcev:
•

Center RS za poklicno izobraževanje je bil določen za nacionalno
koordinacijsko točko evropskega ogrodja kvalifikacij (NKT EOK), ki deluje kot
vezni člen med državo članico EU in Evropsko komisijo pri implementaciji
pobude EOK;

•

Vlada RS je imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo nacionalnega
ogrodja kvalifikacij, ki bo skladno z evropskim ogrodjem kvalifikacij, ki je
organ odločanja pri vzpostavitvi SOK in njegovem umeščanju v EOK in
evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK);

•

imenovana je bila ekspertna skupina SOK za pripravo predloga SOK in
predloga umeščanja SOK v EOK.

Temeljni dosežek projekta
V sklopu projekta smo:
•

vzpostavili slovensko ogrodje kvalifikacij;

•

pripravili zaključno poročilo o umeščanju slovenskega ogrodja kvalifikacij
v evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in evropsko ogrodje
visokošolskih kvalifikacij in ga predstavili pred Evropsko komisijo;

•

pripravili strokovne podlage za pripravo predloga zakona o SOK;

•

vzpostavili spletni register kvalifikacij SOK.

Ključni dosežki projekta
glede na cilje in pričakovane
rezultate projekta
1. Vzpostavitev slovenskega ogrodja kvalifikacij
V skladu s prvim ciljem smo:
•

pripravili ‚Analizo stanja v Sloveniji in mednarodno primerjavo nacionalnih
ogrodij kvalifikacij na Irskem, Malti in v Avstriji‘ (2010);

•

izvedli pet posvetov in delavnic z različnimi skupinami deležnikov o
vzpostavitvi SOK (predstavniki delodajalcev, šolstva, visokega šolstva,
sindikatov in ministrstev);

•

pripravili publikacijo ‚Slovensko ogrodje kvalifikacij: predlog medresorske
delovne skupine za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij‘ (2011);

•

organizirali tiskovno konferenco;

•

izvedli ‚Nacionalni posvet o slovenskem ogrodju kvalifikacij‘;

•

predstavili SOK na: Strokovnem svetu RS za visoko šolstvo, Komisiji za
spremljanje izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih in
Strokovnem svetu RS za izobraževanje odraslih, Strokovnem svetu RS za
splošno izobraževanje, Komisiji za izobraževalne programe in Strokovnem
svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje;

•

pripravili ‚Mednarodno primerjavo zakonske ureditve ogrodij kvalifikacij v
treh izbranih državah (na Irskem, v Franciji, na Hrvaškem)‘ (2014).
Slovensko ogrodje kvalifikacij:
predlog medresorske delovne
skupine za pripravo nacionalnega
ogrodja kvalifikacij
V publikaciji je podrobneje
predstavljen predlog SOK.
Opredeljen je namen, predstavljeni
so koncepti, opredeljeni so pojmi
in prikazana je struktura SOK z
opisniki ravni.

2. Vzpostavitev relacije med slovenskim ogrodjem
kvalifikacij in evropskim ogrodjem kvalifikacij
V skladu z drugim ciljem smo:
•

sodelovali z Evropsko komisijo, Evropskim centrom za razvoj poklicnega
izobraževanja in usposabljanja (CEDEFOP) in ostalimi evropskimi
koordinacijskimi točkami za EOK;

•

se udeležili različnih mednarodnih delavnic, seminarjev, konferenc in
posvetov na temo evropskega ogrodja kvalifikacij in nacionalnih ogrodij
kvalifikacij;

•

pripravili publikacijo ‚Kvalifikacije v SOK in ravni SOK v EOK in EOVK:
predlog medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega ogrodja
kvalifikacij‘ (2012);

•

izvedli posvet ‚Umeščenost slovenskega ogrodja kvalifikacij v evropsko
ogrodje kvalifikacij‘1;

•

pripravili ‚Zaključno poročilo Slovenije: umeščanje slovenskega ogrodja
kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in
evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij‘ (2013) in ga predstavili pred
svetovalno skupino EOK (EQF advisory group);

•

izvedli tiskovno konferenco;

•

izvedli mednarodno konferenco o slovenskem ogrodju kvalifikacij
‚Umeščanje slovenskega ogrodja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij
za vseživljenjsko učenje in evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij‘2;

•

pripravili metodologijo opisa SOK.

Umeščanje slovenskega ogrodja kvalifikacij v
evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje
in evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij:
zaključno poročilo Slovenije
Publikacija predstavlja najbolj poglobljeno predstavitev
vseh sestavin SOK in je pripravljena v skladu z desetimi
referenčnimi kriteriji EOK ter merili in postopki EOVK.

Kvalifikacije v SOK in ravni SOK v EOK in EOVK:
predlog medresorske delovne skupine za pripravo
nacionalnega ogrodja kvalifikacij
V publikaciji so opisane sestavine SOK, opredeljeni so
pojmi, opisani so metodologija umeščanja kvalifikacij
SOK in učni rezultati ter predstavljen je predlog
umestitve ravni SOK v EOK in EOVK.

1

Izvedbo dogodka je omogočilo sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske
komisije v okviru projekta ‘Activities of EQF National Coordination Points with a view to implement the EQF
at national level’.

2

Izvedbo dogodka je omogočilo sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske
komisije v okviru projekta ‘European Qualifications Frameworks National Coordination Points’.

3.	Priprava slovenskega
ogrodja kvalifikacij
za vsa strokovna
področja
V skladu s tretjim ciljem smo:
•

izdelali in testirali SOK na dveh
izbranih področjih: računalništvu ter
gostinstvu, hotelirstvu in turizmu;

•

pripravili 27 kvalifikacijskih struktur,
skladnih s SOK, za naslednja
strokovna področja: računalništvo;
gostinstvo, hotelirstvo in turizem;
kmetijstvo; gozdarstvo; veterinarstvo;
zdravstvo; farmacijo; socialno
varstvo; izobraževanje; humanistiko;
umetnostno zgodovino, slikarstvo
in kiparstvo; glasbo, ples in dramsko
umetnost; avdiovizualne tehnike
in (multi)medijsko proizvodnjo;
oblikovanje; umetnostno obrt;
družbene vede; poslovno upravne
vede; novinarstvo in obveščanje,
pravne vede; vede o živi naravi;
fizikalne in kemijske vede; matematiko
in statistiko; transportne storitve;
varstvo okolja; varovanje; vojaščino; in
strojništvo;

•

za vsa strokovna področja izdelali
publikacije v elektronski obliki,
nekatere izmed njih pa izdali tudi v
tiskani obliki.

Publikacije prikazujejo
kvalifikacijske
strukture SOK in opise
vseh kvalifikacij na
posameznih strokovnih
področjih, ki jih je
mogoče pridobiti v
Sloveniji.

4.	Promocija
slovenskega
ogrodja kvalifikacij
V skladu s četrtim ciljem smo:
•

pripravili celostno grafično podobo SOK;

•

vzpostavili spletno stran SOK
(www.nok.si), na kateri so dostopne
vse podrobnejše informacije in gradiva
o slovenskem in evropskem ogrodju
kvalifikacij;

•

pripravili spletni register kvalifikacij SOK
(http://www.nok.si/register-kvalifikacij.aspx),
v katerem so dostopni opisi posameznih
kvalifikacij v slovenskem in angleškem
jeziku z naslednjih področij: izobraževalnih
ved in izobraževanja učiteljev, umetnosti,
humanistike, družbenih ved, novinarstva
in obveščanja, poslovnih in upravnih ved,
računalništva, kmetijstva, gozdarstva in
ribištva, veterinarstva, zdravstva, socialnega
varstva in nekaterih osebnih storitev
(gostinstvo in hotelirstvo, turizem);

•

pripravili ‚SOK novičnik‘ za sprotno
obveščanje deležnikov;

•

pripravili najrazličnejše prispevke za
časopise in elektronske novičnike;

•

se udeležili desetih (zaposlitvenih, obrtnopodjetniških ipd.) sejmov;

•

predstavili SOK na 33 različnih seminarjih,
simpozijih in konferencah;

•

pripravili promocijsko gradivo.

5.	Povezava med
slovenskim ogrodjem kvalifikacij
in trgom dela

V skladu s petim ciljem deregulacije oz. boljše
regulacije poklicev/dejavnosti smo:
•

pripravili natančne popise in analize pogojev za
opravljanje dejavnosti in poklicev;

•

pripravili predloge ukrepov za poenostavitev
zakonodaje na obravnavanih področjih
(zaposlovanje in trg dela, sociala, varnost in
zdravje pri delu);

•

izvedli sedem delavnic o deregulaciji poklicev na
strokovnih področjih: energetike, gradbeništva
in nepremičnin, kulture, obrti, šolstva, turizma in
varnosti;

•

izvedli konferenco ‚Deregulacija poklicev in
slovensko ogrodje kvalifikacij – med javnim
interesom in konkurenčnostjo‘.

www.nok.si

