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Terminologija

Slovenski izobraževalni sistem

1.Izobrazbe – pridobljene v formalnem stopenjskem izobraževanju 

(označevanje stopnje in področja) 

2. Nacionalne poklicne kvalifikacije – pridobljene v sistemu NPK 

3. Dodatne kvalifikacije - dopolnjevanje usposobljenosti in kompetenčnosti



Kaj je Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

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

Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide.

Namen SOK 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.



Kaj so dodatne kvalifikacije

dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost 

posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju 

ter je vezana na potrebe trga dela; 

EOK je evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij 

različnih držav in deluje kot orodje za primerjavo teh kvalifikacij; 





Ideja?

ideja nastala na UL

prva vloga oddana novembra 2016

programi akreditirani in vpisani v sistem SOK od aprila 2017

programi DK se že izvajajo



Na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, 

Uradni list RS, št. 104/15) in sklepa Strokovne komisije 

Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij 

(SOK) in Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) je Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejelo sklep o 

umestitvi dodatnih kvalifikacij:

https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dodatne-kvalifikacije/vse-kvalifikacije


Akreditirani programi dodatne kvalifikacije v Sloveniji so

 strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki 

Sloveniji – izvajalec Uradni list RS

 strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno zasebno 

partnerstvo – izvajalec Uradni list RS

 strokovnjak/strokovnjakinja za gradbene pogodbe FIDIC – izvajalec 

Uradni list RS

 strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov -

izvajalec Info Hiša d.o.o.



 Pobudo o dodatni kvalifikaciji smo prejeli neposredno iz trga

 Dejavnost, ki je predmet usposabljanja je izredno kompleksen 

sistem, ki zajema zadovoljevanje potreb javnih organov in drugih 

naročnikov

 Potreba po strokovni usposobljenosti naročnikov v Sloveniji je 

velika

 Veliki projekti, premalo znanja

 Strokovno in suvereno vodenje projektov



Hvala za vašo pozornost!

ana.wagner@uradni-list.si

https://www.uradni-list.si/izobrazevanja
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