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Priloga 2: KVALIFIKACIJE V SOK

Zaradi preglednejšega razlikovanja med aktualnimi, iztekajočimi in preteklimi vzgojnoizobraževalnimi, izobraževalnimi in študijskimi programi (v nadaljnjem besedilu:
izobraževalni programi) so kvalifikacije v tabeli prikazane v različnih barvah:
- z modro so obarvane kvalifikacije, ki jih kandidati pridobivajo v aktualnih izobraževalnih
programih,
- z zeleno so obarvane kvalifikacije, ki jih kandidati pridobivajo v iztekajočih izobraževalnih
programih (od sedme do desete ravni),
- z vijolično barvo pa kvalifikacije, ki so jih kandidati pridobili v preteklih izobraževalnih
programih (od šeste do desete ravni).

IZOBRAZBE

POKLICNE
KVALIFIKACIJE
1. RAVEN

DODATNE
1
KVALIFIKACIJE

EOK
raven
1.

Spričevalo o končanem 7. oziroma
8. razredu osnovne šole
(Nedokončana osnovnošolska
izobrazba)
2

Zaključno spričevalo osnovne šole
(Osnovnošolska izobrazba z nižjim
izobrazbenim standardom)
Zaključno spričevalo osnovne šole
(Osnovnošolska izobrazba)

Spričevalo o zaključnem izpitu
(Nižja poklicna izobrazba)

Spričevalo o zaključnem izpitu
(Srednja poklicna izobrazba)

1

2. RAVEN
Certifikat o nacionalni
poklicni kvalifikaciji
(Nacionalna poklicna
kvalifikacija, raven 2)
3. RAVEN
Certifikat o nacionalni
poklicni kvalifikaciji
(Nacionalna poklicna
kvalifikacija, raven 3)
4. RAVEN
Potrdilo o zaključenem
programu za usposabljanje
in izpopolnjevanje
Certifikat o nacionalni
poklicni kvalifikaciji
(Nacionalna poklicna
kvalifikacija, raven 4)

2.

3.

4.

Ker so akreditacijski postopki za dodatne kvalifikacije še v razvoju, v tej fazi niso vključene v ogrodje.
V Republiki Sloveniji poznamo tudi »posebne programe vzgoje in izobraževanja«, v katere se vključujejo otroci in
mladostniki z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju (npr. po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami). Taki programi ne omogočajo pridobitve kvalifikacije, zato niso vključeni v SOK. Po zaključenem
izobraževanju se mladostniki večinoma vključujejo v varstveno delovne centre.
2

Stran

13504 /

Št.

104 / 28. 12. 2015

Spričevalo o poklicni maturi
(Srednja strokovna izobrazba)
Spričevalo o opravljenem
mojstrskem izpitu
(Srednja strokovna izobrazba)
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5. RAVEN
Potrdilo o zaključenem
programu za usposabljanje
in izpopolnjevanje
Certifikat o nacionalni
poklicni kvalifikaciji
(Nacionalna poklicna
kvalifikacija, raven 5)

4.

Spričevalo o opravljenem
delovodskem izpitu
(Srednja strokovna izobrazba)
Spričevalo o opravljenem
poslovodskem izpitu
(Srednja strokovna izobrazba)
Spričevalo o splošni maturi
(Srednja izobrazba)
6. RAVEN
Potrdilo o zaključenem
študijskem programu za
izpopolnjevanje
Diploma o višji strokovni izobrazbi
Certifikat o nacionalni
oziroma višješolski izobrazbi
poklicni kvalifikaciji
(Višja strokovna izobrazba oziroma
(Nacionalna poklicna
4
višješolska izobrazba)
kvalifikacija, raven 6)
7. RAVEN
Diploma prve stopnje (VS)
Potrdilo o končanem
(Visokošolska strokovna izobrazba
študijskem programu za
5
VS)
izpopolnjevanje

5.

Diploma o višji strokovni izobrazbi
3
(Višja strokovna izobrazba)

6.

Diploma prve stopnje (UN)
(Visokošolska univerzitetna
6
izobrazba UN)
Diploma o visokem strokovnem
izobraževanju
(Visoka strokovna izobrazba)7

3

Pridobljena po letu 1996 v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96,
44/00, 86/04 – ZVSI in 79/06 - ZPSI-1) in po letu 2004 v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).
4
Pridobljena do 30. 9. 2002 po Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89;
v nadaljnjem besedilu: ZUI). ZUI navaja dikcijo »višja strokovna izobrazba«, na diplomah in v razpisih za vpis pa lahko
opazimo, da se uporablja tudi izraz »višješolska izobrazba«, ki ni v skladu z ZUI.
5
Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D , 109/12 in 85/14; v nadaljnjem besedilu: ZViS).
6
Pridobi se po letu 2004 v skladu z ZViS.
7
Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
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Diploma o specializaciji
(Specializacija po višji strokovni
izobrazbi oziroma višješolski
8
izobrazbi)
Diploma druge stopnje
(Magisterij, pridobljen po
magistrskem študijskem programu
ali enovitem magistrskem
9
študijskem programu)

8. RAVEN
Potrdilo o končanem
študijskem programu za
izpopolnjevanje

7.

9. RAVEN

8.

Diploma o specializaciji
(Specializacija po visokošolski
10
strokovni izobrazbi)
Diploma o univerzitetnem
izobraževanju
11
(Univerzitetna izobrazba)
Diploma o visokošolskem
izobraževanju
12
(visoka strokovna izobrazba-ZUI)
Diploma o magisteriju znanosti
13
(Magisterij znanosti/umetnosti)
Diploma o magisteriju znanosti
14
(Magisterij znanosti/umetnosti)
Diploma o specializaciji
(Specializacija po visoki
15
univerzitetni izobrazbi)
Diploma o specializaciji
(Specializacija po visoki strokovni
izobrazbi-ZUI)16

8

Pridobljena do 30.9.1997 v skladu z ZUI.
Pridobi se po letu 2004 v skladu z ZViS.
10
Pridobi se v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
11
Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
12
Pridobljena v skladu z ZUI.
13
Pridobi se v skladu z ZVIS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
14
Pridobljena v skladu z ZUI.
15
Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16. Ta kvalifikacija se glede
na slovensko zakonodajo in skladno z načelom najboljšega ujemanja umešča na deveto raven SOK, vendar pa glede
na učne rezultate ne dosega zahtevnosti učnih rezultatov osme ravni EOK. Zato je ta kvalifikacija primerljiva z opisniki
sedme ravni EOK.
9
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10. RAVEN

8.

Diploma tretje stopnje
17
(Doktorat znanosti)
Diploma o doktoratu znanosti
18
(Doktorat znanosti)
Diploma o doktoratu znanosti
19
(Doktorat znanosti)

16

Pridobljena do 30.9.1997 v skladu z ZUI. Ta kvalifikacija se glede na slovensko zakonodajo in skladno z načelom
najboljšega ujemanja umešča na deveto raven SOK, vendar pa glede na učne rezultate ne dosega zahtevnosti učnih
rezultatov osme ravni EOK. Zato je ta kvalifikacija primerljiva z opisniki sedme ravni EOK.
17
Pridobi se po letu 2004 v skladu z ZViS.
18
Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
19
Pridobljena v skladu z ZUI.

