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Datum: 10. 4. 2009 

 
KLASIUS-P in priporočila za primarne koderje  
 

1. Uvod 
 
Aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja bodo razvrščali oz. jih že razvrščajo (kodirajo) 
po KLASIUS-u zelo različni uporabniki in za različne namene. Da bi bila uporaba KLASIUS-a 
čim manj arbitrarna in pristranska, smo predvideli (glej  Dogovor o sodelovanju pri uvajanju 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja), da bi se aktivnosti in izidi izobraževanja 
in usposabljanja opredeljevali (kodirali) neposredno oz. čim bližje viru svojega nastanka. V povezavi 
z javnoveljavnimi izobraževalnimi programi to konkretno pomeni, da bi bili aktivnosti in izidi 
izobraževanja in usposabljanja  s kodami opredeljeni že v formalnih obrazcih za sprejemanje 
(akreditacijo) na ustreznih svetih RS za izobraževanje in da bi bile te vnesene tudi v administrativne 
zbirke podatkov (evidence, registre, razvide…), dostopne tudi javnosti.    
 
Statistični urad RS se je že lotil izdelave  statistične zbirke izobraževalnih aktivnosti/izidov, v 
katero bo prevzemal podatke o izobraževalnih oz. študijskih programih, ki jim  bodo pripravljavci  – 
v postopkih priprave in sprejemanja – predhodno določili kode po KLASIUS-u. Te podatke bo 
Statistični urad RS prevzemal iz uradnih oz. administrativnih zbirk podatkov Ministrstva za šolstvo in 
šport, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,  Sekretariata Sveta RS za visoko 
šolstvo in drugih. Statistični urad bo na podlagi te statistične zbirke izobraževalnih aktivnosti/izidov 
pripravil dodatna orodja – pripomočke, kot so kodirni seznam, e-iskalnik ipd., ki bodo številnim 
uporabnikom KLASIUS-a omogočili prijaznejšo uporabo KLASIUS-a, predvsem pa enostavnejše in 
enotnejše razvrščanje (kodiranje) po KLASIUS-u.   
 
Glede na to lahko v grobem ločimo dve vrsti institucij (oseb), ki neposredno izvajajo razvrščanje 
(kodiranje) po KLASIUS-u oziroma so s tem povezani, in sicer primarne koderje in sekundarne 
koderje.                

2. Kdo so primarni koderji?  
 
Primarni koderji so institucije oz. osebe, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja 
(akreditacije) programov in drugih aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja in ki v 
tem postopku  določijo programom  – med drugim – tudi kode po KLASIUS-u. To so na primer:  

- visokošolski zavodi,  
- šole,  
- Center RS za poklicno izobraževanje,  
- ministrstva in  
- drugi, ki so neposredno vključeni v postopke priprave in/ali sprejemanja programov in drugih 

aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja. 
 

 1
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE



 
Primarni koderji imajo o vsebini aktivnosti in izidov (o programih, o katalogih NPK itd.) »vse 
podatke«,  saj so sami njihovi oblikovalci oz. pripravljavci.  
 

3. Postopek za razvrščanje oz. kodiranje po KLASIUS-P  
 
Postopek razvrščanja (kodiranja), ki ga izvajajo primarni koderji, mora biti tako osredotočen na 
ugotavljanje podobnosti med vsebino programa (ali druge izobraževalne aktivnosti oz. izida), ki 
ga razvrščajo, in med opisi klasifikacijskih skupin (kategorij) KLASIUS-a. Pri razvrstitvi v točno 
določeno klasifikacijsko skupino (pri določitvi kode) ne smejo izhajati le iz imena izobraževalnega 
programa ali pa le iz strokovnega naziva oz. znanstvenega naslova, imena kataloga NPK in drugih 
podobnih podatkov, temveč morajo poiskati največjo mogočo skladnost (ujemanje)  (»best fit 
in«) med značilnostmi programa, ki ga razvrščajo, in značilnostmi, ki so navedene v opisih 
posamezne kategorije KLASIUS-P; ključno je namreč ujemanje - največja mogoča skladnost.  
 

1. Praviloma je treba razvrščati »od zgoraj navzdol«; to pomeni, da se ugotavlja oziroma 
določi najprej ustrezajočo klasifikacijsko skupino (kategorijo) na prvi klasifikacijski ravni; to je 
široko področje, ki je označeno z 1-mestno kodo, temu sledi določitev ustreznih 
klasifikacijskih skupin na preostalih klasifikacijskih ravneh: ožjega področja, označenega z 
2-mestno kodo,  podrobnega področja, označenega s 3-mestno kodo, in 
nacionalnospecifičnega področja, označenega s 4-mestno kodo. 

2. Razvrstitev izobraževalne aktivnosti oz. izida (na primer programa) v klasifikacijsko skupino 
– kategorijo KLASIUS-P se opravi glede na to, s katerim opisom kategorije KLASIUS-P,  
se vsebina oz. predmetnospecifične značilnosti programa, ki se ga razvršča,  v 
največji meri ujemajo. Pri tem se še posebej upošteva tiste značilnosti programa 
(elemente znanj, spretnosti in zmožnosti), ki so tudi sicer bile uporabljene kot ključna merila 
pri oblikovanju klasifikacijskih skupin – kategorij KLASIUS-P. Te značilnosti oziroma 
elementi so:  

a. teoretična vsebina – ta se nanaša na ideje in koncepte, ki se jih uči – usvaja  v 
programu; 

b. namen učenja –  ta se nanaša na cilj znanj in spretnosti, ki se jih uči – usvaja v 
programu; 

c. predmet zanimanja – ta se nanaša na probleme in bistva, ki so predmet učenja v 
programu; 

d. metode in tehnike – to so posebni postopki za uporabo znanja in spretnosti, 
pridobljenih v programu; 

e. orodja in oprema – to so instrumenti, za uporabo katerih se uči – usposablja v 
programu. 

3. V postopku je treba upoštevati: 
a. načelo pretežnosti oz. dominantnosti. Pri  razvrščanju  po tem načelu je odločilen 

prevladujoči predmet  – vsebina. Ta pretežnost se pogosto ujema z največjo količino 
časa, namenjeno temu predmetu – vsebini (na primer število ur v predmetniku). 
Načelo pretežnosti/dominantnosti je treba uporabiti na prilagodljiv način, saj so 
velikokrat aktivnosti večpredmetne, interdisciplinarne ipd. V primerih, pri katerih ni 
mogoče določiti pretežnosti, je pri razvrščanju smiselno v večji meri uporabiti 
»namen učenja«;     

b. načelo 0/9. Po tem načelu se na primer: 
i. v xxx0 – to jo v klasifikacijsko skupino na najnižji klasifikacijski ravni, ki ima 

na zadnjem od štirih kodnih mest »0« – razvršča »splošnejše oz. široke 
programe«, ki vsebujejo vsebine iz dveh ali več 4-mestnih 
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nacionalnospecifičnih področij v okviru istega 3-mestnega podrobnega 
področja;        

ii. v xxx9 – to je v klasifikacijsko skupino na najnižji klasifikacijski ravni, ki ima 
na zadnjem od štirih kodnih mest »9« - razvršča izobraževalno aktivnost/izid 
(na primer program), ki po načelu pretežnosti/dominantnosti spada v 
določeno 3-mestno podrobno področje: 

1. in obsega vsebine, za katere sicer ni dvoma, da spadajo v okvir tega 
določenega 3-mestnega podrobnega področja, pa niso eksplicitno 
navedene kot 4-mestno nacionalnospecifično področje (to je 
rezidualna kategorija/drugo), 

2. ali pa obsega tudi vsebine iz drugih 3-mestnih podrobnih področij. 
 

4. Primeri kodiranja po KLASIUS-P 
 
Primarni koderji razvrščajo (kodirajo) aktivnost ali izid izobraževanja in usposabljanja – na primer 
program – v okviru postopkov priprave programov oz. vzporedno s pripravo vseh vsebinskih delov 
programov, pripadajočih dokumentov in obrazcev (vlog), s katerimi so ti programi dani v postopke 
sprejema oz. akreditacije na ustrezne svete RS za šolstvo. Ker v prikazu primera kodiranja ni 
mogoče uporabiti tovrstnih gradiv, so za ponazoritev kodiranja vzeti že sprejeti javnoveljavni 
programi, in sicer:     

• primer A: Kmetijski tehnik (identifikacijska številka – ENID: 242256.01; Evidenca zavodov 
in programov na portalu MŠŠ1); 

• primer B: Gradbeništvo, visokošolski univerzitetni program 1. bolonjske stopnje  
(identifikacijska številka: 641, Akreditirani bolonjski študijski programi2 na spletni strani 
Sekretariata Sveta RS za visoko šolstvo) 

  
 
 
4.1 Program Kmetijski tehnik (primer A) 
 
Razpoložljive informacije o programu  (o vsebini oz. o predmetno-specifičnih 
značilnostih programa) Kmetijski tehnik:  

 povzetek/izsek iz vsebine programa: dijaki si pridobijo temeljno strokovno-teoretično 
znanje, potrebno za kakovostno opravljanje delovnih nalog v kmetijstvu; znajo načrtovati, 
voditi in nadzorovati dela v rastlinski in živalski proizvodnji, pri strojnih storitvah ter 
dopolnilnih dejavnostih; spoznajo različne tehnologije rastlinske in živalske proizvodnje; 
spoznajo osnovne bolezenske znake pri živalih;poznajo kmetijske stroje, orodja naprave in 
opremo ter jih znajo uporabljati in vzdrževati; itd.  

 
Rezultat razvrščanja - kodiranje po postopku »od zgoraj navzdol«:  
 

Določitev »širokega področja«, ki je označeno z 1-mestno kodo:  
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo  

Določitev »ožjega področja«, ki je označeno z 2-mestno kodo: 
62 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo  

Določitev »podrobnega področja«, ki je označeno s 3-mestno kodo: 
                                                 
1 http://portal.mss.edus.si/portal/page?_pageid=33,1&_dad=portal&_schema=PORTAL  
2 http://www.svs.gov.si/si/uporabne_povezave/akreditirani_bolonjski_studijski_programi/  
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621 Poljedelstvo in živinoreja  

Določitev »nacionalnospecifičnega področja«, ki je označeno s 4-mestno kodo: 
6210 Poljedelstvo in živinoreja (podrobneje neopredeljeno)  

Obrazložitev postopka: 
 

Določitev »širokega področja«, ki je označeno z 1-mestno kodo  
 
Na podlagi ugotavljanja podobnosti oz. ujemanja med razpoložljivimi informacijami o programu in 
deskriptorji kategorij KLASIUS-P3 ter opisi kategorij KLASIUS-P4 se kot najskladnejše »široko 
področje« določi kategorija: 1 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, saj je to edino 
»široko področje«, ki obsega kmetijske vsebine.   
 
Določitev »ožjega področja«, ki je označeno z 2-mestno kodo 
 
Na drugi klasifikacijski ravni ima KLASIUS-P dve »ožji področji«, ki sta označeni z 2-mestno kodo: 
62 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo ter 64 Veterinarstvo.  
Na podlagi ugotavljanja podobnosti med vsebino programa Kmetijski tehnik in opisi podrobnih 
skupin v okviru 62 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in v okviru 64 Veterinarstvo se kot 
najskladnejše »ožje področje« določi kategorija:  62 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo.  
Med cilje programa Kmetijski tehnik spada sicer tudi cilj: »dijaki spoznajo osnovne bolezenske 
znake pri živalih«, vendar program Kmetijski tehnik ni osredotočen na »študij preventive, 
diagnosticiranja in zdravljenje bolezni in poškodb živali«, kar je navedeno kot osrednja vsebina v 
opisu edinega podrobnega področja 640 Veterinarstvo v okviru ožjega področja 64 Veterinarstvo. 
Iz tega sledi, da je ustrezno »ožje področje«  62 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo  
 
 
Določitev »podrobnega področja«, ki je označeno s 3-mestno kodo 
 
Na tretji klasifikacijski ravni ima KLASIUS-P pet »podrobnih področji«, ki so označena s 3-mestno 
kodo. 
Na podlagi ugotavljanja podobnosti med vsebino programa Kmetijski tehnik in opisi podrobnih 
področij v okviru 620 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi); 621 Poljedelstvo in 
živinoreja, 622 Hortikultura, 623 Gozdarstvo in lov, 624 Ribištvo se kot najskladnejše »ožje 
področje« določi kategorija:  621 Poljedelstvo in živinoreja.  
 
Ugotovljeno je torej, da se vsebina programa Kmetijski tehnik v največji meri sklada z opisom  
naslednjega podrobnega področja:  
 
 

621 Poljedelstvo in živinoreja 
V podrobno področje 621 Poljedelstvo in živinoreja (kmetijstvo) se razvrščajo aktivnosti in 
izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij pridelave, ohranjanja in pobiranja 
kmetijskih rastlin in krme ter paše in gospodarjenja z živino. Vključuje tudi študij vodenja in 
vzdrževanja kmetij ter proizvodnje nepredelanih rastlinskih in živalskih proizvodov. 
 

Nacionalnospecifična področja 
6210 Poljedelstvo in živinoreja (podrobneje neopredeljeno) 
6211 Poljedelstvo 

                                                 
3 http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3968  
4 http://www.stat.si/Klasius  
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6212 Zelenjadarstvo 
6213 Sadjarstvo 
6214 Vinogradništvo 
6215 Živinoreja 
6219 Poljedelstvo in živinoreja (drugo) 
 

V podrobno področje 621 razvrščamo tudi študij pedologije, rodovitnosti tal in namakalnih 
tehnik. 
V podrobno področje 621 razvrščamo tudi študij intenzivne pridelave kmetijskih rastlin, kot 
so sadje in zelenjava. 
Študija vinarstva ne razvrščamo v podrobno področje 621, ampak v podrobno področje 
541Živilska tehnologija. 
Jahanja ne razvrščamo v podrobno področje 621, ampak v podrobno področje 813 Šport 

 
Določitev »nacionalnospecifičnega področja«, ki je označeno s 4-mestno kodo 
 
Pri določitvi »nacionalnospecifičnega področja«, ki je označeno s 4-mestno kodo, je 
uporabljeno načelo 0/9. Določena je koda  6210 Poljedelstvo in živinoreja (podrobneje 
neopredeljeno), saj  gre za »vsebinsko širok program«, ki se nanaša na več področij znotraj 3-
mestnega podrobnega področja Poljedelstvo in živinoreja, in sicer na 6211 Poljedelstvo, 6212 
Zelenjadarstvo, 6213 Sadjarstvo in 6214 Živinoreja.      

 
 
4.2 Program Gradbeništvo (primer B) 
 
Razpoložljive informacije o programu  (o vsebini oz. o predmetno-specifičnih 
značilnostih programa) se nahajajo na spletni strani Fakultete za gradbeništvo5:  

 povzetek/izsek iz vsebine programa: študent osvoji potrebna osnovna znanja iz 
temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov (matematika, fizika, 
kemija, informatika, geodezija, inženirska etika, ...); študent osvoji osnovna znanja iz 
temeljnih predmetov gradbene stroke (stavbarstvo, uvod v gradbeništvo, materiali, 
mehanika, geologija in mehanika tal, mehanika tekočin, statična analiza gradbenih 
konstrukcij,...). Študent je sposoben uporabiti matematične in inženirske metode za rešitev 
enostavnega inženirskega problema; študent pridobi osnovna znanja iz strokovnih 
gradbenih predmetov (betonske, jeklene, lesene konstrukcije, zemeljska dela, 
hidrotehnika, projektiranje prometnic, gradbena fizika, gradbena informatika, ekonomika, 
organizacija in tehnologija grajenja, urbano planiranje ...). 

 
Rezultat razvrščanja - kodiranja po postopku »od zgoraj navzdol«:  

 
Določitev »širokega področja«, ki je označeno z 1-mestno kodo:  

5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
Določitev »ožjega področja«, ki je označeno z 2-mestno kodo: 

58 Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo  
Določitev »podrobnega področja«, ki je označeno s 3-mestno kodo: 

582 Gradbeništvo 
Določitev »nacionalnospecifičnega področja«, ki je označeno s 4-mestno kodo: 

5820 Gradbeništvo 

                                                 
5 http://www.fg.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=2092  
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Obrazložitev postopka: 

 
 
Določitev »širokega področja«, ki je označeno z 1-mestno kodo  
 
Na podlagi ugotavljanja podobnosti oz. ujemanja razpoložljivih informacij o programu z deskriptorji 
kategorij KLASIUS-P6 in z opisi kategorij KLASIUS-P7 se kot najskladnejše »široko področje« 
določi kategorija: 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, saj je to  edino »široko 
področje«, ki obsega vsebine s področja gradbeništva.  
 
Določitev »ožjega področja«, ki je označeno z 2-mestno kodo, in »podrobnega področja«, 
ki je označeno s 3-mestno kodo 
 
Na drugi klasifikacijski ravni ima KLASIUS-P tri »ožja  področji«, ki so označena z 2-mestno kodo: 
52 Tehnika, 54 Proizvodne tehnologije in 58 Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo. Na podlagi 
ugotavljanja podobnosti med vsebino programa Gradbeništvo in opisi podrobnih področij v okviru 
52 Tehnika, 54 Proizvodne tehnologije in 58 Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo se kot 
najskladnejše »ožje področje« določi kategorija  58 Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, nato 
pa se na tretji klasifikacijski ravni kot »podrobno področje« določi kategorija 582 Gradbeništvo, saj 
med cilji programa Gradbeništvo prevladujeta cilja, ki se nanašata na področje gradbeništva, saj 
študent osvoji osnovna znanja iz temeljnih predmetov gradbene stroke in  iz strokovnih gradbenih 
predmetov.  
 
Določitev »nacionalnospecifičnega področja«, ki je označeno s 4-mestno kodo 
 
Pri določitvi »nacionalnospecifičnega področja«, ki je označeno s 4-mestno kodo je uporabljeno 
načelo 0/9. Določi se koda  5820 Gradbeništvo (podrobneje neopredeljeno), saj gre za širok 
program, ki vsebuje vsebine iz dveh ali več 4-mestnih nacionalnospecifičnih področij v okviru 
istega 3-mestnega podrobnega področja 582 Gradbeništvo, in sicer  5821 Materiali in 
konstrukcije,  5822  Operativna gradnja, 5823 Prometne gradnje, 5824 Hidrotehnika in 5829 
Gradbeništvo (drugo). 
 
Ugotovljeno je torej, da se vsebina programa Gradbeništvo najbolj sklada z opisom podrobnega 
področja 582 Gradbeništvo in nato nacionalnospecifičnega področja 5820 Gradbeništvo 
(podrobneje neopredeljeno).  

 »Podrobno področje« 582 Gradbeništvo je v Opisih kategorij KLASIUS-P namreč 
opisano/predstavljeno takole: 

582 Gradbeništvo 
 
V podrobno področje 582 Gradbeništvo visoke zgradbe se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij znanosti, tehnologije in tehnik montaže, 
gradnje in vzdrževanja javnih, trgovskih, industrijskih in stanovanjskih objektov in inštalacij v 
teh objektih. Gradbeništvo nizke zgradbe obsega študij načrtovanja, projektiranja, 
testiranja in vodenje izgradnje velikih konstrukcij in objektov, vključno s transportnimi 
sistemi, vodovodi, kanalizacijo itd.  
 

                                                 
6 http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3968  
7 http://www.stat.si/Klasius  
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Nacionalnospecifična področja 
 

5820 Gradbeništvo (podrobneje neopredeljeno) 
5821 Materiali in konstrukcije 
5822 Operativna gradnja 
5823 Prometne gradnje 
5824 Hidrotehnika 
5825 Zaključna dela v gradbeništvu 
5829 Gradbeništvo (drugo) 

 
Elektroinštalacijskih del ne razvrščamo v podrobno področje 582, ampak v podrobno 
področje 522 Elektrotehnika in energetika. Prav tako v podrobno področje 582 ne 
razvrščamo montaže in popravil grelne, klimatizacijske in hladilne opreme, ki jih razvrščamo 
v podrobno področje 522 Elektrotehnika in energetika.  
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