
 

REPUBLIKA SLOVENIJA

 
Datum: 10. 4. 2009 

 
KLASIUS-P in priporočila za sekundarne 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 sekundarni koderji?  
 
Sekundarni koderji so uradniki, referenti in drugi, ki izpolnjujejo razne obrazce in vprašalnike, na 
katerih mora biti podatek o izobrazbi ali o izobraževanju in usposabljanju opredeljen po KLASIUS-u. 
 
Sekundarni koderji imajo o vsebini oz. na splošno o aktivnosti in izidu izobraževanja in 
usposabljanja bistveno manj informacij kot primarni koderji. Najpogosteje razpolagajo z nekaj 
podatki ali le z enim, ki so običajno navedeni na spričevalih, diplomah, certifikatih o pridobljeni 
nacionalni poklicni kvalifikaciji in na podobnih javnih listinah. Praviloma torej razpolagajo s katerim 
izmed naslednjih podatkov,  enim ali več:  

- ime šole,  
- ime izobrazbe;  
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- vrsta izobraževalnega programa;  
- ime programa in smeri, če jo ta ima;  
- naziv izobrazbe; strokovni naslov/znanstveni naslov;  
- ime kataloga NPK in 
- drugo.   

3. Postopek za razvrščanje oz. kodiranje po KLASIUS-P za 
sekundarne koderje 
 

3.1 Obdobje, ko bodo že izdelani in dostopni dodatni pripomočki   
 
Statistični urad RS si prizadeva, da bi na podlagi statistične zbirke aktivnosti in izidov 
izobraževanja, ki jo vzpostavlja, pripravil dodatne pripomočke za kodiranje, in sicer bodisi v obliki 
t. i. kodirnih seznamov bodisi v obliki e-iskalnika, povezanega s to novo statistično zbirko. Ti 
pripomočki bodo omogočili, da bodo sekundarni koderji postopek razvrščanja izvedli na 
bistveno enostavnejši in hitrejši način.  Sporočila o dodatnih pripomočkih bodo objavljena na 
spletni strani Statističnega urada RS, na podstrani, namenjeni KLASIUS-u. 
 
V tem trenutku se omenjeni dodatni pripomočki še oblikujejo (pripravljajo), zato naj sekundarni 
koderji postopek razvrščanja izvedejo glede na postopek,  opisan v naslednji točki. 
 

3.2 Prehodno obdobje  
 
V prehodnem obdobju (ko še niso izdelani in objavljeni dodatni pripomočki, kot so: podrobnejši 
kodirni seznam, e-iskalnik itd.) lahko sekundarni koderji izvedejo postopek razvrščanja (kodiranja) 
po KLASIUS-P na naslednja načina: 
 

1. s prevzemom kod po  KLASIUS-P iz javno objavljenih evidenc in registrov na spletnih 
straneh pristojnih ministrstev in drugih pristojnih institucij;  

2. s prilagojenim izvajanjem postopka za razvrščanje in kodiranje, ki je sicer priporočen za 
primarne koderje.      

 

3.2.1 Prevzem kod po KLASIUS-P iz javno objavljenih evidenc in registrov na 
spletnih straneh pristojnih ministrstev in drugih pristojnih institucij (prehodno 
obdobje) 
 
Na ta način je mogoče pridobiti kode po KLASIUS-P za vse aktivne izobraževalne programe, ki 
se jih izvaja in ki so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo (Evidenca zavodov in programov1 na 
portalu MŠŠ).     
 
Na takšen način bo kmalu mogoče pridobiti kode po KLASIUS-P za vse t. i. »bolonjske« 
visokošolske študijske programe (za programe, sprejete po 11. 6. 2004) na spletni strani 
Sekretariata Sveta RS za visoko šolstvo2.  

                                                 
1 https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx (za dostop je treba potrditi varnostno opozorilo) 
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3.2.1.1 Primer kodiranja po KLASIUS-P za program Kmetijski tehnik v prehodnem obdobju 
 
Razpoložljive informacije o programu  (o vsebini oz. o predmetnospecifičnih značilnostih 
programa) Kmetijski tehnik:  

 ime izobraževalnega programa: Kmetijski tehnik 
 
 
Obrazložitev postopka 
Izobraževalni program Kmetijski tehnik se nanaša na srednje tehniško izobraževanje, ki je v 
pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ), zato kodo preverimo v Evidenci zavodov in 
programov3 na spletnem portalu MŠŠ. Omenjena spletna evidenca vsebuje le aktivne 
izobraževalne programe, torej programe, ki se izvajajo na šolah. Do spletne strani dostopamo na 
naslednji način:  
 

1. V brskalnik (najbolje Internet Explorer) vpišemo naslov URL: 
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx, ki nas vodi do portala MŠŠ. 
Odpre se nam varnostno opozorilo, ki ga potrdimo (kliknemo »Continue to this website (not 
recommended)«: 

 

 
 

2. Odpre se nam Evidenca zavodov in programov; od tu  imamo na voljo več načinov za 
iskanje (po vrsti programa, po KLASIUS-u in splošni iskalnik). Najhitrejša pot je, če 
uporabimo splošni iskalnik (spodaj desno), in sicer tako, da  v iskalni niz vpišemo ime 
programa, za katerega iščemo kodo po KLASIUS-P (npr. kmetijski tehnik), kot je prikazano 
na spodnji sliki. 

                                                                                                                                                                   
2 http://www.svs.gov.si/si/uporabne_povezave/akreditirani_bolonjski_studijski_programi/  
3 https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx (za dostop je treba potrditi varnostno opozorilo) 
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3. V primeru iskalnega niza »kmetijski tehnik«, nam aplikacija vrne rezultat/e, izmed katerih  

izberemo najprimernejšega. Kliknemo na izbrani rezultat (v tem primeru na »kmetijski 
tehnik«) za podrobnejše informacije o programu. 
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4. Iz podatkov o programu »kmetijski tehnik« razberemo 4-mestno kodo na najnižji klasifikacijski ravni po KLASIUS-P, to je 
6210, ki nam pove, da se vsebina programa nanaša na področje poljedelstva in živinoreje. 

 

 



 

3.2.2 Prilagojeno izvajanje postopka razvrščanja in kodiranja, ki je sicer 
priporočeno za primarne koderje (prehodno obdobje)   
 
Za tako izveden postopek si morajo sekundarni koderji, poleg informacij – podatkov o aktivnosti 
ali izidu izobraževanja in usposabljanja, s katerimi že razpolagajo (na primer: ime programa, 
naziv izobrazbe, strokovni naslov oz. znanstveni naslov, ime kataloga NPK ipd.), praviloma 
pridobiti še dodatne informacije o vsebini oziroma o predmetnospecifičnih značilnostih 
programa.    
 
Ime programa pogosto ne zadošča za kakovostno kodiranje. Odločujoče ni le ujemanje imena 
programa z deskriptorjem kategorije po KLASIUS-P, temveč ujemanje – največja skladnost 
med vsebino programa (to je cilji – nameni učenja v okviru programa, predmetov zanimanja, h 
katerim so dijaki in študenti usmerjeni pri pridobivanju znanja in spretnosti v okviru programa, na 
primer: matematični problemi, vozila potrebna popravila, ljudje z določeno boleznijo ipd.) in 
značilnostmi, ki so navedene v opisih posamezne kategorije po KLASIUS-P.  
 
Virov z informacijami o vsebini – značilnostih programov (in drugih aktivnostih in izidih 
izobraževanja in usposabljanja) je več. Naj posebej poudarimo Prilogo k diplomi in Prilogo k 
spričevalu. Izobraževalni in študijski programi oz. njihove vsebine (značilnosti) so pogosto 
predstavljeni tudi na spletnih straneh šol oz. izobraževalnih zavodov, ki jih izvajajo.         
 
3.2.2.1 Postopek za razvrščanje oz. kodiranje po KLASIUS-P  
 
Po pridobitvi dodatnih informacijo o vsebini programa se lahko izvede razvrščanje po 
naslednjem postopku:    
 

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) po KLASIUS-P se opravi glede na to, s katerim opisom kategorije 
KLASIUS-P se vsebina oz. predmetnospecifične značilnosti programa, ki se ga 
razvršča,  najbolj ujemajo. Pri tem še posebej upoštevamo tiste značilnosti programa 
(elemente znanj, spretnosti in zmožnosti), ki so tudi sicer bile uporabljene kot ključna 
merila pri oblikovanju klasifikacijskih skupin (kategorij) po 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. 
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3. V postopku je treba upoštevati: 

a. načelo pretežnosti oz. dominantnosti. Pri razvrščanju  po tem načelu je pri 
razvrščanju odločilen predmet  - vsebina, ki prevladuje. 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 
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. 
 
3.2.2.2 Primer kodiranja po KLASIUS-P za program Gradbeništvo v prehodnem obdobju 
 
Razpoložljive informacije o programu  (o vsebini oz. o predmetnospecifičnih značilnostih 
programa) so na voljo na spletni strani Fakultete za gradbeništvo4:  

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

 7

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


 
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-P5 in z opisi kategorij KLASIUS-P6, je kot najbolj skladno 
»široko področje«, določena kategorija: 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 
saj je to je 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  področja«, 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 in nato na tretji klasifikacijski ravni »podrobno področje« 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, se uporabi 
načelo 0/9. Določi se koda  5820 Gradbeništvo (podrobneje neopredeljeno), saj gre za širok 
program, ki vsebujejo 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).  

Opis »podrobnega področja« 582 Gradbeništvo v Opisih kategorij po KLASIUS-P je 
namreč naslednji: 

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.  
 

                                                 
5 http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3968  
6 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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