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Datum: 23. 4. 2009 

 
KLASIUS-SRV 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 sami vsebini oz. nasploh 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, z enim ali več:  
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- ime šole,  
- ime izobrazbe;  
- vrsta izobraževalnega programa;  
- ime programa in smeri, če jo le-ta ima;  
- naziv izobrazbe; strokovni naslov/znanstveni naslov;  
- ime kataloga NPK in 
- drugo.      

 

3. Postopek za razvrščanje oz. kodiranje po KLASIUS-SRV  
 
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, zato naj sekundarni koderji 
postopek razvrščanja izvedejo glede na postopek,  opisan v naslednjih točkah. 
 
Aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja je po KLASIUS-SRV treba praviloma 
razvrščati po postopku »od zgoraj navzdol«. To pomeni, da najprej ugotovimo oz. določimo 
ustrezno klasifikacijsko skupino (kategorijo) na prvi klasifikacijski ravni, tj. široko skupino 
vrst oz. segment, ki je označen z 1-mestno kodo, temu sledi določitev ustreznih klasifikacijskih 
skupin na preostalih klasifikacijskih ravneh.            
 

3.1 Določitev široke skupine vrst ali segmenta oz. razvrščanje po 
segmentih   
 
KLASIUS-SRV je nova klasifikacija in kot tako jo sestavljajo klasifikacijske skupine – kategorije, 
ki odslikavajo sedanji (obstoječi) sistem izobraževanja in usposabljanja. Obstoječi sistem se v 
KLASIUS-SRV na najvišji klasifikacijski ravni členi na tri široke skupine vrst oz. segmente, in 
sicer na: 

• segment 1 oz. 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje,  
• segment 2 oz. 2 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK),   
• segment 3 oz. 3 Dopolnilno izobraževanje.  

 
Aktivnost1 oz. izid2 izobraževanja in usposabljanja razvrstimo v široko skupino vrst ali v 
segment po KLASIUS-SRV glede na to, s katerim opisom široke skupine vrst ali segmenta se 
osnovne značilnosti aktivnosti oz. izida, ki je predmet razvrščanja, v največji meri ujemajo 
(načelo največje skladnosti).    
 

                                                 
1 Aktivnost izobraževanja in usposabljanja, tj. javnoveljavni program za pridobitev stopnje izobrazbe, javnoveljavni program za 
izpopolnjevanje in usposabljanje ter druge aktivnosti, ki so organizirane zato, da bi dosegli vnaprej določen izobraževalni cilj oz. 
specificiran niz izobraževalnih nalog). 
2 Izid izobraževanja in usposabljanja, tj. javno veljavna izobrazba, nacionalna poklicna kvalifikacija ter drugi izidi, ki so izrazljivi z 
javnimi listinami.    
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Pri tem izbiramo med naslednjimi opisi širokih skupin vrst ali segmentov: 
 

ŠIROKA SKUPINA VRST 1 
1 TEMELJNO STOPENJSKO IZOBRAŽEVANJE 
 
Široka skupina vrst 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje obsega aktivnosti in izide, ki so del 
segmenta temeljno stopenjsko izobraževanje. Temeljno stopenjsko izobraževanje je 
sistematična, vnaprej načrtovana in organizirana dejavnost vzgoje, izobraževanja in 
usposabljanja, kjer se običajno ves čas trajanja preverjajo doseženo znanje, spretnosti in 
zmožnosti. Posamezna »stopnja1« izobraževanja se zaključi s pridobitvijo spričevala, diplome ali 
drugih dokazil, s katerimi posamezniki dokazujejo javnoveljavno izobrazbo. Zaključek 
izobraževanja na določeni »stopnji« posamezniku omogoča nadaljevanje izobraževanja na 
naslednji, praviloma višji »stopnji«. 
Aktivnosti 
V segmentu temeljno stopenjsko izobraževanje so aktivnosti najpogosteje organizirane kot 
izobraževalni oziroma študijski programi z jasno opredeljenimi cilji, z njimi povezan izid 
izobraževanja in usposabljanja je javnoveljavna izobrazba. Za aktivnosti temeljnega 
stopenjskega izobraževanja je značilno, da imajo jasno opredeljene vstopne pogoje in 
formalni vpisni postopek ter praviloma določeno trajanje (izraženo v letih oziroma po novem tudi v 
kreditnih točkah). Tradicionalno jih izvajajo vrtci, šole, fakultete in drugi vzgojnoizobraževalni 
zavodi. Aktivnosti temeljnega stopenjskega izobraževanja oziroma programi lahko obsegajo tudi 
praktično usposabljanje z delom, praktični pouk, samostojno delo,razvojne projekte, pripravo na 
disertacijo ipd. 
Izidi 
V segmentu temeljno stopenjsko izobraževanje udeleženci dosegajo vnaprej določene 
posamične izide v aktivnostih, praviloma organiziranih kot javnoveljavni 
izobraževalni/študijski programi. Z uspešnim zaključkom izobraževalnega programa (ali 
drugače organizirane aktivnosti, npr. preverjanje in potrjevanje le z izpitom) udeleženec 
doseže/pridobi določeno javnoveljavno izobrazbo (izidi). Izidi izobraževanja in usposabljanja v 
segmentu temeljnega stopenjskega izobraževanja so izkazljivi z listinami – diplomami in 
spričevali. 

 
ŠIROKA SKUPINA VRST 2 
2 CERTIFIKATNI SISTEM NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ (NPK)  

 
Široka skupina vrst 2 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) zajema 
izide, dosežene v segmentu certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij.  
 
Certifikatni sistem nacionalnih poklicni kvalifikacij (v nadaljevanju certifikatni sistem 
NPK) je sistem, ki omogoča pridobivanje delovne poklicne oziroma strokovne 
usposobljenosti za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na 
določeni ravni zahtevnosti. V segmentu certifikatni sistem NPK udeleženci po javnoveljavnih 
postopkih preverjanja in potrditve dokazujejo določene nize znanj, spretnosti, poklicne zmožnosti, 
ki so opredeljene v katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti, pridobili pa so jih po 
različnih poteh oziroma njihovi kombinaciji (formalno in neformalno izobraževanje, informalno 
učenje). Po uspešno zaključenem postopku pridobijo certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji z 
navedbo njenega imena, ki je skladen z imenom kataloga standardov strokovnih znanj in 
spretnosti,na katerem temelji nacionalna poklicna kvalifikacija. 
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ŠIROKA SKUPINA VRST 3 
3 DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE   
 
V široko skupino vrst 3 Dopolnilno izobraževanje se razvrščajo aktivnosti in izidi, ki so del 
segmenta dopolnilno izobraževanje. 
 
Dopolnilno izobraževanje poglablja in širi znanje, spretnosti in zmožnosti posameznika za 
življenje in delo. Po končanem izobraževanju udeleženec praviloma dobi potrdilo, ki je lahko 
pogoj za zaposlitev ali nadaljnje opravljanje dela. 
V segmentu dopolnilno izobraževanje so aktivnosti praviloma namenske in organizirane. 
Konkretne oblike in metode aktivnosti dopolnilnega izobraževanja, trajanje, izvajalci, ki jih 
izvajajo, so pestrejše kot pri aktivnostih temeljnega stopenjskega izobraževanja. Po 
končanem izobraževanju (izpopolnjevanju, usposabljanju) udeleženec praviloma dobi 
potrdilo, ki je lahko pogoj za zaposlitev ali nadaljnje opravljanje dela, ne predstavlja pa 
kvalifikacije za vstop v izobraževanje na višji ravni, ki je namenjeno pridobitvi javnoveljavne 
izobrazbe na višji ravni. 
 
Nekatere aktivnosti oziroma izidi dopolnilnega izobraževanja so dovolj jasno opredeljeni, da jih je 
mogoče ob upoštevanju načela največje skladnosti opredeliti v odnosu do splošnih meril oziroma 
opisnikov ravni in jih tako razvrstiti na točno določeno raven, nekaterih aktivnosti in izidov 
dopolnilnega izobraževanja pa na ta način ni mogoče opredeliti, zato so »neopredeljivi po ravni«. 

 

3.2 Razvrščanje v okviru segmenta 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje 
 
Kot sekundarni koderji pri razvrščanju vrste izobrazbe po KLASIUS-SRV največkrat razpolagate 
z nekaj podatki ali le z enim, ki so običajno navedeni na spričevalih ali diplomah (npr. vrsta 
programa, naziv izobrazbe, strokovni naziv oz. znanstveni naslov ipd.). 
 
5-mestno kodo po KLASIUS-SRV lahko določimo na več načinov: 

1. lahko jo določimo na podlagi ugotavljanja ujemanja z najskladnejšim deskriptorjem po 
KLASIUS-SRV (glej strukturo KLASIUS-SRV)3, saj  KLASIUS-SRV v segmentu 1 
upošteva trenutno stanje šolskega sistema, ki je v skladu s šolsko zakonodajo (v primeru 
visokega šolstva to pomeni nov in prejšnji zakon o visokem šolstvu, saj v visokem 
šolstvu poteka »menjava sistemske zakonodaje«4); 

2. lahko jo določimo s pomočjo opisa posamezne kategorije po KLASIUS-SRV5. V tem 
primeru programe razvrščamo glede na največjo mero ujemanja z elementi opisa 
posamezne kategorije po KLASIUS-SRV, in sicer: 

a. najprej pogledamo primere, zapisane pod postavko »Sem spada tudi« v opisih 
za posamezno kategorijo po KLASIUS-SRV (lahko, da je vrsta 
izobraževanja/izobrazbe, ki jo razvrščate že navedena kot primer pod »Sem 
spada tudi«); 

b. če v primerih pod »Sem spada tudi« ne najdete ustreznega primera, pa je treba 
pregledati osnovne elemente opisa pod izbrano kategorijo, kot so naravnanost, 
trajanje, vstopni pogoji, prehodnost, izidi itd., in s pomočjo teh elementov opisa 

                                                 
3 http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3967  
4 V študijskem letu 2009/2010 so za  vpis v prvi  letnik razpisani samo novi,  t .i. bolonjski študijski programi, 
sprejeti po novi visokošolski zakonodaji (Zakon o visokem šolstvu; Uradni list RS, št. 100/04; 119/06),  vzporedno 
pa se bodo v višjih letnikih izvajali oziroma zaključevali študijski programi, sprejeti med 1. 1. 1994 in 11. 6. 2004 
po  prej veljavni šolski zakonodaji (Zakon o visokem šolstvu, Uradni list RS, št. 67/93; 99/99; 64/01; 100/03). 
5 http://www.stat.si/Klasius  
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izbrati glede na največje ujemanje najprimernejšo kodo po KLASIUS-SRV, pri 
čemer velja, da ni nujno, da se značilnosti programa ujemajo z vsemi elementi 
opisa; 

3. kode po KLASIUS-u lahko za vse aktivne izobraževalne programe, ki se jih izvaja, in 
ki so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, poiščemo na portalu MŠŠ v Evidenci 
zavodov in programov6. Omenjena spletna evidenca vsebuje le aktivne izobraževalne 
programe,  torej programe, ki se izvajajo na šolah in ki imajo poleg kode po KLASIUS-
SRV tudi kodo po KLASIUS-P. Na takšen način bo kmalu mogoče pridobiti kode po 
KLASIUS-SRV za vse t. i. »bolonjske« visokošolske študijske programe (za 
programe, sprejete po 11. 6. 2004) na spletni strani Sekretariata Sveta RS za visoko 
šolstvo7.  

 
Primeri določanja kod po KLASIUS-SRV glede na zgoraj omenjene pristope so navedeni v 
nadaljevanju. 
 
Opomba: 
 
Zaradi sprememb šolskega sistema v različnih obdobjih je velikokrat pomembna tudi letnica 
zaključka programa oz. pridobitve izobrazbe (datum na diplomi!). V tej povezavi je treba 
opozoriti na letnico 2000 oziroma obdobje na 1999–2000.  Zakon o strokovnih in znanstvenih 
naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) je zaradi nove vrste študijskih programov (tj. visokošolskih 
strokovnih programov), ki jih je uvedel Zakon o visokem šolstvu iz leta 1993,  uvedel nove 
strokovne naslove, hkrati pa določil tudi obliko in način uskladitve dotlej pridobljenih naslovov8. 
Če za statistični namen poenostavimo tolmačenje in izvajanje določil tega zakona, velja, da je 
treba strokovne naslove, kot so na primer »diplomirani ekonomist«, »diplomirani inženir«, 
diplomirani organizator ipd., navedene na visokošolskih diplomah, izdanih (poenostavljeno!) 
pred letom 2000, dejansko obravnavati kot strokovne naslove, kot so »univerzitetni diplomirani 
ekonomist«, »univerzitetni inženir«, »univerzitetni organizator« itd. 
Skladno z navedenim velja: 

- da visokošolske študijske programe, s končanjem katerih je oseba pridobila strokovni 
naslov »diplomirani …« PRED LETOM 2000, po KLASIUS-SRV kodiramo enako kot 
visokošolske univerzitetne študijske programe, s končanjem katerih je oseba 
pridobila strokovni naslov »univerzitetni diplomirani…« po letu 2000. V teh primerih 
določimo po KLASIUS-SRV naslednjo 5-mestno kodo: 17002 Visokošolsko 
univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba 
(prejšnja). 

- da visokošolskim strokovnim programom, s katerimi je oseba pridobila strokovni naslov 
»diplomirani …« (npr. diplomirani ekonomist) PO LETU 2000, pa določimo po KLASIUS-

                                                 
6 https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx (za dostop je treba potrditi varnostno opozorilo) 
7 http://www.svs.gov.si/si/uporabne_povezave/akreditirani_bolonjski_studijski_programi/  
8 Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS št. 47/98) med drugim določa, da je treba uskladiti 
strokovne naslove, akademske stopnje in znanstvene naslove, pridobljene po visokošolskih programih pred 
uveljavitvijo tega zakona, v enem letu po njegovi uveljavitvi (opomba: tj. nekje do septembra 1999). Zakon določa, 
da uskladitev opravijo visokošolski zavodi za programe s svojega področja, in sicer tako, da jih objavijo v Uradnem 
listu RS (opomba: t. i. Sklepi o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov). Zakon tudi določa, da 
ima oseba, ki si je pridobila strokovni oz. znanstveni naslov pred uveljavitvijo tega zakona, pravico, do uporabe 
strokovnega naziva oz. znanstvenega naslova, usklajenega po tem zakonu. Zakon še določa, da taka oseba, če želi, 
lahko na lastne stroške zahteva pri visokošolskem zavodu izdajo listine (diplome) s strokovnim nazivom oz. 
znanstvenim naslovom, usklajenim s tem zakonom. Najverjetneje je, da je delež oseb, ki so  na podlagi tega zakona 
zaprosile oziroma si uredile diplome in strokovne in znanstvene naslove, relativno majhen.     
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SRV naslednjo 5-mestno kodo: 16202 Visokošolsko strokovno izobraževanje 
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja).  

 
Primer A: Pred sabo imamo spričevalo o poklicni maturi, na katerem je zapisano, da je oseba 
končala program Kmetijski tehnik in si pridobila srednje strokovno izobrazbo.   

 
1. 5-mestno kodo po  KLASIUS-SRV, natančneje vrsto izobrazbe, lahko v tem primeru 

določimo že na podlagi največjega ujemanja z deskriptorjem po KLASIUS-SRV (glej 
strukturo KLASIUS-SRV)9. V tem primeru izberemo in zapišemo kodo 15001 po 
KLASIUS-SRV, ki ima v deskriptorju zapisano »Srednje tehniško in drugo strokovno 
izobraževanje/srednja strokovna izobrazba«.  

 
Izsek iz strukture KLASIUS-SRV: 
… 
15 Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in 
splošna izobrazba 

 150 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna 
izobrazba 

  15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba 
  15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba 
  15099 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/ srednja 

strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno 
 … 
 

 
2. Če morda z ujemanjem deskriptorja po KLASIUS-SRV ne moremo določiti kode oz. 

vrste izobrazbe po KLASIUS-SRV, si pomagamo  z opisom kategorije po KLASIUS-
SRV oz. glede na največje ujemanje z elementi opisa kategorije, npr. trajanje, 
vstopni pogoji, prehodnost, izidi, sem spada, sem spada tudi itd. (glej spodnji izsek 
opisa) in izberemo glede na največje ujemanje z elementi opisa najprimernejšo kodo po 
KLASIUS-SRV, vendar ni nujno, da se značilnosti izobrazbe oz. programa ujemajo z 
vsemi elementi opisa (načelo največje skladnosti!). 
  
Programe praviloma razvrščamo v kategorije na najnižji klasifikacijski ravni, ki so po 
KLASIUS-SRV označene s 5-mestno kodo. Priporočamo, da v opisu kategorij na 5-
mestni kodi po  KLASIUS-SRV najprej preverite: 
- vrste programov, ki so navedene  pod »Sem spada tudi«, 
- če morda  v navedbah pod »Sem spada tudi« ne najdete ustrezne oz. ujemajoče 

vrste programov, je v naslednjem koraku treba dobro pregledati navedene vrednosti 
posameznih elementov opisa izbrane kategorije;  to so vrednosti, navedene pod 
elementi: naravnanost, trajanje, vstopni pogoji, prehodnost, izidi itd. S pomočjo 
primerjave oziroma z ugotavljanjem največjega ujemanja med značilnostmi starega 
(neaktivnega) programa, ki je predmet razvrščanja, in vrednostmi posameznih 
elementov opisov, končno določimo najprimernejšo skupino oz. kategorijo po 
KLASIUS-SRV, označeno s 5-mestno kodo. 

 
 Primer (izsek) iz opisa kategorije KLASIUS-SRV: 
 

Podrobna skupina vrst 15001 
15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba 
 

                                                 
9 http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3967  
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V podrobno skupino vrst 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja 
strokovna izobrazba se razvrščajo aktivnosti in izidi, ki so del segmenta temeljno stopenjsko 
izobraževanje in z upoštevanjem načela največje skladnosti ustrezajo opisniku oziroma splošnim 
posrednim merilom, ki opredeljujejo peto raven ter imajo enake oziroma zelo podobne značilnosti.   

Temeljni 
cilj/vsebina:  

Temeljni cilj je usposobitev za opravljanje enega sorodnega poklica ali več 
oziroma priprava na delo. Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje 
razvija strokovno usposobljenost za samostojno opravljanje zahtevnejših, 
nestandardiziranih, kompleksnih opravil, za prenašanje poklicnega znanja v 
netipične situacije, za pripravo in nadzor delovnih postopkov ter za 
samostojno reševanje tehnoloških in delovnih problemov. Teoretični pouk je 
namenjen spoznavanju načel, ki omogočajo razumevanje in obvladovanje 
izbranega strokovnega področja. Pridobivanje splošne izobrazbe je hkrati 
namenjeno pripravi udeležencev za nadaljnji študij v programih višjega 
strokovnega in visokošolskega strokovnega izobraževanja.  

 
Sem spada: 
− programi srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja po Zakonu o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/1996, 44/2000) –  programi srednjega 
strokovnega izobraževanja, programi poklicno-tehniškega izobraževanja, programi poklicnega 
tečaja. 

 
Naravnanost: Izobraževanje za delo in nadaljevanje izobraževanja. 
Trajanje: Skupno teoretično trajanje 4 do 5 let. 
Kreditno 
ovrednotenje: 

/ 

Vstopni pogoji: Končana osnovna šola ali končan program nižjega poklicnega izobraževanja 
za vpis v srednje strokovno izobraževanje. 
Končan določen program srednjega poklicnega izobraževanja za vpis v 
program  poklicno-tehniškega izobraževanja. 
Končan 4. letnik gimnazije za vpis v program poklicnega tečaja. 

Prehodnost: Končano srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje omogoča: 
vpis v enoletni program maturitetnega tečaja, 
vpis v višje strokovno izobraževanje, 
vpis v visoko strokovno izobraževanje, 
skupaj z dodatnim izpitom iz predmeta splošne mature vpis v nekatere 
programe univerzitetnega izobraževanja. 

Izidi: Javnoveljavna izobrazba: srednja strokovna izobrazba.  
 
Listine, ki dokazujejo izide:  
Spričevalo o poklicni maturi ali druga ustrezna listina; Potrdilo o izpitu iz 
določenega predmeta splošne mature. 

 
Sem spada tudi: 
− 4–5-letni programi izobraževanja za V. stopnjo strokovne izobrazbe po Zakonu o usmerjenem 
izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89), 
− nadaljevalni programi srednjega izobraževanja po Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni 
list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89), 
− programi izobraževanja po modelu 3 + 2 in diferencialni programi po Zakonu o usmerjenem 
izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89), 
− 4–5-letni programi izobraževanja za naziv tehnika po Zakonu o srednjem šolstvu (Uradni list 
SRS, št. 18/1967, 20/1970, 31/1972, 18/1974), 
− programi izobraževanja in izpit v šolah za VKV delavce, 
− drugo podobno izobraževanje. 

 7
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE



 

 8
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

 
3. Kodo po KLASIUS-SRV (kot tudi KLASIUS-P) za aktivne izobraževalne programe, ki 

se jih izvaja in ki so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, je mogoče pridobiti na 
portalu MŠŠ v Evidenci zavodov in programov.    
- 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)«.  

- Odpre se nam Evidenca zavodov in programov in od tu imamo na voljo več načinov 
iskanja (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). 

- Aplikacija nam za iskalni niz »kmetijski tehnik« vrne rezultat/e in med temi 
izberemo najprimernejšega. Kliknemo na izbrani rezultat (v tem primeru na 
»kmetijski tehnik«) in tako pridemo do podrobnejših informacij o programu. 

- Iz podatkov o programu »kmetijski tehnik« razberemo 5-mestno kodo na najnižji 
klasifikacijski ravni po KLASIUS-SRV, to je 15001 Srednje tehniško in drugo 
strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, ki nam pove, da je oseba 
pridobila srednje strokovno izobrazbo (glej spodnjo sliko). 

https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ProgramiPodrobno.aspx
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Slika 1: Prikaz izobraževalnega programa in kode po KLASIUS-SRV iz Evidence zavodov in programov na spletnem portalu MŠŠ
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3.3 Razvrščanje v okviru segmenta 2 Certifikatni sistem nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (NPK)  
 
Kodo po KLASIUS-SRV lahko določimo med drugim tudi za pridobljene certifikate o nacionalni 
poklicni kvalifikaciji (NPK). Na certifikatu je zapisan tudi ime oz. naziv kataloga standardov 
strokovnih znanj in spretnosti. Katalogi so že bili »pokodirani« po KLASIUS-SRV v okviru 
Centra za poklicno izobraževanje (CPI). Seznam katalogov standardov strokovnih znanj in 
spretnosti s 5-mestnimi kodami po KLASIUS-SRV  se nahajajo na spletnem naslovu (uporabimo 
Internet Explorer): 
https://www.nrpslo.org/podatkovne_baze/katalogi_standardov_strokovnih_znanj_in_spretnosti.aspx.  
Ponudi se nam več načinov iskanja po katalogih; med temi poiščemo iskani katalog in 5-mestno 
kodo po KLASIUS-SRV.  

 
Primer B: katalog NPK, ki je podlaga za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji 
(NPK), in sicer Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Barman/Barmanka  

 
Rezultat razvrščanja oz. kodiranja in obrazložitev:  Na certifikatu o nacionalni poklicni 
kvalifikaciji je zapisano, da je oseba usposobljena za barmana, kar predstavlja naziv  kataloga 
standardov strokovnih znanj in spretnosti. Na spletni strani CPI 
https://www.nrpslo.org/podatkovne_baze/katalogi_standardov_strokovnih_znanj_in_spretnosti.aspx 
poiščemo katalog Barman/Barmanka. S klikom na katalog se nam odprejo dodatni opisi 
izbranega kataloga (glej spodnjo sliko) in tudi 5-mestna koda po KLASIUS-SRV:  25000 Peta 
raven: Izidi, certifikatni sistem NPK. Zato katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti 
Barman/Barmanka razvrstimo v kategorijo 25000 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK. 
 

 
Slika 2: Prikaz kataloga strokovnih znanj in spretnosti in kode po KLASIUS-SRV iz podatkovne baze na CPI
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3.4 Razvrščanje po segmentu 3 (dopolnilno izobraževanje) po KLASIUS-
SRV 
 
V slovenskem okolju je v danem času najbolj razvito tradicionalno formalno  stopenjsko 
izobraževanje, tj. segment 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje. Skladno s tem je v KLASIUS-
SRV segment 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje podrobneje razčlenjen, kot sta razčlenjena 
segment 2 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in segment 3 Dopolnilno 
izobraževanje.  
 V segmentu 1 se ravni/podravni členijo v večje število skupin, imenovanih podrobne skupine 
vrst (tj. v kategorije, označene s 5-mestno kodo),  v segmentu 2 in v segmentu 3 pa obstajata v 
okviru ravni/podravni le po ena podrobna skupina vrst. (tj. le ena kategorija, označena s 5-
mestno kodo, ki ima na 4. in 5. kodnem mestu posledično »00«).  
 
Glede na navedeno velja, da aktivnosti oziroma izidu izobraževanja in usposabljanja, ki smo 
jo/ga po postopku »od zgoraj navzdol« razvrstili v segment 3 Dopolnilno izobraževanje (tj. v 
kategorijo, označeno z 1-mestno kodo), nadalje določimo le še ustrezajočo raven/podraven (tj. 
kategorijo, označeno s 3-mestno kodo). Podrobna skupina vrst, tj. kategorija, označena s 5-
mestno kodo, je s tem, ko smo določili raven/podraven, že določena, saj ima vsaka 
raven/podraven le po eno kategorijo, označeno s 5-mestno kodo.          
 
Pri opredeljevanju ravni/podravni za aktivnost oziroma izid izobraževanja in usposabljanja (za 
katero/katerega smo predhodno že ugotovili, da spada v segment 3 Dopolnilno izobraževanje) 
najprej preverimo, ali so  opredeljeni »vstopni pogoji« oz. ali je navedeno, katero 
predhodno pridobljeno izobrazbo (kvalifikacijo) to izobraževanje in usposabljanje dopolnjuje ali 
izpopolnjuje.  
Na podlagi te ugotovitve izvedemo naslednji korak v razvrščanju, in sicer: 

• če iz programa, tečaja, seminarja itd. lahko razberemo vstopne pogoje, ga razvrstimo na 
pripadajočo raven/podraven za segment 3 po KLASIUS-SRV;  

• če iz programa, tečaja, seminarja itd. ne moremo razbrati vstopnih pogojev, ga 
razvrstimo v kategorijo, označeno s 5-mestno kodo »39999 Izidi, dopolnilno 
izobraževanje, drugje nerazporejeno«. 

 
Primer C: Razvrščamo program za pridobitev ECDL - Evropskega računalniškega 
spričevala (European Computer Driving License). 
 
Rezultat razvrščanja oz. kodiranja in obrazložitev:  Omenjeni program nima 
opredeljenega nobenega pogoja za vpis v ta program, zato program razvrstimo na 
naslednjo 5-mestno kodo po KLASIUS-SRV: 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, 
drugje nerazporejeno. 
 
 

Primer (izsek) opisa kategorije KLASIUS-SRV: 
 

Podrobna skupina vrst 39999 
39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno 

 
V podrobno skupino vrst 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje 
nerazporejeno se razvrščajo aktivnosti in izidi, ki so del segmenta dopolnilno izobraževanje in 
jim ni mogoče opredeliti ravni.  
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