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KLASIUS – KLAsifikacijski Sistem Izobraževanja in USposabljanja

KAJ JE: obvezen nacionalni standard za evidentiranje, obdelovanje, 
izkazovanje statistično analitičnih podatkov.  

NAMEN: zagotavljanje konsistentnih podatkov za statistično, 
analitično in raziskovalno spremljanje vključenosti prebivalstva v 
aktivnosti izobraževanja in usposabljanja kot tudi za spremljanje 
izidov izobraževanja in usposabljanja – izobrazbene oziroma 
kvalifikacijske strukture prebivalstva. 

UPORABA: v statističnih raziskovanjih in v statističnih zbirkah 
podatkov ter v uradnih in drugih administrativnih zbirkah 
podatkov (seznami, evidence,  zbirke podatkov, registri), in sicer 
za razvrščanje:
– aktivnosti izobraževanja (programi/smeri, druge enote 

izobraževanja), (to so primarne enote razvrščanja);
– izidov izobraževanja (javno veljavna izobrazba –strokovni/znanstveni  

naslovi, NPK v certifikatnem sistemu, drugi izidi – merljivi in izkazljivi
z listinami), (to so primarne enote razvrščanja);

– udeležencev izobraževanja, izvajalcev izobraževanja, učiteljev, 
zaposlenih, brezposelnih (itd.) v povezavi z aktivnostmi in izidi (to so 
sekundarne enote razvrščanja).

PRAVNE PODLAGE: Zakon o državni statistiki, Uredba o uvedbi in 
uporabi KLASIUS-a, Metodološka pojasnila KLASIUS-a    



KLASIUS – sestava
SESTAVA: dve klasifikaciji: KLASIUS-SRV in KLASIUS-P:  
KLASIUS-SRV: klasifikacija razvršča aktivnosti in izide glede na 

Segment, Raven/podraven ter na podrobno skupino Vrst, ki jo 
opredeljujejo druge značilnosti, specifične za posamezni 
segment in raven. Primer izseka:

1 Temeljno stopenjsko izobraževanje 
16 Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno 

izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
161 Podraven 6/1: Višješolsko in višje strokovno izobraževanje/višješolska, višja strokovna 

in podobna izobrazba
16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba  

KLASIUS-P: klasifikacija razvršča aktivnosti in izide glede na 
Področja tj. predmetnospecifično značilnost oziroma vsebino. 
Primer izseka:

3 Družbene, poslovne upravne in pravne vede
34 Poslovne in upravne vede
345 Poslovodenje in upravljanje
3453 Upravljanje kadrov (kadrovski management) 

KLASIUS-SRV = upošteva koncept ISCED; ni pa identična z ISCED; 
KLASIUS-P=identična z ISCED 97 do 3-mestne kode 



KLASIUS – vzdrževanje, nadgradnja

KLASIUS-SRV ima značaj jedrne – referenčne statistično analitične 
klasifikacije. Celotni pojav izobraževanja grobo razčlenjuje le do 
kategorij, ki jih predstavljajo “skupine aktivnosti in izidov” – npr.: 
višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba”. 

V sedanji obliki KLASIUS ne vsebuje podrobnejših kodirnih seznamov -
razčlenitev do npr.: konkretnih programov/smeri in nazivov, ki se jih 
pridobi s končanjem izobraževanja. 

Glede na dosedanjo prakso take kodirne sezname (šifrante) še vedno 
potrebujemo (za statistično poročanje; za vodenje evidenc o 
zaposlenih; štipendijskih evidenc; evidenc ZRSZ, povezanih s 
posredovanjem dela, aktivno politiko zaposlovanja, itd.). 

Predvideno je nadgrajevanje KLASIUS-a, ki bo postopno, povezano s 
posodobitvami dodelavami obstoječih IS.

Brez ustrezne IT podpore je v tem dinamičnem času klasifikacijske 
sisteme nemogoče vzdrževati.  



KLASIUS – podpora uporabe

Uporaba klasifikacij na splošno ni preprosta; pogosto je vprašanje 
enotnega razumevanja kategorij in konkretnega razvrščanja enot. 
Da bi zmanjšali pretirano arbitrarno in pristrano uporabo 
KLASIUS-a je predvideno aktivnosti in izide opredeljevati – kodirati 
neposredno oziroma čim bližje viru njihovega nastanka. 

Zaradi zavedanja kompleksnoti in dinamike obravnavanega področja, 
je bila v Uredbo o uvedbi in uporabi KLASIUS-a vključena določba 
o sprejemu DOGOVORA o sodelovanju pri uvajanja KLASIUS-a. 



DOGOVOR o sodelovanju pri uvajanju KLASIUS-a

Podpisniki: SURS, MVZT, MŠŠ, MDDSZ; april 2007.

Podpisniki so se dogovorili za usklajeno delovanje in izvajanje 
aktivnosti na štirih vsebinskih sklopih:

• prvi: uvajanje KLASIUS-a a) v postopke akreditacije programov in 
katalogov NPK; b) v zbirke podatkov (evidence, razvide, registre),  
v katerih so primarne enote programi/smeri/strokovni naslovi oz.
NPK;

• drugi: uvajanje KLASIUS-a v zbirke podatkov, v katerih je 
primarna enota oseba, izobrazba/NPK pa je podatek (atribut), 
vezan na osebo;  

• tretji: uvajanje KLASIUS-a v statistična raziskovanja;
• četrti: nadaljni razvoj; nadgradnja; vključno z opredelitvijo in 

izvajanjem povezav KLASIUS - nacionalno ogrodje kvalifikacij.  

Organizacijski vidik: skupna medresorska Koordinacijska skupina; 
delovne skupine pri vsakem podpisniku Dogovora; delovne skupine 
izdelajo akcijske načrte, ki jih Koordinacijska skupina uskladi.          



DOGOVOR; prvi vsebinski sklop
Podpisniki so se dogovorili, da MŠŠ, MVZT, MDDSZ za področje, za 

katerega so pristojni:
• opravijo pregled (revizijo) zbirk podatkov, vključno s pravno-

organizacijskimi, metodološkimi predpisi (pravilniki, navodili, merili 
…) , ter da pripravijo akcijski načrt uvajanja KLASIUS-a v te zbirke;     

• poskrbijo, da se bo aktivnosti/izide, ki se bodo sprejemali po 
uveljavitvi uredbe kodiralo s KLASIUS-om že v postopkih 
akreditacije, in sicer na standardizirani obrazcih, ki bodo del vlog za 
akreditacijo;

• poskrbijo, da se bo tudi obstoječe aktivnosti/izide opremilo s kodami 
KLASIUS-a in se jih ustrezno uredilo v teh zbirkah;

• poskrbijo, da se bo te zbirke tekoče vzdrževalo in dopolnjevalo, ter 
da bodo stalno javno dostopne različnim uporabnikom na njihovih 
spletnih straneh;

• poskrbijo za ustrezno organizacijsko in IT podporo za vodenje teh 
zbirk podatkov in drugih postopkov v okviru svojih delovnih področij 
in s tem omogočijo tudi tekočo računalniško podprto vzdrževanje in 
nadgradnjo KLASIUS-a.       

SURS: metodološka pomoč; skrb za mednarodno primerljivost 
podatkov.



Uvajanje in nadgradnja KLASIUS-a; večfazni projekt
Prva faza uvajanja KLASIUS-a:
izvedba aktivnosti, ki jih opredeljuje 1. vsebinski sklop Dogovora;  
a) uvedba KLASIUS-a v postopke akreditacije programov in katalogov NPK 

ter b) uvedba KLASIUS-a v zbirke podatkov (razvide, registre) programov 
na MŠŠ in na MVZT, za NPK na MDDSZ oz. CPI;    

izvedba dela aktivnosti, ki jih opredeljuje 3. vsebinski sklop Dogovora;
vzpostavitev statistične zbirke aktivnosti/izidov na SURS-u (prevzem 

podatkov iz admin. zbirk podatkov na MŠŠ, MVZT, MDDSZ oz. CPI); 
priprava kodirnih seznamov programov/smeri in strok. oz. znanstvenih 
naslovov z dodanimi imeni nižjih programskih enot (smeri ipd).

Druga faza uvajanja KLASIUS-a:
Izvedba aktivnosti, ki jih opredeljuje 2.vsebinski sklop Dogovora: 

uvedba KLASIUS-a v zbirke podatkov, v katerih je primarna enota oseba, 
izobrazba/NPK ali drug izid pa je podatek (atribut), vezan na osebo.

In sicer najprej uvedba v zbirke, ki jih ureja zakonodaja, za katero so pristojni 
MŠŠ, MVZT, MDDSZ (npr.: evidenca vpisanih študentov; evidenca 
zaposlenih, štipendijske evidence); zatem “sistematično” v evidence, ki jih 
ureja druga zakonodaja.

Uvajanje KLASIUS-a v statistična raziskovanja: postopno, v odvisnosti 
od uvedbe KLASIUS-a v admin. zbirke podatkov v prvi in drugi fazi.       



Uvajanje in nadgradnja KLASIUS-a; vizija/dolgoročno
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Uvajanje in nadgradnja KLASIUS-a; prehodna rešitev ???

Predpostavlja oziroma temelji:  
• na uvedbi KLASIUS-a v že informatizirane registre na 

MŠŠ in MDDSZ oziroma na CPI;
• na pripravi “začasnega seznama aktualnih študijskih 

programov/smeri/naslovov”, opremljenih s kodami 
KLASIUS-a (? excel preglednica, ki jo pripravita MVZT, 
Urad za visoko šolstvo v sodelovanju s SURS-om);  

• na vzpostavitvi statistične zbirke aktivnosti/izidov na 
SURS-u, v katero bodo prevzeti ustrezni podatki o 
programih/nazivih iz e-registra na MŠŠ (o NPK iz e-
registra CPI) ter podatki iz “začasnega seznama aktualnih 
študijskih programov/smeri/naslovov”; 

• na pripravi kodirnega seznama programov/smeri in 
kodirnega seznama nazivov, ki se jih pridobi, ko se konča 
izobraževanje iz statistične zbirke aktivnosti/izidov.          



Zasnova organizacijsko informacijske podpore 
vzdrževanja in nadgrajevanja KLASIUS-a

Nadgradnja in povezava IS: 
• MŠŠ (informatiziran register zavodov in programov);
• MVZT ???;
• MDDSZ (oz. CPI: informatizirani registri, ki vsebujejo podatke, 

povezane z NPK);
• ACS (informatizirana baza izvajalcev in programov izobraževanja za 

odrasle);
• SURS (vzpostavitev statistične zbirke aktivnosti/izidov izobraževanja 

in usposabljanja).

Šibki oz. manjkajoči člen: IS na MVZT oz. na Uradu za visoko 
šolstvo (odsotnost informatizacije procesov, v tem kontekstu 
zlasti informatiziranega registra študijskih programov)  



Ključni elementi povezljivosti teh IS oziroma 
ključni podporni elementi vzdrževanja  in 

nadgrajevanja KLASIUS-a 
• enolični identifikatorji (programov ter nižjih programskih enot 

(smeri); nazivov oz. strokovnih/znanstvenih naslovov, 
katalogov NPK); 

• uvedba in uporaba KLASIUS-SRV in KLASIUS-P in drugih 
enotnih standardnih šifrantov;  

• standardizirani obrazci (e-obrazci) za akreditacijo programov, 
katalogov NPK, ki vsebujejo rubrike za KLASIUS kode;   

• standardizirani postopki/procesi, vključno z ustreznimi 
skrbniškimi odbori;

• vzpostavitev e-registra programov (ter nižjih programskih enot 
(smeri), nazivov oz. strokovnih/znanstvenih naslovov) za vso 
vertikalo izobraževanja v državi.



E-Register programov 
Vsebina registra
• Enote/entitete: vsi novo akreditirani programi in aktualni programi, ki se 

izvajajo, vključno s starejšimi programi, za katere obstajajo ustrezni 
podatki.

• Podatki/atributi: 
– min: enolični identifikatorji (programa in nižjih programskih enot 

(smeri, ipd.),  ime programa in nižjih programskih enot (smeri, ipd.), 
naziv poklicne/strokovne izobrazbe oz.  strokovni/znanstveni naslov; 
pomembni datumi (sprejem, prenehanje veljavnosti, …), kode 
KLASIUS-a (obvezno!), ipd.;   

– dodatno: npr. oznake po EQF, ipd.

Oblika registra: e-register (centralen kot nadgradnja e-evidence zavodov 
in programov na MŠŠ ali enoten/standardiziran in distribuiran po 
posameznih pristojnih  ministrstvih oz. službah: MŠŠ, MVZT/Urad za 
visoko šolstvo itd.) 

Veljavnost registra: referenčen in javen, dostopen preko spleta 



E-Register programov; prednosti/priložnosti
Prednosti/priložnosti
• Tekoče, bolj samodejno vzdrževanje kodirnih seznamov  KLASIUS-a 
• Gradnik e-izobraževanja (ažurnost in preglednost ponudbe za 

udeležence izobraževanja; preglednost nad “reformo” izobraževanja)
• Gradnik e-poslovanja (racionalizacija procesov med različnimi 

subjekti/inštitucijami);    
• Gradnik e-uprave (v kombinaciji s Centralno evidenco udeležencev 

(Vlada RS OAO 2008/09; ukrep št. 12 in št. 39; odprava admin. 
bremen))

Uvajanje KLASIUS-a v povezavi z e-registrom pomeni uresničevanje 
številnih strategij na mikro in makro ravni: strategije razvoja državne 
statistike; Kodeksa ravnanja evropske statistike, strategije Vlade RS 
za racionalizacijo poslovanja javne uprave; si2010; evropske i2010, , 
nenazadnje Lizbonske strategije.      



Statistično poročanje

Nameni; nacionalni vidik
• Potrebe vlade (strateški svet) in resornih ministrstev 

(MVZT; MŠŠ; MDDSZ; idr.) po podatkih s področja 
izobraževanja za spremljanje stanja in kot pomoč pri  
kreiranju nacionalnih politik s tega področja.

• Za podatkovno podporo najrazličnejšim projektom, v 
katera so vključena ministrstva in druge inštitucije.

• Za potrebe raziskovalnih inštitucij za proučevanje stanja, 
izdelavo kazalnikov in različnih projekcij (Inštitut za 
ekonomska raziskovanja, UMAR, Andragoški center, 
Pedagoški inštitut, Urad za enake možnosti,…).

• Za potrebe regijskih razvojnih  agencij.



Statistično poročanje
Nameni; mednarodni vidik
• Za potrebe Evropske komisije pri spremljanju uresničevanja 

EU politike (Eurostatovi strukturalni kazalniki) in za izdelavo 
Poročila o napredku pri uresničevanju Lisbonskih ciljev na 
področju vzgoje in izobraževanja – eden od petih bench-mark 
kazalnikov je tudi število diplomantov s področja matematike, 
naravoslovja in tehnike.

• Za najpomembnejše Eurostatove publikacije: Key data on 
Education in Europe, Key data on Higher Education, 
Measuring progress towards a more sustainable Europe.

• Za najpomembnejšo OECD publikacijo Education at a 
Glance.

• Za Unescove publikacije, med njimi tudi Global Education
Digest.

• Za Eurydice publikacijo Focus on the Structure of Higher
Education in Europe. 



Analiza za določitev najnižje enote kodiranja po KLASIUS-P

• Namen: ugotoviti na kakšen način uvesti KLASIUS v statistična 
raziskovanja, da bodo zagotavljeni dovolj podrobni in kakovostni 
podatki tudi nadalje.Vir za analizo: raziskovanje:ŠOL-DIPL 2005. 

• Rezultat: pojavijo se razlike v strukturi diplomantov po področjih 
izobraževanja (ISCED oz. KLASIUS-P) v odvisnosti od tega ali se 
kodira najnižjo programsko enoto (smer ipd.) kot dosedaj ali le 
program:

– če kodiramo na nivoju programa, se v kategorijo »Poslovne in upravne vede« razvrsti 59,3% 
diplomantov, 

– če kodiramo na nivoju najnižje programske enote, se v  kategorijo »Poslovne in upravne 

vede« razvrsti kar 71,9% diplomantov.

10,8%10,9%Pravo38

59,3%71,9%Poslovne in upravne vede34

1,7%1,7%Novinarstvo in obveščanje32

28,3%15,5%Družbene vede31

100,0%100,0%Družbene, poslovne vede in pravo3

% na nivoju 
programa

% na nivoju 
najnižje enote

poroččččanje v ISCED področčččja

Ime kategorije
ISCED koda



Odprta vprašanja:
• Različno definiranje širine programa oz. smeri;
• Intedisciplinarnost programa/smeri, kjer se prepleta več področij;
• Dvopredmetni ter pedagoški in nepedagoški študiji; 
• Manjko določenih vsebinskih področij po KLASIUS-P. 

Predlagane rešitve:
• Kodiranje najnižje programske enote, torej smeri oz. modula;
• Kodiranje najnižje programske enote na 4-mestno KLASIUS–P raven 

� možnost  podrobnejšega poročanja podatkov. 

• Uvedba enoličnega negovorečega identifikatorja na nivoju najnižje 

programske enote preko e-registra programov (poročanje ne bi več
temeljilo na dosedanjih Šifrantih šol in študijskih programih, kot pri ŠOL-
DIPL)  

Analiza za določitev najnižje enote kodiranja po 
KLASIUS-P



Sedanji način poročanja



Prednosti in slabosti sedanjega načina poročanja

SLABOSTI:
• težko vzdrževanje šifranta;
• sledenje pojavom skozi daljše časovno obdobje ni možno ali 

pa je zelo otežkočeno;
• preveč različnih informacij združenih v eni šifri (vrsta šole, 

področje znanosti, v katero se uvršča šola, vrsta študija, 
študijski program, smer).

PREDNOSTI:
• podroben način poročanja;
• možnost opazovanja pojava v okviru njegove hirarhične

strukture;
• možnost prevajanja podatkov za potrebe mednarodnega 

poročanja (ISCED fields) na nivoju najnižje enote (smeri). 



1. možni način poročanja z e-registrom programov

Elektronsko izmenjavanje podatkov



Prednosti in pasti načina poročanja z e-registrom

PREDNOSTI:
• Povezljivost informacijskih rešitev za vse institucije, ki potrebujejo podatke o 

izobrazbi;
• Primerljivost po vsej vertikali šolskega sistema;
• Racionalnost poslovanja (optimizacija procesov, razbremenjevanje vseh udeleženih 

v procesu);
• Kakovost podatkov (program/smer v KLASIUS uvršča tisti, ki ga/jo pripravlja);
• Postavlja temelje za širšo informatizacijo šolskega sistema po vsej vertikali.

PASTI:
• Sistem deluje le, če je pokrita celotna vertikala šolskega sistema;

• Obsežnost in kompleksnost;

• Pomanjkanje (politične) volje in podpore vodstva;

• Nizka prioriteta nalog. 



Elektronsko izmenjavanje podatkov po SDMXSDMXSDMXSDMX standardu
2. možni način poročanja BREZ skupnega e-

registra programov
ISCED level          

ISCED field           

ISCED orientation 

ISCED destination

Fakulteta 1

Smer 1

Program 2

Smer 2 Smer 1 Smer 2 Smer 3

Program 1

Udeleženci/Diplomirani

Fakulteta 2

Smer 1

Program 2
Smer 2

Program 1

Udeleženci/Diplomirani

Fakulteta 3

Program 2Program 1

Udeleženci/Diplomirani

SURS

PREVAJALNIK

3. nivo: UNESCO, OECD, Eurostat

2. nivo: SURS                                

1. nivo: ŠOLE                                 

Program 3

Poročanje podatkov o 
udeležencih/diplomantih po 

KLASIUS-SRV in 
KLASIUS-P (ne po 
programu/smeri)Kodiranje po KLASIUS-SRV in 

KLASIUS-P na nivoju šole



Slabosti in pasti načina poročanja BREZ e-registra 
programov

SLABOSTI:
• Breme se prenese na šole;

• Manj podrobni podatki;

• Manj kakovostni podatki;
• Izgubimo možnost primerljivosti po vsej vertikali šolskega sistema.

PASTI:
• Programi z isto ali sorodno vsebino so lahko razvrščeni v različna 

področja izobraževanja, odvisno od presoje posameznega 
visokošolskega zavoda (kar se lahko odrazi kot (“neupravičena”) 
sprememba strukture diplomantov po ISCED področjih v 
mednarodnem poročanju/izkazovanju podatkov).



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!



Sedanja shema zapisa pri poročanju šol o 
diplomantih

• Šola, študijski program = šifrant visokošolskih zavodov in programov 

• Vrsta študija

Letna raziskava ŠOL-DIPL



Možne spremembe sheme zapisa pri poročanju šol 
o diplomantih (način z e-registrom programov):

Letna raziskava ŠOL-DIPL

Poročanje po uvedbi skupnega e-registra programov:
• Šola, študijski program=šifrant visokošolskih zavodov in programov � ID 
najnižje programske enote
• Vrsta študija (ne poroča več!)� KLASIUS-SRV, KLASIUS-P iz e-registra 
programov že na podlagi ID programa/smeri/naslovov



Možne spremembe sheme zapisa pri poročanju šol 
o diplomantih (način brez e-registra programov/smeri)

Letna raziskava ŠOL-DIPL

Poročanje brez uvedbe skupnega e-registra programov:
• Šola, študijski program � KLASIUS-SRV, KLASIUS-P

• Vrsta študija � KLASIUS-SRV, KLASIUS-P



Izsek šifranta visokošolskih zavodov in 
programov, ki ga vzdržuje SURS

310206110visokošolski strok.SmerPoslovna šola (neopredeljeno)

310206100visokošolski strok.SmerPoslovno informiranje

310206090visokošolski strok.SmerRačunovodstvo

310206080visokošolski strok.SmerBančništvo

310206070visokošolski strok.SmerZavarovalstvo

310206060visokošolski strok.SmerPodjetniške finance

310206050visokošolski strok.SmerMednarodno poslovanje

310206040visokošolski strok.SmerPodjetništvo

310206030visokošolski strok.SmerTurizem

310206020visokošolski strok.SmerMenedžment

310206010visokošolski strok.SmerEnoten 1. letnik

310206000visokošolski strok.ProgramVisoka poslovna šola

ŠifrantEkonomska fakulteta (LJ)

• različno definiranje programa/smeri na 
šolah/fakultetah;

• ne omogoča stabilnosti in primerljivosti s 
prejšnjimi leti.


