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KLASIUS
Uredba o uvedbi in uporabi KLASIUS-a; Uradni list RS št. 46/2006
Metodološka pojasnila KLASIUS-a; Uradni list RS št 89/2006   

NAMEN: zagotavljanje konsistentnih podatkov o 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, 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).

SESTAVA: dve klasifikaciji: KLASIUS-SRV in KLASIUS-P  



KLASIUS – podpora uporabe

Ob pripravljanju KLASIUS-a oziroma Uredbe o uvedbi in uporabi  
KLASIUS-a je bilo predvideno nadaljnje nadgrajevanje KLASIUS-a.   

Uporaba klasifikacij na splošno ni preprosta; pogosto je vprašanje 
enotnega razumevanja kategorij in konkretnega razvrščanja enot. 
Uvedbo in uporabo klasifikacij praviloma podpirajo dodatni 
elementi - pripomočki.

Zaradi zavedanja kompleksnosti 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 Dogovora: SURS, MVZT, MŠŠ, MDDSZ; april 2007.
Pomembnejši cilji 
Strateški:
• zgraditi enoten, večnamenski sistem klasifikacij, ki bo zajel vse segmente 

izobraževanja in usposabljanja;
• pripraviti podlage za zagotavljanje kakovostnih podatkov; racionalizacija 

v statističnih raziskovanjih in v poslovanju subjektov na področju 
izobraževanja.

Operativni:
• razviti in zagotoviti možnosti za tekoče in sistematično vzdrževanje in 

posodabljanje KLASIUS-a;
• razviti in zagotoviti možnosti, da bi zmanjšali pretirano arbitrarno in 

pristransko uporabo KLASIUS-a (kodiranje aktivnosti/izidov čim bližje 
viru njihovega nastanka in ne vsakič znova pri vsakem uporabniku);

• razviti dodatna orodja za preprostejšo in hitrejšo uporabo KLASIUS-a 
(podrobnejši kodirni seznami; e-iskalnik po KLASIUS-u itd.).

Organizacijski vidik: skupna medresorska Koordinacijska skupina; 
delovne skupine pri vsakem podpisniku Dogovora



DOGOVOR o sodelovanju pri uvajanju KLASIUS-a

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

• prvi vsebinski sklop: uvajanje KLASIUS-a v
a) postopke akreditacije programov in katalogov NPK; 
b) zbirke podatkov (evidence, razvide, registre),  v katerih so 

primarne enote programi/smeri/strokovni naslovi oz. NPK;
• drugi vsebinski sklop: uvajanje KLASIUS-a v zbirke podatkov, v 

katerih je primarna enota oseba, izobrazba/NPK pa je podatek 
(atribut), vezan na osebo;

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

opredelitvijo in izvajanjem povezav KLASIUS - nacionalno ogrodje 
kvalifikacij.  



DOGOVOR o sodelovanju pri uvajanju KLASIUS-a
Termini, ki so ji podpisniki v Dogovoru opredelili:
• rok za imenovanje medresorske Koordinacijske skupine in za ustanovitev 

delovnih skupin pri posameznih podpisnikih Dogovora;
• rok za pripravo akcijskih načrtov za posamezna področja oziroma pri 

posameznih podpisnikih Dogovora (3 mesece po ustanovitvi delovnih 
skupin);

• rok za uskladitev akcijskih načrtov v okviru medresorske Koordinacijske 
skupine (1 mesec po prejemu zadnjega akcijskega načrta).

Termini, ki jih podpisniki v Dogovoru niso opredelili:
• roki izvedb aktivnosti posameznih sklopov, ki so grobo (a jasno)

vsebinsko opredeljene v Dogovoru.
Opomba: medresorska skupina, ki je bila zadolžena za oblikovanje in 

usklajevanje Dogovora rokov izvedb aktivnosti posameznih sklopov ni mogla 
opredeliti, uskladiti in posledično vključiti v Dogovor.

���� Dogovor = konsenz o viziji, konceptu razvoja na obravnavanem področju.



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), e-iskalnika;

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.: štipendijske evidence, evidence zaposlenih, 
evidenca potreb po delavcih, …); 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.       



KJE SMO ? – Delovanje organizacijske strukture
Koordinacijska skupina je bila ustanovljena; deluje, vendar se sooča s 

številnimi težavami.

Delovne skupine na ministrstvih, podpisnikih Dogovora, so bile ustanovljene; 
delujejo formalno ali neformalno; delovanje vsake posamične skupine –
skupina na MŠŠ, na MVZT, MDDSZ - je prav tako povezano s specifičnimi 
težavami.  

Dejavniki, ki vplivajo na počasno uresničevanje Dogovora oziroma uvajanje 
KLASIUS-a po viziji, konceptu Dogovora: 

• status “projekta”;
• (pre)obremenjenost udeleženih z rednimi in drugimi prioritetnimi nalogami, 

vključno s predsedovanjem EU (“kronično”pomanjkanje kadrovskih resurjev, 
kadrovske menjave);

• premajhna splošna ozaveščenost o pomembnosti KLASIUS-a; 
• specifičnost naloge, ki je kompleksna, in ki od udeležencev za uspešno izvedbo 

zahteva tako široka vedenja/razumevanja obravnavane problematike kot tudi 
povsem ozka - specifična znanja.



KJE SMO ? – Vsebinski vidiki 1/1
Priprava/usklajevanje akcijskih načrtov
• SURS: VDP Uvajanje in nadgrajevanje KLASIUS: november 2007;
• MŠŠ: priprava 1. dela akcijskega načrta: december 2007 
• MDDSZ: priprava 1. dela akcijskega načrta: december 2007
• MVZT: priprava  1. dela akcijskega načrta: april 2008.
Iz akcijskih načrtov izhaja:
• uvedba KLASIUS-a v postopke sprejemanja programov (poklicno in 

strokovno izobraževanje), ki jih sprejema MŠŠ: september 2008;
• pokodiranje aktualnih in starih programov, ki so v pristojnosti MŠŠ: 

september  2008; objava e-evidence zavodov in programov s kodami na 
spletu: september 2008;   

• uvedba KLASIUS-a v postopke sprejemanja katalogov za NPK ( MDDSZ 
oz. CPI): september 2008;

• pokodiranje obstoječih katalogov NPK v “registru poklicnih standardov in 
katalogov NPK” in objava na spletu CPI: september 2008;

• uvedba spremenjenega obrazca za akreditacijo študijskih programov 
(uvedba KLASIUS-a): september 2008;   

• pokodiranje aktualnih in starih študijskih programov (smeri, naslovov): 
december 2008.



KJE SMO ? – Vsebinski vidiki 1/2
Stanje glede na “poročila” formalnih/neformalnih vodij in članov 

posameznih formalnih/neformalnih delovnih skupin 
• MŠŠ: aktivnosti iz 1. dela akcijskega načrta se izvajajo z zakasnitvami, 

zaznane so določene težave, kljub temu bodo ključne načrtovane 
aktivnosti (predvsem pokodiranje aktualnih/starih programov) zaključene 
v okviru načrtovanih terminov;

• MVZT: ni podatkov o stanju oziroma o napredovanju;  
• MDDSZ/formalna skupina: aktivnosti iz 1. dela akcijskega načrta se 

izvajajo z manjšimi zakasnitvami, vendar v okviru doseganja načrtovanih 
zaključnih terminov;

• MDDSZ/neformalno sodelovanje: pripravljen osnutek 2. dela 
akcijskega načrta (uvajanje KLASIUS-a v evidenco zaposlenih oseb in v 
obrazce M; skrajni rok: 1. 1. 2010); izvedena je bila identifikacija 
vsebinskih področij na MDDSZ, na katerih se vodijo evidence, ki 
vključujejo podatek o izobrazbi; sprejet je sklep, da se ustanovi še ena 
formalna delovna skupina na MDDSZ, ki bo pokrila področje uvajanja 
KLASIUS-a v evidence na področju dela, socialnega zavarovanja, 
štipendijske evidence, evidence ZRSZ.       



KJE SMO ? – Vsebinski vidiki 1/3

SURS stanje/napredovanje  

Medresorski vidik: 
• Priprava in izvedba treh sej medresorske Koordinacijske skupine 
• Priprava in izvedba številnih “bilateralnih” sestankov na temo uvajanja 

KLASIUS-a; in sicer z MVZT, MŠŠ, MDDSZ, CPI, ACS, itd.
• Koordiniranje, spremljanje, spodbujanje aktivnosti, iskanje in predlaganje 

rešitev, vezanih na uvajanje KLASIUS-a.



KJE SMO ? – Vsebinski vidiki 1/4
SURS stanje/napredovanje; interni vidik:
• Opravljen je bil pregled – popis statističnih raziskovanj, ki vsebujejo podatek o 

vključenosti v izobraževanje in/ali o doseženi izobrazbi (vključno z viri, 
uporabljenimi šifranti, zahtevami za mednarodno poročanje ipd.);

• Pripravljena je bila enotna metodologija oz. obrazec za izvedbo pregleda –
popisa zbirk podatkov, ki jih opredeljuje Dogovor (excel preglednica, podprta z 
makroji);

• Izdelana je bila analiza za določitev najnižje (programske) enote, ki se bo 
kodirala (program/smer) ter za določitev klasifikacijske ravni KLASIUS-P, na 
katero je te enote treba kodirati;

• Izdelana je bila preglednica aktualnih visokošolskih študijskih programov 
(pripomoček za kodiranje programov na MVZT oz. na Uradu za visoko šolstvo);    

• KLASIUS-SRV je bil uveden v anketna statistična raziskovanja (v ADS; SILK  in v 
druga podobna raziskovanja);

• Pripravljeno je prvo delovno gradivo na temo “angleških poimenovanj kategorij”
KLASIUS-SRV;   

• Pripravljen je osnutek Prevajalnika kategorij KLASIUS-SRV v ISCED 1997;
• Pripravljen je dokument na temo opredelitve ciljev, namena in virov statistične

zbirke izobraževalnih aktivnosti/izidov;   
• Pripravljen je osnutek podatkovnega modela statistične zbirke izobraževalnih 

aktivnosti/izidov.



KAKO NAPREJ? 
Ugotovitve
• nekatere aktivnosti, opredeljene v Dogovoru se izvajajo v okviru predvidevanj, 

nekatere počasneje, nekatere se še ne izvajajo;
• predlogov za odstop od Dogovora oziroma od vizije in koncepta uvajanja 

KLASIUS, opredeljenega v Dogovoru s strani podpisnikov Dogovora, ni;
• septembra 2008 bo razvidno stanje glede doseženih rezultatov, vezanih na 

izvajanje aktivnosti, načrtovanih v 1. delih akcijskih načrtov;    
• septembra 2008 bo razvidno stanje glede ključnega kritičnega soudeleženca pri 

uvajanju KLASIUS-a: to je glede MVZT in reorganizaranja službe (sekretariata) 
Urada za visoko šolstvo ter stanje glede razjasnitve operativne izvedbe uvajanja 
KLASIUS-a v visoko šolstvo.

Nadaljnji predvideni koraki:
• september 2008 je mejnik za preveritev stanja in napredovanja uvajanja 

KLASIUS-a po konceptu iz Dogovora;
• na podlagi te preveritve in glede na takratne najnovejše ugotovitve se, če se 

izkaže za potrebno, na ravni predstojnika SURS-a, sprejme ustrezne odločitve in 
nadaljnje postopke.

• Skrajni primer je “črni scenarij”, ki pa v danem trenutku še ni podrobno razdelan.


