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Široko področje 0 

0 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
 
 
(V tem kontekstu pojem "splošni" ne pomeni "splošnega" kot nasprotje "poklicnega", ampak 
se nanaša na temeljno splošno znanje, spretnosti in osebnostni razvoj.) 
 
 
Ožje področje 01 

01 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
 
Podrobno področje 010 

010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi  
 
 
V  podrobno področje 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi se razvrščajo aktivnosti 
in izidi s predmetnospecifično vsebino, namenjeno razvijanju temeljnega znanja in spretnosti 
iz branja, pisanja in računstva skupaj z osnovnim razumevanjem drugih področij, kot so 
zgodovina, zemljepis, naravoslovje, družboslovje, umetnost, glasba ipd. Te aktivnosti in izidi 
praviloma sestavljajo nižjo in višjo stopnjo osnovnošolskega izobraževanja. 
 
V to podrobno področje se razvrščajo tudi aktivnosti in izidi srednješolskega izobraževanja, ki 
nimajo posebne predmetne usmeritve, prav tako pa tudi tiste aktivnosti in izidi, ki imajo 
določen poudarek na predmetih, kot so humanistika, družbene vede, naravoslovje ipd. 
Aktivnosti in izide poklicnega izobraževanja in usposabljanja razvrščamo v to področje samo 
izjemoma. 
 
Nacionalnospecifična področja 
 

0100 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (podrobneje neopredeljeni) 
0101 Osnovnošolsko izobraževanje/izidi 
0102 Gimnazijsko izobraževanje/izidi (splošno) 
0103 Gimnazijsko izobraževanje/izidi (strokovno) 
0109 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (drugo) 

 
Ožje področje 08 

08 Opismenjevanje (branje, pisanje, računanje) 
 
 
Podrobno področje 080 

080 Opismenjevanje 
 
V podrobno področje 080 Aktivnosti in izidi s področja opismenjevanja se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, namenjeno razvijanju znanj in spretnosti 
predvsem slabo pismenih odraslih. Vključujejo učenje osnov branja, pisanja, računstva ipd. 
To podrobno področje se od področja 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi loči po 
značilni starosti udeležencev.  
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Nacionalnospecifična področja 
 

0800 Opismenjevanje (podrobneje neopredeljeno) 
0801 Splošno opismenjevanje s področja branja, pisanja, računanja ipd. 
0802 Funkcionalno opismenjevanje 
0809 Opismenjevanje (drugo) 

 
Ožje področje 09 

09 Osebnostni razvoj 
 
Podrobno področje 090 

090 Osebnostni razvoj 
 
V podrobno področje 090 Osebnostni razvoj  se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki jo je mogoče opredeliti s sklicevanjem na učinke glede na 
posameznikovo znanje, sposobnosti, spretnosti. V to podrobno področje se razvrščajo 
aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja, ki niso vključeni v podrobno področje 010 
Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi ali podrobno področje 080 Opismenjevanje.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

0900 Osebnostni razvoj (podrobneje neopredeljeno) 
0901 Samozavedanje in izboljšanje samega sebe, osebna organiziranost, časovna urejenost 
0902 Temeljne komunikacijske spretnosti in znanje 
0903 Medosebni in socialni odnosi 
0904 Razvoj kariere, iskanje zaposlitve, večja zaposljivost 
0905 Z zdravjem povezano znanje in spretnosti 
0906 Družinsko življenje, starševstvo 
0907 Prostočasne in rekreativne dejavnosti 
0908 Znanje in spretnosti s področja državljanskih pravic in obveznosti 
0909 Osebnostni razvoj (drugo) 
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Široko področje 1 

1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 
 
 
Ožje področje 14 

14 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 
 
 
Podrobno področje 140 

140 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno) 
 
V podrobno področje 140 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno) se 
razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki se nanaša na  pedagoško 
teorijo v kombinaciji s praktičnim poučevanjem, brez specializacije za nižjo ali višjo stopnjo 
osnovnošolskega izobraževanja (razredno ali predmetno stopnjo), poklicno izobraževanje itd.  
 
Nacionalnospecifično področje 
 

1400 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno) 
 
 

Podrobno področje 142 

142 Izobraževalne vede 
 
V  podrobno področje 142 Izobraževalne vede se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki se nanaša na spoznavanje in razvijanje znanj in spretnosti, 
povezanih s  učnim procesom ter teorijami, metodami in tehnikami posredovanja znanja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

1420 Izobraževalne vede (podrobneje neopredeljeno) 
1421 Pedagogika 
1422 Andragogika 
1423 Socialna pedagogika 
1424 Specialna pedagogika 
1425 Didaktike 
1429 Izobraževalne vede (drugo) 

 
Podrobno področje 142 ne zajema aktivnosti in izidov, ki se nanašajo na izobraževanje 
učiteljev, ki so kombinacija izobraževalnih ved in praktičnega poučevanja. Ti programi se 
razvrščajo v eno od podrobnih področij izobraževanja učiteljev (143, 146). 
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Podrobno področje 143 

143 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok 
 
V  podrobno področje 143 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij teorije, metod in prakse 
vzgoje in poučevanja otrok v starosti do približno 6/7 let v formalnem vzgojnem okolju na 
predprimarni ravni.  
 
Nacionalnospecifično področje 
 

1430 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (podrobneje neopredeljeno) 
 
Podrobno področje 144 

144 Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično) izobraževanje 
 
V  podrobno področje 144 Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično) izobraževanje 
se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij teorije, metod 
in prakse zagotavljanja primernega temeljnega znanja branja, pisanja in matematike skupaj s 
temeljnim razumevanjem drugih predmetov, kot so zgodovina, zemljepis, družbene vede itd., 
za otroke v starosti običajno od 6/7 do 10/11 let. To podrobno področje obsega tudi 
izobraževanje učiteljev za otroke s posebnimi potrebami.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

1440 Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanju) (podrobneje neopredeljeno) 
1441 Izobraževanje učiteljev razrednega pouka 
1442 Izobraževanje učiteljev za otroke s posebnimi potrebami 
1443 Izobraževanje učiteljev za temeljno opismenjevanje odraslih 
1449 Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje) (drugo) 

 
Podrobno področje 145 

145 Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov 
 
V podrobno področje 145 Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij teorije, metod in prakse 
poučevanja posameznih predmetov, največkrat na srednješolski in posrednješolskih ravneh 
izobraževanja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

1450 Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (podrobneje neopredeljeno) 
1451 Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov 
1452 Izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov 
1453 Izobraževanje učiteljev tujih jezikov 
1459 Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (drugo) 

 
Podrobno področje 145 ne zajema izobraževanja učiteljev za poučevanje poklicnih, 
praktičnih in umetnostnih predmetov, te vsebine se razvrščajo v podrobno področje 146 
Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov. 
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Podrobno področje 146 

146 Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih 
predmetov 
 
V  podrobno področje 146 Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih 
predmetov se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij 
teorije, metod in prakse poklicnega/praktičnega izobraževanja in usposabljanja. Sem spada 
tudi izobraževanje učiteljev glasbe in drugih umetnostnih predmetov. Prav tako je sem 
vključeno izobraževanje učiteljev telesne vzgoje.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

1460 Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov (podrobneje 
neopredeljeno) 

1461 Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov (glasba, likovni pouk) 
1462 Izobraževanje učiteljev za poučevanje telesne vzgoje 
1463 Izobraževanje učiteljev za poučevanje tehniških in drugih poklicno usmerjenih 

predmetov 
1464 Izobraževanje učiteljev praktičnega pouka 
1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih 
1466 Izobraževanje inštruktorjev in trenerjev 
1469 Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov (drugo) 

 
V podrobno področje 146 razvrščamo tudi usposabljanje inštruktorjev vožnje in 
usposabljanje multiplikatorjev znanja v delovnih organizacijah. 
 
Podrobno področje 146 ne zajema športnih trenerjev, ki se razvrščajo v  podrobno področje 
813 Šport. 
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Široko področje 2 

2 Umetnost in humanistika 
 
Ožje področje 21 

21 Umetnost 
 
 
Podrobno področje 210 

210 Umetnost  
 
Nacionalnospecifično področje: 
2100 Umetnost (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
Podrobno področje 211 

211 Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo 
 
V podrobno področje 211 Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij vizualnih oblik kreativnega 
izražanja, obravnavo teorije, zgodovine, tehnike in produkcijo upodabljajoče umetnosti.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

2110 Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (podrobneje neopredeljeno) 
2111 Umetnostna zgodovina 
2112 Slikarstvo 
2113 Kiparstvo 
2114 Grafika 
2115 Restavratorstvo 
2119 Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (drugo) 

 
Keramičarstva, lončarstva itd. ne razvrščamo v podrobno področje 211, ampak v podrobno 
področje 215 Umetna obrt. 
 
Arhitekture ne razvrščamo v podrobno področje 211, ampak v podrobno področje 581 
Arhitektura in urbanizem. 
 
Izobraževanja učiteljev umetnosti ne razvrščamo v to podrobno področje, ampak v podrobno 
področje 146 Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov. 
 
 
Podrobno področje 212 

212 Glasba, ples, dramska umetnost 
 
V podrobno področje 212 Glasba, ples, dramska umetnost se razvrščajo aktivnosti in izidi 
s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij načel in tehnik, povezanih s 
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(po)ustvarjanjem s pomočjo glasbe, govora, gibanja, mimike, karakterizacije, improvizacije in 
odrskih veščin.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

2120 Glasba, ples, dramska umetnost (podrobneje neopredeljeno) 
2121 Glasba, kompozicija, dirigiranje 
2122 Zgodovina in teorija glasbe, muzikologija 
2123 Ples, koreografija 
2124 Umetniška beseda in igra 
2125 Režija 
2126 Dramaturgija 
2127 Kostumografija 
2129 Glasba, ples, dramska umetnost (drugo) 

 
Izobraževanja učiteljev glasbe in drugih umetnosti ne razvrščamo v podrobno področje 212, 
ampak v podrobno področje 146 Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in 
praktičnih predmetov. 
 
 
Podrobno področje 213 

213 Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja  
 
V podrobno področje 213 Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija se 
razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij tehnik in veščin, 
ki so potrebne pri izdaji knjig in časopisov, produkciji radijskih/TV programov in filmov/video 
posnetkov, snemanju glasbe in grafični reprodukciji. To podrobno področje obsega tudi študij 
kombiniranja slik, besed in ilustracij pri izdaji knjig, revij, plakatov, oglasov itd, metode barvne 
reprodukcije, fotografiranja in računalniške grafike.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

2130 Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (podrobneje neopredeljeno) 
2131 Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo 
2132 Namizno založništvo, računalniška priprava tiska 
2133 Fotografija, film, televizija, video 
2134 Snemanje, mešanje, produkcija, izdajanje glasbe 
2135 Multimediji 
2139 Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (drugo) 

 
Aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja s področja uporabe računalniške 
programske opreme za namizno založništvo ne razvrščamo v podrobno področje 213, 
ampak v podrobno področje 482 Uporabno računalništvo. 
 
Novinarstva ne razvrščamo v podrobno področje 213, ampak v podrobno področje 321 
Novinarstvo in reporterstvo. 
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Podrobno področje 214 

214 Oblikovanje 
 
V podrobno področje 214 Oblikovanje se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij kreativnega kombiniranja gradiv pri oblikovanju in izdelovanju npr. 
modnih oblačil, industrijskih izdelkov in notranje opreme.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

2140 Oblikovanje (podrobneje neopredeljeno) 
2141 Industrijsko oblikovanje 
2142 Aranžerstvo 
2143 Oblikovanje tekstilij in oblačil (modno oblikovanje) 
2144 Notranje oblikovanje 
2145 Scenografija 
2149 Oblikovanje (drugo) 

 
Projektiranja zgradb ne razvrščamo v podrobno področje 214, ampak v podrobno področje 
581 Arhitektura in urbanizem. 
 
V podrobno področje 214 prav tako ne razvrščamo industrijskega oblikovanja, pri katerem je 
največji poudarek na tehniških predmetih in ne na umetniškem oblikovanju, zato ga 
razvrščamo na ustrezno podrobno področje pod 52 Tehnika.  
 
Oblikovanja tiska in grafičnega oblikovanja ne razvrščamo v podrobno področje 214, ampak 
v podrobno področje 213 Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija. 
 
 
Podrobno področje 215 

215 Umetna obrt  
 
V podrobno področje 215 Umetna obrt se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij tehnike in veščin, potrebnih za posamezne 
vrste ročnih del, kot so zlatarstvo, lončarstvo, tkanje, rezbarstvo itd.  
 
Nacionalnospecifična področja: 
 

2150 Umetna obrt (podrobneje neopredeljeno) 
2151 Floristika (aranžiranje cvetja) 
2152 Zlatarstvo in draguljarstvo 
2153 Lončarstvo, keramika, oblikovanje stekla, porcelana 
2154 Tkanje, pletenje, šiviljstvo, krojaštvo 
2155 Kamnoseštvo 
2156 Rezbarstvo, okvirjanje slik 
2157 Ročna izdelava in popravljanje glasbenih instrumentov 
2159 Umetna obrt (drugo) 

 
Industrijske izdelave lončarskih izdelkov, tkanih materialov, vezenin itd. ne razvrščamo v 
podrobno področje 215, ampak na nekatera podrobna področja, ki spadajo pod široko 
področje 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo. 
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Ožje področje 22 

22 Humanistika 
 
Podrobno področje 220 

220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno)  
 
V podrobno področje 220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno) se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino z ožjega  področja humanistike, ki niso  
specializirane za neko posamezno podrobno področje. To podrobno področje običajno 
obsega aktivnosti in izide srednješolskega izobraževanja, kjer se udeleženci izobraževanja 
še ne opredeljujejo za posamezno podrobno področje. 
 
Nacionalnospecifično področje 
 

2200 Humanistika (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
Podrobno področje 221 

221 Religija, verstva  
 
V podrobno področje 221 Religija, verstva se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij o verskih prepričanjih, konceptih, simbolih, 
izrazih, besedilih in duhovnosti.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

2210 Religija, verstva (podrobneje neopredeljeno) 
2211 Teologija 
2219 Religija, verstva (drugo) 

 
V to podrobno področje razvrščamo aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja za 
otroke in mladino, ki jih običajno izvajajo verske šole in semenišča, samostani itd. in katerih 
cilj je razvijanje zanimanja za doktrine njihove vere in seznanjanje udeležencev s filozofijo 
vere, s čimer razširjajo svojo vero. 
 
Temeljnih programov, ki jih izvajajo verske šole, semenišča itd. in vključujejo versko vzgojo, 
a je ne poudarjajo in ne vodijo do verskega poklica, ne razvrščamo v to podrobno področje, 
ampak v podrobno področje 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi. 
 
 
Podrobno področje 222 

222 Tuji jeziki  
 
V podrobno področje 222 Tuji jeziki se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij tujih jezikov. Obsega tudi študij ustreznih kultur, literature in 
jezikoslovja.  
 



STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
 14

Nacionalnospecifična področja 
 

2220 Tuji jeziki (podrobneje neopredeljeno) 
2221 Jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje 
2222 Prevajalstvo in tolmačenje 
2223 Angleški jezik 
2224 Francoski jezik 
2225 Nemški jezik 
2226 Italijanski jezik 
2227 Mrtvi jeziki (latinščina, stara grščina) 
2228 Slovenski jezik kot tuj jezik 
2229 Drugi tuji jeziki 

 
Učenja materinščine (npr. programi učenja materinščine za priseljence in tujce) ne 
razvrščamo v podrobno področje 222, ampak v nacionalnospecifično področje 2234 Tuj jezik 
kot materni jezik. 
 
 
Podrobno področje 223 

223 Slovenski jezik 
 
V podrobno področje 223 Slovenski jezik se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij maternega jezika, vključno z ustrezno 
literaturo in jezikoslovjem.  
 
Nacionalnospecifična področja 

 
2230 Slovenski jezik (podrobneje neopredeljeno) 
2231 Slovenski jezik s književnostjo 
2232 Kreativno pisanje 
2233 Znakovni jezik 
2234 Tuj jezik kot materni jezik 
2239 Slovenski jezik (drugo) 

 
V podrobno področje 223 ne razvrščamo programov slovenskega jezika, če ga učijo kot tuj 
ali drugi jezik. V takem primeru so programi uvrščeni v podrobno področje 222 Slovenski 
jezik kot tuj jezik. 
 
 
Podrobno področje 225 

225 Zgodovina in arheologija 
 
V podrobno skupino 225 Zgodovina in arheologija se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij dogodkov v preteklosti, študij političnega, 
družbenega in gospodarskega razvoja neke države, celine ali sveta. Arheologija obsega 
študij antičnih civilizacij s pomočjo znanstvene analize najdišč v tleh. To podrobno področje 
spada v glavnem v terciarno izobraževanje.  
 
Nacionalnospecifična področja 
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2250 Zgodovina in arheologija (podrobneje neopredeljeno) 
2251 Zgodovina 
2252 Arheologija 
2253 Primerjalna književnost 
2254 Muzeologija 
2259 Zgodovina in arheologija (drugo) 

 
Če so aktivnosti in izidi s področja književnosti organizirani v sklopu študija posameznih 
jezikov, ne spada v podrobno področje 225, ampak ga razvrščamo v podrobno področje 222 
Tuji jeziki ali 223 Slovenski jezik. 
 
 
Podrobno področje 226 

226 Filozofija, logika in etika 
 
V podrobno skupino 226 Filozofija, logika in etika se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij filozofije, etike in sorodnih predmetov, ki se 
ukvarjajo s koncepcijo življenja. To podrobno področje spada v glavnem v terciarno 
izobraževanje.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

2260 Filozofija, logika in etika (podrobneje neopredeljeno) 
2261 Filozofija 
2262 Logika 
2263 Etika 
2264 Morala 
2269 Filozofija, logika in etika (drugo) 

 
Študija religije ne razvrščamo v podrobno področje 226, ampak v podrobno področje 221 
Religija. 
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Široko področje 3 

3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 
 
 
Ožje področje 31 

31 Družbene vede 
 
Podrobno področje 310 

310 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)  
 
V podrobno področje 310 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij družboslovja in vedenjskih 
ved, ki ni specializiran za določeno posamično podrobno področje. To podrobno področje 
obsega predvsem aktivnosti in izide na ravni srednješolskega izobraževanja, kjer še ni 
specializacije na posamična podrobna področja.   
 
Nacionalnospecifično področje 
 

3100 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
Podrobno področje 311 

311 Psihologija  
 
V podrobno področje 311 Psihologija se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij človeškega uma in vedenja, obnašanja kot rezultata razlik med 
posamezniki, njihovih izkušenj in okolja. To podrobno področje spada v glavnem na raven 
terciarnega izobraževanja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3110 Psihologija (podrobneje neopredeljeno) 
3111 Psihologija 
3112 Psihoterapija 
3113 Psihoanaliza 
3119 Psihologija (drugo) 

 
 
Podrobno področje 312 

312 Sociologija in študiji kultur  
 
V podrobno področje 312 Sociologija in študiji kultur se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsegajo študij ljudi in njihovega obnašanja v skupinah ter v 
odnosu do družbe. Študij etnologije in socialne antropologije je vključen v to podrobno 
področje, prav tako študij geografije človeštva in socialne geografije. To podrobno področje 
spada v glavnem na raven terciarnega izobraževanja.  
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Nacionalnospecifična področja 
 

3120 Sociologija in študiji kultur (podrobneje neopredeljeno) 
3121 Sociologija 
3122 Etnologija 
3123 Kulturologija 
3124 Socialna in humana geografija 
3125 Socialna antropologija 
3126 Kriminologija 
3127 Ženski študiji 
3129 Sociologija in študiji kultur (drugo) 

 
Programov za socialne delavce, pri katerih je glavni poudarek na praktičnem socialnem delu, 
ne razvrščamo v podrobno področje 312, ampak v podrobno področje 762 Socialno delo in 
svetovanje. 
 
 
Podrobno področje 313 

313 Politologija, odnosi posameznik-družba-država  
 
 
V podrobno področje 313 Politologija in državljanska vzgoja se razvrščajo aktivnosti in 
izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsegajo študij vladanja in političnih načel ali prakse. 
Vključuje predmete, ki obravnavajo pravice in dolžnosti državljanov. To podrobno področje 
spada v glavnem na raven terciarnega izobraževanja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3130 Politologija, odnosi posameznik-družba-država (podrobneje neopredeljeno) 
3131 Politologija, politična zgodovina 
3132 Državljanska vzgoja 
3133 Mednarodni odnosi 
3134 Človekove pravice 
3139 Politologija, odnosi posameznik-družba-država (drugo) 

 
Študija politične ekonomije ne razvrščamo v to podrobno področje, ampak v podrobno 
področje 3143 Politična ekonomija. 
 
 
Podrobno področje 314 

314 Ekonomija  
 
V podrobno področje 314 Ekonomija se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij ekonomske politike, teorije in odločanja. To podrobno področje 
spada v glavnem na raven terciarnega izobraževanja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3140 Ekonomija (podrobneje neopredeljeno) 
3141 Ekonomija 
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3142 Ekonometrija 
3143 Politična ekonomija 
3149 Ekonomija (drugo) 

 
Študija ekonomije, pri katerem je glavni poudarek na poslovnih vedah, ne razvrščamo v 
podrobno področje 314, ampak v podrobno področje 340 Poslovne in upravne vede 
(podrobneje neopredeljeno).  
 
 
Ožje področje 32 

32 Novinarstvo in obveščanje 
 
Podrobno področje 321 

321 Novinarstvo in poročevalstvo 
 
V podrobno področje 321 Novinarstvo in poročevalstvo se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij teorije in prakse novinarstva/poročevalstva kot 
sestavnega dela področja množičnih občil. Novinarstvo in poročevalstvo se ukvarjata s 
pisanjem in vsebino sporočil. To podrobno področje obsega poročanje novic, pisanje 
komentarjev in zgodb, zanimivih za javnost, itd.  
 
Nacionalnospecifična področja 

 
3210 Novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) 

 
Študija tehnik s področja množičnih občil (npr. tisk in radijska/televizijska produkcija) ne 
razvrščamo v podrobno področje 321, ampak v podrobno področje 213 Avdiovizualne 
tehnike in multimedijska produkcija. 
 
Študija preloma in oblikovanja publikacij ne razvrščamo v podrobno področje 213, ampak v 
podrobno področje 213 Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija. 
 
Študija stikov z javnostjo ne razvrščamo v podrobno področje 213, ampak v podrobno 
področje 342 Marketing in oglaševanje. 
 
 
Podrobno področje 322 

322 Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika 
 
V podrobno področje 322 Knjižničarstvo, informatika in arhivistika se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij metod izbiranja, 
pridobivanja, organiziranja in shranjevanja zbirk podatkov ter omogočanja njihove uporabe.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3220 Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika (podrobneje neopredeljeno) 
3221 Knjižničarstvo 
3222 Dokumentalistika 
3223 Arhivistika 
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3229 Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika (drugo) 
 
 
Ožje področje 34 

34 Poslovne in upravne vede 
 
 
Podrobno področje 340 

340 Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) 
 
V podrobno področje 340 Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) se 
razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsegajo študij teorije in 
prakse načrtovanja, poslovodenja, organiziranja in koordiniranja sredstev zasebnih in javnih 
organizacij in ustanov.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3400 Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
V podrobno področje 340 razvrščamo študij poslovanja in upravljanja, pri katerem glavni 
poudarek ni na nobenem od podrobnih področij pod oznako 34. 
 
Aktivnosti in izide, pri katerih je največji poudarek na enem od podrobnih področij pod 
oznako ožjega področja 34 Poslovne in upravne vede (poslovodenje, upravljanje, marketing 
itd.), je treba razvrstiti v skladu z njihovo specializacijo. 
 
 
Podrobno področje 341 

341 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno 
 
V podrobno področje 341 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno se razvrščajo aktivnosti 
in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij kupovanja in prodaje blaga in 
storitev, vključno z upravljanjem zalog, določanjem cen, preprečevanjem izgub, prodajnimi 
sistemi in postopki. Vključuje proučevanje mehanizmov in teženj v področju trgovine na 
debelo in drobno. Sem spada tudi prodaja zgradb in drugih nepremičnin.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3410 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (podrobneje neopredeljeno) 
3411 Trgovina na debelo 
3412 Trgovina na drobno 
3413 Skladiščenje 
3414 Prodaja nepremičnin 
3415 Zaščita potrošnikov 
3416 Dražbarstvo, licitiranje 
3417 Prodajne demonstracijske tehnike, prodaja po telefonu 
3419 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (drugo) 
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Podrobno področje 342 

342 Marketing in oglaševanje 
 
V podrobno področje 342 Marketing in oglaševanje se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij postopkov pri izmenjavi blaga in storitev med 
organizacijami in/ali posamezniki ter študij obnašanja in zahtev potrošnikov. To podrobno 
področje vključuje proučevanje vloge razvoja izdelkov, določanja cen, distribucije, promocije 
in prodaje, da bi dosegli čim večji obseg poslovanja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3420 Marketing in oglaševanje (podrobneje neopredeljeno) 
3421 Marketing 
3422 Oglaševanje 
3423 Raziskave trga 
3424 Odnosi z javnostmi  
3429 Marketing in oglaševanje (drugo) 

 
 
Podrobno področje 343 

343 Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo  
 
 
V podrobno področje 343 Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij načrtovanja, vodenja, 
organiziranja in kontrole finančnih aktivnosti in storitev. Obsega tudi spremljanje in nadzor 
nad finančnimi viri organizacij, ustanov in posameznikov ter zagotavljanje finančnih storitev 
za podjetja in posameznike. 
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3430 Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (podrobneje neopredeljeno) 
3431 Finančništvo 
3432 Bančništvo 
3433 Zavarovalništvo (finančno, pokojninsko, socialno, invalidsko, zdravstveno) 
3434 Borzno posredništvo 
3439 Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (drugo) 

 
Aktuarstva ne razvrščamo v podrobno področje 343, ampak v podrobno področje 462 
Statistika 
 
 
Podrobno področje 344 

344 Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo 
 
V podrobno področje 344 Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij izvajanja, revizije in 
beleženja finančnih transakcij.  
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Nacionalnospecifična področja 
 

3440 Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo (podrobneje neopredeljeno) 
3441 Knjigovodstvo in računovodstvo 
3442 Davkarstvo 
3443 Revizija in kontrola 
3449 Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo (drugo) 

 
 
Podrobno področje 345 

345 Poslovodenje in upravljanje 
 
V podrobno področje 345 Poslovodenje in upravljanje se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij načrtovanja, vodenja in izvajanja funkcij in 
dejavnosti organizacij in ustanov. Programi iz poslovodenja, ki vključujejo tudi upravljanje, 
ekonomiko, financiranje itd., se razvrščajo v to podrobno področje, če je poudarek na 
poslovodenju in upravljanju.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3450 Poslovodenje in upravljanje (podrobneje neopredeljeno) 
3451 Poslovodenje 
3452 Upravljanje 
3453 Upravljanje kadrov (kadrovski management) 
3459 Poslovodenje in upravljanje (drugo) 

 
 
Administracije kot pisarniškega dela ne razvrščamo v podrobno področje 345, ampak v 
podrobno področje 346 Tajniško in administrativno delo. 
 
Aktivnosti in izidov s predmetnospecifično vsebino, ki obsega vodenje v smislu 
osebnostnega razvoja, ne razvrščamo v  podrobno področje 345, ampak v podrobno 
področje 090 Osebnostni razvoj. 
 
 
Podrobno področje 346 

346 Tajniško in administrativno delo 
 
 
V podrobno področje 346 Tajniško in administrativno delo se razvrščajo aktivnosti in izidi 
s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij administrativnih postopkov in prakse, 
pisarniške tehnologije ter uradniških veščin, stenografije in tipkanja. Sem razvrščamo 
specializirane aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja za tajnice (korespondente, 
tajnice za delo v zdravstvenih ustanovah, pravnih in računovodskih firmah itd.).  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3460 Tajniško in administrativno delo (podrobneje neopredeljeno) 
3461 Usposabljanje tajnic 
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3462 Strojepisje in stenografija 
3463 Upravljanje pisarniških strojev in naprav 
3464 Delo s strankami (recepcionerji, telefonisti, …) 
3469 Tajniško in administrativno delo (drugo) 

 
V podrobno področje 346 razvrščamo tudi širše zasnovane aktivnosti in izide izobraževanja 
in usposabljanja za tajnice, ki med drugim vključujejo tudi računalniške tečaje.  
 
Posebnih izobraževalnih programov iz uporabe posebnih računalniških programov ne 
razvrščamo v podrobno področje 346, ampak v podrobno področje 482 Uporabno 
računalništvo. 
 
Vodenja pisarniškega poslovanja ne razvrščamo v podrobno področje 346, ampak v 
podrobno področje 345 Poslovodenje in upravljanje. 
 
Aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja za receptorje v hotelih ne razvrščamo v 
podrobno področje 346, ampak v podrobno področje 811 Hotelirstvo in gostinstvo. 
 
 
Podrobno področje 347 

347 Delovno življenje 
 
V podrobno področje 347 Delovno življenje se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij struktur in funkcij življenja v delovnem okolju. 
To podrobno področje v glavnem obsega aktivnosti in izide v okviru usposabljanja 
zaposlenih, ki so povezani z delovnim mestom in delovnimi nalogami.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3470 Delovno življenje (podrobneje neopredeljeno) 
3471 Uvajanje v delo 
3472 Organiziranje dela 
3473 Kakovost dela 
3474 Sindikalni dejavnost in industrijski odnosi 
3479 Delovno življenje (drugo) 

 
V podrobno področje 347 razvrščamo tudi usposabljanje zaposlenih, povezano z delovnim 
mestom ali delovnimi nalogami, če takšnega usposabljanja ne moremo razvrstiti na nobeno 
drugo podrobno področje. 
 
V podrobno področje 347 ne razvrščamo usposabljanja, povezanega z delovnim mestom ali 
nalogami, če se bolj nanaša na osebnostni razvoj kot na delo. Takšne  aktivnosti in izide 
razvrščamo v podrobno področje 090 Osebnostni razvoj. 
 
Aktivnosti in izidov zaposlenih, ki jih lahko razvrstimo na katerokoli drugo podrobno področje, 
ne razvrščamo sem, ampak na ustrezno podrobno področje: npr. Izobraževanje s področja 
zagotavljanja kakovosti, ki je tehnično usmerjeno, razvrščamo na eno od podrobnih področij 
pod ožje področje 52 Tehnika.  
 
Aktivnosti in izide s predmetnospecifično vsebino v zvezi z delovnim okoljem razvrščamo v 
podrobno področje 862 Varnost in zdravje pri delu. 
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Aktivnosti in izide v terciarnem izobraževanju, ki obravnavajo življenje na delovnem mestu z 
vidika trga dela, socialnega partnerstva, industrijske psihologije itd., ne razvrščamo v 
podrobno področje 347, ampak na ustrezno podrobno področje pod ožje področje 31 
Družbene vede. 
 
Ožje področje 38 

38 Pravne vede 
 
Podrobno področje 380 

380 Pravne vede 
 
V podrobno področje 380 Pravo se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij načel in postopkov za formalno ohranjanje družbenega reda. To 
podrobno področje vključuje izobraževanje in usposabljanje za pravniške poklice, kot so 
advokati, ali usposabljanje za zaposlitev v sodstvu.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

3800 Pravo (podrobneje neopredeljeno) 
3801 Pravo 
3803 Sodništvo 
3804 Tožilstvo 
3805 Advokatura 
3806 Notariat 
3809 Pravo (drugo) 
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Široko področje 4 

4 Naravoslovje, matematika in računalništvo 
 
 
Ožje področje 40 

40 Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje 
neopredeljeno) 
 
 
Podrobno področje 400 

400 Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje 
neopredeljeno) 
 
Nacionalnospecifično področje 

4000 Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
Ožje področje 42 

42 Vede o živi naravi 
 
Podrobno področje 421 

421 Biologija in biokemija 
 
V podrobno področje 421 Biologija in biokemija se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij strukture, funkcije, reprodukcije, rasti, 
evolucije in obnašanja vseh živih organizmov. To podrobno področje vključuje študij bioloških 
in sorodnih ved ter študij kemije živih organizmov.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

4210 Biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) 
4211 Biologija 
4212 Biokemija 
4213 Biofizika 
4214 Farmakologija 
4215 Toksikologija 
4219 Biologija in biokemija (drugo) 

 
Ekologije, ki proučuje odnose med živimi organizmi in okoljem, ne razvrščamo v podrobno 
področje 421, ampak v podrobno področje 422 Okoljske in okoljevarstvene vede. 
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Podrobno področje 422 

422 Okoljske in okoljevarstvene vede 
 
 
V podrobno področje 442 Okoljske in okoljevarstvene vede se razvrščajo aktivnosti in izidi 
s predmetnospecifično vsebino, kot je študij organizmov v odnosu do drugih organizmov in 
do okolja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

4220 Okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) 
4221 Ekologija 
4229 Okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) 

 
Ožje področje 44 

44 Fizikalne in kemijske vede 
 
 
Podrobno področje 440 

440 Fizika (podrobneje neopredeljeno) 
 
V podrobno področje 440 Fizika (podrobneje neopredeljeno) se razvrščajo aktivnosti in 
izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij fizikalnih ved brez specializacij v 
podrobnejšem področju. Tu se razvrščajo široki programi v okviru fizikalnih ved. 
 

4400 Fizika (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
Podrobno področje 441 

441 Fizika in astronomija 
 
V podrobno področje 441 Fizika se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij lastnosti in medsebojnega delovanja snovi in energije. To podrobno 
področje spada v glavnem na raven terciarnega izobraževanja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

4410 Fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno) 
4411 Fizika 
4412 Astronomija 
4419 Fizika in astronomija (drugo) 

 



STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
 26

Podrobno področje 442 

442 Kemija 
 
V podrobno področje 442 Kemija se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij snovi, njihovih elementov in reakcij pri njihovi kombinaciji. To 
podrobno področje spada v glavnem na raven terciarnega izobraževanje.  
 
Nacionalnospecifično področje 
 

4420 Kemija (podrobneje neopredeljeno) 
 
Biokemije ne razvrščamo v podrobno področje 442, ampak v podrobno področje 421 
Biologija in biokemija. 
 
Kemijsko tehnologijo razvrščamo v podrobno področje 524 Kemijska tehnologija in procesno 
inženirstvo. 
 
 
Podrobno področje 443 

443 Geofizikalne vede 
 
V podrobno področje 443 Geofizikalne vede se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij o sestavi in strukturi zemlje, vključno s 
hidrosfero in atmosfero. To podrobno področje spada v glavnem na raven terciarnega 
izobraževanja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

4430 Geofizikalne vede (podrobneje neopredeljeno) 
4431 Geologija 
4432 Geografija (naravna in geofizikalna) 
4433 Meteorologija 
4434 Mineralogija 
4435 Paleontologija 
4436 Seizmologija in vulkanologija 
4439 Geofizikalne vede (drugo) 

 
Socialne geografije ne razvrščamo v podrobno področje 443, ampak v podrobno področje 
312 Sociologija in študiji kultur. 
 
 
Ožje področje 46 

46 Matematika in statistika 
 
Podrobno področje 461 

461 Matematika 
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V podrobno področje 461 Matematika se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij abstraktnih sistemov dedukcije, vključno z algebro, aritmetiko, 
geometrijo, realno in kompleksno analizo ter uporabno matematiko. To podrobno področje 
spada v glavnem na raven terciarnega izobraževanja.  
 
Nacionalnospecifično področje 
 

4610 Matematika (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
Podrobno področje 462 

462 Statistika 
 
V podrobno področje 462 Statistika se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij zbiranja, opisovanja, urejanja in analize numeričnih podatkov. 
Vključeni sta  verjetnostna teorija in aktuarska veda. To podrobno področje spada v glavnem 
na raven terciarnega izobraževanja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

4620 Statistika (podrobneje neopredeljeno) 
4621 Statistika 
4622 Verjetnostna teorija 
4623 Matematična statistika 
4624 Vzorčenje 
4625 Aktuarstvo 
4629 Statistika (drugo) 

 
Demografija/prebivalstvene študije ni vključena v podrobno področje 462, ampak v podrobno 
področje 312 Sociologija in študiji kultur. 
 
Ožje področje 48 

48 Računalništvo 
 
Podrobno področje 481 

481 Računalniške vede  
 
V podrobno področje 481 Računalniške vede se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij načrtovanja in razvoja računalniških sistemov 
in okolij. Vključeni so načrtovanje, vzdrževanje in integracija programske opreme.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

4810 Računalniške vede (podrobneje neopredeljeno) 
4811 Računalništvo in informatika 
4812 Računalniško programiranje in programski jeziki 
4813 Sistemska analiza in načrtovanje sistemov 
4814 Operacijski sistemi 
4819 Računalniške vede (drugo) 
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Računalniškega inženiringa (strojna oprema) ne razvrščamo v podrobno področje 481, 
ampak v podrobno področje 523 Elektronika in avtomatizacija. 
 
Aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v povezavi z uporabo programske opreme 
ne razvrščamo v podrobno področje 481, ampak v podrobno področje 482 Uporabno 
računalništvo. 
 
 
Podrobno področje 482 

482 Uporabno računalništvo 
 
V podrobno področje 482 Uporabno računalništvo se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij uporabe računalnikov in programske opreme 
za razne namene. To so običajno krajša izobraževanja.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

4820 Uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) 
4821 Splošna uporaba računalnikov 
4822 Uporaba računalniških urejevalnikov besedila 
4823 Uporaba računalniških preglednic 
4824 Uporaba računalniških baz podatkov 
4825 Uporaba programov za predstavljanje podatkov in informacij 
4826 Uporaba programov za obdelavo slik in grafike 
4827 Uporaba programov za namizno založništvo 
4828 Uporaba Interneta in računalniških omrežij 
4829 Uporabno računalništvo (drugo) 
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Široko področje 5 

5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
 
Ožje področje 52 

52 Tehnika 
 
Podrobno področje 520 

520 Tehnika (podrobneje neopredeljeno) 
 
V podrobno področje 520 Tehnika (podrobneje neopredeljeno) se razvrščajo aktivnosti in 
izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij tehnike brez specializacij v 
podrobnejšem področju. Tu se razvrščajo široki programi v okviru tehnike. 
 
Nacionalno specifično področje 
 

5200 Tehnika (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
Podrobno področje 521 

521 Strojništvo in obdelava kovin 
 
V podrobno področje 521 Strojništvo in obdelava kovin se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij načrtovanja, oblikovanja, razvoja, proizvodnje, 
vzdrževanja in nadzora nad stroji, postrojenji in sistemi. To podrobno področje obsega tudi 
projektiranje in vzdrževanje strojev za proizvodnjo izdelkov in zagotavljanje storitev. 
Značilnost aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja s tega podrobnega področja je 
osredotočenost na stroje, strojne sisteme in kovinske izdelke.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

5210 Strojništvo in obdelava kovin (podrobneje neopredeljeno) 
5211 Strojništvo 
5212 Orodjarstvo 
5213 Varilstvo 
5214 Metalurgija 
5215 Železarstvo, jeklarstvo, livarstvo 
5216 Ključavničarstvo 
5217 Finomehanika, urarstvo, puškarstvo 
5219 Strojništvo in obdelava kovin (drugo) 

 
Izobraževanja in usposabljanja avtomehanikov in inženirjev, specializiranih za motorna 
vozila, ne razvrščamo v podrobno področje 521, ampak v podrobno področje 525 Motorna 
vozila, ladje in letala. 
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Podrobno področje 522 

522 Elektrotehnika in energetika 
 
V podrobno področje 522 Elektrotehnika in energetika se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij načrtovanja, oblikovanja, montaže, 
vzdrževanja, popravil in odkrivanja napak na električnih napeljavah in sorodni opremi v 
gospodinjstvih, trgovskih in industrijskih podjetjih. Vključena sta montaža in vzdrževanje 
nadzemnih in podzemnih elektrorazdelilnih omrežij. Energetika obsega študij proizvodnje 
energije.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

5220 Elektrotehnika in energetika (podrobneje neopredeljeno) 
5221 Elektrotehnika 
5222 Elektroenergetika 
5223 Nuklearna energija 
5224 Distribucija plina 
5225 Klimatiziranje in hladilni sistemi 
5226 Alternativni energetski viri (sonce, veter,…) 
5229 Elektrotehnika in energetika (drugo) 

 
 
Avtoelektričarstva ne razvrščamo v podrobno področje 522, ampak v podrobno področje 525 
Motorna vozila, ladje in letala. 
 
Podrobno področje 523 

523 Elektronika in avtomatizacija 
 
 
V podrobno področje 523 Elektronika in avtomatizacija se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij načrtovanja, oblikovanja, vzdrževanja in 
nadzora nad elektronsko opremo, stroji in sistemi. Vključeno je tudi projektiranje računalnikov 
in komunikacijske opreme.  
 
Nacionalnospecifična področja: 
 

5230 Elektronika in avtomatizacija (podrobneje neopredeljeno) 
5231 Elektronika 
5232 Avtomatizacija 
5233 Telekomunikacije 
5234 Tehnologija za obdelavo in procesiranje podatkov 
5235 Robotika 
5236 Projektiranje, izdelava in servisiranje računalnikov 
5239 Elektronika in avtomatizacija (drugo) 

 
V podrobno področje 523 ne razvrščamo računalništva (načrtovanje računalniških sistemov 
in programske opreme), ki spada pod podrobno področje 481 Računalniške vede. 
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Podrobno področje 524 

524 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo 
 
V podrobno področje 524 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij načrtovanja, oblikovanja in 
razvoja izdelkov in postopkov, pri katerih pride do kemijskih in fizikalnih sprememb. Vključuje 
tudi načrtovanje kemijskih obratov in sistemov kontrole.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

5240 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (podrobneje neopredeljeno) 
5241 Kemijska tehnologija 
5242 Procesno inženirstvo 
5243 Biokemijska tehnologija in inženirstvo 
5244 Laboratorijska tehnologija 
5245 Predelava in rafinerija plina in/ali nafte 
5249 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (drugo) 

 
V podrobno področje 524 razvrščamo tudi aktivnosti in izide izobraževanja ter usposabljanja 
v povezavi z laboratorijsko tehnologijo, pri katerih glavni poudarek ni na posebnih področjih 
uporabe.  
 
Programov laboratorijske tehnologije, pri katerih je glavni poudarek na posebnih področjih 
(biologija, medicina itd.), ne razvrščamo v podrobno področje 524, ampak na ustrezno 
podrobno področje (420, 725 itd.). 
 
Programov, pri katerih je težišče na proizvodnji posebnih materialov, ne razvrščamo v  
podrobno področje 524. Tako je treba npr. aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja, 
pri katerih je glavni poudarek na izdelavi papirja, razvrstiti v podrobno področje 543 
Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija. 
 
 
Podrobno področje 525 

525 Motorna vozila, ladje in letala 
 
V podrobno področje 525 Motorna vozila, ladje in letala (tehnika in tehniške obrti) se 
razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij projektiranja, 
razvoja, izdelave, vzdrževanja, odkrivanja napak, popravljanja in servisiranja motornih vozil, 
vključno s stroji za zemeljska dela in kmetijskimi stroji. Za to podrobno področje je značilna 
kombinacija študija kovinskih konstrukcij in motorjev.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

5250 Motorna vozila, ladje in letala (podrobneje neopredeljeno) 
5251 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila motornih vozil 
5252 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila kmetijske mehanizacije 
5253 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila ladij in drugih plovil 
5254 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila letal in drugih zrakoletnih naprav 
5259 Motorna vozila, ladje in letala (drugo) 
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V podrobno področje 525 razvrščamo tudi aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja s 
predmetnospecifičnimi vsebinami o avtoelektričarstvu. 
 
Izdelave in popravil vozil brez motornega pogona ne razvrščamo v podrobno področje 525, 
ampak v podrobno področje 521 Strojništvo in obdelava kovin (npr. dvokolesa) ali podrobno 
področje 543 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (npr. čolni 
brez motorja). 
 
Ožje področje 54 

54 Proizvodne tehnologije 
 
 
Podrobno področje 541 

541 Živilska tehnologija 
 
V podrobno področje 541 Živilska tehnologija se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij predelave in pakiranja hrane in pijač ter 
opreme in postopkov, ki jih uporabljamo pri proizvodnji in distribuciji živil.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

5410 Živilska tehnologija (podrobneje neopredeljeno) 
5411 Živilska tehnologija 
5412 Kuharstvo 
5413 Pekarstvo in slaščičarstvo 
5414 Mesarstvo 
5415 Vinarstvo in kletarstvo 
5416 Pivovarstvo 
5417 Mlekarstvo in sirarstvo 
5418 Predelava tobaka 
5419 Živilska tehnologija (drugo) 

 
V to podrobno področje razvrščamo tudi predmetnospecifične vsebine o ravnanju s hrano in 
higieno prehrane. 
 
Gostinstva ne razvrščamo v podrobno področje 541, ampak v podrobno področje 811 
Hotelirstvo in gostinstvo. 
 
Dietetike ne razvrščamo v podrobno področje 541, ampak v podrobno področje 726 Terapija 
in rehabilitacija.  
 
 
Podrobno področje 542 

542 Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija 
 
V podrobno področje 542 Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija se 
razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij industrijske 
(serijske) proizvodnje tekstila, tekstilnih in usnjenih izdelkov, oblačil in podobnih izdelkov, 
čevljev in druge obutve.  
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Nacionalnospecifična področja 
 

5420 Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (podrobneje neopredeljeno) 
5421 Tekstilna tehnologija (izdelava tekstila, predelava volne, predenje, tkanje) 
5422 Konfekcijska tehnologija  
5423 Čevljarstvo 
5424 Krznarstvo 
5425 Usnjarstvo 
5429 Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (drugo) 

 
Ročne (unikatne) izdelave tekstilnih, konfekcijskih, čevljarskih, usnjarskih, krznarskih in 
podobnih izdelkov ne razvrščamo v podrobno področje 542, ampak v podrobno področje 215 
Umetna obrt. 
 
 
Podrobno področje 543 

543 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija  
 
V podrobno področje 543 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna 
tehnologija se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij  
industrijske (serijske) proizvodnje izdelkov iz lesa, papirja, plastike, stekla ali drugih 
materialov, kot so kamen, glina, umetni materiali itd. Aktivnosti in izidi izobraževanja in 
usposabljanja s tega podrobnega področja se nanašajo bolj na posamezne materiale kot na 
splošno tehniško znanje.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

5430 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (podrobneje 
neopredeljeno) 

5431 Lesarstvo 
5432 Papirništvo 
5433 Plastična predelava  
5434 Steklarstvo in porcelanarstvo 
5435 Gumarstvo 
5439 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (drugo) 

 
Kovinarstva ne razvrščamo v podrobno področje 543, ampak v podrobno področje 521 
Strojništvo in obdelava kovin. 
 
Stavbnega tesarstva in mizarstva ne razvrščamo v podrobno področje 543, ampak v 
podrobno področje 582 Gradbeništvo. 
 
Splošne kemijske tehnologije ne razvrščamo v podrobno področje 543, ampak v podrobno 
področje 524 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo. 
 
Tiskarstva in knjigovezništva ne razvrščamo v podrobno področje 543, ampak v podrobno 
področje 213 Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja. 
 
Ročne (unikatne) izdelave predmetov s tega podrobnega področja (npr. steklarska umetna 
obrt) ne razvrščamo v podrobno področje 543, ampak v podrobno področje 215 Umetna obrt. 



STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
 34

 
Podrobno področje 544 

544 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 
 
V podrobno področje 544 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin se razvrščajo aktivnosti 
in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij načrtovanja, razvoja, ocenjevanja in 
vodenja pridobivanja rudnin, nafte in plina iz zemlje.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

5440 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (podrobneje neopredeljeno) 
5441 Rudarstvo 
5442 Pridobivanje nafte in plina 
5443 Kamnolomništvo 
5449 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (drugo) 
 

Metalurgije ne razvrščamo v podrobno področje 544, ampak v podrobno področje 521 
Strojništvo in obdelava kovin. 
 
Geologije ne razvrščamo v podrobno področje 544, ampak v podrobno področje 443 
Geofizikalne vede. 
 
 
Ožje področje 58 

58 Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo 
 
Podrobno področje 581 

581 Arhitektura in urbanizem 
 
V podrobno področje 581 Arhitektura in urbanizem se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij umetnosti, znanosti in tehnik gradbenega 
projektiranja, ki ga sestavljata uporabni del, npr. primerna konstrukcija ter funkcionalna in 
ekonomska učinkovitost zgradbe, in estetski del. Urbanizem obsega študij urejanja rasti in 
napredka mest s funkcionalnega in estetskega vidika.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

5810 Arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno) 
5811 Arhitektura 
5812 Urbanizem 
5813 Geodezija in kartografija 
5814 Krajinska arhitektura 
5819 Arhitektura in urbanizem (drugo) 

 
Aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja, povezanih z notranjo opremo, ne 
razvrščamo v podrobno področje 581, ampak v podrobno področje 214 Oblikovanje. 
 
Načrtovanja in konstruiranja parkov in vrtov ne razvrščamo v podrobno področje 581, ampak 
v podrobno področje 622 Hortikultura.  
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Podrobno področje 582 

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.  
 
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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Široko področje 6 

6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 
 
Ožje področje 62 

62 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 
 
 
Podrobno področje 620 

620  Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi) 
 
V podrobno področje 620 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (široki programi) se 
razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva brez specializacije na podrobnejšem področju. 
 
Nacionalno specifično področje 
 

6200  Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi) 

 
Podrobno področje 621 

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 
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 541 
Živilska tehnologija. 
 
Jahanja ne razvrščamo na podrobno področje 621, ampak v podrobno področje 813 Šport. 
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Podrobno področje 622 

622 Hortikultura 
 
V podrobno področje 622 Hortikultura se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetno-
specifično vsebino, ki obsega študij vrtnarske tehnologije in upravljanja vrtnarij, cvetličarstva, 
rastlinjakov, vodenja drevesnic, krajinskega vrtnarstva itd.  
 
Nacionalnospecifična področja  
 

6220 Hortikultura (podrobneje neopredeljeno) 
6221 Cvetličarstvo 
6222 Vrtnarstvo 
6223 Drevesničarstvo 
6224 Hortikultura 
6229 Hortikultura (drugo) 

 
V podrobno področje 622 razvrščamo tudi načrtovanje in konstruiranje mestnih in privatnih 
parkov in vrtov. 
 
Programi vrtnarjenja v povezavi z cvetličarstvom in zelenjadarstvom so prav tako vključeni v  
podrobno področje 622. 
 
Pridelave kmetijskih rastlin (kot so pšenica, riž, sadje, zelenjava itd., ki jih pridelujemo kot 
prehrano) ne razvrščamo v podrobno področje 622, ampak v podrobno področje 621 
Poljedelstvo in živinoreja. 
 
Aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja s predmetnospecifičnimi vsebinami o 
pedologiji, rodovitnosti tal in namakalnih tehnikah ne razvrščamo v podrobno področje 621, 
ampak v podrobno področje 621 Poljedelstvo in živinoreja. 
  
Upravljanja narodnih parkov ne razvrščamo v podrobno področje 621, ampak v podrobno 
področje 852 Naravno okolje in divje živali. 
 
Krajinska arhitektura se ne razvršča v podrobno področje 621, ampak v podrobno področje 
581 Arhitektura in urbanizem. 
 
 
Podrobno področje 623 

623 Gozdarstvo in lov 
 
V podrobno področje 623 Gozdarstvo in lovstvo se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij pogozdovanja, nege gozdov, sečnje in 
upravljanja gozdov ter lovstva.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

6230 Gozdarstvo in lov (podrobneje neopredeljeno) 
6231 Gozdarstvo 
6232 Lov 
6239 Gozdarstvo in lov (drugo) 
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Upravljanja narodnih parkov ne razvrščamo v podrobno področje 623, ampak v podrobno 
področje 853 Naravno okolje in divje živali. 
 
Tehnologije predelave lesa ne razvrščamo v podrobno področje 623, ampak v podrobno 
področje 543 Materiali (les, papir, plastika, steklo). 
 
 
Podrobno področje 624 

624 Ribištvo 
 
V podrobno področje 624 Ribištvo se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij vzgoje, gojenja in lovljenja rib in morskih sadežev.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

6240 Ribištvo (podrobneje neopredeljeno) 
6241 Ribogojništvo 
6242 Ribolovstvo 
6249 Ribištvo (drugo) 

 
V podrobno področje 624 razvrščamo tudi aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja, 
povezane z upravljanjem ribiških bark in ladij.  
 
Industrijske predelave rib ne razvrščamo v to podrobno področje, ampak v podrobno 
področje 541 Živilska tehnologija.  
 
Ožje področje 64 

64 Veterinarstvo 
 
Podrobno področje 640 

640 Veterinarstvo 
 
V podrobno področje 640 Veterina se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsegajo študij preventive, diagnosticiranja in zdravljenja bolezni in poškodb 
živali ter splošne nege živali. Obsega tudi študij oskrbe bolnih, poškodovanih in slabotnih 
živali, ki se zdravijo na veterinarskih postajah.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

6400 Veterinarstvo (podrobneje neopredeljeno) 
 
V podrobno področje 640 razvrščamo tudi vedo o reprodukciji živali.  
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Široko področje 7 

7 Zdravstvo in sociala 
 
 
Ožje področje 72 

72 Zdravstvo 
 
 
Podrobno področje 720 

720 Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
V podrobno področje 720 Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno) se razvrščajo aktivnosti 
in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij o zdravju, ki ni specializiran po 
posamičnih podrobnih področjih.  
 
Nacionalnospecifično področje 
 

7200 Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
Podrobno področje 721 

721 Medicina 
 
V podrobno področje 721 Medicina se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij načel in postopkov, ki jih uporabljamo v preventivi, diagnostiki in 
zdravljenju bolezni, stanj in poškodb ljudi ter pri vzdrževanju splošnega zdravja. Načeloma to 
podrobno področje obsega izobraževanje in usposabljanje zdravnikov.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

7210 Medicina (podrobneje neopredeljeno) 
7211 Medicina 
7212 Dentalna medicina 
7219 Medicina (drugo) 

 
 
Podrobno področje 723 

723 Zdravstvena nega in oskrba 
 
V podrobno področje 723 Zdravstvena nega in oskrba se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij zagotavljanja zdravstvene nege bolnih, 
invalidnih in slabotnih oseb ter asistiranje zdravnikom in drugemu medicinskemu in 
zdravstvenemu osebju pri diagnosticiranju in zdravljenju pacientov. Glavni poudarek znanj, 
spretnosti in zmožnosti (kvalifikacij) iz zdravstvene nege je vzdrževanje in skrb za zdravje v 
času bolezni in rehabilitacije. To podrobno področje vključuje tudi oskrbo starih in invalidnih 
oseb.  
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Nacionalnospecifična področja 
 

7230 Zdravstvena nega (podrobneje neopredeljeno) 
7231 Zdravstvena nega 
7232 Babištvo 
7233 Zdravstvena nega otrok in mladostnikov 
7234 Zdravstvena nega starejših 
7239 Zdravstvena nega (drugo) 

 
V podrobno področje 723 razvrščamo tudi zdravstveno in socialno oskrbo, npr. ostarelih.  
 
Veterinarske nege ne razvrščamo v podrobno področje 723, ampak v podrobno področje 640 
Veterinarstvo.  
 
Programi za zobozdravstvene sestre (asistentke) se ne razvrščajo v podrobno področje 723, 
ampak v podrobno področje 724 Zobozdravstvo. 
 
Nege otrok (če ne gre za zdravstveno nego) ne razvrščamo v podrobno področje 723, 
ampak v podrobno področje 761 Varstvo otrok in skrb za mladostnike.  
 
 
Podrobno področje 724 

724 Zobozdravstvo 
 
V podrobno področje 724 Zobozdravstvo se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij diagnostike, zdravljenja in preprečevanja 
bolezni in deformacij zob in dlesni. Vključuje študij oblikovanja, izdelave in popravil zobnih 
protez ter ortodontskih aparatov. Vključuje tudi izobraževanje in usposabljanje 
zobozdravstvenih asistentov.  
 
Nacionalnospecifično področje 
 

7240 Zobozdravstvo (podrobneje neopredeljeno)  
 
V podrobno področje 724 razvrščamo tudi aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja s 
predmetnospecifično vsebino, ki se nanaša na zobno (ustno) higieno in splošno 
zobozdravstveno preventivo. 
 
 
Podrobno področje 725 

725 Zdravstvena tehnologija 
 
V podrobno področje 725 Medicinska tehnologija se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij tehnologij za diagnosticiranje in zdravljenje 
bolezni in invalidnosti.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

7250 Zdravstvena tehnologija (podrobneje neopredeljeno) 
7251 Radiologija, radiografija, rentgensko snemanje, tehnologija nuklearne medicine 
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7252 Zdravstvena protetika 
7253 Očala, leče, slušni pripomočki 
7254 Zdravstvena laboratorijska tehnologija 
7259 Zdravstvena tehnologija (drugo) 

 
V podrobno področje 725 razvrščamo tudi tehnologijo zdravstvenih laboratorijev.  
 
Laboratorijske tehnologije, pri katerem glavni poudarek ni na tehnologiji zdravstvenih 
laboratorijev, ne razvrščamo v podrobno področje 725. Splošno laboratorijsko tehnologijo 
razvrščamo v podrobno področje 524 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo.  
 
Laboratorijsko tehnologijo, pri kateri je poudarek na drugih področjih uporabe (biologiji, fiziki, 
kemiji itd.), razvrščamo na ustrezna podrobna področja (420, 441, 442 itd.). 
 
Zobozdravstvene tehnologije ne razvrščamo v podrobno področje 725, ampak v podrobno 
področje 724 Zobozdravstvo. 
 
 
Podrobno področje 726 

726 Terapija in rehabilitacija 
 
V podrobno področje 726 Terapija in rehabilitacija se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij vzpostavljanja začasno ali trajno prizadetih 
oseb v normalno fizično in psihično stanje.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

7260 Terapija in rehabilitacija (podrobneje neopredeljeno) 
7261 Fizioterapija in medicinska masaža 
7262 Delovna terapija 
7263 Logopedija 
7264 Dietetika in zdrava prehrana 
7265 Radiestezija, bioenergija, akupuntura, homeopatija, kiropraktika in druga alternativna 

zdravilstva 
7269 Terapija in rehabilitacija (drugo) 

 
 
Psihoterapije ne razvrščamo v področje 726, ampak v podrobno področje  311 Psihologija. 
 
Prehrambnih ved ne razvrščamo v podrobno področje 726, ampak v podrobno področje 421 
Biologija in biokemija. 
 
 
Podrobno področje 727 

727 Farmacija in lekarništvo 
 
 
V podrobno področje 727 Farmacija in lekarništvo se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij o zdravilih in njihovem učinku na ljudi. Obsega 
tudi pripravo, razdeljevanje in dajanje zdravil.  
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Nacionalnospecifična področja 
 

7270 Farmacija in lekarništvo (podrobneje neopredeljeno) 
7271 Farmacija 
7272 Lekarništvo 
7279 Farmacija in lekarništvo (drugo) 

 
Študija farmakologije ne razvrščamo v podrobno področje 727, ampak v podrobno področje 
421 Biologija in biokemija. 
 
 
Ožje področje 76 

76 Socialno delo 
 
Podrobno področje 761 

761 Varstvo otrok in skrb za mladostnike 
 
V podrobno področje 761 Varstvo otrok in skrb za mladostnike se razvrščajo aktivnosti in 
izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij razvoja in varstva otrok in mladine. 
Vključuje tudi študij rekreacije in aktivnosti za prosti čas šolarjev.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

7610 Varstvo otrok in skrb za mladostnike (podrobneje neopredeljeno) 
7611 Varstvo otrok 
7612 Skrb za mladostnike 
7619 Varstvo otrok in skrba za mladostnike (drugo) 

 
Izobraževanja vzgojiteljev za vzgojo otrok v zgodnji življenjski dobi ne razvrščamo v  
podrobno področje 761, ampak v podrobno področje 143 Izobraževanje vzgojiteljev 
predšolskih otrok. 
 
Zdravstvene nege otrok ne razvrščamo v podrobno področje 761, ampak v podrobno 
področje 723  Zdravstvena nega in oskrba. 
 
 
Podrobno področje 762 

762 Socialno delo in svetovanje 
 
V podrobno področje 762 Socialno delo in svetovanje se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij socialnih problemov družbe, posebnih skupin 
in posameznikov ter ustreznih načinov njihovega reševanja. Glavni poudarek je na socialnem 
skrbstvu s poudarkom na socialni politiki in praksi.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

7620 Socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno) 
7621 Socialno delo (splošno) 
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7622 Svetovanje s področja zlorabe tobaka, alkohola, drog 
7623 Družinsko in zakonsko svetovanje 
7624 Svetovanje s področja fizičnih zlorab in nasilja 
7625 Poklicna orientacija (poklicno informiranje in svetovanje) 
7629 Socialno delo in svetovanje (drugo) 

 
Sociologije in družboslovja ne razvrščamo v podrobno področje 762, ampak v področje 312 
Sociologija in študiji kultur.  
 
Aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja s področja nege, ki so kombinacija 
zdravstvene nege in socialne oskrbe, npr. za ostarele, ne razvrščamo v podrobno področje 
762, ampak v podrobno področje 723 Zdravstvena nega in oskrba. 
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Široko področje 8 

8 Storitve 
 
 
Ožje področje 81 

81 Osebne storitve 
 
 
Podrobno področje 811 

811 Hotelirstvo in gostinstvo 
 
V podrobno področje 811 Hotelirstvo in gostinstvo se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij oskrbe s hrano, pijačo, zagotavljanja 
nastanitve in sorodnih storitev v hotelih, restavracijah itd.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8110 Hotelirstvo in gostinstvo (podrobneje neopredeljeno) 
8111 Hotelirstvo 
8112 Gostinstvo 
8113 Strežba 
8114 Catering 
8115 Barmanstvo 
8116 Someljerstvo 
8119 Hotelirstvo in gostinstvo (drugo) 

 
Industrijske predelave hrane ne razvrščamo v podrobno področje 811, ampak v podrobno 
področje 541 Živilska tehnologija.  
 
Usposabljanja osebja za sprejemne pisarne ne razvrščamo v podrobno področje 811, ampak 
v podrobno področje 346 Tajniško in administrativno delo. 
 
Podrobno področje 812 

812 Potovanja, turizem, prosti čas 
 
V podrobno področje 812 Potovanja in turizem se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij marketinga in oglaševanja turističnih krajev in 
prireditev. Vključuje prodajo kart in rezervacije. Prosti čas obsega študij rekreacije in 
dejavnosti za prosti čas za posameznike in skupine.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8120 Potovanja, turizem, prosti čas (podrobneje neopredeljeno) 
8121 Potovalne storitve (agencijske, prevozne, ipd.) 
8122 Turistični vodiči 
8123 Turistični animatorji 
8129 Potovanja, turizem, prosti čas (drugo) 
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Aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja s področja rekreacije in aktivnosti za prosti 
čas šolarjev ne razvrščamo v podrobno področje 812, ampak v podrobno področje 761 
Varstvo otrok in skrb za mladostnike. 
 
 
Podrobno področje 813 

813 Šport 
 
V podrobno področje 813 Šport se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično 
vsebino, ki obsega študij tehnik in spretnosti v okviru izbranega športa.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8130 Šport (podrobneje neopredeljeno) 
8131 Športni trening 
8132 Športni trenerji 
8133 Športni sodniki 
8134 Športni funkcionarji 
8135 Ljubiteljsko ukvarjanje s športom (trening) 
8139 Šport (drugo) 

 
Izobraževanja učiteljev telesne vzgoje (učiteljev športa) ne razvrščamo v podrobno področje 
813, ampak v podrobno področje 146 Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in 
praktičnih predmetov. 
 
 
Podrobno področje 814 

814 Storitve za gospodinjstva 
 
V podrobno področje 814 Storitve za gospodinjstva se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij, povezan z različnimi gospodinjskimi 
storitvami, kot so gospodinjstvo, čiščenje, pranje, šivanje itd.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8140 Storitve za gospodinjstva (podrobneje neopredeljeno) 
8141 Domača (potrošniška) ekonomija 
8142 Čiščenje in pospravljanje stanovanj in hiš 
8143 Čiščenje oblačil 
8144 Hišniška dela 
8145 Dimnikarstvo 
8146 Varovanje stanovanj in hiš 
8147 Pogrebništvo 
8149 Storitve za gospodinjstva (drugo) 

 
V podrobno področje 814 razvrščamo aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja s 
predmetnospecifično vsebino s področja čiščenja, tudi če so namenjeni čiščenju šol, 
bolnišnic, tovarn itd.  
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Vzdrževanja zgradb ne razvrščamo v podrobno področje 814, ampak v podrobno področje 
582 Gradbeništvo. 
 
 
Podrobno področje 815 

815 Frizerstvo in kozmetika 
 
V podrobno področje 815 Frizerstvo in kozmetika se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij o negi las in telesa v lepotne namene itd.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8150 Frizerstvo in kozmetika (podrobneje neopredeljeno) 
8151 Frizerstvo, brivstvo, lasuljarstvo 
8152 Manikura in pedikura 
8153 Kozmetika, kozmetična masaža, lepotičenje 
8159 Frizerstvo in kozmetika (drugo) 

  
 
Ožje področje 84 

84 Transportne storitve 
 
 
Podrobno področje 840 

840 Transportne storitve 
 
V podrobno področje 840 Transportne storitve se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij upravljanja, krmarjenja in usmerjanja ladij, 
letal in drugih oblik prevoza.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8400 Transportne (prevozne) storitve (podrobneje neopredeljeno) 
8401 Cestni promet 
8402 Železniški promet 
8403 Letalski promet 
8404 Pomorski in rečni promet 
8405 Poštni promet 
8406 Upravljanje viličarjev, dvigal, žerjavov 
8409 Transportne (prevozne) storitve (drugo) 

 
V podrobno področje 840 razvrščamo aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja za 
stevarde/stevardese, pilote, šoferje, navigatorje, kontrolorje zračnega letenja, strojevodje, 
poštarje, ladijske operaterje ipd. 
 
Programov s področja telefonskih storitev ne razvrščamo v podrobno področje 840, ampak v 
podrobno področje 523 Elektronika in avtomatizacija. Prav tako v podrobno področje 840 ne 
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razvrščamo programov za telefoniste. Te programe razvrščamo v podrobno področje 346 
Tajniško in administrativno delo.  
 
 
Ožje področje 85 

85 Varstvo okolja 
 
 
Podrobno področje 850 

850 Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) 
 
V podrobno področje 850 Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) se razvrščajo 
aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij  o varstvu okolja, ki ni 
podrobneje specializiran.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8500 Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) 
 
 
Podrobno področje 851 

851 Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija) 
 
V podrobno področje 851 Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstevna 
tehnologija) se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij 
postopkov za zmanjšanje emisij in količine odpadkov, da bi se izognili onesnaževanju. 
Vključuje aktivnosti in izide, ki se nanašajo na kontroliranje vode, zraka, zemlje itd.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8510 Nadzor nad onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno) 
8511 Zaščita zraka 
8512 Zaščita vode 
8513 Zaščita na področju industrijskih odpadkov in odplak 
8514 Zaščita pred zvočnim onesnaževanjem 
8515 Reciklažne tehnologije 
8516 Nadzor nad onesnaževanjem okolja (drugo) 

 
Programov, ki se nanašajo na higienske standarde v zvezi s hrano, vodo itd., ne razvrščamo 
v podrobno področje 851, ampak v podrobno področje 853 Komunalne sanitarne storitve.  
 
 
Podrobno področje 852 

852 Naravno okolje in divje živali 
 
V podrobno področje 852 Naravno okolje in divje živali se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij odnosov med živimi organizmi in naravnimi 
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okolji zaradi zaščite narave in divjih živali, vključno z vsebinami s področja ustanavljanja in 
vzdrževanja narodnih parkov, da bi zaščitili originalno stanje v njih.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8520 Naravno okolje in divje živali (podrobneje neopredeljeno) 
8521 Ohranjanje narave 
8522 Nacionalni parki in rezervati 
8523 Ohranjanje živalskih vrst 
8529 Naravno okolje in divje živali (drugo) 

 
Gozdarstva in hortikulture ne razvrščamo v podrobno področje 852, ampak v podrobna 
področja pod ožje področje 62 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.  
 
Lovstva  ne razvrščamo v podrobno področje 852, ampak v podrobno področje 623 
Gozdarstvo. 
 
 
Podrobno področje 853 

853 Komunalne sanitarne storitve 
 
V podrobno področje 853 Komunalne sanitarne storitve se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsegajo študij komunalnih storitev v zvezi z javnim 
zdravjem, kot so higienski standardi v zvezi s hrano, vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov 
in čiščenje ulic.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8530 Komunalne sanitarne storitve (podrobneje neopredeljeno) 
8531 Odstranjevanje smeti 
8532 Dobava pitne vode 
8533 Zbiranje in predelava odpadkov 
8534 Čiščenje cest 
8539 Komunalne sanitarne storitve (drugo) 

  
 
Ožje področje 86 

86 Varovanje 
 
 
Podrobno področje 861 

861 Varovanje oseb in premoženja 
 
V podrobno področje 861 Varovanje oseb in premoženja se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij varovanja oseb in premoženja. Vključeno je 
izobraževanje in usposabljanje pripadnikov policije ter izobraževanje in usposabljanje s 
področja javne varnost, požarne varnosti in gasilske službe.  
 
Nacionalnospecifična področja 
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8610 Varovanje oseb in premoženja (podrobneje neopredeljeno) 
8611 Carina 
8612 Gasilstvo in potapljaštvo 
8613 Policija 
8614 Zapori 
8615 Varovanje oseb in premoženja 
8619 Varovanje oseb in premoženja (drugo) 

 
Prava ne razvrščamo v podrobno področje 861, ampak v podrobno področje 380 Pravne 
vede.  
Kriminologije ne razvrščamo v podrobno področje 861, ampak v podrobno področje 312 
Sociologija in študij kultur. 
 
 
Podrobno področje 862 

862 Varno delo in varovanje zdravja 
 
V podrobno področje 862 Varno delo in varovanje zdravja se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij prepoznavanja, ocenjevanja in nadzorovanja 
dejavnikov okolja, povezanih z delovnim mestom.  
 
Nacionalnospecifična področja 
 

8620 Varno delo in varovanje zdravja (podrobneje neopredeljeno) 
8621 Ergonomija (zdravje in varnost na delovnem mestu) 
8622 Varstvo pri delu 
8623 Socialno varstvo delavcev 
8624 Poklicno zdravje in industrijska higiena 
8629 Varno delo in varovanje zdravja (drugo) 

 
Poklicne rehabilitacije in delovne terapije ne razvrščamo v podrobno področje 862, ampak v 
podrobno področje 726 Terapija in rehabilitacija. 
 
Delovnega prava ne razvrščamo v podrobno področje 862, ampak v podrobno področje 380 
Pravne vede. 
 
Ergonomije, pri kateri je glavni poudarek na njenih tehniških vidikih, ne razvrščamo v 
podrobno področje 862, ampak na ustrezno podrobno področje pod ožje področje 52 
Tehnika.  
 
 
Podrobno področje 863 

863 Vojaške in obrambne vede 
 
V podrobno področje 863 Vojaške in obrambne vede se razvrščajo aktivnosti in izidi s 
predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij zagotavljanja vojaških in obrambnih storitev 
(principi in praksa vojaških ved).  
 
Nacionalnospecifična področja 
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8630 Vojaške in obrambne vede (podrobneje neopredeljeno) 
8631 Vojaške vede 
8632 Obramboslovje 
8639 Vojaške in obrambne vede (drugo) 

 
Aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja vojaškega osebja, ki se izobražuje v civilnih 
(nevojaških) programih, je treba razvrstiti glede na predmetnospecifično vsebino aktivnosti in 
izidov.  
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Široko področje 9 

9 Neopredeljeno po širokem področju 
 
 
Ožje področje 99 

99 Neopredeljeno po ožjem področju 
 
 
Podrobno področje 999 

999 Neopredeljeno po podrobnem področju 
 
Nacionalno specifično področje 
 
9999 Neopredeljeno po nacionalno specifičnem področju 
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