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VSEBINA IN NAMEN PREDSTAVITVE
Vsebina
• Splošno o ozadju KLASIUS-a in o KLASIUS-u 
• Vizija izgradnje KLASIUS-a (nov pristop)
• Prizadevanja za uresničitev vizije (stanje, dosežki, sklepne misli)

Namen 
• ni prikazati IT rešitev – ker ta še ni dodelana in uresničena; 
• ni prikazati primer dobre prakse – ker to žal še ni – smo na pol poti;
• pa je prikazati primer zaznave objektivnih okoliščin, ki so zahtevale 

nov pristop k izgradnji standardnih klasifikacij, ta pristop pa temelji 
na informatizaciji in povezovanju evidenc v državni/javni upravi, 

• apel državnih uradnikov/neinformatikov, ki ne delajo na vodstvenih, 
temveč sistemskih in operativnih nalogah, za čim hitrejšo, predvsem pa 
za usklajeno informatizacijo v javni upravi!

KLASIUS = KLAsifikacijski Sistem Izobraževanja in USposabljanja



KLASIFIKACIJE – definicije in uporaba

Do nedavnega klasifikacije so orodja za organizirano in 
sistematično obravnavo podatkov statistični vidik/uporaba

Novejše obdobje klasifikacije so definicijski instrumenti 
kompleksnih pojavov, s katerimi se objektivizira izmenjava 
informacij med različnimi družbenimi subjekti nestatistični 
vidik/uporaba

Najnovejše obdobje klasifikacije so pomembna 
semantična orodja t.i. interoperabilnostnih okvirov
informacijski vidik/uporaba



STANDARNE KLASIFIKACIJE – urejanje

Zakon o državni statistiki določa:
• da Statistični urad določa metodološke osnove statističnih 

raziskovanj; med te spadajo tudi klasifikacije;
• da klasifikacije, ki so nacionalnega pomena ureja vlada s 

svojimi predpisi ( uredbe vlade o uvedbi in uporabi standardnih 
klasifikacij);

• da Statistični urad za racionalno izvajanje programa 
statističnih raziskovanj (SPSR, LPSR) uporablja podatke iz 
različnih uradnih in drugih administrativnih zbirk 
podatkov;

• da morajo nosilci uradnih in drugih administrativnih zbirk kot 
poročevalske enote pri vodenju in vzdrževanju zbirk podatkov 
uporabljati veljavne standarde ( med drugim tudi standardne 
klasifikacije).



IZOBRAZBA/IZOBRAŽEVANJE – kot podatek  
Raven družbe: podatki o izobrazbeni/kvalifikacijski strukturi in 

o vključenosti v izobraževanje in usposabljanje so ključni za 
oblikovanje razvojnih politik Slovenije in EU, saj je znanje 
prepoznano kot gonilna sila družbe in posameznika 

izobrazba, vključenost v izobraževanje sta pomembni spremenljivki v 
številnih statističnih raziskovanjih (npr.: mednarodno raziskovanje 
“UOE” - UNESCO/OECD/Eurostat ter ADS - Anketa o delovni sili itd.).

Raven posameznika: podatki o izobrazbi/usposobljenosti in o 
vključenosti v izobraževanje in usposabljanje so ključni pri 
uveljavljanju pravic, povezanih z izobraževanjem, 
štipendiranjem, zaposlovanjem ipd.

izobrazba, vključenost v izobraževanje sta pomembna podatka v 
številnih uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov (npr.: 
evidenca brezposelnih, evidenca iskalcev zaposlitev, štipendijske 
evidence, evidenca zaposlenih, evidence prijavljenih v socialna 
zavarovanja).



KLASIUS – okoliščine in razlogi za pripravo
Stanje na področju izobraževanja in usposabljanja  
• od 90.let: hitro spreminjanje sistema; nastanek podsistemov

(šolski, certifikatni sistem NPK, vseživljenjsko/dopolnilno),

• nove vrste programov in izobrazbe (bolonjska reforma!), 

• velik porast šol in programov, 
klasično vodenje/vzdrževanje šifrantov ni mogoče! 
(npr.: skrbnik spremlja objave programov v uradnih listih in drugih virih, 
enote zapisuje v sezname/šifrante, vodene kot word, excel datoteke)

Stanje obstoječih šifrantov/klasifikacij
• več šifrantov, lestvic, klasifikacij (koncept, struktura iz 80. let),

• problem razvrščanja novih vrst programov/izobrazbe,
obstoječi šifranti so zastareli, nepovezljivi!



KLASIUS – priprava in sprejem
• 2002- 2005 delovna skupina SURS+MŠZŠ pripravi 

zasnovo klasifikacijskega sistema, vključno z vizijo 
organizacijsko-informacijske podpore.

• 2005-2006 delovna skupina SURS+MSS+MVZT pripravi 
besedilo uredbe, KLASIUS-a, metodoloških pojasnil. 

• 2006 Vlada RS sprejme Uredbo o uvedbi in uporabi 
KLASIUS-a; SURS s soglasjem ministrstev objavi 
Metodološka pojasnila z opisi kategorij KLASIUS-a 
(Uredba ne določa organizacijsko–informacijske podpore!).

• 2007 Dogovor o sodelovanju pri uvajanju KLASIUS-
a; podpisniki so pristojni ministri/ministrice MŠŠ, MVZT, 
MDDSZ in generalna direktorica SURS (Dogovor vključuje 
precej podrobno opredelitev aktivnosti, a ne vključuje terminov!).



KLASIUS-SRV

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

162 - Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, 
visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno 
izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska 
strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba

16101 - Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna 
izobrazba

16102 - Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska 
izobrazba (prejšnja)

16199 - Višješolsko, višje strokovno in podobno 
izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna 
izobrazba, drugje nerazporejeno

16201- Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi 
(prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)

16202 - Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/
visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 - Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva 
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva 
bolonjska stopnja)

16204 - Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva 
bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva 
bolonjska stopnja)

16299 - Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in 
podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje 
in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno

17 ... 18 ... 19 ...10 ... 11 ... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ...

2 - CERTIFIKATNI 
SISTEM NPK

3 - DOPOLNILNO 
IZOBRAŽEVANJE

1 - TEMELJNO STOPENJSKO IZOBRAŽEVANJE

22 ... 30 ... ...  ...23 ... 31 ...
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KLASIUS-P

0 - SPLOŠNE 
IZOBRAŽEVALNE 
AKTIVNOSTI/IZIDI

1 - IZOBRAŽEVALNE 
VEDE IN 

IZOBRAŽEVANJE 
UČITELJEV

2 – UMETNOST IN 
HUMANISTIKA

3 – DRUŽBENE, 
POSLOVNE, 

UPRAVNE IN PRAVNE 
VEDE

4 – NARAVOSLOVJE, 
MATEMATIKA IN 

RAČUNALNIŠTVO

5 – TEHNIKA, 
PROIZVODNE 

TEHNOLOGIJE IN 
GRADBENIŠTVO

6 – KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO, 

RIBIŠTVO, 
VETERINARSTVO

7 – ZDRAVSTVO IN 
SOCIALA

8 – STORITVE

9 –
NEOPREDELJENO 

PO ŠIROKEM 
PODROČJU

01 ... 08 ... 09 ...

14 ...

21 - UMETNOST 22 -HUMANISTIKA

31 ... 32 ... 34 ... 38 ...

42 ... 44 ... 46 ... 48 ...

52 ... 54 ... 58 ...

62 ... 64 ...

72 ... 76 ...

81 ... 84 ... 85 ... 86 ...

99 ...

210 - Umetnost

211 – Umetnostna zgodovina, 
slikarstvo, kiparstvo

212 – Glasba, ples, dramska 
umetnost

213 – Avdiovizualne tehnike in 
(multi)medijska proizvodnja

214 – Oblikovanje

215 – Umetna obrt

2100 ...

2110 – Umetnostna zgodovina, slikarstvo, 
kiparstvo (podrobneje neopredeljeno)

2111 – Umetnostna zgodovina
2120 ...

2130 ...

2140 ...

2150 ...

2112 – Slikarstvo

2113 – Kiparstvo

2114 – Grafika

2115 – Restavratorstvo

2119 – Umetnostna zgodovina, slikarstvo, 
kiparstvo (drugo)

220 ...



KLASIUS – nujnost dodatnih orodij! 

KADROVNIKI, REFERENTI DRUGI UPORABNIKI STATISTIKI
JAVNI USLUŽBENCI na MŠŠ, MVZT, 
MDDSZ, šolah, fakultetah …

Določitev ustrezne KLASIUS-P kode:
? 4811 - Računalništvo in informatika
? 5829 - Gradbeništvo (drugo)

Določitev ustrezne KLASIUS-SRV kode:
? 18201 - Doktorsko izobraževanje (prejšnje)/doktorat 

znanosti (prejšnji)
? 18202 - Doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska 

stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja)

Doktorski študijski program GRADBENA INFORMATIKA

? ? ? ?

Razvrščanje programov po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P



Vnos – vir MŠŠ

Vnos – vir MVZT,
Sekretariat Sveta 

RS za 
visoko šolstvo

Vnos – vir MDDSZ,
CPI

Akreditacija 
izobraževalnih 
aktivnosti;
Priprava 
izobraževalnih 
aktivnosti; 

Vnos izobraževalnih aktivnosti/izidov in vzdrževanje 
administrativnih evidenc

Administrativna evidenca 
vzgojnih, izobraževalnih in 

študijskih programov – aktivnosti 
in izidov na MVZT

Administrativna evidenca 
vzgojnih, izobraževalnih in 

študijskih programov – aktivnosti 
in izidov na MŠŠ

Nadzor in 
skrbništvo

Administrativna evidenca 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Centralna evidenca 
izvajalcev

Centralna evidenca 
udeležencev

Ostale oblike izobraževanja 
(ACS, GZS, OZS,…)

Nadzor in 
skrbništvo

Zlivanje administrativnih 
evidenc v statistično 

podatkovno bazo 
izobraževalnih aktivnosti/

izidov

KLASJE

Statistična 
podatkovna 

baza 
izobraževalnih 

aktivnosti in 
izidov

SURS

Nadzor in 
skrbništvo

Nadzor in 
skrbništvo

Nadzor in 
skrbništvo

Centralna evidenca 
izvajalcev

Centralna evidenca 
udeležencev

- Evidence na ZRSZ,
- Kadrovske evidence,
- Admin. druge evidence,
- Statistična raziskovanja

UPORABA
ENOTNEGA
STANDARDA



KLASIUS - stanje in dosežki
UVAJANJE KLASIUS-a

MŠŠ in drugi
(izobraževalni 

programi)

MVZT, SSVŠ in 
drugi

(študijski programi)

MDDSZ, CPI 
in drugi

(NPK)

ACS in drugi
(programi za 

odrasle)

SURS

akreditacija programov, 
NPK

DA
(aplikacija, a ni 

predpisa)

DA
(klasičen obrazec, 

sklep SVŠ)

DA
(aplikacija, 

predpis)

DA
(prostovoljni 

vpis) 

DA
(obstaja IS, 

baza, na 
spletu) 

Bi lahko

-

-

I.
F
A
Z
A

II. 
F
A
Z
A

-

-

-

-

admin. evidence (ključna 
enota je program, NPK)

DA
(obstaja IS, baza za

aktivne programe, na 
spletu)

DELNO
(ne obstaja IS, le 

pilotna baza na SSVŠ
za bolonjce) 

DA
(obstaja IS, 

register NPK, na 
spletu) 

-

prevzem podatkov iz 
admin. evidenc na 
SURS

DA
(testno za aktivne 

programi)

NE
(še ni mogoče, v 

načrtu)

Bi lahko -

vzpostavitev stat. zbirke 
na SURS

- - - DELNO
(testna baza) 

dodatna orodja (SURS) - - - NE

v stat. raziskovanja
(neodvisna od admin.
okolja)

- - - DELNO

admin. evidence
(ključna enota je oseba,
podatek je izobrazba)

NE NE NAČRT 
(obrazci M s
1. 1. 2010)

-

v stat. raziskovanja
(vir admin. evidence)

- - - 1 PRIMER
MŠŠ/SURS



Statistična podatkovna baza in dodatna orodja

• Priprava dodatnih orodij za podporo različnim uporabnikom (kodirni 
seznami, e-iskalnik itd.)

• Priprava (testne) statistične podatkovne baze izobraževalnih 
aktivnosti/izidov



KLASIUS - sklepne misli 1/1
Uvajanje in nadgrajevanje poteka skladno z vizijo. Poteka 
pa zelo počasi, ovire in razlogi so številni:
• ozaveščenost o pomembnosti KLASIUS-a je premajhna ↔

pomanjkanje kadrov/sredstev, preobremenjenost udeleženih z 
rednimi in novimi bolj prioritetnimi nalogami, reorganizacije 
ministrstev in zamenjave kadrov;

• informatizacija evidenc in poslovnih procesov na področju 
šolstva poteka (pre)počasi, na področju visokega šolstva se 
šele začenja (2009: MVZT: razpis CRP-a za informacijski model);

• odsotnost enotnih državnih izhodišč in pravnega akta, ki bi 
določili, kako v novelah/novih zakonih urejati določbe, ki se 
nanašajo na urejanje evidenc (nujna uveljavitev koncepta, ki bi 
temeljil na IT možnostih in ki bi podpiral večnamenskost
evidenc). Rešitev: Slovenski interoperabilnostni okvir (SIO)?



KLASIUS - sklepne misli 1/2
Uvajanje KLASIUS-a poteka skladno z vizijo, v želji, da se
to področje uredi sistemsko in dolgoročno. 

“Nov pristop” bo omogočil:
• tekočo in sistematično vzdrževanje KLASIUS-a, 
• pripravo dodatnih orodij za enotno in lažjo uporabo KLASIUS-a.

V odnosu do KLASIUS-a, sprejetega z uredbo, to pomeni “dodano
vrednost” oz. “kakovost KLASIUS-a” in tudi zadovoljne uporabnike! 

Več o KLASIUS-u v kratkem na spletni strani Statističnega urada RS: 
www.stat.si


	KLASIUS – nov pristop k izgradnji standardnih klasifikacij��16. konferenca �Dnevi slovenske informatike  �15. – 17. april 2009
	VSEBINA IN NAMEN PREDSTAVITVE
	KLASIFIKACIJE – definicije in uporaba
	STANDARNE KLASIFIKACIJE – urejanje
	IZOBRAZBA/IZOBRAŽEVANJE – kot podatek  
	KLASIUS – okoliščine in razlogi za pripravo  
	KLASIUS – priprava in sprejem
	KLASIUS – nujnost dodatnih orodij! 
	KLASIUS - stanje in dosežki 
	Statistična podatkovna baza in dodatna orodja
	KLASIUS - sklepne misli 1/1
	KLASIUS - sklepne misli 1/2

