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VSEBINA IN NAMEN PREDSTAVITVE

VSEBINA PREDSTAVITVE
• Namen in uporaba KLASIUS-a 
• Sestava/zgradba KLASIUS-a
• Faze uvajanja KLASIUS-a
• Statistično poročanje in KLASIUS
• Kodiranje 

NAMEN PREDSTAVITVE: 
• podati osnovna pojasnila o KLASIUS-u, 
• podati informacije, ki bodo prispevale k razumevanju 

pomena in vloge KLASIUS-a v širšem kontekstu,
• podati osnovna načela za kodiranje programov po 

KLASIUS-u.



KLASIUS – namen in uporaba
Uredba o uvedbi in uporabi KLASIUS-a; Uradni list RS št. 46/2006
Metodološka pojasnila KLASIUS-a; Uradni list RS št 89/2006   
Dogovor o sodelovanju pri uvajanju KLASIUS-a (SURS, MŠŠ, MVZT, MDDSZ); 2007

NAMEN:
• zagotavljanje konsistentnih podatkov o vključenosti prebivalstva v 

izobraževanje in o izobrazbeni strukturi prebivalstva 
(metodološka osnova/orodje v vseh fazah statističnega procesa),   

• racionalizacija poslovanja javne uprave, poslovnih in drugih subjektov
(enoten standarden (kodni) zapis za določeno isto vsebino (aktivnost/izid 

izobraževanja), s čimer se omogoča povezljivost podatkov različnih evidenc).     

UPORABA: v statističnih raziskovanjih in v statističnih zbirkah ter v uradnih 
in drugih administrativnih zbirkah podatkov, in sicer za razvrščanje:
– aktivnosti izobraževanja (programi/smeri, druge enote izobraževanja),
– izidov izobraževanja (javno veljavna izobrazba –strokovni/znanstveni  

naslovi, NPK v certifikatnem sistemu, drugi izidi – merljivi in izkazljivi z 
listinami),

– sekundarnih enot: udeležencev izobraževanja, izvajalcev izobraževanja, 
učiteljev, zaposlenih, brezposelnih (itd.) v povezavi z aktivnostmi in izidi.

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



Sestava KLASIUS-SRV

16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazbaABCDDPodrobna skupina vrstČetrta

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

ABCOžja podskupina vrstTretja

16 Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in  
podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in 
podobna izobrazba

ABOžja skupina vrst Druga

1 Temeljno stopenjsko izobraževanjeAŠiroka skupina vrstPrva

Izsek iz KLASIUS-SRV
Vzorec 
kode

Ime klasifikacijske 
ravni

Klas. 
raven

KLASIUS-SRV: klasifikacija razvršča aktivnosti in izide glede 
na Segment, Raven/podraven ter na podrobno skupino Vrst, 
ki jo opredeljujejo druge značilnosti, specifične za 
posamezni segment in raven.

KLASIUS-SRV = upošteva koncept ISCED; ni pa identičen z ISCED



Sestava KLASIUS-P

3453 Upravljanje kadrov (kadrovski management) ABCDNacionalnospecifična področjaČetrta

345 Poslovodenje in upravljanjeABCPodrobna področjaTretja

34 Poslovne in upravne vedeABOžja področjaDruga

3 Družbene, poslovne upravne in pravne vedeAŠiroka področjaPrva

Izsek iz KLASIUS-SRV
Vzorec 
kode

Ime klasifikacijske ravni
Klas. 
raven

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

KLASIUS-P = identičen z ISCED 97 do 3-mestne kode



Uvajanje in nadgradnja KLASIUS-a; večfazni projekt
Prva faza:
• uvedba v akreditacijo (novih) programov in katalogov NPK,
• uvedba v admin. zbirke (obstoječih) programov in katalogov NPK

(razvidi/registri programov: MŠŠ, MVZT/SSRSViŠ; za NPK na MDDSZ/CPI),    
• vzpostavitev stat. zbirke izobraževalnih aktivnosti/izidov na SURS-u 

(prevzem podatkov iz admin. zbirk na MŠŠ, MVZT/SSRSViŠ, MDDSZ/CPI), 
• priprava podrobnejših kodirnih seznamov, e-iskalnika in drugih 

pripomočkov za bolj enotno in preprosto uporabo KLASIUS-a.    

Druga faza uvajanja KLASIUS-a:
• uvedba v admin. zbirke podatkov, v katerih je primarna enota oseba, 

izobrazba/NPK ali drug izid pa je podatek (atribut), vezan na osebo
(npr.: evidenca o zaposlenih, evidenca potreb po delavcih, evidenca iskalcev 

zaposlitev, štipendijske evidence, evidence vpisanih/diplomiranih …),
• uvedba v statistična raziskovanja

(postopno, v odvisnosti od uvedbe KLASIUS-a v admin. zbirke podatkov v prvi in 
drugi fazi).





Vzdrževanje in nadgrajevanje KLASIUS-a

Temelj: razvoj, nadgradnja in povezava informacijskih 
sistemov: 

• MŠŠ: baza programov �”e-register programov”: http://portal.mss.edus.si,
• MVZT, SSRSViŠ: baza visokošolskih študijskih programov �”e-register 

programov”,
• MDDSZ, CPI: “e-register” z NPK,
• ACS: baza programov za odrasle/dopolnilno izobraževanje,
• SURS: statistična zbirka izobraževalnih aktivnosti/izidov �”e-stat. register 

programov.

Ključni elementi povezljivosti: enolični identifikatorji za programe in 
kataloge NPK ter enotni standardni šifranti/klasifikacije. 



Statistično poročanje in KLASIUS



Uvajanje KLASIUS-a v statistična raziskovanja; analiza SURS-a 

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

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

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

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

vede« razvrsti kar 71,9% diplomantov.

10,8%10,9%Pravo38

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

1,7%1,7%Novinarstvo in obveščanje32

28,3%15,5%Družbene vede31

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

% na nivoju 
programa

% na nivoju 
najnižje enote

poroččččanje v ISCED področčččja

Ime kategorije
ISCED koda



Zaznana problematika:
1. struktura programov (različno strukturiranje: samo program; program/smer; 

program/smer/modul; program/modul, ipd., povezano z različno “vsebinsko širino”
programa),

2. multi-/inter-disciplinarnost programov (različno in naraščajoče prepletanje več
“disciplin” oziroma vsebinskih področij v enem programu),    

3. enopredmetni/dvopredmetni ter pedagoški/nepedagoški študij,
4. manjko kategorij/vsebinskih področij in druge pomanjkljivosti KLASIUS-P.

Reševanje problematike (za “statistične” namene uporabe KLASIUS-a!/:
Točki 1. in 2.: 
• uporaba načel kodiranja s KLASIUS-om (načelo pretežnosti/dominantnosti, načelo 

0/9; idr.), 
• kodiranje najnižjih programskih enot, torej smeri oz. modulov, in sicer na četrto 

klasifikacijsko raven KLASIUS–P (� koda KLASIUS-P na nivoju programa ima 
omejeno funkcijo v statističnem poročanju, kadar ima program smeri!).   

Točka 3.: prilagoditev načina statističnega poročanja (vprašalniki, shema zapisa za e-
poročanje),

Točka 4.: priprava predloga sprememb/dopolnitev KLASIUS-P, če se bo izkazalo za 
potrebno.

Uvajanje KLASIUS-a v statistična raziskovanja; analiza SURS-a



Statistična in nestatistična raba KLASIUS-a
Predstavljeni načini reševanja problemov uvajanja KLASIUS-a v statistična 

raziskovanja ne pomenijo nujno hkratnega in enako učinkovitega reševanja 
problematike uporabe KLASIUS-a za nestatistične namene*. 

V tem kontekstu izpostavljamo primer rešitve problematike kodiranja multi-/inter-
disciplinarnih programov.

• Rešitev je sprejemljiva in relativno učinkovita z vidika statistične uporabe 
KLASIUS-a, konkretno v povezavi z  izkazovanjem diplomantov po področjih 
izobraževanja. 

• Rešitev verjetno nima ustreznega učinka z vidika nestatistične uporabe 
KLASIUS-a, konkretno v povezavi z javnim financiranjem visokošolskih 
zavodov.           

* Opombe:  
Uredba uvaja KLASIUS kot metodološko osnovo z namenom izpolnjevanja 

osnovnih nalog SURS-a, kot taka ne določa drugih namenov.  
Primeri nestatistične rabe: uporaba KLASIUS-a pri presojanju upravičenosti do 

dodatka za vrsto in področje izobraževanje k Državni in Zoisovi štipendiji;  
uporaba KLASIUS-a v predlogu Uredbe o javnem finaciranju visokošolskih 
zavodov. 

Po mednarodnem pravilu odgovornost za “nestatistično” rabo klasifikacije ni na 
strani skrbnika klasifikacije, temveč na strani zakonodajalca oziroma 
pripravljalca tega besedila.



Kodiranje 

Pripomočki:
• Metodološka pojasnila KLASIUS 

– opis klasifikacij in opisi kategorij KLASIUS-a, 
– navedbe “sem spada” in “sem spada tudi” pri KLASIUS-SRV;
– primeri vsebin, ki jih “razvrščamo” in tistih, ki jih “ne razvrščamo”

pri KLASIUS-P. 
Uradni list RS, št. 89/2006; http://www.stat.si/klasje/klasje.asp

• Eurostatov priročnik: “Fields of Education and
training”
– http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/fields_of_education_and_

training_99/fields_of_education_and_training_manual_en.zip

• Načela razvrščanja: načelo največje skladnosti, načelo 
pretežnosti/dominantnosti, načelo 0/9.  



Kodiranje; KLASIUS-SRV 

Načelo največje skladnosti
� razvrstitev se opravi glede na to, s katerimi splošnimi 

posrednimi merili oziroma opisniki ravni/podravni se 
značilnosti “programa” najbolj ujemajo.   



Kodiranje; KLASIUS-P  
Postopek: “od zgoraj navzdol” (1.-, 2.-, 3.-, nato 4. mestna koda),
• Načelo pretežnosti/dominantnosti 

� odločilen pomen ima predmet - vsebina, ki je prevladujoča (običajno 
sovpada z največjo količino časa, namenjenega temu predmetu -
vsebini).     

• Načelo 0/9 (po predhodni uporabi načela pretežnosti/dominantnosti za 
določitev 3-mestne kode):
�***0: širok, splošen program oziroma program, ki vsebuje vsebine iz 

dveh ali več 4-mestnih Nacionalnospecifičnih področij v okviru istega 
3-mestnega Podrobnega področja,   

�***9: program, ki po načelu pretežnosti/dominantnosti spada v 
določeno 3-mestno Podrobno področje:   

• in obsega vsebine, za katere sicer ni dvoma, da spadajo v okvir tega 
določenega 3-mestnega Podrobnega področja, pa niso eksplicitno 
navedene kot 4-mestno Nacionalnospecifično področje (t.i. 
rezidualna kategorija/drugo),   

• ali pa obsega tudi vsebine iz drugih 3-mestnih Podrobnih področij.



Primer kodiranja; KLASIUS-P  
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo
62 Kmetijstvo, gozdarstvo ribištvo 
620 Kmetijstvo, gozdarstvo ribištvo (široki programi)
621 Poljedelstvo in živinoreja

6210 Poljedelstvo in živinoreja (podrobneje neopredeljeno)
6211 Poljedelstvo
6212 Zelenjadarstvo
6213 Sadjarstvo
6214 Živinoreja
6219 Poljedelstvo in živinoreja (drugo)

622 Hortikultura
623 Gozdarstvo in lov
624 Ribištvo

Program srednjega strok. izobraž.: Kmetijski tehnik: 6210
Program srednjega strok. izobraž.:  Kmetijsko gospodinjski tehnik: 6219
Visokošolski strok. štud. program 1. stopnje: Kmetijstvo – agronomija in 

hortikultura: 6219
Uni. štud. program 1. stopnje: Kmetijstvo – agronomija: 6210 



NADALJNJE  AKTIVNOSTI

Ugotovitve/predlogi SURS-a: 
– kodirati z veljavnim KLASIUS-om, zabeležiti nejasnosti, 
– problematiko/vprašanja/predloge posredovati na skupno “točko”

(SURS: suzana.kasnik@gov.si, v vednost na SSRSViŠ
izidor.golob@gov.si)

– tekoče oblikovati rešitve in jih posredovati vsem uporabnikom 
(skrbnik oziroma skupaj: SURS, SSRSViŠ, MVZT),

– dodelati načela kodiranja (skupaj: skrbnik in uporabniki),
– oblikovati končni predlog sprememb/dopolnitev, če se bo 

izkazalo za potrebno (skupaj: skrbnik in uporabniki)
– doreči postopke in akterje v procesu preverjanja in zagotavljanja 

kakovosti kodiranja.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


