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Opisi kategorij KLASIUS-P-16 so del Metodoloških pojasnil klasifikacijskega 

sistema izobraževanja in usposabljanja (z oznako MP-KLASIUS-2.1). MP-

KLASIUS-2.1 je na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o državni statistiki 

(Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in drugega odstavka 5. člena Uredbe o uvedbi in 

uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, 

št. 46/06 in 8/17) določila generalna direktorica Statističnega urada Republike 

Slovenije po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje in 

ministrstva, pristojnega za nacionalne poklicne kvalifikacije (Številka: 9600-

1/2017/10; Ljubljana, dne 6. novembra 2017).          
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00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi   

 

Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi so tiste/tisti, ki zagotavljajo osnovno - 

temeljno izobraževanje in razvoj osebnih spretnosti ter ki pokrivajo širok sklop 

predmetov in se ne osredinjajo izrazito na posamezno široko ali ožje področje, označeno 

s kodnimi oznakami od »01« do »10«.  

Aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja s poudarkom na specifičnem 

predmetu se uvrščajo v široka področja, označena s kodnimi oznakami od »01« do 

»10«. Aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja na terciarni stopnji se uvrščajo 

v  široko področje 00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi le izjemoma.  

001 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi  

0011 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 

Podrobno področje 0011 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi obsega 

predmetnospecifične vsebine, namenjene razvijanju temeljnega znanja in spretnosti iz 

branja, pisanja in računstva skupaj z osnovnim razumevanjem drugih predmetov, kot so 

npr. zgodovina, geografija, naravoslovje, družboslovje, umetnost, glasba ipd. 

 

V to podrobno področje se npr. razvrščajo naslednje aktivnosti in izidi izobraževanja in 

usposabljanja:   

Osnovnošolsko izobraževanje/izobrazba 
Gimnazijsko izobraževanje/izobrazba (splošno) 
Gimnazijsko izobraževanje/izobrazba (strokovno) 

 

Sem spada: 

 aktivnosti in izidi, ki praviloma sestavljajo nižjo in višjo stopnjo 

osnovnošolskega izobraževanja;  

 aktivnosti in izidi srednješolskega izobraževanja, katerih predmetna usmeritev ni 

izrazita ali pri katerih so predmeti, kot so humanistika, družboslovje, 

naravoslovje ipd., poudarjeni samo v manjši meri. 

002  Pismenost in matematična pismenost 

0021  Pismenost in matematična pismenost  

Podrobno področje 0021 Pismenost in matematična pismenost obsega   

predmetnospecifične vsebine, namenjene razvijanju znanj in spretnosti predvsem slabo 

pismenih odraslih. Te se nanašajo na osnovne spretnosti branja, pisanja in aritmetike. 

To podrobno področje se od podrobnega področja 0011 Splošne izobraževalne 

aktivnosti/izidi loči po značilni starosti udeležencev (programi so namenjeni predvsem 

odraslim).  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z glavno predmetno specifično vsebino: 

 
Funkcionalna pismenost 
Matematična pismenost 
Pismenost 
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003  Osebne spretnosti in osebnostni razvoj 

0031  Osebne spretnosti in osebnostni razvoj 

Podrobno področje 0031 Osebne spretnosti in osebnostni razvoj obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki jih je mogoče opredeliti s sklicevanjem na učinke  na 

posameznikove  zmožnosti (mentalne, socialne itd.). V to podrobno področje spadajo 

aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja, ki niso vključeni v 0011 Splošne 

izobraževalne aktivnosti/izidi ali v 0021 Pismenost in matematična pismenost.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Argumentacija in predstavitev  
Komunikacijske spretnosti  
Predstavitvene tehnike 
Razvoj umskih spretnosti 
Razvoj vedenjskih zmožnosti 
Timsko delo 
Upravljanje s časom 
Urjenje spretnosti prepričljivosti 
Urjenje spretnosti sodelovanja 
Usposabljanje na področju razvoja družinskega življenja 

Sem spada: 

 izobraževanje in usposabljanje na področju vodenja v smislu  osebnostnega 

razvoja;  

 izobraževanje in usposabljanje, povezano z delovnim mestom in delovnimi 

zadolžitvami, če se to nanaša bolj na osebnostni kot delovni razvoj;  

 programi za osebe s posebnimi potrebami, ki se nanašajo na načine urejanja 

njihovega vsakodnevnega življenja. 

Sem ne spada:  

 vodenje v povezavi z menedžmentom (glejte podrobno področje 0413 

Poslovanje in upravljanje, menedžment). 

 

01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 

011 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 

0111 Izobraževalne znanosti 

Podrobno področje 0111 Izobraževalne znanosti obsega predmetnospecifične vsebine, 

ki se nanašajo na spoznavanje in razvijanje znanj in spretnosti, povezanih z učnim 

procesom ter teorijami, metodami in tehnikami posredovanja znanj drugim.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Didaktika 
Kurikularna teorija 
Preverjanje, ocenjevanje in merjenje v izobraževanju 
Vrednotenje in raziskovanje v izobraževanju 

Sem ne spada:  



7/46 
 

 programi usposabljanja učiteljev, ki združujejo izobraževalne znanosti s prakso 

poučevanja (ti spadajo v eno izmed podrobnih področij: 0112 Izobraževanje 

vzgojiteljev predšolskih otrok; 0113 Izobraževanje učiteljev brez predmetne 

specializacije; 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo). 

0112  Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok  

Podrobno področje 0112 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na teorije, metode in prakse vzgoje in 

izobraževanja otrok do približno šestega ali sedmega leta starosti v formalnem vzgojno-

izobraževalnem okolju, praviloma na pred-primarni ravni (»pre-primary/early childhood 

educational development levels«).  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok 
Usposabljanje vzgojiteljev predšolskih otrok   

Sem ne spada: 

 izobraževanje in usposabljanje na področju oskrbe otrok zunaj formalnega 
šolskega okolja (glejte podrobno področje 0922 Varstvo otrok in storitve za 
mlade). 

0113  Izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije 

Podrobno področje 0113 Izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije 

obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na teorije, metode in prakse 

zagotavljanja primernega temeljnega znanja branja, pisanja in matematike skupaj s 

temeljnim razumevanjem drugih predmetov, kot so zgodovina, geografija, družboslovje 

ipd., za otroke, stare običajno od 6 ali 7 let do 10 let.  Predmetna specializacija je manj 

poudarjena kot na podrobnem področju 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno 

specializacijo.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo te aktivnosti in izidi izobraževanja in 

usposabljanja:  

 
Izobraževanje učiteljev razrednega pouka 
Izobraževanje učiteljev v programih pismenosti za odrasle 
Poučevanje učencev s posebnimi potrebami 
 

Sem spada: 

 izobraževanje in usposabljanje učiteljev za poučevanje odraslih na področju 

tovrstnega temeljnega znanja ter za poučevanje tovrstnega temeljnega znanja in 

spretnosti za priseljence v njihovem domačem ali prvem jeziku. 

 

Sem ne spada: 

 izobraževanje in usposabljanje učiteljev s predmetno specializacijo, tudi če je 

namenjeno poučevanju otrok v osnovnošolskem izobraževanju (glejte podrobno 

področje 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo).  

0114  Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo 

Podrobno področje 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na teorije, metode in prakse poučevanja 
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določenega predmeta, najpogosteje na srednješolskih in posrednješolskih ravneh  

izobraževanja.  Programi – izobraževanja in usposabljanja, vključeni v to podrobno 

področje, pogosto obsegajo predmet (ali več predmetov), ki se bo poučeval (bodo 

poučevali).  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Izobraževanje učiteljev splošnoizobraževalnih – teoretičnih predmetov (npr. 
matematika, zgodovina)  
Izobraževanje učiteljev tujih/drugih jezikov 
Izobraževanje učiteljev za poučevanje športne vzgoje 
Izobraževanje učiteljev za poučevanje tehniških in drugih poklicno usmerjenih 
predmetov 

Sem spada: 

 programi izobraževanja in usposabljanja za univerzitetne predavatelje; 

 programi izobraževanja in usposabljanja za inštruktorje za delo na delovnih 

mestih in za  spretnosti, povezane z »delovnim življenjem«, 

 programi izobraževanja in usposabljanja za poučevanje praktičnih in 

umetnostnih predmetov. 

 

Sem ne spada: 

 usposabljanje športnih vaditeljev (glejte podrobno področje 1014 Šport). 

 

 

018  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne 
znanosti in izobraževanje učiteljev 

0188  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne 
znanosti in izobraževanje učiteljev 

V dopolnilno kategorijo 0188 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev se razvrščajo 

»interdisciplinarne« izobraževalne aktivnosti/izidi, v katerih je največ učnega časa 

namenjenega za »izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev« 

Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16.     

 

02 Umetnost in humanistika 

021 Umetnost 

0211 Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja 

Podrobno področje 0211 Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska 

proizvodnja obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na tehnike in 

spretnosti pri izdajanju knjig ali časopisov, na radijsko, televizijsko filmsko in video 

ustvarjanje in produkcijo, na produkcijo studijske glasbe in na grafično reprodukcijo. 

Obsega tudi metode barvne reprodukcije, fotografiranja in grafične ponazoritve.   

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z  naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Animacije 
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Filmsko in televizijsko snemanje  
Fotografija 
Knjigoveštvo in dodelava (tiskarstvo) 
Oblikovanje interaktivnih medijev 
Produkcija studijske glasbe 
Računalniška grafika 

Sem spada: 

 namizno založništvo in stavljenje (tiskarstvo). 

 

Sem spada tudi: 

 filmska in televizijska režija ter scenaristika. 

Sem ne spada: 

 programi in druge aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za uporabo 

posebnih aplikacij programske opreme za namizno založništvo in razvoj spletnih 

strani (glejte podrobno področje 0611 Uporaba računalnika); 

 novinarstvo ter obveščanje (ubeseditev in vsebina člankov) (glejte podrobno 

področje 0321 Novinarstvo in medijske študije). 

0212  Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje 

Podrobno področje 0212 Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko 

oblikovanje obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na ustvarjalno 

kombiniranje linij, form in materialov pri oblikovanju in izdelovanju npr. modnih 

oblačil, industrijskih izdelkov, notranje opreme; obsega tudi oblikovanje in opremljanje 

prostora.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Aranžiranje 
Arhitektura interiera  
Dekoriranje interiera 
Industrijsko oblikovanje 
Modno oblikovanje  
Scenografija 

Sem ne spada:  

 projektiranje stavb (glejte podrobno področje 0731 Arhitektura, prostorsko 

načrtovanje in urbanizem);  

 industrijsko oblikovanje, če je pri študiju poudarek na tehničnih predmetih, in ne 

na umetniškem oblikovanju (razvrsti se v ustrezno podrobno področje v okviru 

ožjega področja 071 Tehnika);   

 oblikovanje in grafično oblikovanje (glejte podrobno področje 0211 

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja).   

0213  Likovna umetnost 

Podrobno področje 0213 Likovna umetnost obsega predmetnosdpecifične vsebine, ki 

se nanašajo na vizualne oblike ustvarjalnega izražanja, na teorijo, tehnike in izvedbo s 

produkcijo na področju likovne umetnosti. 

  

V to področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja z 

naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 
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Grafika (umetniška) 
Kiparstvo 
Slikarstvo  
Umetnostna teorija 

Sem spada: 

 skiciranje (umetniško). 

Sem spada tudi: 

 konserviranje in restavriranje umetnin.   

Sem ne spada:  

 izobraževanje in usposabljanje na področju oblikovanja keramike, lončarstva 

ipd. (glejte podrobno področje 0214 Domača in umetnostna obrt (unikatni, 

umetniški izdelki)); 

 arhitektura (glejte podrobno področje 0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje 

in urbanizem); 

 izobraževanje in usposabljanje učiteljev na področju umetnosti (glejte podrobno 

področje 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo). 

Sem prav tako ne spada: 

 umetnostna zgodovina (glejte podrobno področje 0229 Humanistika (razen 

jezikov), drugo).   

0214  Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) 

Podobno področje 0214 Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) 

obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na tehnike in spretnosti izbrane 

obrti, kot so draguljarstvo, lončarstvo, tkalstvo, rezbarstvo ipd.   

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z  naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Izdelovanje glasbil, neindustrijsko 
Izdelovanje vezenin  
Oblikovanje keramike 
Popravila in uglaševanje glasbil  
Tkalstvo (domača in umetnostna obrt) 
Umetnostno kovaštvo 
Zlatarstvo 

Sem spada: 

 ohranjanje predmetov kulturne dediščine.  

Sem spada tudi: 

 unikatno kamnoseštvo. 

Sem ne spada:  

 industrijska (serijska, mehanizirana) proizvodnja lončenih izdelkov, tkanin, 

vezenin; aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja s tako vsebino se 

razvrščajo v ustrezno podrobno področje v okviru širokega področja 07 Tehnika, 

proizvodne tehnologije in gradbeništvo. 

0215  Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti  

Podrobno področje 0215 Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na principe in tehnike, povezane z 

nastopanjem, ki vključuje glasbo, govor, gibanje, oponašanje, igranje vlog, 

improvizacijo in odrske veščine. 
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V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Balet  
Dirigiranje (glasba) 
Dramska igra 
Gledališka režija 
Koreografija 
Skladanje (glasba) 

Sem spada:  

 manekenstvo.  

Sem spada tudi:  

 kostumografija. 

Sem ne spada:  

 izobraževanje in usposabljanje učiteljev na področju glasbe in drugih odrskih 

umetnosti (glejte podrobno področje 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno 

specializacijo). 

Sem prav tako ne spada: 

 muzikologija ter zgodovina glasbe (glejte podrobno področje 0229 Humanistika 

(razen jezikov), drugo).  
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022 Humanistika (razen jezikov) 

0221 Religija in teologija 

Podrobno področje 0221 Religija in teologija obsega predmetnospecifične vsebine, ki 

se nanašajo na verska prepričanja, koncepte, simbole, izražanja in duhovna besedila.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Študij različnih religij 
Študij verskih knjig 
Teologija 
Zgodovina verstev 

Sem spada:  

 programi in druge izobraževalne aktivnosti za otroke in mladostnike, ki se 

običajno izvajajo v verskih šolah ali semeniščih, v samostanih in podobnih 

ustanovah, s ciljem, da se pri udeležencih poveča zanimanje za načela 

veroizpovedi in da se ustrezno seznanijo z versko filozofijo kot pripomočkom 

pri širjenju vere.  

Sem ne spada:  

 islamsko pravo (glejte podrobno področje 0421 Pravo).  

0222  Zgodovina in arheologija 

Podrobno področje 0222 Zgodovina in arheologija obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na pretekle dogodke, še posebej na politični, družbeni in na 

gospodarski razvoj države, celine in sveta. Obsega tudi predmetnospecifične vsebine, ki 

se nanašajo na proučevanje starodavnih civilizacij z znanstveno analizo izkopanin.  

 

V to področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja z 

naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Arheologija 
Kulturna zgodovina 
Folkloristika 
Zgodovina 

Sem spada: 

 ohranjanje kulturne dediščine;  

 zgodovina znanosti in zgodovina tehnologije.  

Sem ne spada:  

 proučevanje književnosti v povezavi s proučevanjem posameznega jezika oz. 

primerjalna književnost (glejte podrobno področje 0232 Književnost in 

jezikoslovje); 

 zgodovina ekonomije (glejte podrobno področje 0311 Ekonomija). 

 

Sem prav tako ne spada: 

 konserviranje in restavriranje umetnin (glejte podrobno področje 0213 Likovna 

umetnost); ohranjanje arhitekturne dediščine (glejte 0731 Arhitektura, 

prostorsko načrtovanje in urbanizem).     
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0223 Filozofija in etika 

Podrobno področje 0223 Filozofija in etika obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na filozofijo in etiko ter z njima povezane predmete, ki se ukvarjajo z 

doumevanjem življenja.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično  vsebino: 

 
Etika 
Logika 
Morala 
Filozofija 

Sem spada tudi: 

 filozofija umetnosti, estetika, filozofija znanosti in tehnologije.  

Sem ne spada:  

 religije in verstva (glejte podrobno področje 0221 Religija in teologija). 

023  Jeziki  

0231  Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)  

Podrobno področje 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) 
obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na strukturo in sestavo jezikov, ki 
se poučujejo kot drugi ali tuji jezik (tj. kot jeziki, katerih poučevanje je namenjeno tistim, 
za katere ti jeziki niso materni jeziki oz. ki teh jezikov ne govorijo tekoče). To podrobno 
področje vključuje proučevanje povezanih kultur, književnosti, jezikoslovja in fonetike, 
če se nanaša na jezik, katerega znanje se pridobiva, in je del enakega programa ali 
druge aktivnosti in izida izobraževanja in usposabljanja. Klasični ali mrtvi jeziki so 
vključeni v to podrobno področje, ob predpostavki, da ni maternih govorcev tega jezika 
in sta zato način poučevanja in vsebina učnega načrta bolj podobna poučevanju tujih 
jezikov. 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino:  

Klasični jeziki 
Prevajalstvo 
Tolmačenje 
Tuji oz. drugi jeziki  
Znakovni jeziki 
 

Sem ne spada:  

 programi maternega jezika ali prvega jezika, ki so namenjeni domačim in 
tekočim govorcem jezika, tudi če ta jezik ni državni jezik, npr. programi za 
priseljence, ki se učijo maternega jezika (glejte 0232 Književnost in 
jezikoslovje).  

0232   Književnost in jezikoslovje 

Podrobno področje Književnost in jezikoslovje obsega predmetnospecifične vsebine, 
ki se nanašajo na materni oz. prvi jezik, tj. na vedo o tem jeziku in na književnost v tem 
jeziku.  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino:  

Jezikoslovje  
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Književnost  
Kreativno pisanje  
Materni oz. prvi jezik  
Staroselski jeziki 

Sem spada:  

 jeziki, ki se poučujejo kot prvi jezik (»materni jezik«), tudi če jezik ni uradni 

jezik države (npr. programi za priseljence);  

 lokalni in regionalni jeziki, če so prvi jeziki, ki jih govori pomembna manjšina v 

državi in so namenjeni vsaj »usposobljenim govorcem jezika«;  

 primerjalna književnost; 

 splošno jezikoslovje, ki ni povezano s študijem posameznega jezika. 

Sem ne spada:  

 jezikovni programi, če se jezik poučuje kot tuji ali drugi jezik (glejte podrobno 

področje 0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo);  

 programi opismenjevanja (glejte podrobno področje 0021 Pismenost in 

matematična pismenost;  

 programi znakovnih jezikov (glejte podrobno področje 0321 Usvajanje jezikov 

(drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)). 

028  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in 
humanistika  

0288  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in 
humanistika 

V dopolnilno kategorijo 0288 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno umetnost in humanistika se razvrščajo »interdisciplinarne« izobraževalne 

aktivnosti/izidi, v katerih je največ učnega časa namenjenega za »umetnost in 

humanistiko«. 

Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16.     

 

 

 

03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

031 Družbene vede in vedenjske znanosti 

0311  Ekonomija 

Podrobno področje 0311 Ekonomija obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na ekonomsko politiko, teorijo in odločanje.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Ekonometrija 
Makroekonomija 
Politična ekonomija 
Zgodovina ekonomije 

Sem spada: 

 družbeni računi. 

Sem spada tudi: 
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 sektorska in regionalna ekonomija; 

 ekonomika gospodarske rasti in razvoja; 

 javne finance; mednarodne finance; denarništvo in denarni sistem. 

Sem ne spada:  

 programi in druge aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja, s 

poudarkom na poslovnih vedah (razvrščajo se v ustrezno podrobno področje v 

okviru ožjega področja 041 Poslovne in upravne vede); 

 ekonomika gospodinjstva (glejte podrobno področje 1011 Storitve za 

gospodinjstva).  

0312 Politologija, odnosi posameznik-družba-država 

Podrobno področje 0312 Politologija, odnosi posameznik-družba-država obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na načela vladanja in politična načela 

oziroma prakse. Podrobno področje vsebuje predmete, ki obravnavajo proučevanje 

pravic in dolžnosti državljanov. 

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Človekove pravice 
Državoznanstvo 
Javne politike 
Mednarodni odnosi 
Mirovne študije in preučevanje konfliktov  
Politična zgodovina 
Politologija 

Sem spada tudi:  

 evropske študije, 

 diplomacija.  

Sem ne spada: 

 preučevanje politične ekonomije (glejte podrobno področje 0311 Ekonomija). 

0313 Psihologija 

Podrobno področje 0313 Psihologija obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na proučevanje človeškega uma in obnašanja (vedênja) kot rezultata razlik 

med posamezniki, njihovih izkušenj in okolja.  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino:  

  
Kognitivna znanost 
Psihoanaliza 
Psihologija 
Psihoterapija 

Sem spada tudi:  

 socialna in politična psihologija.  

0314 Sociologija in študiji kultur 

Podrobno področje 0314 Sociologija in študiji kultur obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na proučevanje človeških bitij in njihovo vedenje v skupinah ter 

odnos do družbe.  
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V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Antropologija 
Demografija 
Družbena geografija  
Etnologija 
Kulturologija 
Sociologija 
Študiji spola  

Sem spada tudi: 

 migracije ter religiologija.  

Sem ne spada:  

 socialno delo (glejte podrobno področje 0923 Socialno delo in svetovanje); 

 geografija (fizična) (glejte podrobno področje 0532 Geoznanosti). 

 

032  Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost 

0321  Novinarstvo in medijske študije 

Podrobno področje 0321 Novinarstvo in medijske študije obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na teorijo in prakse novinarstva/poročanja, na teoretska in 

veščinska znanja za kritično razumevanje družbenih, kulturnih in političnih vidikov 

medijev in komuniciranja.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Množično komuniciranje (ubeseditev in vsebina) 
Novinarstvo 
Obveščanje (ubeseditev in vsebina) 
Urednikovanje 

Sem spada tudi: 

 mediji in komuniciranje. 

Sem ne spada:  

 tehnike množične komunikacije, npr. tisk in radijska/TV-produkcija (glejte 

podrobno področje 0211 Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in  multimedijska 

proizvodnja); 

 stavljenje (tiskarstvo), namizno založništvo (glejte podrobno področje 0211 

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja);  

 odnosi z javnostmi (glejte podrobno področje 0414 Marketing in oglaševanje). 

0322  Bibliotekarstvo in informacijska znanost 

Podrobno področje 0322 Bibliotekarstvo in informacijska znanost obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na metode izbiranja, pridobivanja, 

organiziranja in shranjevanja zbirk informacij in znanja ter na omogočanje uporabe 

informacij v vseh oblikah.  
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V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Arhivistika 
Bibliotekarstvo 
Dokumentalistika 
Informacijska znanost 
Kuratorstvo 

Sem spada: 

 muzeologija.  

Sem ne spada:  

 ohranjanje kulturne dediščine (glejte podrobno področje 0222 Zgodovina in 

arheologija).  

 

038 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost 

0388 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost 

V dopolnilno kategorijo 0388 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost se razvrščajo 

»interdisciplinarne« izobraževalne aktivnosti/izidi, v katerih je največ učnega časa 

namenjenega za »družbene vede, novinarstvo in informacijsko znanost«. 

Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16.     

04 Poslovne in upravne vede, pravo 

041 Poslovne in upravne vede  

0411  Računovodstvo in revizija 

Podrobno področje 0411 Računovodstvo in revizija obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na izvajanje in beleženje finančnih transakcij ter na revizijo.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Davčno računovodstvo 
Davščine 
Knjigovodstvo 
Računovodstvo 
Revizija 

Sem spada:  

 davčni menedžment. 

Sem ne spada:  

 davčno pravo (glejte podrobno področje 0421 Pravo). 

0412  Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo 

Podrobno področje 0412 Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na načrtovanje, usmerjanje, organizacijo 

ter nadzor finančnih dejavnosti in storitev. Obsega tudi nadzor nad finančnimi viri 
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organizacij, ustanov in posameznikov ter zagotavljanje finančnih storitev za podjetja in 

posameznike.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Bančništvo in finance 
Bančno blagajništvo 
Borzno posredništvo 
Naložbe in vrednostni papirji 
Pokojninsko zavarovanje 
Socialno zavarovanje  
Zavarovalništvo 

Sem spada tudi: 

 mednarodne poslovne finance; 

 osebne finance. 

Sem ne spada:  

 aktuarstvo (glejte podrobno področje 0542 Statistika). 

0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment 

Podrobno področje 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na načrtovanje, usmerjanje in upravljanje 

funkcij ter dejavnosti organizacij in ustanov. V to podrobno področje spadajo 

izobraževanja in usposabljanja iz menedžmenta, ki obsegajo tudi upravljanje, 

ekonomijo, finance ipd., če je poudarek na menedžmentu in upravljanju.  

  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja z naslednjo 

glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Upravljanje 
Menedžment v izobraževanju 
Podjetniško usposabljanje 
Menedžment logistike  
Organizacijska teorija in vedenje 
Menedžment oskrbnih verig 
Menedžment človeških virov 
Zaposlovanje 
Javna uprava 

Sem spada:  

 vodenje v povezavi z menedžmentom.  

Sem spada tudi: 

 projektni menedžment;   

 poslovna logistika ter ekonomika logističnih sistemov.  

Sem ne spada:  

 vodenje v smislu osebnostnega razvoja (glejte podrobno področje 0031 Osebne 

spretnosti in osebni razvoj). 

 administracija kot pisarniško delo (glejte podrobno področje 0415 Tajniško in 

administrativno delo). 
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0414 Marketing in oglaševanje 

Podrobno področje 0414 marketing in oglaševanje obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na promoviranje postopkov izmenjave blaga in storitev med 

organizacijami in/ali posamezniki ter na vedenje in potrebe potrošnikov. Vključuje 

proučevanje vloge razvoja produktov, določanja cen, distribucije, oglaševanja in 

prodaje, da bi se dosegla čim večja poslovna uspešnost.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Marketing 
Odnosi z javnostmi 
Oglaševanje 
Pospeševanje prodaje 
Raziskava trga 
Vedenje porabnikov  

Sem spada tudi: 

 osebna prodaja; 

 strateško upravljanje mednarodnega trženja. 
  

0415  Tajniško in administrativno delo 

Podrobno področje 0415 Tajniško in administrativno delo obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na proučevanje administrativnih postopkov 

in prakse, na pisarniške tehnologije, administrativno-uradniške veščine, stenografijo, 

vnašanje podatkov ipd. 

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 
 
Delovanje pisarniške opreme 
Poslovna korespondenca 
Receptorstvo (razen hotelsko) 
Sodno zapisnikarstvo 
Upravljanje telefonske centrale 
Upravno in tajniško poslovanje 
Vnašanje podatkov 

Sem spada:  

 izobraževanja in usposabljanja za tajniško delo, ki med drugim vključujejo tudi 

računalniške tečaje in/ali jezikovne tečaje; 

 specializirane aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja za 

administrativno-tajniško delo na področju medicine, prava, računovodstva ipd. 

 

Sem ne spada: 

 uporaba računalniške programske opreme, če je to samostojna vsebina aktivnosti 

in izidov izobraževanja in usposabljanja (glejte podrobno področje 0611 

Uporaba računalnika); 

 pisarniški menedžment (glejte podrobno področje 0413 Poslovanje in 

upravljanje, menedžment);   

 hotelsko receptorstvo (glejte podrobno področje 1013 Hotelirstvo in gostinstvo). 



20/46 
 

0416 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno  

Podrobno področje 0416 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na kupovanje in prodajo blaga in storitev, 

vključno z upravljanem zalog, cenovnimi praksami, preprečevanjem izgub, s prodajnimi 

sistemi in postopki. Vključuje proučevanje poslovanja in tendenc v trgovini na debelo in 

drobno.   

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino:  

 
Demonstrativne tehnike (prodaja) 
Nakup in prodaja 
Obvladovanje zalog 
Poslovanje z nepremičninami 
Prodaja na dražbi 
Prodaja na drobno 
Skladiščenje 
Služba za pomoč strankam 

Sem spada:  

 kupovanje, javno naročanje in pogodbe; 

 telefonska prodaja. 

0417  Delovne spretnosti 

Podrobno področje 0417 Delovne spretnosti obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na strukturo in funkcije življenja v delovnem okolju. Vključujejo 

usposabljanja zaposlenih, povezana z delovnim mestom in delovnimi nalogami.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Delovanje v sindikatih  
Delovni razvoj (zaposlenih) 
Organiziranje na delovnem mestu 
Usposabljanje za storitve za stranke 
Znanje o podjetju 

Sem spada:  

 izobraževanje in usposabljanje osebja, povezano z delovnim mestom ali 

delovnimi nalogami.   

Sem ne spada:  

 izobraževanje in usposabljanje, povezano z delovnim mestom in delovnimi 

zadolžitvami, če se nanaša bolj na osebnostni razvoj kot na delo (glejte 

podrobno področje 0031 Osebne spretnosti in  osebni razvoj); 

 zdravje in varnost na delovnem mestu (glejte podrobno področje 1022 Varnost 

in zdravje pri delu); 

 aktivnosti in izidi izobraževanja, ki obsegajo proučevanje delovnega življenja z 

vidika trga dela, socialnih partnerjev, industrijske psihologije, se razvrščajo v 

ustrezna podrobna področja v okviru ožjega področja 031 Družbene vede in 

vedenjske znanosti. 
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042 Pravo 

0421 Pravo 

Podrobno področje 0421 Pravo obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na 

načela in postopke za formalno ohranjanje družbenega reda. Obsega izobraževanje in 

usposabljanje za pravne strokovnjake: odvetnike, tožilce, sodnike in za sorodne 

pravniške poklice.  

  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z  naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Delovno pravo 
Gospodarsko pravo 
Kazenskopravne znanosti 
Notariat 
Pravna praksa 
Pravna zgodovina 
Pravo avtohtonega prebivalstva 
Pravoznanstvo 

Sem ne spada:  

 usposabljanje sodnih zapisnikarjev (glejte podrobno področje 0415 Tajniško in 

administrativno delo); 

 policijski študiji (glejte podrobno področje 1032 Varnost, varovanje, zaščita in 

reševanje). 

 

048  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in 
upravne vede, pravo 

0488  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in 
upravne vede, pravo 

V dopolnilno kategorijo 0488 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno poslovne, in upravne vede, pravo se razvrščajo »interdisciplinarne« 

izobraževalneaktivnosti/izidi, v katerih je največ učnega časa namenjenega za 

»poslovne in upravne vede, pravo«. 

Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16.     

 

 

 

05 Naravoslovje, matematika in statistika  

051  Biološke in sorodne vede  

0511  Biologija 

Podrobno področje 0511 Biologija obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo 

na proučevanje  strukture, funkcije, razmnoževanja, rasti, razvoja in obnašanja vseh 

živih organizmov.  
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V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Biologija 
Botanika 
Entomologija 
Genetika 
Mikologija 
Mikrobiologija 
Molekularna biologija 
Zoologija 

Sem spada tudi: 

 strukturna in funkcionalna biologija. 

Sem ne spada:  

 okoljske znanosti, ki proučujejo povezavo med živimi organizmi in okoljem 

(glejte podrobno področje 0521 Okoljske znanosti);  

 kemični procesi v živih organizmih; biokemija, toksikologija, farmakologija itd.; 

(glejte podrobno področje 0512 Biokemija). 

0512  Biokemija 

Podrobno področje 0512 Biokemija obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na proučevanje kemije živih organizmov, vključno, vendar ne omejeno na živo 

snov. 

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposablja z 

naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Biološka kemija 
Celična tehnologija 
Forenzične znanosti 
Genska koda (DNK, RNK) 
Genetski inženiring 
Farmakologija 
Tehnologija tkivnih kultur 
Toksikologija 
Virologija  

Sem spada:  

 biotehnologija. 

 

052 Okolje (razen okoljevarstvene tehnologije) 

0521 Okoljske znanosti 

Podrobno področje 0521 Okoljske znanosti obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na proučevanje organizmov v odnosu do drugih organizmov in do okolja.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Ekologija 
Okoljske znanosti 
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Sem ne spada: 

 zoologija (glejte podrobno področje 0511 Biologija); 

 ohranjanje narave (glejte podrobno področje 0522 Naravno okolje in divje 

živali); 

 ekološka tehnologija (glejte podrobno področje 0712 Okoljevarstvena 

tehnologija).  

 

0522 Naravno okolje in divje živali 

Podrobno področje 0522 Naravno okolje in divje živali obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na proučevanje odnosov med živimi organizmi v naravnem 

okolju zaradi zaščite narave in divjih živali, vključno z vsebinami, povezanimi z 

vzpostavljanjem in ohranjanjem naravnih parkov, da bi zaščitili prvotno naravno stanje.   

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Ohranjanje narave 
Upravljanje naravnih parkov in divjih živali   
 

Sem spada: 

 naravovarstveno nadzorništvo.   

Sem ne spada: 

 kmetijstvo, hortikultura in gozdarstvo; aktivnosti in izidi izobraževanja in 

usposabljanja s temi predmetnospecifičnimi vsebinami se razvrščajo v ustrezno 

podrobno področje v okviru širokega področja 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, 

ribištvo in veterinarstvo; 

 lov (glejte podrobno področje 0821 Gozdarstvo in lov). 

 

 

053 Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede) 

0531 Kemija 

Podrobno področje 0531 Kemija obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo 

na proučevanje snovi in njihovih elementov in reakcij pri njihovih kombinacijah.    

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Anorganska kemija 
Organska kemija 
Fizikalna kemija 

Sem ne spada:  

 biokemija (glejte podrobno področje 0512 Biokemija). 

0532 Geoznanosti 

Podrobno področje 0532 Geoznanosti obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na sestavo in strukturo zemlje, vključno s hidrosfero in z  atmosfero.  
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V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Geofizika 
Geografija (fizična) 
Geologija 
Geomatika 
Meteorologija 
Oceanografija 
Raziskovanje podnebja 
Seizmologija 

Sem spada tudi: 

 krasoslovje. 

Sem ne spada:  

 družbena geografija (glejte podrobno področje 0314 Sociologija in študiji 

kultur); 

 pedologija (glejte podrobno področje 0811 Poljedelstvo in reja živali).  

Sem prav tako ne spada: 

 geodezija in geodetsko inženirstvo (glejte podrobno področje 0731 Arhitektura, 

prostorsko načrtovanje in urbanizem); 

 geoprostorska tehnologija (glejte podrobno področje 0731 Arhitektura, 

prostorsko načrtovanje in urbanizem); 

 daljinsko zaznavanje (glejte podrobno področje 0731 Arhitektura, prostorsko 

načrtovanje in urbanizem). 

0533 Fizika 

Podrobno področje 0533 Fizika obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na 

lastnosti materije in energije in na njuno medsebojno delovanje, vključno z astronomijo 

in vedo o vesolju.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z  naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Astronomija 
Astrofizika 
Kemijska fizika 
Medicinska fizika 
Optika 
Fizika 
Veda o vesolju 

Sem spada: 

 biofizika.  

Sem ne spada:  

 optična tehnologija v medicini (glejte podrobno področje 0914 Medicinska 

diagnostična in terapevtska tehnologija); 

 izdelava optičnih leč − medicinski pripomoček (glejte podrobno področje 0914 

Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija). 
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054 Matematika in statistika  

0541  Matematika 

Podrobno področje 0541 Matematika obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na abstraktne sisteme sklepanja. Vključuje algebro, aritmetiko, geometrijo, 

realno in kompleksno analizo ter abstraktno in uporabno matematiko.  

 

V to podrobno področje se razvršča aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja z 

naslednjo glavno predmernospecifično vsebino: 

 
Algebra 
Geometrija 
Matematika 
Numerična analiza 
Operacijske raziskave 

Sem spada tudi:  

 računalniška matematika. 

0542  Statistika 

Podrobno področje 0542 Statistika obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo 

na zbiranje, opisovanje, urejanje in analiziranje numeričnih podatkov, vključno z 

verjetnostjo (teorijo) in aktuarstvom.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Aktuarstvo 
Verjetnost (teorija) 
Uporabna statistika 
Vzorčenje  

Sem spada: 

 matematična (teoretična) statistika.  

Sem ne spada:  

 demografija (glejte podrobno področje 0314 Sociologija in študiji kultur). 

 

058  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, 
matematika in statistika 

0588  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, 
matematika in statistika 

V dopolnilno kategorijo 0588 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno naravoslovje, matematika in statistika se razvrščajo »interdisciplinarne« 

izobraževalne aktivnosti/izidi, v katerih je največ učnega časa namenjenega za 

»naravoslovje, matematiko in statistiko«. 

Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16.     

06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 
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061 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 

0611  Uporaba računalnika  

Podrobno področje 0611 Uporaba računalnika obsega predmetnospecifične vsebine, 

ki se nanašajo na uporabo računalnikov in računalniške programske opreme ter aplikacij 

za različne namene. Te aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja so običajno 

krajši.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z  naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Uporaba interneta 
Uporaba računalnika 
Uporaba računalniške programske opreme 
Uporaba računalniške programske opreme za namizno založništvo 
Uporaba računalniške programske opreme za obdelavo besedil 
Uporaba računalniške programske opreme za obdelavo podatkov 
Uporaba računalniške programske opreme za računanje (preglednice) 

0612  Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij 

Podrobno področje 0612 Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in 

računalniških omrežij obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na 

načrtovanje, vzdrževanje in integracijo aplikacij programske opreme, vključno z 

aplikacijami za računalniške medije. 

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino:  
 
Administracija in upravljanje računalnika 
Aplikacije za računalniške medije 
Namestitev in vzdrževanje računalniških omrežij 
Administracija informacijskih tehnologij 
Varnost v informacijskih tehnologijah 
Administracija računalniških omrežij 
Načrtovanje računalniških omrežij 
Načrtovanje spleta 

0613  Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij 

Podrobno področje 0613 Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na načrtovanje in razvoj računalniških 

sistemov in računskih okolij.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Računalniško programiranje  
Računalništvo 
Analiza računalniških sistemov 
Načrtovanje računalniških sistemov 
Informatika 
Operacijski sistemi 
Razvoj programskih jezikov 
Razvoj programske opreme 

Sem ne spada:  
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 razvoj in izdelava računalniške strojne opreme (glejte podrobno področje 0714 

Elektronika in avtomatizacija); 

 usposabljanja za uporabo računalniške programske opreme (glejte podrobno 

področje 0611 Uporaba računalnika); 

 administracija podatkovnih baz (glejte podrobno področje 0612 Načrtovanje in 

administracija podatkovni baz in računalniških omrežij). 

0619  Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo 

V dopolnilno kategorijo 0619 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 

drugo se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja z naslednjo 

glavno predmetnospecifično vsebino:   
 
 Umetna inteligenca 

Opomba: Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16. 

 

068 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT) 

0688 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT) 

V dopolnilno kategorijo 0688 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) se razvrščajo 

»interdisciplinarne« izobraževalne aktivnosti/izidi, v katerih je največ učnega časa 

namenjenega za »informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)«. 

Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16.     

  
 
 

 
07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 

071 Tehnika 

0711  Kemijsko inženirstvo in procesi 

Podrobno področje 0711 Kemijsko inženirstvo in procesi obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na načrtovanje, oblikovanje in razvoj proizvodov in procesov, 

pri katerih pride do kemijskih in fizikalnih sprememb. Vključuje tudi načrtovanje 

kemijskih obratov in kontrolnih sistemov.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z  naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino:  

 
Kemijsko inženirstvo 
Kemijsko procesno inženirstvo 
Kemijska laboratorijska tehnologija 
Predelava nafte, plina, petrokemičnih proizvodov 
Procesna tehnologija 

Sem spada:  

 aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja v povezavi z laboratorijsko 

tehnologijo, pri katerih ni glavni poudarek na posebnih področjih uporabe.  

Sem ne spada:  
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 programi laboratorijske tehnologije, pri katerih je glavni poudarek na posebnih 

področjih (biologija, medicina itd.); ti se razvrščajo v ustrezno podrobno 

področje (0512 Biokemija, 0914 Medicinska diagnostična in terapevtska 

tehnologija ipd.); 

 biotehnologija (glejte podrobno področje 0512 Biokemija); 

 aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja s poudarkom na proizvodnji 

specifičnega materiala, pri katerih je glavni poudarek na proizvodnji posebnih 

materialov; ti se razvrščajo v ustrezno podrobno področje (npr. programi s 

poudarkom na predelavi papirja v podrobno področje 0722 Lesarska, papirniška, 

plastična, steklarska in podobna tehnologija). 

0712 Okoljevarstvena tehnologija 

Podrobno področje 0712 Okoljevarstvena tehnologija obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na procese za zmanjševanje izpustov in odpadkov ter 

preprečevanje onesnaženja, s poudarkom na nadzoru vode, zraka, prsti ipd.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Preprečevanje in nadzorovanje onesnaženosti zraka 
Energetska učinkovitost 
Okoljsko inženirstvo  
Preprečevanje in nadzorovanje industrijskih izpustov 
Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja s hrupom 
Recikliranje 
Preprečevanje in nadzorovanje onesnaženosti vode 

Sem ne spada: 

 aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja z vsebinami, ki se nanašajo na 

higienske standarde hrane, vode ipd. (glejte podrobno področje 1021 Javna 

higiena in komunalne storitve); 

 gradnja, povezana z odpadki in s čistilnimi napravami (glejte podrobno področje 

0732 Gradbeništvo). 

0713  Elektrotehnika in energetika 

Podrobno področje 0713 Elektrotehnika in energetika obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na nameščanje, vzdrževanje, popravila in diagnostiko napak v 

električni napeljavi ter v sorodni opremi v gospodinjstvih, trgovskih in industrijskih 

objektih. Vključena sta montaža in vzdrževanje nadzemnih in podzemnih 

elektroenergetskih omrežij. Podrobno področje obsega tudi predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na proizvodnjo energije.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Distribucija plina 
Električne napeljave 
Elektrikarske obrti  
Energetika 
Hlajenje 
Jedrska, hidravlična in toplotna energija 
Klimatske naprave – nameščanje in vzdrževanje  
Nameščanje in vzdrževanje električnih omrežij 
Ogrevanje – nameščanje in vzdrževanje sistemov in naprav  
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Podnebni inženiring 
Proizvodnja električne energije 
Proizvodnja energije 
Sončna energija 
Vetrne turbine 
Vzdrževanje in popravilo električnih naprav 

Sem spada tudi:  

 energija biomase in bioplina; 

 geotermalna energija; 

 vodikove in metanolove energetske tehnologije.  

Sem ne spada:  

 avtomobilski električni sistemi (glejte podrobno področje 0716 Motorna vozila, 

ladje in letala). 

0714  Elektronika in avtomatizacija 

Podrobno področje 0714 Elektronika in avtomatizacija obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na načrtovanje, oblikovanje, razvoj, vzdrževanje in spremljanje 

delovanja elektronske opreme, strojev in sistemov. Vključeno je konstruiranje 

računalnikov in komunikacijske opreme.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Avtomatizacija 
Digitalna tehnologija 
Elektronika 
Komunikacijski sistemi 
Nadzorni inženiring 
Nameščanje komunikacijske opreme 
Oddajna elektronika 
Omrežne tehnologije  
Popravila televizorjev, radijskih sprejemnikov in drugih naprav zabavne elektronike 
Robotika 
Tehnologije obdelave podatkov 
Telekomunikacijske tehnologije 
Vzdrževanje elektronske opreme 
Vzdrževanje, popravila komunikacijske opreme 
Vzdrževanje, popravila računalnikov 

Sem ne spada:  

 razvoj programske opreme (glejte podrobno področje 0613 Razvoj in analiza 

programske opreme in aplikacij). 

0715  Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo  

Podrobno področje 0715 Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na načrtovanje, oblikovanje, razvoj, 

proizvodnjo, vzdrževanje in spremljanje delovanja strojev, strojnih obratov ter sistemov 

in kovinskih proizvodov. Vključuje izdelovanje in vzdrževanje strojev, ki proizvajajo 

blago ali storitve. To podrobno področje se osredinja na stroje, mehanske sisteme in na 

kovinske proizvode.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 
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Puškarstvo 
Hidravlika 
Ključavničarstvo 
Strojništvo 
Strojniške obrti 
Livarstvo in modelarstvo 
Vgradnja, struženje in strojna obdelava kovin 
Metalurško inženirstvo 
Metalurške tehnologije 
Finomehanika 
Obdelava pločevine 
Jeklarstvo 
Izdelovanje orodja in matric 
Varjenje 
 

Sem spada tudi: 

 inženirsko oblikovanje izdelkov. 

Sem ne spada: 

 aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja s predmetnospecifično vsebino, 

ki se nanaša na motorna vozila (glejte podrobno področje 0716 Motorna vozila, 

ladje in letala). 

0716  Motorna vozila, ladje in letala 

Podrobno področje 0716 Motorna vozila, ladje in letala obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na konstruiranje, razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje, odkrivanje 

napak, popravljanje in servisiranje motornih vozil, vključno s stroji za zemeljska dela, 

kmetijskimi  stroji, ladjami, vlaki in letali. Za to podrobno področje je značilna 

kombinacija predmetnospecifičnih vsebin, ki se nanašajo na kovinske konstrukcije in 

motorje.  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Aeronavtično inženirstvo 
Avtokaroserstvo 
Avtokleparstvo 
Avtomobilski električni sistemi 
Avtomobilsko inženirstvo 
Izdelava strojev in naprav za pomorstvo  
Izdelava vozil 
Ladjedelništvo 
Lakiranje vozil 
Motocikli, inženirstvo  
Sistemi letenja 
Vzdrževanje letal 
Vzdrževanje vlakov 

Sem spada: 

 avtomobilski električni sistemi. 

Sem ne spada: 

 proizvodnja in popravljanje vozil brez motorjev; aktivnosti in izidi 

izobraževanja s tovrstno predmetnospecifično vsebino se razvrščajo v ustrezno 

podrobno področje; npr.: proizvodnja in popravljanje koles v 0715 Metalurgija, 
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strojništvo in kovinarstvo, čolnov brez motorja pa v 0722 Lesarska, papirniška, 

plastična, steklarska in podobna tehnologija. 

0719 Tehnika, drugo 

V dopolnilno kategorijo 0719 Tehnika, drugo se razvrščajo aktivnosti in izidi 

izobraževanja in usposabljanja z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino:   

 

 Nanotehnologija 

 

Opomba: Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-

P-16. 

 

072 Proizvodne tehnologije  

0721  Živilska tehnologija 

Podrobno področje 0721 Živilska tehnologija obsega predmetnospecifične vsebine, ki 

se nanašajo na predelavo in pakiranje živil in pijač ter na opremo in postopke, ki se 

uporabljajo pri proizvodnji in distribuciji živil.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z  naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Konzerviranje živil 
Mesarstvo 
Mlekarstvo  
Pekarstvo 
Pivovarstvo 
Predelava mesa 
Proizvodnja kruha in pekarskih izdelkov/mlinarstvo 
Slaščičarstvo 
Vinarstvo 
Znanost o živilih in živilska tehnologija 
Živilsko predelovalna industrija 

Sem spada:  

 predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na ravnanje z živili in higieno živil. 

Sem ne spada:  

 gostinstvo (glejte podrobno področje 1013 Hotelirstvo in gostinstvo); 

 dietetika in prehrana (glejte podrobno področje 0915 Terapija in rehabilitacija). 

0722   Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija 

Podrobno področje 0722 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna 

tehnologija obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na proizvodnjo 

izdelkov iz stekla, papirja, plastike, lesa ali iz drugih materialov (npr. kamna, gline, 

umetnih materialov).   

Aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja s tega podrobnega področja se 

nanašajo bolj na posamezne materiale kot na splošno tehniško znanje.   

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 
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Gumarstvo, gumarska tehnologija 
Izdelava čolnov (brez motorja) 
Izdelovanje keramike (industrijsko)  
Izdelovanje pohištva 
Lesne obrti  
Mehanska obdelava lesa 
Papirništvo, papirniška tehnologija 
Plastičarstvo, plastičarska tehnologija 
Steklarstvo (industrijsko) 
Tehnologije primarne obdelave lesa 

Sem ne spada:  

 kovinarstvo (glejte podrobno področje 0715 Metalurgija, strojništvo in 

kovinarstvo); stavbno tesarstvo in mizarstvo (glejte podrobno področje 0732 

Gradbeništvo); 

 splošna kemijska tehnologija (glejte podrobno področje 0711 Kemijsko 

inženirstvo in procesi); 

 tiskanje, knjigoveštvo in dodelava (glejte podrobno področje 0211 

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja). 

 rokodelstvo, ljudska umetnost, domača in umetniška obrt (glejte podrobno 

področje 0214 Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)). 

0723  Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija 

Podrobno področje 0723 Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija 

obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na proizvodnjo tekstila, tekstilnih 

in usnjenih izdelkov, oblačil in podobnih izdelkov, čevljev in druge obutve.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Predelava tekstilij in oblačil  
Oblačilna industrija 
Izdelovanje obutve 
Krznarstvo 
Obdelava usnja 
Sedlarstvo 
Čevljarstvo  
Proizvodnja kož in usnja 
Predenje 
Krojenje 
Oblačilne obrti (razen domača in umetnostna obrt)  
Tapetništvo 
Volnarstvo 

Sem ne spada:  

 vlakna, tekstil in tkalstvo (domača in umetnostna obrt) (glejte podrobno 

področje 0214 Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)).  

  rokodelstvo, ljudska umetnost, domača in umetniška obrt (glejte podrobno 

področje 0214 Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)).  

0724  Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 

Podrobno področje 0724 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na načrtovanje, razvoj in vodenje 

pridobivanja rudnin, nafte in plina iz zemlje.  
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V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Premogovništvo 
Rudarsko inženirstvo 
Tehnologija rudnin 
Pridobivanje rudnin 
Pridobivanje nafte in zemeljskega plina 
Pridobivanje surovin  

Sem ne spada: 

 metalurgija, metalurško inženirstvo (glejte podrobno področje 0715 Metalurgija, 

strojništvo in kovinarstvo);  

 geologija (glejte podrobno področje 0532 Geoznanosti). 

073  Arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo 

0731  Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem 

Podrobno področje 0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na umetnost, znanost in tehnike 

projektiranja stavb; sestavljata ga uporabni del, npr. primerna konstrukcija ter 

funkcionalna in ekonomska učinkovitost zgradbe, in estetski del. To podrobno področje 

obsega tudi predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na urejanje rasti in napredka 

mest in prostora s funkcionalnega in estetskega vidika.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Arhitektura 
Arhitekturni urbanizem in načrtovanje 
Geodetsko inženirstvo 
Kartografija 
Krajinska arhitektura 
Stavbarstvo 
Urbanizem 
Urbanizem in regionalno prostorsko načrtovanje 
 

Sem spada tudi: 

 ohranjanje arhitekturne dediščine; 

 geodezija; 

 geoprostorska tehnologija; 

 daljinsko zaznavanje; 

 evidentiranje nepremičnin. 

Sem ne spada:  

 dekoriranje interiera (glejte podrobno področja 0212 Modno oblikovanje, 

oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje); 

 geografski informacijski sistemi (GIS) (glejte podrobno področje 0532 

Geoznanosti); 

 obdelovanje in upravljanje zelenic (glejte podrobno področje 0812 Hortikultura). 
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0732 Gradbeništvo 

Podrobno področje 0732 Gradbeništvo obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na tehnologije in tehnike montaže, gradnje in vzdrževanja javnih, poslovnih, 

industrijskih in bivalnih objektov in inštalacij v teh objektih. Obsega tudi 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na načrtovanje, projektiranje, testiranje in 

vodenje gradnje velikih konstrukcij in objektov, vključno s transportnimi sistemi, 

vodovodi, kanalizacijo ipd. 

  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Cevne inštalacije 
Gradbena kovinarska dela 
Gradbeno inženirstvo 
Gradnja cest 
Gradnja mostov 
Gradnja stavb 
Gradnja stavb 
Komunalno inženirstvo 
Oblaganje tal in sten (stavbe) 
Pleskarska dela 
Pristaniški inženirstvo 
Stavbno tesarstvo in mizarstvo 
Tehnologija gradnje 
Zidarstvo  
 

Sem spada: 

 vzdrževanje stavb; 

 cementninarstvo. 

Sem spada tudi: 

 kamnoseštvo. 

Sem ne spada:  

 električne napeljave (glejte podrobno področje 0713 Elektrotehnika in 

energetika); 

 klimatske naprave – nameščanje in vzdrževanje; ogrevanje – nameščanje in 

vzdrževanje sistemov in naprav (glejte podrobno področje 0713 Elektrotehnika 

in energetika).  

 

078 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, 
proizvodne tehnologije in gradbeništvo 

0788 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, 
proizvodne tehnologije in gradbeništvo 

V dopolnilno kategorijo 0788 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo se razvrščajo 

»interdisciplinarne« izobraževalne aktivnosti/izidi, v katerih je največ učnega časa 

namenjenega za »tehniko, proizvodne tehnologije in gradbeništvo«. 

Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16.     
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08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 

081 Kmetijstvo 

0811  Poljedelstvo in reja živali 

Podrobno področje 0811 Poljedelstvo in reja živali obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na pridelovanje, ohranjanje in pobiranje kmetijskih rastlin in 

krme, na pašo in gospodarjenje z živino. Obsega tudi upravljanje in vzdrževanje 

kmetijskih gospodarstev in posestev ter proizvodnjo nepredelanih rastlinskih in 

živalskih proizvodov. 

  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Agronomija 
Kmetijska ekonomika 
Kmetijske vede 
Kmetijsko poslovanje 
Kmetijstvo 
Konjereja 
Ovčereja 
Pedologija 
Perutninarstvo 
Poljedelstvo 
Prašičereja 
Pridelava žit 
Sadjarstvo  
Upravljanje kmetijskih gospodarstev in posestev 
Vinogradništvo 
Vzreja psov 
Živinoreja 

Sem spada:  

 namakalne tehnike. 

 

Sem spada tudi: 

 čebelarstvo. 

  

Sem ne spada:  

 vinarstvo (glejte podrobno področje 0721 Živilska tehnologija); 

 profesionalno jezdenje konj (glejte podrobno področje 1014 Šport). 

0812 Hortikultura 

Podrobno področje 0812 Hortikultura obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na hortikulturno tehnologijo in upravljanje drevesnic, vrtnarij ter drugih 

zelenih površin, na cvetličarstvo in na krajinsko vrtnarstvo ipd. 

  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z  naslednjo lavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Cvetličarstvo 
Hortikulturne tehnike 
Obdelovanje in upravljanje zelenic 
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Ozelenitev 
Upravljanje drevesnic 
Vrtnarstvo 

Sem spada:  

 aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja, ki združujejo cvetličarstvo in 

gojenje zelenjave.  

Sem ne spada:  

 pridelava kmetijskih rastlin, kot so: pšenica, riž, sadje, zelenjava ipd. (glejte 

podrobno področje 0811 Poljedelstvo in reja živali); 

 pedologija, namakalne tehnike ipd. (glejte podrobno področje 0811 Poljedelstvo 

in reja živali); 

 upravljanje naravnih parkov in divjih živali (glejte podrobno področje 0522 

Naravno okolje in divje živali);  

 krajinska arhitektura (glejte podrobno področje 0731 Arhitektura, prostorsko 

načrtovanje in urbanizem).  

 

082 Gozdarstvo in lov 

0821 Gozdarstvo in lov 

Podrobno področje 0821 Gozdarstvo in lov obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na ohranjanje in upravljanje gozdov, na pridobivanje gozdnih lesnih 

proizvodov ter na lovstvo.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Gozdarstvo 
Lovstvo 
Oglarstvo 
Ohranjanje gozdov 
Pridobivanje lesa 
Sečnja dreves 
Tehnike pridobivanja gozdnih lesnih proizvodov 

Sem ne spada: 

 upravljanje naravnih parkov (glejte podrobno področje 0522 Naravno okolje in 

divje živali);  

 tehnologija primarne obdelave lesa (glejte podrobno področje 0722 Lesarska, 

papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija).  

083 Ribištvo in akvakultura 

0831 Ribištvo in akvakultura 

Podrobno področje 0831 Ribištvo in akvakultura obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na gojenje in lovljenje rib in drugih vodnih organizmov.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Akvakultura 
Gojenje školjk 
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Ribiška znanost in tehnologija 
Ribištvo 
Vzreja rib 

Sem spada:  

 aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja, povezani z upravljanjem 

ribiških bark in ladij. 

Sem ne spada: 

 Industrijska predelava rib (glejte podrobno področje 0721 Živilska tehnologija). 

 

084 Veterinarstvo 

0841 Veterinarstvo 

Podrobno področje 0841 Veterinarstvo obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje bolezni in poškodb živali ter 

na splošno nego živali. Obsega tudi nego in oskrbo bolnih, poškodovanih in nemočnih 

živali, ki se zdravijo v veterinarskih klinikah, ambulantah in podobnih ustanovah.  

 

To področje vključuje programe in izobraževanja z naslednjo glavno vsebino: 

 
Reprodukcija živali 
Umetna oploditev živali 
Veterinarska asistenca 
Veterinarska medicina 
Veterinarska nega in oskrba 
Zdravstveno varstvo živali  

Sem ne spada:  

 reja živali (glejte podrobno področje 0811 Poljedelstvo in reja živali). 

088 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, 
gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo  

0888 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, 
gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo  

V dopolnilno kategorijo 0888 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo se razvrščajo 

»interdisciplinarne« izobraževalne aktivnosti/izidi, v katerih je največ učnega časa 

namenjenega za »kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo«. 

Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16.     

 

 

 

09 Zdravstvo in socialna varnost  

091 Zdravstvo 

0911 Zobozdravstvo 

Podrobno področje 0911 Zobozdravstvo obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na diagnosticiranje, zdravljenje in preprečevanja bolezni ter nepravilnosti zob 
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in dlesni. To podrobno področje vključuje tudi oblikovanje, izdelavo in popravilo 

zobnih protez in ortodontskih aparatov.   

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Dentalna medicina 
Dentalna tehnologija 
Oralna in parodontalna kirurgija 
Ortodontija 
Ustna higiena 
Zobozdravstvena asistenca 
Zobozdravstvena laboratorijska tehnologija   
Zobozdravstvena nega 

0912 Medicina 

Podrobno področje 0912 Medicina obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo 

na načela in postopke, ki se uporabljajo pri preprečevanju, diagnosticiranju, zdravljenju 

bolezni in poškodb ljudi ter pri ohranjanju splošnega zdravja.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Anestezija 
Forenzična medicina 
Forenzična patologija 
Splošna medicina 
Gerontologija  
Ginekologija 
Medicinsko izobraževanje 
Medicina 
Pediatrija 
Psihiatrija  
Kirurgija 
 

Sem spada: 

 to podrobno področje načeloma obsega izobraževanje in usposabljanje 
zdravnikov. 

0913  Zdravstvena nega in babištvo 

Podrobno področje 0913 Zdravstvena nega in babištvo obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na zagotavljanje zdravstvene nege bolnih, invalidnih in  

slabotnih oseb ter na asistiranje zdravnikom in drugemu medicinskemu in 

zdravstvenemu osebju pri diagnosticiranju in zdravljenju oseb. Pri znanjih, spretnostih 

in zmožnostih (kvalifikacijah) iz zdravstvene nege je glavni poudarek na ohranjanju in 

skrbi za zdravje med boleznijo in rehabilitacijo. To podrobno področje obsega tudi 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na zagotavljanje zdravstvene nege mater 

med nosečnostjo, rojevanjem in po porodu, vključno z nego in skrbjo za novorojenčke 

in pomočjo materam pri dojenju. 

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 
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Babištvo 
Osnovna zdravstvena nega  
Programi zdravstvenega varstva 
Specialna zdravstvena nega 
Splošna zdravstvena nega 
Zdravstvena nega otročnic (žensk, novorojenčka) 
Zdravstvena nega psihiatričnega bolnika 
Zdravstveno varstvo invalidov 
Zdravstveno varstvo starejših  

Sem spada: 

 usposabljanje bolničarjev negovalcev. 

Sem spada tudi: 

 Babiška nega in babiške storitve ter izobraževanje in usposabljanje babic.  

Sem ne spada:  

 veterinarska nega in oskrba (glejte podrobno področje 0841 Veterinarstvo); 

 zobozdravstvena nega (glejte podrobno področje 0911 Zobozdravstvo); 

 nezdravstveno varstvo otrok (glejte podrobno področje 0922 Varstvo otrok in 

storitve za mlade);   

 nezdravstveno varstvo starejših (glejte podrobno področje 0921 Varstvo starih in 

oviranih (invalidnih) ljudi).   

0914 Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija 

Podrobno področje 0914 Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na tehnologijo, ki se uporablja pri 

diagnosticiranju ter zdravljenju bolezni in invalidnosti.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 
Očesna protetika 
Optična tehnologija v medicini 
Radiografija 
Radiološka tehnologija 
Slušna protetika 
Tehnologija laboratorijske medicine  
Tehnologija rentgenskih žarkov (medicina) 
Zdravstvene reševalne službe 

Sem ne spada:  

 laboratorijska tehnologija, pri kateri ni glavni poudarek na tehnologiji 

zdravstvenih laboratorijev (glejte podrobno področje 0711 Kemijsko inženirstvo 

in procesi); laboratorijska tehnologija, pri kateri je glavni poudarek na drugih 

specifičnih področjih uporabe, na primer v biologiji, kemiji, fiziki; aktivnosti in 

izidi izobraževanja in usposabljanja s tovrstno predmetnospecifično vsebino se 

razvrščajo v ustrezna druga podrobna področja, na primer v: 0511 Biologija, 

0531 Kemija, 0533 Fizika itd.;  

 zobozdravstvena laboratorijska tehnologija (glejte podrobno področje 0911 

Zobozdravstvo). 

0915 Terapija in rehabilitacija 

Podrobno področje 0915 Terapija in rehabilitacija obsega predmetnospecifično 

vsebino, ki se nanaša na vzpostavljanje normalnega fizičnega in psihičnega stanja pri 

začasno ali trajno prizadetih osebah.  
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V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja z glavno 

naslednjo predmetnospecifično vsebino: 

 
Dietetika in prehrana  
Medicinska masaža 
Delovna terapija  
Fizioterapija 
Rehabilitacija 
Govorna patologija in terapija 

Sem ne spada:  

 psihoterapija (glejte podrobno področje 0313 Psihologija); 

0916 Farmacija 

Podrobno področje 0916 Farmacija obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na zdravila in njihovo učinkovanje na ljudi. Obsega tudi predmetnospecifične 

vsebine, povezane z lekarniško dejavnostjo priprava in izdajanje zdravil.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Farmacija in lekarništvo 
Farmacija 

Sem ne spada:  

 farmakologija (glejte podrobno področje 0512 Biokemija). 

0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija 

Podrobno področje 0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na »alternativno medicino«. 

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno  predmetnospecifično vsebino: 
 
Akupunktura in orientalska medicina 
Aromaterapija 
Ajurvedska medicina 
Zeliščarstvo 
Herbologija 
Holistična medicina 
Homeopatska medicina 
Tradicionalna medicina, npr. kitajska 

 

 

092   Socialna varnost 

0921   Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi 

Podrobno področje 0921 Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na nezdravstveno varstvo in oskrbo starih 

in  invalidnih ljudi.  
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V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Nezdravstveno varstvo starih ljudi 
Nezdravstveno varstvo oviranih (invalidnih) odraslih  
Osebno varstvo odraslih 

Sem ne spada:  

 zdravstvena nega starejših in invalidnih oseb (glejte podrobno področje 0913 

Zdravstvena nega in babištvo). 

0922 Varstvo otrok in storitve za mlade 

Podrobno področje 0922 Varstvo otrok in storitve za mlade obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na nezdravstveno varstvo otrok in mladih 

ter na rekreacijske in prostočasne dejavnosti kot družbeno storitev za šoloobvezne 

otroke in mlade.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Dnevna nega 
Dnevno varstvo otrok (razen programi za vzgojitelje predšolskih otrok) 
Izobraževanje mladinskih delavcev in otrok 
Nezdravstveno varstvo oviranih (invalidnih) otrok 
Prostočasni programi za otroke 

Sem ne spada:  

 aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja za vzgojitelje predšolskih otrok 

(glejte podrobno področje 0112 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok); 

zdravstvena nega (glejte podrobno področje 0913 Zdravstvena nega in babištvo). 

0923  Socialno delo in svetovanje  

Podrobno področje 0923 Socialno delo in svetovanje obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na socialne probleme družbe, posebnih skupin in posameznikov 

ter na ustrezne načine njihovega reševanja. To podrobno področje se osredinja na 

socialno varstvo s poudarkom na socialnovarstveni politiki in praksi. 

  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo o glavno predmetnospecifično vsebino:  

 
Družinsko in odnosno svetovanje 
Karierno svetovanje 
Mobing (znanje o) 
Poklicno svetovanje in usmerjanje 
Socialna politika 
Svetovanje pri zlorabi alkohola in drog 
Teorija in praksa socialnega dela 

Sem spada tudi: 

 krizna intervencija in podpora (psihosocialni vidik); 

 trpinčenje (znanje o); 

 supervizija v socialnem delu; 

 svetovanje na področju manjšin. 
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Sem ne spada:  

 sociologija (glejte podrobno področje 0314 Sociologija in študiji kultur); 

 aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja, ki združujejo vsebine 

zdravstvene nege in socialnega varstva; razvrščajo se v podrobno področje 0913 

Zdravstvena nega in babištvo. 

098  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno zdravstvo in 
socialna varnost  

0988 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno zdravstvo in 
socialna varnost  

V dopolnilno kategorijo 0988 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno zdravstvo in socialna varnost se razvrščajo »interdisciplinarne« 

izobraževalne aktivnosti/izidi, v katerih je največ učnega čas namenjenega za 

»zdravstvo in socialno varnost«. 

Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16.     

 

 

 

 

10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

101  Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve  

1011 Storitve za gospodinjstva  

Podrobno področje 1011 Storitve za gospodinjstva obsegajo predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na različna gospodinjska opravila, npr. na gospodinjenje, 

čiščenje, pranje perila, šivanje.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Gospodinjska dela na domu 
Dimnikarstvo 
Čiščenje 
Kuhanje na domu 
Kemično čiščenje 
Pogrebništvo in balzamiranje 
Ekonomika gospodinjstva 
Pranje perila 
Šivanje na domu 
Čiščenje oken 

Sem spada: 

 aktivnosti in izidi izobraževanja s predmetnospecifično vsebino »čiščenje« so 

vključeni v to področje, tudi če so namenjeni čiščenju šol, bolnišnic, tovarn itd.  

Sem ne spada: 

 vzdrževanje zgradb (glejte podrobno področje 0732 Gradbeništvo). 

1012 Frizerske in druge lepotilne storitve  

Podrobno področje 1012 Frizerske in druge lepotilne storitve obsega 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na nego in olepšanje las in telesa. 
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.  

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Britje 
Frizerstvo 
Kozmetologija 
Lepotna terapija 
Manikura 
Pedikura 

Sem spada: 

 lasuljarstvo, 

 lepotilna masaža. 

Sem ne spada: 

 medicinska masaža. 

1013 Hotelirstvo in gostinstvo 

Podrobno področje 1013 Hotelirstvo in gostinstvo obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na ponudbo hrane in pijače, na zagotavljanje nastanitev in 

sorodnih storitev v hotelih, restavracijah itd.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z  naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Catering 
Gostinske in nastanitvene storitve 
Hotelirske storitve 
Hotelirstvo in gostinstvo 
Hotelsko receptorstvo 
Kuharstvo 
Natakarstvo 
Postrežba hrane 
Priprava hitre hrane 

Sem spada:  

 krupjejstvo. 

Sem ne spada:  

 živilska tehnologija (glejte podrobno področje 0721 Živilska tehnologija);  

 usposabljanje receptorjev na splošno (glejte podrobno področje 0415 Tajniško in 

administrativno delo).  

1014 Šport 

Podrobno področje 1014 Šport obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na 

tehnike in spretnosti v izbrani športni disciplini.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z  naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Igranje nogometa 
Izobraževanje trenerjev (šport) 
Športni sodniki in drugo uradno osebje 
Športno treniranje (študij) 
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Vodenje v športu 

 

Sem spada: 

 profesionalno jezdenje konj;  

 izobraževanja na področju igranja šaha. 

Sem ne spada: 

 izobraževanje učiteljev za poučevanje športne vzgoje (glejte podrobno področje 

0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo).  

1015 Potovanja, turizem in prosti čas 

Podrobno področje 1015 Potovanja, turizem in prosti čas obsegajo 

predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na marketing in oglaševanje turističnih 

destinacij in dogodkov. Vključuje prodajo vstopnic in rezervacije. To podrobno 

področje obsega tudi predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na rekreativne in 

prostočasne dejavnosti za posameznike in skupine.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Doživljajske aktivnosti, parki ipd. 
Potovalne storitve 
Potovanja in turizem 
Prostočasne aktivnosti in turizem 
Turistični obrtni poklici 
Turistično vodenje in spremljanje 

Sem ne spada: 

 prostočasni programi za otroke; prostočasni programi za mlade (glejte podrobno 

področje 0922 Varstvo otrok in storitve za mlade). 

 

102 Javna higiena, zdravje in varnost pri delu 

1021 Javna higiena in komunalne storitve  

Podrobno področje 1021 Javna higiena in komunalne storitve obsega 

pdredmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na dejavnosti, storitve in ukrepe, ki 

vplivajo na javno zdravje (npr. higienski standardi živil, oskrba z vodo, odstranjevanje 

odplak in smeti, čiščenje ulic).  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 
Čiščenje ulic 
Higienski standardi 
Javna higiena 
Oskrba z vodo (storitev) 
Upravljanje z odpadki 
Zbiranje odpadkov 

1022  Varnost in zdravje pri delu 

Podrobno področje 1022 Varnost in zdravje pri delu obsega predmetnospecifične 

vsebine, ki se nanašajo na prepoznavanje, ovrednotenje in na nadzorovanje okoljskih 

dejavnikov, povezanih z delovnim mestom. 
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V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja  

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Delovno okolje 
Dobrobit zaposlenih 
Ergonomija (varnost in zdravje pri delu) 
Upravljanje stresa 
Varnost dela 
Varnost pri delu 
Varstvo pri delu (varnost) 
Zaščita delavcev 
Zdravje in varnost na delovnem mestu 
Zdravje pri delu in higiena dela 

Sem ne spada: 

 poklicna rehabilitacija in delovna terapija (glejte podrobno področje 0915 

Terapija in rehabilitacija);  

 delovno pravo (glejte podrobno področje 0421 Pravo); 

 ergonomija, pri kateri je poudarek na tehničnih vidikih; aktivnosti in izidi 

izobraževanja in usposabljanja s tovrstno predmetnospecifično vsebino se 

razvrščajo v ustrezno podrobno področje v okviru ožjega področja 071 Tehnika. 

 

103 Varnost države, ljudi in premoženja 

1031 Vojaštvo in obramba  

Podrobno področje 1031 Vojaštvo in obramba obsega predmetnospecifične vsebine, ki 

se nanašajo na načela vojaških ved. Obsega izobraževanje in usposabljanje za obrambno 

in vojaško službo.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino:  

 

 Obrambne študije 

 Teorija vojne 

 Usposabljanje v letalstvu  

 Usposabljanje vojske 

 Vojaška mornarica  

 Vojaške vede 

1032 Varnost, varovanje, zaščita in reševanje 

Podrobno področje 1032 Varnost, varovanje zaščita in reševanje obsega 

predmetnospecifične vsebine, namenjene izobraževanju in usposabljanju na področju 

javne varnosti in policijskega dela, zaščite in reševanja premoženja in oseb ter gasilstva.  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Civilna zaščita 
Javna varnost 
Policijski študiji 
Policijsko delo 
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Preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje kaznivih ravnanj, prijetje 
storilcev  
Preventiva in zaščita oseb in premoženja 
Protipožarna zaščita (gasilstvo) 
Tehnologija požarne zaščite 
Usposabljanje varnostnega osebja 
 

Sem ne spada: 

 pravo (glejte podrobno področje 0421 Pravo). 

 

104 Transport  

1041 Transport 

Podrobno področje 1041 Transport obsega predmetnospecifične vsebine, ki se 

nanašajo na delovanje in upravljanje raznih oblik transporta (npr. na navigacijo in  

usmerjanje ladij, vlakov, letal).  

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja 

z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: 

 
Cestni promet (tehnologija in organizacija) 
Dostava 
Letalski promet (tehnologija in organizacija) 
Letenje in navigacija 
Nadzor letalskega prometa 
Navigacijske tehnologije 
Pomorski promet (tehnologija in organizacija) 
Poštni promet (tehnologija in organizacija) 
Šola vožnje 
Transportni študiji 
Usposabljanje kabinskega osebja 
Varnost letalskega prometa 
Železniški promet (tehnologija in organizacija) 

Sem ne spada:  

 izobraževanja in usposabljanja, ki se nanašajo storitve telefonskih omrežij 

(glejte podrobno področje 0714 Elektronika in avtomatizacija); 

 izobraževanje in usposabljanje za upravljanje s telefonsko centralo (glejte 

podrobno področje 0415 Tajniško in administrativno delo).     

108  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, 
varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

1088  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, 
varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

V dopolnilno kategorijo 1088 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve se razvrščajo 

»interdisciplinarne« izobraževalne aktivnosti/izidi, v katerih je največ učnega  časa 

namenjenega za »transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve«. 

Glejte točko 6.2 NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA PO KLASIUS-P-16.     
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