
Unescov priroËnik za uporabo 
mednarodne standardne 
klasifikacije izobraæevanja

Problemi pri uporabi

Isceda 1997 v Sloveniji

[zbornik prispevkov]

V tej knjigi si lahko preberete Unescov 

Priročnik za uporabo mednarodne klasifi-

kacije izobraževanja – Isced 1997 v

slovenskem prevodu ter zbornik prispevkov

o problemih, ki se v Sloveniji pojavljajo pri

uporabi mednarodnih statističnih

standardov v izobraževanju. 

Z vsebino in dilemami želimo seznaniti

širok krog bralcev in spodbuditi razpravo

med strokovnjaki v šolstvu in statistiki. 

Čas je, da ocenimo utemeljenost 

dosedanje uporabe Isceda 1997 in se 

odločimo, kako bomo ravnali v prihodnje.

Unescov priroËnik za uporabo 
mednarodne standardne 
klasifikacije izobraæevanja

b t i j 279

Priroœnik Isced cmyk



Unescov priročnik 
za uporabo mednarodne standardne klasifikacije

izobraževanja

Problemi pri uporabi Isceda 1997 v Sloveniji
[zbornik prispevkov]



CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

371(082)

UNESCOV priročnik za uporabo mednarodne
standardne klasifikacije izobraževanja Isced 1997 :
Problemi pri uporabi Isceda 1997 v Sloveniji / [prevod
priročnika Vesna Marn Borec]. - Ljubljana : Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, 2001

Prevod dela: Operational manual for ISCED 1997

ISBN 961-6222-92-9

113756928

Unescov priročnik za uporabo mednarodne standardne 
klasifikacije izobraževanja Isced 1997 – Problemi pri 
uporabi Isceda 1997 v Sloveniji (zbornik prispevkov)

Prevod priročnika: Unesco Institute for Statistics: Operational
manual for ISCED 1997 (International Standard Classification
of Education). 1st edition. UNESCO, June 1999.

Glej UNESCO Institute for Statistics –
http://www.unesco.org/statistics

Izdalo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Uvodna beseda: Stane Pejovnik
Avtorji prispevkov: Lea Bregar, Tatjana Plevnik, 
Zdenko Medveš, Božena Kenig
Prevod priročnika: Vesna Marn Borec
Jezikovni pregled: Božena Kenig
Uredila: Tatjana Plevnik
Likovna oprema: Igor Resnik
Grafična priprava: Studio Signum, d.o.o.
Tehnično uredništvo: CPZ-International, d.o.o.
Tisk: Tiskarna Jože Moškrič

Ljubljana, junij 2001

Naklada: 500 izvodov



Ljubljana, 2001

Unescov priroËnik za uporabo 
mednarodne standardne 
klasifikacije izobraæevanja

Problemi pri uporabi

Isceda 1997 v Sloveniji

[zbornik prispevkov]



uvodna beseda



[5]

V tej knjigi si lahko preberete Unescov Priročnik za uporabo mednarodne 
klasifikacije izobraževanja Isced 1997 v slovenskem prevodu ter zbornik prispev-
kov o problemih, ki se v Sloveniji pojavljajo pri uporabi mednarodnih statističnih 
standardov v izobraževanju. Z vsebino in dilemami želimo seznaniti širok krog 
bralcev in spodbuditi razpravo med strokovnjaki v šolstvu in statistiki. Čas je, da
ocenimo utemeljenost dosedanje uporabe Isceda 1997 in se odločimo, kako bo-
mo ravnali v prihodnje.

Zakaj je potrebna široka razprava? V Sloveniji je v uporabi več lestvic za 
razvrščanje izobrazbe. Najpogostejši sta dve. Prva lestvica o stopnjah izobrazbe je
povzeta iz predpisa nekdanje Jugoslavije, tako imenovanega Družbenega 
dogovora o enotni klasifikaciji poklicev in izobrazbe. V njej so poklici in izobrazba
razvrščeni po zahtevnosti dela in izobraževalnega programa določene zahtevnostne
ravni od I do VIII. Taka razvrstitev je še zdaj vpisana v številnih kadrovskih 
predpisih in je sestavni del kadrovskih informacijskih sistemov delodajalcev. 
Druga lestvica je uveljavljena v zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti in je povezana s plačevanjem zaposlenih v
javnih službah. Tarifne skupine in količniki za osnovne plače zaposlenih so 
določeni po stopnjah strokovne izobrazbe od I do IX. Lestvici sta čedalje manj
uporabni tako zaradi temeljitih konceptualnih sprememb kot tudi zaradi nove 
zakonske ureditve izobraževalnega sistema. Stopenjsko razvrščanje izobraževanja
ni neposredno določeno, posredno pa vidimo, da se »uveljavlja« sedem 
»kategorij«: osnovnošolska, nižja poklicna, srednja poklicna, srednja strokovna,
višja strokovna, visokošolska dodiplomska in visokošolska podiplomska. Šolska
zakonodaja ne uveljavlja nikakršnih posebnih meril, po katerih bi lahko razvrščali
izobraževanje po novem in ga primerjali s prejšnjim (na primer prejšnje višješolsko
oziroma prvostopenjsko izobraževanje in sedanje višje strokovno izobraževanje) ali
povsem pravilno sklepali o mednarodni primerljivosti. Mednarodna statistična 
lestvica ima namreč šest stopenj izobraževanja.

V Sloveniji torej uporabljamo lestvice s sedmimi, osmimi in devetimi stopnjami 
izobraževanja, ne da bi za to imeli trdno oporo v predpisih. Skozi mednarodno 
uveljavljena merila za razvrščanje so vprašanja, ki se nam ob tem postavljajo, 
še zapletenejša, seznam dilem pa daljši.

To pomeni, da nujno potrebujemo enotno normativno ureditev za razvrščanje 
izobraževanja po stopnjah in vrstah. Dokler tega ne uredimo, lahko doma in pri 
mednarodnem sodelovanju uporabljamo le začasne različice razvrščanja. 
Mednarodnega sodelovanja seveda ne moremo prenašati na nek poznejši čas, 
ko bomo sestavili enotno nacionalno lestvico, ampak smo dolžni poskrbeti, 
da je, kot pravi dr. Lea Bregar v svojem sestavku, »statistična uporaba klasifikacije
Isced izpeljana strokovno korektno in po načelih za vzdrževanje statističnih 
klasifikacij, h kredibilnosti rešitev pa naj pripomorejo strokovnjaki za izobraževanje
in statistiko«. 

Dr. Stane Pejovnik

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
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predgovor
Prenovljena mednarodna klasifikacija izobraževanja (Isced), kakršno je sprejela 
Splošna konferenca Unesca na 29. zasedanju novembra 1997, pomeni precej 
izpopolnjeno klasifikacijsko ogrodje za zbiranje podatkov in prikazovanje nacionalnih
in mednarodnih statistik ter statističnih kazalnikov. Nadomešča prejšnjo izvirno 
različico, ki je bila oblikovana v sedemdesetih letih. Prenovljeni Isced bo posredno v
pomoč pri odločanju o izobraževalni politiki vsem, ki se želijo pri tem učiti iz izkušenj
drugih držav, saj bo zagotavljal trdnejše podlage za statistične primerjave med 
različnimi izobraževalnimi sistemi. 

Ta priročnik je pripravljen zato, da bi sodelujoče države za razvrščanje nacionalnih 
podatkov uporabljale prenovljeni Isced. Njegova dosledna uporaba v vseh državah bo
omogočila, da bodo nacionalni statistični podatki zbrani in prikazovani na 
mednarodno primerljiv način.

Že prejšnja različica Isceda (v nadaljevanju Isced 1976) je razvrščala izobraževalne 
programe po stopnjah in izobraževalnih področjih. Ta izdaja (v nadaljevanju Isced
1997) se osredinja na razporejanje izobraževalnih programov po prenovljenih 
Iscedovih stopnjah; te se kar v nekaj pomembnih pogledih razlikujejo od stopenj iz 
Isceda 1976; razvrščanje programov po področjih tu ni obravnavano.

Prvo poglavje priročnika opisuje splošne okoliščine, v katerih je nastal Isced 1997, 
razlaga nekatera bistvena vprašanja, povezana z njegovim vpeljevanjem ter razčiščuje 
osnovne zamisli, definicije, pravila in postopke, ki jih vsebuje. Naslednja poglavja 
obravnavajo razvrščanje izobraževalnih programov po stopnjah. Opisom vsake od 
stopenj in vrste izobraževalnega programa so dodani tudi izbrani zgledi za razvrščanje.

Unesco predvideva, da bo treba priročnik občasno posodabljati, čez nekaj let spet 
obnoviti in razširiti, ob upoštevanju dejanskih izkušenj, ki si jih bodo pridobile države z
uporabo Isceda 1997, posebej še z razvrščanjem svojih izobraževalnih programov po 
različnih Iscedovih stopnjah. Takšno posodabljanje in prenavljanje bo temeljilo na 
sodelovanju med državami in Unescom; s svojo koordinativno vlogo bo zagotavljal 
doslednost in soglasje pri uporabi Isceda 1997 tako v državah kot tudi med različnimi
predeli sveta. Unesco je zatorej hvaležen uporabnikom tega priročnika za vse morebitne
povratne informacije o problemih, s katerimi se srečujejo pri vpeljevanju Isceda 1997.

Posebna zahvala je namenjena gospodoma A.B.L. Srivastava in Johnu Smythu ter članom
delovne skupine za Isced, ki so pomagali pripraviti prvo izdajo priročnika za uporabo.

Denise Lievesley

Direktorica Unescovega Inštituta za statistiko
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Sploπno 
o klasifikaciji

1.1 Uvod

Izobraževalni sistemi v svetu se med seboj precej razlikujejo, ne le po
strukturah, temveč tudi po vsebini izobraževanja. Zato šolski politiki
večkrat težko primerjajo izobraževalne sisteme v svojih državah s siste-
mi v drugih; pri tem je koristno uporabiti tuje izkušnje. Zato se je
Unesco od vsega začetka zavzemal za oblikovanje standardnega klasifi-
kacijskega sistema izobraževanja, s katerim bi bilo olajšano primerjanje
izobraževalnih statistik in statističnih kazalnikov različnih držav na
podlagi enotnih in mednarodno dogovorjenih definicij za različne
stopnje in izobraževalna področja. 

Šolski politiki in drugi uporabniki izobraževalne statistike in statistič-
nih kazalnikov v državi pričakujejo odgovore na vprašanja, kot so: Ko-
likšni so stroški na enoto izobraževanja v primarni ali kateri drugi stop-
nji izobraževanja v primerjavi z istovrstnimi stroški v drugi državi? Ko-
likšna je prehodnost med stopnjami izobraževanja? Kolikšen odstotek
dijakov oziroma študentov se vpiše v poklicne oziroma strokovne pro-
grame na katerikoli stopnji izobraževanja in kolikšen je ta delež v pri-
merjavi z ustreznim istovrstnim deležem v drugi državi? Kako primer-
jati vpis po starosti, uspešnost in količnike notranje učinkovitosti v raz-
ličnih državah, na primer v primarni (ali katerikoli drugi) stopnji izo-
braževanja? Kako združiti primerljive statistične kazalnike določene
skupine držav (na primer v določenem delu sveta)? Da bi dobili ustrez-
ne odgovore na takšna vprašanja, moramo imeti na voljo podatke raz-
ličnih držav, zbrane na podlagi mednarodno sprejetega standardnega
klasifikacijskega ogrodja. Obsegati mora vse vrste izobraževalnih pro-
gramov, ki jih katerakoli država na svetu lahko ima. Isced 1997 je bil pri-
pravljen z namenom, da zagotovi takšno vseobsegajoče ogrodje.

Ta priročnik dopolnjuje uradni dokument Isced 1997 z razlago glavnih
značilnosti klasifikacije in v njej uporabljenih statističnih izrazov. Omo-
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gočal naj bi lažjo uporabo Isceda 1997 v nacionalnih sistemih izobraže-
vanja in pripravo ustrezne razvrstitve nacionalnih programov po Isce-
du. Priročnik se osredinja na redno izobraževanje od predprimarne
stopnje do terciarne, vsebuje pa tudi navodila za klasificiranje nadalj-
njega izobraževanja (continuing) ter ob rednem tudi drugih vrst izo-
braževanja, kot sta izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in izo-
braževanje odraslih. V tej prvi izdaji priročnika je predstavljena klasifi-
kacija izobraževalnih programov po stopnjah izobraževanja. 

1.2 Namen in glavne znaœilnosti Isceda 19971

Isced 1997 prinaša vrsto izpopolnjenih definicij in meril, s katerimi naj
bi zagotovili mednarodno primerljivost v klasificiranju izobraževalnih
programov po stopnjah in področjih izobraževanja. Definicije in merila za
razvrščanje v Iscedu 1976 so bila ožja in v nekaterih primerih ne dovolj ja-
sno oziroma dosledno razložena; zato se je večkrat dogajalo, da so različ-
ne države razvrstile po vsebini in trajanju zelo različne programe v isto Is-
cedovo stopnjo in tako povzročale zavajajoče primerjave med državami. 

Isced 1997 prepoznava vse nove vrste pridobivanja znanja in poti izo-
braževanja/učenja, ki so v mnogih državah na voljo tako mladim kot
odraslim. Programi nadaljevalnega izobraževanja (continuing educa-
tion), izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in usposabljanja zu-
naj institucionalnega okvira formalnega izobraževanja v Iscedu 1976
niso bili ustrezno zajeti; novi Isced vsebuje ustrezna merila za razvršča-
nje te vrste programov.

Isced 1997 naj bi bil po svoji naravi univerzalen, uporaben v vseh drža-
vah ne glede na razvitost njihovega izobraževalnega sistema. Služil naj
bi kot orodje za združevanje in prikazovanje primerljive statistike in ka-
zalnikov izobraževanja tako v posameznih državah kot med njimi. Zajel
naj bi vse organizirane in stalne oblike učenja za vse starostne skupine,
vseboval naj bi tudi izobraževanje otrok s posebnimi potrebami kot tu-
di vse druge vrste izobraževanja ne glede na institucijo, ki izobražuje,
ali način izobraževanja. 

Isced 1997 naj bi omogočil:

1. izkazovanje nacionalnih statističnih podatkov o izobraževanju, npr.
statistiko vpisanih v izobraževanje, učiteljev, izobrazbenih dosežkov
ter financiranja v državi, in sicer izkazovanje v standardni in medna-
rodno primerljivi obliki ne glede na siceršnjo strukturo izobraževal-
nega sistema oziroma vrste izobraževanja v neki državi;

2. oblikovanje politike in odločanja o pomembnih vprašanjih vzgoje in
izobraževanja, tako da bi usposobili nacionalne šolske politike za
pravilno interpretacijo usmeritev in dogajanj v izobraževalnih siste-
mih drugih držav;

[18]
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3. mednarodno, regionalno in lokalno spremljanje razvoja, kot je bilo
dogovorjeno v mednarodnem »Izobraževanju za vse« (‘Education for
All’), in drugih ciljev v razvoju izobraževanja. 

1.3 Stopnje izobraæevanja v prenovljenem Iscedu2

Tako kot v Iscedu 1976 je tudi v Iscedu 1997 temeljna klasifikacijska
enota izobraževalni program. Izobraževalni programi so definirani
»po izobraževalnih vsebinah, te pa so skupek oziroma zaporedje izobra-
ževalnih dejavnosti, organiziranih zato, da bi dosegli vnaprej določen
smoter oziroma izpeljali podrobno načrtovane skupine nalog«3. Isced
1997 določa vrsto izpopolnjenih meril za razvrščanje posameznih pro-
gramov v »stopnje« izobraževanja.

Pojem »stopnja« izobraževanja na splošno pomeni stopnjevanje učnega iz-
kustva in učnih kompetenc, ki si jih morajo prek usvajanja učnih vsebin
pridobiti udeleženci izobraževanja, da bi lahko uspešno končali kakr-
šenkoli program. Na splošno rečeno je stopnja izobraževanja povezana
z zahtevnostjo vsebine programa. Vendar pa to ne pomeni, da stopnje
izobraževanja sestavljajo nekakšno preprosto lestev, na kateri je višja stop-
nja dosegljiva le, če je uspešno končana prejšnja nižja. Nekateri progra-
mi na določeni stopnji ne omogočajo poti do programov na naslednji
višji stopnji. Še več, zgodi se lahko, da so nekateri udeleženci izobraže-
vanja pred tem uspešno končali programe na isti stopnji ali celo na višji.

Splošna predpostavka je, da lahko izobraževalne programe združujemo
v skupine – tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni – te pa v
urejeno vrsto kategorij (imenovanih »stopnje«). Takšne kategorije v
grobem ustrezajo celoti znanja, spretnosti in zmožnosti, ki si jih mora-
jo udeleženci pridobiti, če naj uspešno končajo programe v njih. Pome-
nijo glavne korake pri napredovanju v izobraževanju od manj zahtev-
nih učnih izkušenj in kompetenc k bolj zahtevnim; zahtevnejši progra-
mi pomenijo višje stopnje izobraževanja.

Idealna klasifikacija izobraževalnih programov bi morala temeljiti sa-
mo na izobraževalni vsebini. Seveda pa ni mogoče dovolj dosledno ne-
posredno ocenjevati in primerjati vsebin izobraževalnih programov po
državah, večkrat niti v eni sami državi. Velikokrat je težko nedvoumno
določiti, ali je vsebina nekega izobraževalnega programa na isti stopnji ali
se po stopnji razlikuje od drugega programa. Mednarodnih kurikularnih
in vsebinskih standardov, ki bi jih potrebovali za takšno presojanje, ni.

Ta problem Isced rešuje tako, da vpeljuje »pomožna« merila, s katerimi
je mogoče določiti stopnjo izobraževanja kateremukoli izobraževalnemu
programu. V Iscedu 1997 je uveljavljenih kar nekaj glavnih in dopolnil-
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2 Glej tudi Isced 1997, odst. 28–33.
3 Isced 1997, poglavje 17.



nih meril (značilna kvalifikacija, ki se zahteva za vpis v program; najniž-
ja starost, pri kateri se je mogoče vpisati v program; kvalifikacije učne-
ga osebja itd.), s katerimi naj bi bilo olajšano razvrščanje programov. Ta
merila nadomeščajo vsebinske standarde programov. Pomembno jih je
uporabljati tako, da se med seboj dopolnjujejo in ne izključujejo. 

Stopnje, v katere se lahko izobraževalni programi razvrščajo po Iscedu
1997, so naslednje:

Stopnja 0 – predprimarna vzgoja in izobraževanje;
1. stopnja – primarno izobraževanje ali prvo obdobje osnovnega 

izobraževanja; 
2. stopnja – nižje sekundarno ali drugo obdobje osnovnega 

izobraževanja; 
3. stopnja – višje sekundarno izobraževanje; 
4. stopnja – posekundarno predterciarno izobraževanje; 
5. stopnja – prvo obdobje terciarnega izobraževanja (ki se ne 

konča z najzahtevnejšo visokošolsko kvalifikacijo) in
6. stopnja – drugo obdobje terciarnega izobraževanja (ki se 

konča z najzahtevnejšo visokošolsko kvalifikacijo). 

1.4 Primerjava Isceda 1997 z Iscedom 1976

Naštete stopnje po Iscedu 1997 se v nekaterih pomembnih pogledih
razlikujejo od stopenj po Iscedu 1976. Med Iscedom 1997 in Iscedom
1976 je nekaj podobnosti med 1., 2. in 3. stopnjo, 4., 5. in 6. stopnja po
Iscedu 1997 pa niso primerljive z nobeno izmed stopenj po Iscedu 1976.

Še več, Isced 1997 prinaša nov koncept tako imenovanih dopolnilnih
meril; vsaka stopnja ima tudi podskupine, v katere se razvrščajo pro-
grami po teh merilih. Ta so: (1) vrsta nadaljnjega izobraževanja oziroma
cilj, do katerega program vodi, (2) usmerjenost programa (ali je pro-
gram splošne narave ali gre za predpoklicno izobraževanje ali za po-
klicno/strokovno izobraževanje) in (3) trajanje programa (merilo, ki je
pomembno za 3., 4. in 5. stopnjo v Iscedu 1997, vanje se namreč razvrš-
čajo programi z različnim trajanjem). Isced 1976 ni omogočal razvršča-
nja po naštetih merilih.

Najpomembnejše razlike med Iscedom 1997 in Iscedom 1976 se kaže-
jo v oštevilčenju stopenj in označevanju ali oštevilčenju po dopolnilnih
merilih. Vpeljana je bila tudi nova 4. stopnja, namenjena razvrščanju
programov, ki so v mednarodnem pogledu na meji med višjim sekun-
darnim in terciarnim izobraževanjem. V starem Iscedu so takšni pro-
grami spadali bodisi v 3. stopnjo bodisi v 5. 

Po Iscedu 1997 ima terciarno izobraževanje samo dve stopnji, 5. in 6.,
za razliko od prejšnjih treh: 5., 6. in 7. Nova 5. stopnja je namenjena
razvrščanju programov, po katerih si še ni mogoče neposredno prido-
biti najzahtevnejše visokošolske kvalifikacije, 6. stopnja oziroma dru-
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go odbobje terciarnega izobraževanja pa je poslej prihranjeno le za
programe, ki omogočajo pridobitev najzahtevnejše visokošolske kvali-
fikacije. 5. stopnja se deli v dve skupini, Isced 5A in 5B. V Isced 5A spa-
dajo bolj teoretsko zasnovani programi, ki omogočajo dostop do pro-
gramov za pridobitev najzahtevnejših visokošolskih kvalifikacij, ter
programi, ki izobražujejo za zelo zahtevne poklice. Isced 5B je name-
njen bolj praktično zasnovanim programom, ki izobražujejo za določe-
ne poklice in usposabljajo za ustrezno zaposlitev. 5. stopnja po Iscedu
1997 le deloma ustreza 5. stopnji iz Isceda 1976. 6. stopnja po Iscedu
1997 je povsem drugačna od 6. stopnje iz Isceda 1976.

V Iscedu 1976 je bila tudi 9. stopnja; namenjena je bila razvrščanju pro-
gramov, za katere ni bilo mogoče določiti stopnje. Te stopnje v prenov-
ljenem Iscedu ni več. Isced 1997 domneva, da je mogoče vse izobraže-
valne programe razvrstiti v eno izmed predlaganih stopenj (od 0 do 6),
zato kategorija »neopredeljivo« ni potrebna. 

Ujemanje med stopnjami po Iscedu 1976 in Iscedu 1997 prikazuje pre-
glednica 1.

Preglednica 1: Isced 1976 v primerjavi z Iscedom 1997
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Isced 1997

0 Predprimarno izobraževanje

1 Primarno izobraževanje ali prvo obdobje
osnovnega izobraževanja

2 Nižje sekundarno izobraževanje ali drugo
obdobje osnovnega izobraževanja (2A, 2B
in 2C)

3 Višje sekundarno izobraževanje (3A, 3B, 3C)

4 Posekundarno neterciarno izobraževanje
(4A, 4B)

5 Prvo obdobje terciarnega izobraževanja 
(ki se ne konča z najzahtevnejšo
visokošolsko kvalifikacijo) (5A, 5B)

6 Drugo obdobje terciarnega izobraževanja
(ki se konča z najvišjo visokošolsko
kvalifikacijo)

Isced 1976

0 Vzgoja in izobraževanje pred prvo ravnjo

1 Izobraževanje na prvi ravni

2 Izobraževanje na drugi ravni, prva stopnja

3 Izobraževanje na drugi ravni, druga stopnja

5 Izobraževanje na tretji ravni, prva stopnja,
ki omogoča pridobitev diplome
neuniverzitetnega tipa oziroma diplomo, ki
ni enakovredna prvi visokošolski diplomi

6 Izobraževanje na tretji ravni, prva stopnja,
ki omogoča pridobitev prve visokošolske
izobrazbe ali tej enakovredne 

7 Izobraževanje na tretji ravni, druga
stopnja, ki omogoča pridobitev
podiplomske univerzitetne izobrazbe ali tej
enakovredne

9 Izobraževanje, za katerega ni mogoče
določiti stopnje
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• jih ni

• jih ni

• prehodnost programa
oziroma končni cilj

• naravnanost oziroma
vrsta programa

• prehodnost programa
oziroma končni cilj

• naravnanost oziroma
vrsta programa 

• skupno teoretično
trajanje programa, šteto
od začetka izobraževanja
na 3. stopnji 

• prehodnost programa
oziroma končni cilj 

• skupno teoretično
trajanje programa, šteto
od začetka izobraževanja
na 3. stopnji 

• naravnanost oziroma
vrsta programa 

• vrsta programa 
• skupno teoretično

trajanje programa
terciarnega izobraževanja

• nacionalna struktura
izobrazbenih stopenj in
kvalifikacij

• jih ni

Dopolnilna merila

Glavna merila

• značilnosti programa
• potek v šoli ali zunaj nje
• spodnja starostna meja
• zgornja starostna meja

• začetek sistematičnega
uvajanja v branje
pisanje in matematiko

• predmetni pouk
• uvajanje predmetov, ki

zahtevajo temeljne
veščine

• usvajanje temeljev za
vseživljenjsko učenje

• značilne kvalifikacije za
vpis

• minimalni vpisni pogoji 

• vpisni pogoji
• vsebina programa
• starost udeležencev
• trajanje programa

• minimalni vpisni pogoji
• vrsta pridobljenega

spričevala
• trajanje programa

• raziskovalno naravnana
vsebina  

• doktorsko delo oziroma
disertacija

Pomožna merila

• kvalifikacije osebja

• vstop v programe ali
institucije, določene prav
za ta namen

• začetek obveznega
izobraževanja

• vpis po približno 6 letih
primarnega izobraževanja

• na tej stopnji se konča 
9-letno izobraževanje,
šteto od začetka
primarnega izobraževanja 

• konča se obvezno
izobraževanje

• več učiteljev poučuje
vsak svojo stroko 

• pripravlja diplomante na 
raziskovalno delo in
akademsko kariero

Predprimarno 
izobraževanje

Primarno izobraževanje
Prvo obdobje osnovnega
izobraževanja 

Nižje sekundarno
izobraževanje
Drugo obdobje osnovnega
izobraževanja

(Višje) sekundarno
izobraževanje

Posekundarno neterciarno
izobraževanje

Prvo obdobje terciarnega
izobraževanja (ki se ne
konča z najzahtevnejšo
visokošolsko kvalifikacijo)

Drugo obdobje terciarnega
izobraževanja (konča se z
najzahtevnejšo
visokošolsko oz.
znanstveno kvalifikacijo)

Ime stopnje Šifra

Preglednica 2: Merila za razvrščanje izobraževalnih programov po stopnjah izobraževanja v Iscedu 1997 

Merila, ki nadomeščajo vsebino

0 

1

2

3

4

5

6
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4 Glej tudi Isced 1997, odst. 34.
5 Glej tudi Isced 1997, odst. 39.

1.5 Merila za odloœanje o stopnji izobraæevanja4

Kot je bilo že poudarjeno, je najpomembnejše merilo za odločanje o
tem, v katero stopnjo izobraževanja spada določeni izobraževalni pro-
gram, vsebina izobraževanja po tem programu. Včasih je sestavni del
teh programov tudi izobraževanje, ki ne poteka v razredu, npr. delovna
praksa v podjetjih ali samostojni študij in projektno delo. Tudi takšne
sestavine je treba upoštevati kot del vsebine izobraževalnega programa.

Cilj izobraževalnih programov je, da zagotovijo udeležencem določeno
znanje, veščine in kompetence: to so navsezadnje najpomembnejše se-
stavine za določitev stopnje kateregakoli programa. Dejansko pa jih je
težko zajeti in ustrezno oceniti, v katero stopnjo bi kateri program spa-
dal. Če bi hoteli oceniti, ali je program, v katerega je učenec vpisan, na
primarni ali nižji sekundarni stopnji, bi morali imeti informacije o tem,
česa naj bi se učenec naučil v tem programu. Jasno je, da ni niti lahko
niti praktično odločati o stopnji programa na takšni osnovi. Zato je tre-
ba uporabiti druga primernejša merila, kot so vpisna starost, vpisni po-
goji, kvalifikacije učnega osebja ipd., ki pripomorejo k odločitvi o stop-
nji, v katero naj nek program razvrstimo. Merila se med seboj dopolnju-
jejo, nekatera so za določene stopnje primernejša kot druga. Različna
merila, ki jih imamo za dopolnitev, ker nadomeščajo vsebino progra-
ma, so povzeta v preglednici 2.

1.6 Potrebna je prilagodljivost5

Pomožna merila je treba uporabljati na prilagodljiv način. Če bi kate-
rokoli merilo uporabili preveč togo, bi lahko imeli probleme. Če bi na
primer uporabili merilo »6-letno trajanje programov primarnega izo-
braževanja« preveč natančno, bi težko razvrstili v primarno izobraževa-
nje na 1. stopnji programe, ki v nekaterih državah trajajo 5 ali 7 let. Če
bi samo prvih 6 let primarnega izobraževalnega ciklusa določene drža-
ve šteli med programe 1. stopnje, bi imela ta država s to stopnjo izobra-
ževanja težave, ko bi želela poročati o statistiki diplomantov, uspešno-
sti šolanja ali stroških izobraževanja ipd. Takšna statistika, po kateri bi
sedmo leto primarnega izobraževanja te države upoštevali kot del niž-
jega sekundarnega izobraževanja na 2. stopnji, ne bi bila smiselna. To-
rej je potrebna določena prilagodljivost. Programe primarnega izobra-
ževanja, ki se začnejo pri 5 ali 6 letih in trajajo od 5 do 7 let, je treba raz-
vrstiti v 1. stopnjo, še zlasti glede na vsebino programa, ki naj bi bila na
isti stopnji zahtevnosti. Dejansko se celo 6-letni programi primarnega
izobraževanja različnih držav po vsebini ne ujemajo popolnoma. Četu-
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6 OECD se je odločil, da bo v skupnem UOE (UNESCO-OECD-EUROSTAT) statističnem vprašalniku razdelil Is-
cedovo 4A v dve skupini, imenovani 4A in 4B in označil Iscedovo kategorijo 4B kot 4C.

di je torej načelo o enakovrednosti vsebin programa teoretično dovolj
trdno, je potrebna v praksi določena prilagodljivost pri uporabi po-
možnih meril za odločanje o razvrščanju programov po stopnjah. Meri-
la iz tega priročnika za razvrščanje izobraževalnih programov po različ-
nih stopnjah izobraževanja je treba uporabljati ob upoštevanju tako te-
meljnih načel Isceda 1997 kot tudi z določeno mero prilagodljivosti.

1.7 Dopolnilna merila

Kot je bilo že omenjeno, Isced 1997 določa nekaj dopolnilnih meril, po
katerih je mogoče vsakega od izobraževalnih programov razvrstiti v
podskupine v isti stopnji. To so:

• Prehodnost, ki jo omogoča program, oziroma končni cilj – To
značilnost je mogoče uporabiti samo za razvrščanje programov v
stopnje 2, 3, 4 in 5. Skupine so opredeljene po vrsti izobraževanja na
naslednji višji stopnji oziroma neposredni zaposlitvi in zahtevnosti
poklica, za katerega program izobražuje. Stopnji 2 in 3 imata po tri
skupine: 2A, 2B, 2C oziroma 3A, 3B, 3C. Stopnji 4 in 5 imata po dve
skupini: 4A, 4B6 oziroma 5A, 5B (glej Isced 1997 – vzorec prehodov
v Dodatku).

• Vrsta programa – To značilnost je mogoče uporabiti pri stopnjah
2, 3 in 4. Nanaša se na to, koliko je program splošen oziroma izobra-
žuje za določene skupine poklicev ali obrti. Skupine so (1) splošno
izobraževanje, (2) predpoklicno/predstrokovno izobraževanje in (3)
poklicno/strokovno izobraževanje. 

• Skupno trajanje programa – To merilo je mogoče uporabiti pri
stopnjah 3, 4 in 5. Namenjeno je razvrščanju programov v izbrane
skupine glede na teoretično trajanje rednega izobraževanja. 

• Nacionalna struktura visokošolskih izobrazb in kvalifikacij –
To merilo je mogoče uporabiti samo pri 5. stopnji. Namenjeno je raz-
vrščanju programov v terciarnem izobraževanju glede na stopnjo
kvalifikacije oziroma visokošolske izobrazbe, ki jo program daje (na
primer, prva diploma, druga diploma/nadaljnja diploma ali znanstve-
na diploma), in je določena z nacionalno strukturo kvalifikacij dolo-
čene države.

Tu je treba opozoriti, da pogosto ne bo mogoče jasno in nedvoumno
določiti, v katero skupino bi bilo treba razvrstiti določen program, kaj-
ti nek program ima lahko značilnosti dveh ali več skupin. V takem pri-
meru je treba program po skrbni preučitvi razvrstiti samo v eno skupi-
no in ne v več. 
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1.8 Razvrøœanje nacionalnih sistemov
izobraæevanja po Iscedu 1997

Vsaka država ima svoj lasten sistem izobraževanja ter tudi svoje vrste in-
stitucij in temu prilagojeno zbiranje podatkov. Domnevamo, da bo vsa-
ka država še naprej zbirala in obdelovala podatke ter objavljala statisti-
ko vzgoje in izobraževanja po svojih potrebah in glede na svoj sistem.
Pri mednarodnem poročanju in mednarodnih primerjavah podatkov
in statističnih kazalnikov pa morajo države uporabljati klasifikacijsko
shemo Isced 1997, ko denimo sporočajo svojo statistiko vzgoje in izo-
braževanja Unescu.

V vsaki državi, v kateri se vpisna starost in trajanje programa na kateri-
koli stopnji izobraževanja razlikuje od značilne vpisne starosti in značil-
nega trajanja programov, predvidenega v Iscedu 1997, se bo treba od-
ločiti o številu razredov/letnikov, ki naj bodo zajeti v prenovljenih Isce-
dovih stopnjah. Ta priročnik vsebuje navodila za takšne in podobne od-
ločitve. V nekaterih državah bo to preprosto, v drugih pa bo zahtevalo
skrbno in natančno preučevanje izobraževalnih programov in morda
tudi neke vrste kompromisni dogovor med strokovnjaki o stopnji, v ka-
tero naj bi razvrstili določen program. Predlagamo, da vsaka država po-
skusi razvrstiti izobraževalne programe po novih Iscedovih stopnjah in
o tem poroča Unescu.

1.9 Spremenljivke in podroœja, ki 
jih Isced 1997 ne vsebuje

Poleg stopenj in smeri izobraževanja so za razvrščanje izobraževalnih
programov pomembne tudi določene spremenljivke, ki jih lahko drža-
ve uporabljajo v svojih nacionalnih zbirkah podatkov. Te spremenljivke
so na primer:

• Institucionalno okolje – Isced 1997 kot temeljno enoto razvršča-
nja poudarja izobraževalni program in ne institucije, ki ga izvaja, za
politike pa je pogosto prav institucionalno okolje zelo pomembno,
na primer pri razlikovanju med šolskim izvajanjem programa in izva-
janjem programa pri delodajalcu. Pri slednjem gre na splošno za va-
jeniške programe, ki se izvajajo v delovnem okolju. Pogosto vsebuje-
jo poklicni in strokovni programi tudi delovno usposabljanje na de-
lovnem mestu, program pa se v svojem bistvu kljub temu šteje za šol-
ski program. Mogoče je tudi, da gre za vajeniški program v dualnem
sistemu, pri katerem se en del programa izvaja v šoli, drugi del pa pri
delodajalcu.

• Nosilci odgovornosti – Ta spremenljivka se nanaša na opredelitev
agencije oziroma organizacije, ki je odgovorna za izobraževanje bo-



disi kot javno ali zasebno službo ter upravlja in nadzoruje izvajalke
izobraževalnih programov. Na splošno so to največkrat ministrstvo
za izobraževanje (ali za razvoj človeških virov), druga ministrstva, or-
gani lokalnih oblasti ali zasebne organizacije. Zbiranje in prikazova-
nje podatkov ločeno po nosilcih odgovornosti je lahko na nacional-
ni ravni zelo pomembno. Tudi na mednarodni ravni je lahko razliko-
vanje med javnim in zasebnim sektorjem pomembno.

• Način izvajanja – Ta spremenljivka prikazuje, kako je zagotovljeno
poučevanje, to je, ali pouk poteka v običajnih učilnicah ali gre za izo-
braževanje na daljavo ali za računalniško podprto samoizobraževa-
nje. Ker mnoge države vpeljujejo čedalje različnejše načine izobraže-
vanja, bo v prihodnje zelo pomembno razlikovanje med njimi tudi v
statistiki izobraževanja. Še posebej, če gre za izobraževanje na dalja-
vo, ki ga izvajajo odprte šole in odprte univerze, bi se lahko pojavile
zahteve po ločenem sporočanju podatkov. 

• Udeleženci izobraževanja – Isced 1997 ne omogoča razvrščanja
izobraževalnih programov po vrsti udeležencev izobraževanja oziro-
ma glede na to, ali so to otroci ali mladina, odrasli ali osebe s poseb-
nimi potrebami. Izobraževalne programe, v katere so vpisani različ-
ni udeleženci izobraževanja, je mogoče razvrstiti po stopnjah izobra-
ževanja, za nacionalne statistike pa bi bilo lahko pomembno tudi raz-
likovanje med raznimi vrstami udeležencev izobraževanja. V progra-
mih 1. stopnje Isceda so na primer zajeti nepismeni odrasli v progra-
mu opismenjevanja in otroci, ki obiskujejo primarno izobraževanje.
Potrebovali bi dopolnilno spremenljivko, da bi lahko razlikovali med
obema vrstama udeležencev tega izobraževanja.

• Način izobraževanja – Ta spremenljivka naj bi razlikovala med
programi rednega izobraževanja in programi, prilagojenimi za izred-
no izobraževanje. Isced 1997 deli programe v stopnje in skupine v
njih po enakovrednosti vsebin in trajanju izobraževanja, nima pa lo-
čenih spremenljivk za način izobraževanja.

[26]
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7 Glej tudi Isced 1997, odst. 37–44.

2 
Iscedova stopnja 0

Ÿ Predprimarna vzgoja in izobraæevanje7

Predprimarna vzgoja in izobraževanje (stopnja 0) je definirana kot za-
četno obdobje organiziranega poučevanja; večinoma je namenjena
uvajanju še zelo majhnih otrok v okolje, podobno šolskemu, torej po-
stopnemu premoščanju razlik med šolskim in domačim okoljem. Ti
programi so poznani tudi kot vzgoja in izobraževanje v zgodnjem otroš-
tvu (Early Childhood Education), otroški vrtec (nursery, kindergar-
ten) ali predšolska vzgoja (pre-school education). Po končanih progra-
mih otroci ponavadi nadaljujejo izobraževanje na 1. stopnji (primarna
stopnja), čeprav predprimarna vzgoja in izobraževanje na splošno ni
pogoj za vpis vanjo.

2.1 Glavne znaœilnosti

V nadaljevanju so naštete glavne značilnosti Iscedove stopnje 0, ki naj
bi pomagale pri odločanju o tem, ali nek program predprimarne vzgo-
je in izobraževanja lahko razvrstimo v stopnjo 0 ali je zunaj Isceda:

1. Ali ima program izobraževalne lastnosti oziroma izobraže-
valno vsebino? – V programu predprimarnega izobraževanja naj bi
z ustreznimi pedagoškimi metodami razvijali motorične, kognitivne
in socialne sposobnosti otrok. Otrokom naj bi ponudili ustrezno uč-
no okolje in jih uvajali v skupinske aktivnosti, spodbujali njihovo av-
tonomno ravnanje, jim omogočali sodelovanje v igri in navezovanje
socialnih stikov z drugimi otroki. Pedagoške igrače, igralne metode,
pripovedovanje zgodb, petje, ples in oblikovanje z barvami in mode-
lirnimi masami, vse te pripomočke uporabljajo v mnogih programih
predprimarne vzgoje in izobraževanja, da bi pospešili učenje in raz-
voj zdravih in socialno ustreznih navad.
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Varstvenih domov (nurseries/day care centres, crèches) naj ne bi raz-
vrščali v Iscedovo stopnjo 0, saj je njihov glavni smoter varstvo otrok
med odsotnostjo njihovih staršev. Če predšolski zavodi ali domovi
združujejo otroško varstvo s programom predprimarne vzgoje in
izobraževanja, se varstvo ne šteje v Isced.

2. Kje poteka program? – Program naj bi izvajali vzgojno-izobraže-
valni ali varstveni zavodi kot organizirane izobraževalne dejavnosti.
Programov, ki se izvajajo v gospodinjstvih oziroma družinskem var-
stvu, v splošnem ne bi zajemali. Domovi ali šole za predšolsko vzgo-
jo in izobraževanje so lahko v primarnih ali drugih institucijah ali pa
tudi ne.

3. V katerem starostnem obdobju otrok se pojavlja in do kdaj
traja? – Značilno starostno obdobje je od 3. do 5. leta. V programe
naj bi bili zajeti otroci, stari najmanj 3 leta, zgornja starostna meja pa
je ponavadi ustrezna starost za vpis v program primarne stopnje. Iz-
jemoma je dostop omogočen tudi mlajšim otrokom, starim 2 leti in
pol ali celo le 2 leti. Takšni programi naj bi bili razvrščeni v Isced sa-
mo, če so res izobraževalne narave in ne gre za preprosto varovanje
otrok. V državah, kjer je vpisna starost otrok v programe predpri-
marne vzgoje in izobraževanja od 5 do 6 let oziroma kjer programi
na tej stopnji trajajo 4 leta, je treba biti pozoren, ali so v teh progra-
mih že vsebine primarnega izobraževanja in pomenijo temelje za pr-
vi razred primarnega izobraževanja. 

4. Kakšne kvalifikacije mora imeti osebje? – Da bi lahko razlikova-
li med varstvenimi programi in programi predprimarne vzgoje in
izobraževanja, so kvalifikacije, ki jih mora imeti osebje, koristno po-
možno merilo. Za strokovno delo v predprimarnem izobraževanju se
ponavadi zahtevajo določene pedagoške kvalifikacije, kot so uspo-
sabljanje za predšolsko vzgojo oziroma za vzgojo in izobraževanje v
zgodnjem otroštvu. Vendar je vrsta usposabljanja ali kvalifikacij od-
visna od predpisov in možnosti usposabljanja, kakršne pač so v do-
ločeni državi. 

2.2 Vzgoja in izobraæevanje otrok s 
posebnimi potrebami na stopnji 0

Če država zagotavlja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potre-
bami, denimo invalidnih otrok, ki je na isti stopnji kot predprimarna
vzgoja in izobraževanje, bi morali takšno izobraževanje ravno tako raz-
vrstiti v stopnjo 0, ne glede na to, v kakšnem okolju poteka (bolnica, šo-
la ali zavod za usposabljanje). 
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2.3 Zgledi

Programi predprimarne vzgoje in izobraževanja se izvajajo v šolah ali
središčih, znanih kot 

• Nurseries in Kindergartens;
• Centres za vzgojo in izobraževanje otrok (ali educación infantil v

Španiji in špansko govorečih državah);
• pre-schools ali préscolaire ali enseignement pré-élémentaire v Fran-

ciji in v francosko govorečih državah);
• Centres for Early Childhood Education (nekateri so organizirani kot

vladni programi, namenjeni določenemu prebivalstvu, kot Balwadis
v Indiji za otroke iz ruralnih območij).
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8 Glej tudi Isced 1997, odst. 35–51.

3 
Iscedova stopnja 1
Ÿ Primarno izobraæevanje ali prvo obdobje 

osnovnega izobraæevanja8

Cilj programov na tej stopnji je, da zagotovijo učencem začetno osnov-
no izobraževanje v branju, pisanju in matematiki, skupaj s temeljnim ra-
zumevanjem drugih predmetov, kot so zgodovina, zemljepis, naravo-
slovje, družboslovje, risanje in glasba. Ponekod vsebujejo tudi verski
pouk (religious instruction). V čedalje večjem številu držav spada v os-
novno izobraževanje primarno izobraževanje (Iscedova stopnja 1) in
del sekundarnega (Iscedova stopnja 2).

Predprimarno izobraževanje na splošno ni pogoj za vpis v primarno
izobraževanje. Čeprav je v predprimarnem izobraževanju ponavadi že
nekaj temeljne pismenosti in numeričnih spretnosti, se vendarle šele
na 1. stopnji začne sistematični učni program.

3.1 Glavne znaœilnosti

Glavne značilnosti izobraževalnih programov na tej stopnji so:

1. Izobraževalna vsebina – Sistematično učenje branja, pisanja in
matematike se začne na tej stopnji, prav tako so v programu tudi dru-
gi predmeti, kot so zgodovina, zemljepis, narava in družba (ta se vča-
sih imenuje »okoljska vzgoja«). Cilj programa primarnega izobraževa-
nja je zagotoviti učencem temeljno pismenost in numerične sposob-
nosti in razviti sposobnost za dojemanje preprostih informacij o na-
ravnem in družbenem okolju in njihovi uporabi v vsakdanjem življe-
nju. Pomemben je razvoj ročnih spretnosti, ustrezno vedenje in na-
vade, pogosto sta v programu tudi igra in šport za krepitev telesne
pripravljenosti in dobro zdravje.



2. Vpisna starost – Starost ob vpisu je na splošno od 5 do 7 let. Veči-
na držav določi starost, pri kateri naj se začne obvezno izobraževa-
nje. V tistih primerih, v katerih je vpisna starost manj kot 5 let (npr.
4 leta ali 4 leta in pol), je treba za odločitev, ali program lahko razvr-
stimo v 1. stopnjo, uporabiti druga merila.
V mnogih državah v razvoju imajo programe neformalnega izobraže-
vanja ali alternativno šolanje (non-formal education ali alternative
schooling), namenjene otrokom in mladini, ki niso mogli začeti pri-
marnega izobraževanja v ustrezni starosti ali pa so pred koncem za-
pustili šolo in bi želeli nadaljevati po enem ali več letih prekinitve.
Če imajo ti programi enako vsebino kot primarno izobraževanje, naj
bi jih ravno tako razvrstili v 1. stopnjo ne glede na starost učencev ob
vpisu in trajanje programa.

3. Trajanje programa – Trajanje primarnega izobraževanja se razliku-
je od države do države, večkrat tudi med regijami oz. deželami ali
podsistemi v isti državi. Najbolj značilno trajanje je 6 let, čeprav so v
nekaterih državah programi lahko tudi dosti krajši ali pa daljši. Naj-
pogostejši so 5- do 7-letni programi primarnega izobraževanja. Tak-
šne naj bi razvrščali v 1. stopnjo. 
V tistih državah, kjer osnovno izobraževanje traja 8 let ali več in ni
razdeljeno na dve obdobji (npr. primarno in nižje sekundarno), bi
morali program umetno razdeliti na dve obdobji, od teh bi prvo tra-
jalo kakih 6 let in bi ustrezalo primarnemu izobraževanju. Slaba
stran takšne umetne delitve je v tem, da bo najbrž lahko razvrstiti
učence v 1. stopnjo, veliko težje pa je zbrati in obdelati podatke o
učiteljih, stroških in številu diplomantov za to stopnjo. Zato je pripo-
ročljivo upoštevati veljavne prehode, ki delijo primarno izobraževa-
nje (1. stopnjo) od sekundarnega (2. stopnje), in si zapomniti, da pri-
marna stopnja, tako kot je definirana, ne zavzema kar precejšnega
dela programa sekundarnega izobraževanja. Če ga vendarle, potem
naj bi pri določitvi, kaj spada v 1. stopnjo, pomagala prej predlagana
umetna delitev. 
Odločitev o letih in razredih, ki še spadajo v 1. stopnjo, bi morala bi-
ti sprejeta ob upoštevanju učnega načrta oziroma njegove vsebine.
Primerjali bi jo s 6-letnimi programi, ki v nekaterih državah nedvom-
no spadajo v 1. stopnjo. Kakorkoli že, takšno primerjanje vsebine ni
lahko, še zlasti ne pri jeziku ali okoljski vzgoji, po vsej verjetnosti pa
je lažje recimo pri matematiki.
Če program na primarni stopnji traja manj kot 5 let, bi bilo treba
skrbno oceniti vsebino in presoditi, ali program spada v 1. stopnjo v
celoti. Če bi bilo potrebno, bi morali začetno prvo ali prvi dve leti na-
daljnjega nižjega sekundarnega izobraževanja v nacionalnem siste-
mu dodati k izobraževanju, ki bi ga tako definirali kot 1. stopnjo. 
Kadar je trajanje primarnega izobraževanja različno tudi v eni drža-
vi (na primer v različnih regijah Indije), bi morali biti izhodišče za
razvrščanje različno dolgih programov v 1. stopnjo tisti razredi, ki so
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v državi sprejeti kot primarno izobraževanje. Za sporočanje podat-
kov mednarodnim organizacijam naj bi v državi določili le eno traja-
nje izobraževanja 1. stopnje. 

4. Kvalifikacije učiteljev – Učitelji na primarni stopnji izobraževanja
morajo imeti za poučevanje v razredih primarnega izobraževanja na-
cionalno predpisane kvalifikacije, čeravno ta pogoj ni formalno do-
ločen v Iscedu 1997. Na primarni stopnji navadno poučuje vse pred-
mete en sam učitelj v istem razredu, ni pa to nujno v vseh primerih.
V nekaterih državah v razvoju, v katerih ni dovolj kvalificiranih uči-
teljev, zaposlujejo tudi nekvalificirane ali priučene učitelje.

3.2 Izobraæevanje otrok s posebnimi potrebami

Programi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami naj bi bili raz-
vrščeni v 1. stopnjo, če je njihova vsebina na splošno primerljiva z vse-
bino rednih programov te stopnje.

3.3 Osnovno izobraæevanje odraslih

Programe opismenjevanja, osnovnih numeričnih in drugih spretnosti
za odrasle bi bilo treba ponavadi razvrstiti v 1. stopnjo. V mnogih drža-
vah, v katerih imajo velik odstotek nepismenih odraslih oseb, zanje za-
gotavljajo različne vrste kratkih programov. Ti navadno spadajo v 1.
stopnjo. Učenci v njih se štejejo v 1. stopnjo, tiste, ki so jih končali, pa
bi lahko šteli v to stopnjo le takrat, ko bi bili tudi njihovi dosežki enako-
vredni končani 1. stopnji.

V 1. stopnjo bi lahko uvrščali tudi programe neformalnega izobraževa-
nja nekaterih držav za otroke, ki ne morejo obiskovati primarne šole ob
ustrezni starosti, če je vsebina programa ustrezna tej stopnji.

Te programe bi sicer že lahko kategorizirali v 1. stopnjo, ne bi pa smeli
pozabiti, da je treba vpisne in druge podatke prikazovati ločeno od si-
ceršnjega primarnega šolanja.

3.4 Vpraøanja, ki se lahko pojavijo
pri odloœanju o razporeditvi 
programov v 1. stopnjo 

Programi 1. stopnje so v večini držav navadno jasno definirani, toda
tam, kjer je trajanje izobraževanja zelo kratko ali zelo dolgo (manj kot 5
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let ali več kot 7 let), ali tam, kjer ločnica med primarnim in nižjim se-
kundarnim izobraževanjem ni definirana, bi morali odgovoriti na vpra-
šanja, povezana z odločitvijo o razporeditvi programov v to stopnjo.

• Ali je vsebina programa, na primer branje ali matematika, toliko
sorodna z vsebino v 6-letnih programih primarnega izobraževanja v
nekaterih drugih državah, da bi bila razporeditev programa v 1. stop-
njo s te plati upravičena?

• Če ne, kateri razredi naj bi se še šteli v 1. stopnjo? (Ponavadi v 1. stop-
njo spadajo razredi od prvega do šestega).

• Ali je ob koncu te stopnje pomembna točka prehoda v programe na
višji stopnji zahtevnosti? (Če takšna točka ob koncu 5., 6. ali 7. razre-
da je, bi se lahko zlahka odločili za razporeditev programa v 1. stop-
njo).

• Ali je vsebina programov neformalnega izobraževanja ali izobraževa-
nja odraslih na splošno enako zahtevna kot tista v rednem primar-
nem izobraževalnem programu, ne glede na starost ob vstopu ali tra-
janje programa?

3.5 Zgledi

Programi 1. stopnje se največkrat izvajajo v šolah primarnega izobraže-
vanja ali drugih vrstah institucij na primarni ali njej enakovredni stop-
nji. Primeri so:

• izobraževalni programi šol primarnega izobraževanja v večini držav
(enseignement primaire v Franciji in francosko govorečih državah);

• prvo obdobje osnovnega izobraževanja v državah, kot je Mali;
• programi v nižjih razredih v šolah sekundarnega izobraževanja in

drugih poprimarnih institucijah;
• programi od 1. do 6. razreda v državah, v katerih primarno in sekun-

darno izobraževanje ni deljeno, in v tistih državah, v katerih primar-
no izobraževanje traja 8 let, kot so Kenija, Sudan in Brazilija;

• programi neformalnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, ki
so bolj ali manj na isti ravni kot primarno izobraževanje v državah,
kot sta Indija ali Bangladeš.
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9 Glej tudi Isced 1997, odst. 52–61.

4 
Iscedova stopnja 2
Ÿ Niæje sekundarno izobraæevanje ali 

drugo obdobje osnovnega izobraæevanja9

To stopnjo imajo v mnogih državah kot nadaljevanje osnovnega izobra-
ževanja. Dokončanje te stopnje se v državah, v katerih je politično ali
pravno določeno obvezno izobraževanje, pogosto ujema z dokonča-
njem obveznega izobraževanja. V splošnem je namenjeno izpopolnje-
vanju temeljnih veščin in znanja ter pripravljanju na vseživljenjsko izo-
braževanje.

Ta stopnja navadno pripravlja učence na naslednjo stopnjo, to je višje
sekundarno izobraževanje, lahko pa daje tudi zaključeno izobrazbo, ka-
dar pripravlja učence na vstop v svet dela.

4.1 Glavne znaœilnosti

Glavne značilnosti izobraževalnih programov 2. stopnje so:

1. Pouk je organiziran po predmetih – Na tej stopnji začnejo pou-
čevati različni učitelji različne predmete. Na splošno gre za en sam
skupen učni program, ki obsega poučevanje enega ali več jezikov,
matematike, naravoslovja, družboslovja in včasih tudi drugih pred-
metov, kot so verstvo, risanje in glasba. So tudi programi, ki vsebuje-
jo strokovne/poklicne predmete in pripravljajo učence na zaposlitev.

2. Pojavijo se predmetni učitelji – Na tej stopnji so učitelji pogosto
bolj usposobljeni kot učitelji za primarno stopnjo 1 in so ponavadi
specialisti za posamezne predmete (na primer za jezik in književ-
nost, naravoslovje in matematiko, tuji jezik, zgodovino, zemljepis,
družboslovje itd.).

3. Vpisni pogoji in trajanje programa – Programi na tej stopnji se
največkrat začnejo pri 11 ali 12 letih. Učenci se lahko vpišejo v 2.
stopnjo po končanih 6 letih primarnega izobraževanja in končajo
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izobraževanje na tej stopnji po približno 9 letih šolanja, če štejemo
od začetka primarnega izobraževanja. Programi trajajo od 2 do 6 let,
odvisno od trajanja poprejšnjega primarnega izobraževanja in nacio-
nalnih normativov za osnovno ali obvezno izobraževanje.

4. Prehodi ob koncu te stopnje – Končanje te stopnje je navadno
pomembno za prehode v nadaljnje izobraževanje in v nekaterih dr-
žavah tudi za prehod na trg dela. Na splošno so ob koncu tega izobra-
ževanja izpiti na nacionalni ali na državni ravni, na podlagi katerih se
podelijo spričevala, ki imajo precejšen pomen. V državah pa, v kate-
rih končanje 2. stopnje ni odločilno za prehode v nadaljnje izobraže-
vanje, bo treba uporabiti nekatera druga merila za ugotavljanje, ali
spada program v to stopnjo ali ne; našteta so v nadaljevanju.

5. Ločnica med Iscedovima stopnjama 2 in 3 – V državah, v kate-
rih so programi nižjega in višjega sekundarnega izobraževanja jasno
razmejeni, je lahko meja med njimi ustrezna tudi za razdelitev pro-
gramov v 2. in 3. stopnjo. Nižje sekundarno izobraževanje je mogo-
če dokončati po 8, 9, ali 10 letih šolanja, odvisno od nacionalne
strukture izobraževanja. Značilna starost učencev ob koncu 2. stop-
nje je 15 ali 16 let, v sistemih, v katerih je v navadi ponavljanje razre-
dov, včasih celo 17 let.

V državah, v katerih imajo dve jasno definirani točki prehodov v pro-
grame na višje zahtevnostne ravni prav v teh razredih (na primer pri 14
ali 16 letih v Veliki Britaniji in ob koncu 8. in 10. razreda v Indiji), naj bi
se meja med stopnjama 2 in 3 določala po izobraževalnih smotrih in uč-
nem programu oziroma ob upoštevanju teh dveh točk za prehode. V
takšnih primerih je treba upoštevati splošno načelo paritete držav s po-
dobnimi izobraževalnimi sistemi. Na primer, če se v eni državi 2. stop-
nja konča po 10 letih šolanja, v drugi državi pa so podobne okoliščine,
se tu ne bi smelo izobraževanje končati po na primer 8 letih šolanja.

V državah, v katerih ni prehodov med nižjim in višjim sekundarnim
izobraževanjem in imajo le eno dolgo obdobje sekundarnega izobraže-
vanja po koncu primarne stopnje, bi morali sekundarno obdobje umet-
no razdeliti na dve stopnji, od katerih bi prva tri leta po končanem pri-
marnem izobraževanju šteli v 2. stopnjo.

Določeni kratki diferencialni programi po 2. stopnji, katerih vsebina se
ne razlikuje bistveno od tiste na 2. stopnji, bi morali biti prav tako raz-
vrščeni v 2. stopnjo (in ne v 3.).

4.2 Dopolnilna merila

Isced predpostavlja, da je mogoče izobraževalne programe 2. stopnje
razdeliti v podskupine po naslednjih dveh merilih: (1) vrsti nadaljnje-
ga izobraževanja ali končnem cilju in (2) vrsti programa. To pojasnjuje-
mo v nadaljevanju.
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10 Značilnosti teh podskupin so opisane v Isced 1997, odst. 57–59.

Podskupine 2. stopnje po vrsti nadaljnjega izobraževanja ali
končnem cilju

Izobraževalni programi 2. stopnje se po končnem cilju, za katerega izo-
bražujejo, razvrščajo v tele tri podskupine:

Isced 2A – Programi pripravljajo učence na neposreden dostop do Is-
ceda 3A ali 3B; ti dve podskupini 3. Iscedove stopnje po-
menita, da bodo imeli dijaki dostop do terciarnega izobra-
ževanja.

Isced 2B – Programi pripravljajo učence na neposreden dostop do Is-
ceda 3C, v to podskupino pa spadajo programi, ki ne omo-
gočajo nadaljevanja izobraževanja v terciarnem izobraževa-
nju, temveč vodijo na trg dela.

Isced 2C – Programi so »končni« in njihov glavni namen je omogočati
dostop do trga dela.

Podskupine v 2. stopnji po vrsti programa

Ta značilnost omogoča delitev programov 2. stopnje v tri podskupine
po vsebini: splošno izobraževanje, predpoklicno oziroma predstrokov-
no in poklicno oziroma strokovno izobraževanje.10 Pri tem je treba
omeniti zlasti:

1. Splošno izobraževanje – Programi te vrste ponavadi pomenijo
osrednje izobraževanje; je značilno šolske vrste in se ne nanaša na
nobeno posebno stroko. Takšni programi niso namenjeni poklicni
pripravi učencev za vstop v delo ali za nadaljevanje izobraževanja v
določenih poklicnih oziroma strokovnih programih.

2. Predpoklicno oziroma predstrokovno izobraževanje – Pro-
grami te vrste so namenjeni predvsem pripravi učencev na nadalje-
vanje izobraževanja v poklicnih oziroma strokovnih programih. Ime-
li naj bi najmanj 25 odstotkov poklicnih oziroma strokovnih vsebin.

3. Poklicno oziroma strokovno izobraževanje – Takšni programi
omogočajo učencem pridobitev praktične spretnosti za določene
poklice oziroma skupine poklicev/obrti. Programi pripravljajo učen-
ce za neposreden vstop na trg dela.

Razvrščanje programov 2. stopnje po vrsti nadaljnjega
izobraževanja in vrsti programa

Programi 2. stopnje so lahko po vrsti nadaljnjega izobraževanja oziro-
ma končnem cilju in vrsti programa razdeljeni v tele skupine:

1. Isced 2A – Splošno izobraževanje – To je v večini držav najbolj
pogost izobraževalni program 2. stopnje. Omogoča dostop do pro-
gramov v Iscedu 3A (programi višje sekundarne stopnje, katerih cilj
je dostop do terciarnega izobraževanja, Isced 5A) ali Iscedu 3B (pro-
grami v 3. stopnji, katerih cilj je dostop do Isceda 5B). 



2. Isced 2A – Prepoklicno/predstrokovno izobraževanje – Pro-
grami te vrste z najmanj 25 odstotki poklicnih oziroma strokovnih
izobraževalnih vsebin naj bi zagotavljali dostop do Isceda 3A ali 3B.
Ti programi so manj pogosti kot splošni, toda nekatere države, v ka-
terih si prizadevajo za poklicno obarvano sekundarno izobraževa-
nje, jih imajo; seveda pa ne zapirajo vrat v nadaljnje izobraževanje
učencev.

3. Isced 2A – Poklicno/strokovno izobraževanje – V celoti gleda-
no so poklicni in strokovni programi, ki hkrati omogočajo dostop do
3. stopnje, bolj redki, ker zaradi svoje narave pripravljajo učence na
trg dela. V tej skupini pa je nekaj programov, ki učencem omogoča-
jo, da nadaljujejo izobraževanje na 3. stopnji, če se še ne želijo zapo-
sliti.

4. Isced 2B – Splošno izobraževanje – Ti programi splošnega izobra-
ževanja naj bi omogočali dostop samo do Isceda 3C, to je v višje sekun-
darno izobraževanje, ki vodi na trg dela in je tako poklicnega/strokov-
nega tipa. Samo nekaj držav meni, da imajo takšne programe.

5. Isced 2B – Predpoklicno/predstrokovno izobraževanje – Tak-
šni programi naj bi imeli najmanj 25 odstotkov poklicnih oziroma
strokovnih izobraževalnih vsebin in naj bi omogočali dostop do Isce-
da 3C (to je do programov na višji sekundarni stopnji izobraževanja,
ki vodijo na trg dela in ne omogočajo vstopa v terciarno izobraževa-
nje). Zelo verjetno je, da imajo nekatere države prav takšne programe.

6. Isced 2B – Poklicno/strokovno izobraževanje – Poleg tega, da
so programi v celoti poklicni oziroma strokovni, naj bi prav tako za-
gotavljali dostop do naslednje višje stopnje, Isced 3C; ta je končna
stopnja, saj ne dopušča nadaljevanja izobraževanja v terciarnem izo-
braževanju (Iscedu 5A ali 5B). Ker se pričakuje, da bo končen tudi
program te vrste, ni prav verjetno, da bi takšne programe v kaki dr-
žavi imeli. Če pa ima država že na 2. stopnji poklicni/strokovni izo-
braževalni program z dvema smotroma – pripravo učencev na trg
dela in na nadaljnje izobraževanje v Iscedu 3C (verjetno pod določe-
nimi pogoji), potem bi ga bilo treba razvrstiti v to skupino.

7. Isced 2C – Poklicno/strokovno izobraževanje – V to skupino
spadajo programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so na-
menjeni pripravi učencev za vstop na trg dela in so zato končni po
svoji naravi. Mogoče je, da ima država nekaj izobraževalnih progra-
mov, ki bi spadali v to skupino. Verjetno bi bila v večini držav to dru-
ga najpomembnejša skupina poleg »Isceda 2A – Splošno izobraževa-
nje«.
V Iscedu 2C ni splošnega ali predpoklicnega/predstrokovnega izo-
braževanja. Vendar pa se programi Isceda 2C lahko delijo v dve vrsti:
(1) prevladujoče teoretične in (2) prevladujoče praktične. Toda te
razlike bi v zbirkah podatkov težko vzdrževali. 
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4.3 Izobraæevanje otrok s posebnimi potrebami

Poprimarni programi izobraževanja otrok s posebnimi potrebami z
vsebino na isti stopnji kot redni programi 2. stopnje naj bi se razvršča-
li v 2. stopnjo.

4.4 Izobraæevanje odraslih

Podobno se razvrščajo tudi programi neformalnega izobraževanja in
izobraževanja odraslih oziroma izobraževanja na daljavo, če so po vse-
bini na enaki stopnji poprimarnega osnovnega izobraževanja ali nižje-
ga sekundarnega izobraževanja, ne glede na starost udeležencev in tra-
janje programa.

4.5 Vpraøanja, ki se lahko pojavijo pri 
odloœanju o razporeditvi programov 
v 2. stopnjo in njene podskupine

Da bi se lahko odločili, ali konkretni program spada v 2. stopnjo, in da
bi lahko določili podskupino, v katero naj bi ga razvrstili, se je treba
vprašati naslednje:

• Ali so s programom določeni vpisni pogoji, kot je na primer končan
program primarnega izobraževanja na 1. stopnji? Programi 2. stop-
nje naj bi namreč sledili po končani 1. stopnji.

• Kolikšno je trajanje programa? Ali se konča tako, kot je v nacional-
nem izobraževalnem sistemu določeno za prehod iz nižjega sekun-
darnega izobraževanja v višje?

• Kateri so cilji programa? Ali program pripravlja učence za vstop na
trg dela ali za nadaljevanje izobraževanja na naslednji višji stopnji?
Če je slednje, ali vodi v Iscedove programe 3A ali 3B, ki omogočajo
dostop do terciarnega izobraževanja, ali le do Isceda 3C, ki je po-
vsem poklicno/strokovnega tipa in dokončno po svoji naravi? Odgo-
vor na to vprašanje naj bi pomagal pri odločanju o tem, ali je to Isce-
dov program 2A, 2B ali 2C.

• V katero vrsto izobraževanja bi spadal program po vsebini: v splošno
izobraževanje, predpoklicno/predstrokovno izobraževanje ali po-
klicno/strokovno izobraževanje? Še posebej, če ima nekaj poklic-
nih/strokovnih vsebin oziroma predmetov, ali jih je 25 odstotkov od
vseh predmetov ali celo več?
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4.6 Zgledi

Isced 2A – Splošno izobraževanje

• programi od 6. do 8. razreda v Middle schools v ZDA in v višjih pri-
marnih oziroma šolah sekundarnega izobraževanja v Indiji;

• prvo obdobje srednjega izobraževanja ali premier cycle du second
degré (štiriletno obdobje po 5 letih primarnega izobraževanja) v
francoskem college in podobnih pré-baccalauréat programih sekun-
darne stopnji v drugih francosko govorečih državah;

• drugo obdobje osnovnega izobraževanja v državah, kot je Mali;
• obdobje od 5. do 10. razreda nižje Gymnasia po 4 letih primarnega

izobraževanja v Nemčiji;
• Educación general básica (ciclo superior) v Španiji in nekaterih dru-

gih špansko govorečih državah;
• programi od 7. do 9. razreda v državah, ki nimajo jasne ločnice med

nižjim in višjim sekundarnim izobraževanjem;
• enoletni diferencialni programi po končani 2. stopnji, toda z vsebi-

no, ki se ne razlikuje veliko od tiste na 2. stopnji; ti programi v neka-
terih državah omogočajo učencem, da zamenjajo vrsto nadaljnjega
izobraževanja 3. stopnje, na primer na Danskem in v Švici.

Isced 2C – Poklicno/strokovno izobraževanje

• mehiški programi nižjega srednjega usposabljanja za delo, ki trajajo
4 leta;

• programi, ki trajajo 4 leta po 7 letih primarnega izobraževanja v stro-
kovnih šolah ali kmetijskih šolah (Technical schools ali Farm
schools) v Ugandi.

Značilno za te programe je, da so namenjeni usposabljanju za kvalifici-
rane delavce na področjih, kot so tesarstvo, kovinarstvo, zidarstvo, vo-
dovodne napeljave, avtomehanika, usnjarstvo, kmetijstvo. V državah, v
katerih je ostra konkurenca za vpisna mesta v rednih srednjih šolah
splošnega izobraževanja, pogosto usmerjajo učence v te programe, ki
spadajo v Isced 2C – poklicno/strokovno izobraževanje.
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11 Glej tudi Isced 1997, odst. 62–70.

5 
Iscedova stopnja 3

Ÿ (Viπje) sekundarno izobraæevanje11

V večini držav naj bi se programi drugega oziroma zadnjega obdobja
sekundarnega izobraževanja razvrščali v 3. stopnjo. Takšni programi se
praviloma začnejo po koncu osnovnega izobraževanja oziroma obvez-
nega izobraževanja v državah, kjer ga pač imajo. Na tej stopnji je specia-
lizacija večja kot na 2., učitelji so večinoma bolje usposobljeni in bolj
specializirani za poučevanje predmetov na tej stopnji. Večkrat so mogo-
če različne smeri in različne vrste programov. Na splošno je dokonča-
nje 3. stopnje minimalni pogoj za vpis v terciarno izobraževanje. Stro-
kovno in poklicno izobraževanje na tej stopnji ponavadi usposablja za
zaposlitev na delovnih mestih tehnikov.

5.1 Glavne znaœilnosti

Za izobraževalne programe, ki se lahko razporedijo v 3. stopnjo, je zna-
čilno naslednje:

1. Vpisni pogoj – Čeprav je značilen vpisni pogoj praviloma okrog 9
let poprejšnjega rednega izobraževanja (ali rednemu enakovrednega
izrednega izobraževanja), šteto od začetka 1. stopnje, morajo učenci,
ki se vpišejo v 3. stopnjo, najprej končati nižje sekundarno izobraže-
vanje (2. stopnja) v nacionalnem izobraževalnem sistemu. Starost ob
vpisu je praviloma 15 ali 16 let.

2. Trajanje programa – Programi na tej stopnji se od države do drža-
ve zelo razlikujejo po trajanju. Razpon je lahko od 2 do 5 let. Trajanje
je običajno odvisno od obdobja primarnega in nižjega sekundarne-
ga izobraževanja. Daljše kot je njihovo trajanje, krajše je trajanje pro-
gramov 3. stopnje. Ob koncu te stopnje so dijaki stari praviloma 17
do 19 let.
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3. Smeri programov – Programi te stopnje so na splošno zelo razno-
liki. Dijaki si lahko izbirajo predmete in pouk po svojih interesih in
sposobnostih ali po vrsti kvalifikacije, ki si jo želijo pridobiti v ter-
ciarni stopnji, ali pa se odločijo za vstop na trg dela. 

4. Modularne in druge vrste programov – Na tej stopnji so pogosti
modularni programi in programi izobraževanja na daljavo (ali dopi-
sni tečaji). Ti omogočajo dijakom pridobiti kvalifikacije, ki omogoča-
jo dostop bodisi do terciarnega izobraževanja bodisi na trg dela.
Takšni programi so navadno prilagodljivi in dovoljujejo, da dijaki
končajo šolanje tudi v daljšem časovnem obdobju. Pomembno je, da
so kvalifikacije, ki si jih dijaki pridobijo ob koncu, primerljive s tisti-
mi, pridobljenimi po programih rednega izobraževanja na 3. stopnji.

5. Kvalifikacija po končanem programu – Po končanih programih
te stopnje se večinoma pridobi zaključno spričevalo na podlagi na-
cionalnih preskusov znanja, ki jih morajo opraviti dijaki po progra-
mu proti koncu zadnjega letnika. Praviloma je to po 12 ali 13 letih šo-
lanja, če štejemo od začetka 1. stopnje. Ta kvalifikacija je navadno po-
goj za vpis v programe terciarnega izobraževanja Isced 5A in 5B, če
seveda program ni končni cilj. Vendar pa lahko nekateri programi na
3. stopnji že po enem ali dveh letih vodijo do nadaljnjega izobraževa-
nja v 4. Iscedovi stopnji, to pomeni, še pred koncem izobraževanja v
3. stopnji. V takih primerih se šteje nedokončani del 3. stopnje kot
del programa Isced 4, do katerega sicer vodi. Dijakov, ki takšen pro-
gram 3. stopnje zapuščajo po enem ali dveh letih, naj ne bi šteli med
diplomante 3. stopnje.

5.2 Dopolnilna merila

Za nadaljnje razvrščanje programov 3. stopnje v določene podskupine
so opredeljena tri dopolnilna merila. To so (1) vrsta nadaljnjega izobra-
ževanja oziroma končni cilj, (2) vrsta programa in (3) skupno teoretič-
no trajanje rednega izobraževanja od začetka stopnje 3.

Podskupine 3. stopnje glede na vrsto kasnejšega izobraževanja
oziroma končni cilj

Programi na 3. stopnji se lahko delijo na naslednje podskupine glede
na vrsto terciarnega izobraževanja ali drugega izobraževanja, ki je na
voljo po končanem programu.

Isced 3A – Programi, oblikovani tako, da omogočajo neposreden do-
stop do Isceda 5A, to je do terciarnega izobraževanja, ki us-
posablja študente za vpis v raziskovalni študij ali za zelo
zahtevne poklice.

Isced 3B – Programi, oblikovani tako, da omogočajo dostop do Isceda
5B, za to skupino terciarnega izobraževanja pa je značilna
naravnanost v poklice in trg dela.



Isced 3C – Programi, oblikovani tako, da vodijo neposredno na trg de-
la ali pa omogočajo vpis v programe v 4. Iscedovi stopnji
ali celo druge programe v 3. Iscedovi stopnji.

Pomembno je poudariti, da z oznako programov, ki »omogočajo do-
stop« do nečesa, ne mislimo, da si dijaki nujno to tudi izberejo ali da
imajo do tega zakonsko pravico. To pomeni le, da sta učni načrt in na-
men programa takšna, da pripravljata dijake na dostop. V resnici se lah-
ko zgodi, da dijaki izberejo kaj drugega, kot tisto, za kar jih program us-
posablja. Programi naj bi bili razvrščeni v Isced 3A, 3B in 3C po cilju
programa (smotri in učni načrt), ne pa po tem, kaj večina dijakov res
naredi po končanju programa.

Podskupine 3. stopnje po vrsti programa

Tri podskupine 3. stopnje po vrsti programa so definirane prav tako
kot pri 2. Iscedovi stopnji:

1. splošno izobraževanje;
2. predpoklicno/predstrokovno izobraževanje; 
3. poklicno oziroma strokovno izobraževanje.

Ko ocenjujemo programe po tem, v katero izmed kategorij jih razvrsti-
ti, naj bi uporabili ista merila, kot so bila opisana za programe 2. stop-
nje. Pri tem pa je treba omeniti naslednje posebnosti, povezane z vrsto
programa te stopnje.

1. Poklicni/strokovni program ima lahko nekatere sestavine predpoklic-
nega izobraževanja, vendar bi ga morali šteti kot program poklicne-
ga/strokovnega izobraževanja, če pripravlja dijake za določene poklice. 

2. Če je v državi program splošnega srednjega izobraževanja Isced 3A
razdeljen v dve obdobji in se program Isced 3B ali 3C začne po kon-
čanem prvem obdobju stopnje Isced 3A, potem let iz prvega obdob-
ja Isceda 3A ne smemo všteti v trajanje programa v drugem obdobju
Isceda 3B ali 3C. Tudi vsebine izobraževanja v prvem obdobju ne
smemo upoštevati pri določanju vrste programa. Če je na primer v
državi takšen 4-letni program srednjega izobraževanja 3. stopnje, ki
se pomembno razveji po prvih dveh letih, in sicer na strokovne
smeri, potem morata biti edini merili za določanje vrste programa in
za statistično poročanje njegova strokovna vsebina in trajanje.

Podskupine stopnje 3C po skupnem teoretičnem trajanju
programa 

Za razvrščanje programov na Iscedovi stopnji 3C je trajanje izobraževa-
nja še eno pomembno merilo. Programi poklicnega/strokovnega izo-
braževanja imajo ponavadi zelo različno trajanje, od manj kot 6 mese-
cev do 2 let ali več. Trajanje, izraženo v ekvivalentu rednega izobraže-
vanja, je treba računati od začetka 3. stopnje. Za program izrednega izo-
braževanja ali izobraževanja na daljavo je treba določiti trajanje po ča-
su, ki bi ga potrebovali za dokončanje enakovrednega programa redne-
ga izobraževanja. Predlagane podskupine za trajanje izobraževanja so:
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• zelo kratki programi – 6 mesecev ali manj,
• kratki programi – več kot 6 mesecev in eno leto ali manj,
• srednje dolgi programi – več kot eno leto in dve leti ali manj,
• dolgi programi – več kot 2 leti. 

Pričakovati je mogoče, da naj bi se programi Isced 3C (vendar ne tudi
3A ali 3B) razvrščali po trajanju izobraževanja potem, ko bi jih najprej
razvrstili po vrsti programa. Določen 15-mesečni program poklicnega
izobraževanja naj bi na primer razvrstili v skupino: Isced 3C, poklic-
ni/strokovni, srednje dolgi programi.

Razvrščanje programov 3. stopnje po vrsti nadaljnjega
izobraževanja oziroma končnem cilju, vrsti programa in
trajanju izobraževanja

Vsi izobraževalni programi 3. stopnje, podobno kot tisti iz 2. stopnje,
naj bi se razvrščali v naslednje skupine:

1. Isced 3A – splošno izobraževanje;
2. Isced 3A – predpoklicno/predstrokovno izobraževanje;
3. Isced 3A – poklicno/strokovno izobraževanje;
4. Isced 3B – predpoklicno/predstrokovno izobraževanje;
5. Isced 3B – poklicno/strokovno izobraževanje;
6. Isced 3C – predpoklicno/predstrokovno izobraževanje in
7. Isced 3C – poklicno/strokovno izobraževanje.

Pri zadnjih dveh skupinah bi bilo treba navesti tudi trajanje izobraževa-
nja (zelo kratko, kratko, srednje dolgo, dolgo). Za razvrščanje progra-
mov v omenjene skupine se lahko uporabljajo navodila za podobne
skupine iz 2. stopnje. V večini držav sta najbolj izraziti skupini »Isced
3A – splošno izobraževanje« in »Isced 3C – poklicno/strokovno izobra-
ževanje«. Programi iz drugih skupin najbrž ne bodo prav pogosti. Ven-
dar pa bi morali vsak program 3. stopnje pazljivo proučiti po ciljih, vse-
bini in končnem cilju, do katerega vodi, da bi lahko kar se da natančno
določili skupino, v katero naj bi ga razvrstili.

5.3 Izobraæevanje odraslih

Icsedova 3. stopnja je predvidena tudi za razvrščanje izobraževalnih
programov te stopnje za odrasle. Glavno merilo za njihovo razporedi-
tev v 3. Iscedovo stopnjo naj bi bila njihova enakovrednost z drugimi
rednimi programi v tej stopnji. V mnogih državah imajo tudi na tej
stopnji dopisne programe ali programe izobraževanja na daljavo. Raz-
vrščali naj bi se na podlagi kvalifikacij oziroma spričeval, ki jih dajejo.
Meril, kot sta vpisna starost ali trajanje programa, pri izobraževanju
odraslih ni mogoče uporabljati.

Pojavijo se lahko tudi dopolnilni programi, namenjeni učencem, ki ni-
so uspešno končali 2. stopnje, četudi so obiskovali ves predpisani pouk
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2. stopnje. Če so ti programi v celoti na enaki ravni kot programi 2.
stopnje, jih ne bi smeli uvrščati med programe 3. stopnje.

5.4 Vpraøanja, ki se lahko pojavijo pri 
odloœanju o razporeditvi programov 
v 3. stopnjo in njene podskupine

Da bi se lahko odločili, ali nek program spada v 3. stopnjo ali ne, in da
bi določili podskupino, v katero naj se razporedi, bi si bilo treba posta-
viti naslednja vprašanja o programu:

• Ali je pogoj za vpis v program dokončanje nižjega sekundarnega izo-
braževanja 2. stopnje?

• Če ni jasne ločnice med nižjim in višjim sekundarnim izobraževa-
njem, kateri razredi oziroma letniki sekundarnega izobraževanja naj
bi spadali v 3. stopnjo? Na splošno sestavljajo 3. stopnjo vsi letniki po
9 letih primarnega in nižjega sekundarnega izobraževanja.

• Ali je uspešno dokončanje programa tudi pogoj za vpis v terciarno
izobraževanje Isced 5A ali 5B?

• Ali je program namenjen zlasti pripravi dijakov na dostop do Isceda
5A ali 5B ali njihovi pripravi na zaposlitev?

• Če uporabimo merila za določanje vrste programa, ali bodisi učni
načrt bodisi vsebina programa upravičujeta njegovo uvrstitev v sku-
pino »splošno izobraževanje« oziroma v »predpoklicno/predstrokov-
no« izobraževanje?

• Ali sta cilj in vsebina programa takšna, da gre za poklicni oziroma
strokovni program?

• Če spada program v Iscedovo vrsto 3C, kolikšno je dejansko trajanje
programa in kolikšno je njegovo trajanje v ekvivalentu programa
rednega izobraževanja?

• V katero skupino naj bi bil program razporejen po trajanju?

5.5 Zgledi

Isced 3A – Splošno izobraževanje

• Enseignement de second cycle général, ki omogoča pridobitev Bac-
calauréat v Franciji ali enakovredno kvalifikacijo v drugih francosko
govorečih državah;

• Bachillerato (spričevalo o končani srednji šoli) v Španiji ali enako-
vredna kvalifikacija v drugih špansko govorečih državah, kot so Ar-
gentina, Venezuela in El Salvador;



• triletno višje sekundarno izobraževanje, ki omogoča pridobitev spri-
čevala SMA v Indoneziji, podobni 3-letni programi, po katerih se pri-
dobi spričevalo o končani srednji šoli v drugih državah;

• deseti letnik ob koncu srednjega izobraževanja v Kanadi in ZDA, kjer
je jasna črta ločnica med nižjim in višjim sekundarnim izobraževa-
njem.

Isced 3C – Poklicno/strokovno izobraževanje

• 2- do 4-letni programi v srednjih strokovnih oziroma poklicnih insti-
tucijah, ki pripravljajo dijake na določene poklice iz tehnike ali za
druga strokovna/poklicna področja, kot so Enseignement de second
cycle professionnel du second degré, po katerem se pridobi BEP ali
CAP v Franciji; 2-letni programi strokovnega izobraževanja na dolo-
čenih področjih na Technical Institutes v Ugandi; tehniški programi
in drugi strokovni izobraževalni programi na Polytechnics v Indiji, ki
trajajo 3 leta po 10 razredih primarnega/nižjega sekundarnega izo-
braževanja;

• strokovni tečaji za določene obrti, kot so tečaji Stream 3100 v Avstra-
liji;

• vajeniški tečaji v industriji na 3. Iscedovi stopnji, ki pripravljajo ude-
ležence za določeno delo na stopnji tehnika.

Programi Isced 3A in 3B, ki so bodisi predpoklicni/predstrokovni ali
poklicni/strokovni upoštevajo značilnosti države, v kateri se izvajajo;
zgledi za takšne programe ne bi bili zelo koristni. Dejansko je treba paz-
ljivo preveriti cilje in vsebino teh programov, preden jih kamorkoli raz-
vrščamo. Poklicni oziroma strokovni programi so lahko taki, ki vodijo
do nadaljnjega izobraževanja (further education) na terciarni ravni in
hkrati na trg dela. Spadajo v Isced 3A – poklicni/strokovni programi. 

[46]
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12 Glej Isced 1997, odst. 71–79.

6 
Iscedova stopnja 4 

Ÿ Posekundarno neterciarno izobraæevanje12

To je nova stopnja, vpeljana v Isced 1997 zato, da bi zajela programe, ki
so v mednarodnem pogledu na meji med višjim sekundarnim in ter-
ciarnim izobraževanjem. Nekateri med njimi bi v nacionalnem okolju
prav lahko spadali bodisi v višje sekundarno izobraževanje ali posekun-
darno izobraževanje.

Po Iscedu 1997 so programi 4. stopnje tisti, ki jih ni mogoče šteti med
programe terciarnega izobraževanja, ker glede na vsebino niso po-
membno zahtevnejši od programov 3. stopnje. To so bodisi kratki po-
klicni programi ali programi, namenjeni pripravi tistih dijakov za vpis
v 5. stopnjo, ki so se poprej izobraževali po programu 3. stopnje, ki jim
tega ni omogočila.

6.1 Glavne znaœilnosti 

Glavne značilnosti Iscedovih programov 4. stopnje:

• Vpisni pogoji – Končan program 3. stopnje je na splošno pogoj za
vpis v programe 4. stopnje. Mogoče pa je, da program 4. stopnje te-
melji samo na enem delu programa 3. stopnje (na primer 4-letni pro-
gram, ki pomeni nadaljevanje prvih dveh let programa na 3. stopnji),
v tem primeru se kot pogoj za vpis ne zahteva dokončanje celotnega
programa iz 3. stopnje.

• Vsebina progama – Vsebina programa te stopnje je na splošno bolj
specializirana oziroma podrobnejša, čeprav ni dosti zahtevnejša kot
v programu 3. stopnje. Cilj programa je razširiti znanje udeležencev,
uporabnost tega znanja je bolj kompleksna od znanja na 3. stopnji.
Katere institucije izvajajo programe te stopnje ni tako pomembno,
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saj je to lahko bodisi institucija sekundarnega izobraževanja bodisi
terciarnega.

• Vpisna starost – Dijaki v programih 4. stopnje so praviloma starejši
kot tisti v programih 3. stopnje. Starost udeležencev je ponavadi od 18
do 20 let. Vendar pa so lahko v takšne programe vpisani tudi starejši
udeleženci, še posebej, če želijo po tej poti premostiti primanjkljaj v
znanju, ki je nastal od takrat, ko so končali izobraževanje 3. stopnje.

• Trajanje programa – Značilno trajanje programa te stopnje je 6
mesecev do 2 leti, preračunano v ekvivalent rednega izobraževanja.
To je velikokrat pomembno merilo pri odločanju o tem, ali določen
program spada v 4. stopnjo ali ne. Če nekateri programi te stopnje
temeljijo na enem ali dveh letih programa 3. stopnje, se skupno tra-
janje računa od začetka 3. stopnje in je lahko 3, 4 ali celo več kot 4 leta.

6.2 Dopolnilna merila

Za razvrščanje programov 4. Iscedove stopnje v različne podskupine so
predvidena tri dopolnilna merila. Ta so enaka kot pri 3. stopnji, in sicer
(1) vrsta nadaljnjega izobraževanja oziroma končni cilj, (2) vrsta pro-
grama in (3) skupno teoretično trajanje izobraževanja v ekvivalentu
rednega izobraževanja od začetka 3. stopnje.

Podskupine 4. stopnje po vrsti nadaljnjega izobraževanja
oziroma končnem cilju

Programi na 4. stopnji naj bi se razvrščali le v dve podskupini po tem,
ali omogočajo dostop do programov 5. stopnje ali ne. Ti podskupini
sta:

Isced 4A – programi, namenjeni pripravi dijakov za vpis v terciarno
izobraževanje Isced 5A ali 5B.

Isced 4B – programi, ki ne omogočajo dostopa do terciarnega izobra-
ževanja (Isceda 5A ali 5B), temveč so namenjeni zlasti us-
posobitvi udeležencev za vstop na trg dela.

Podskupine 4. stopnje po vrsti programa

Programi 4. stopnje naj bi se razvrščali v tri podskupine po vrsti pro-
grama prav tako kot programi Iscedove 2. in 3. stopnje. Definicije in
merila za razvrščanje so enake kot v odstavkih 56 do 59 v Iscedu 1997.
Vrste programov so:

• splošno izobraževanje,
• predpoklicno oziroma predstrokovno izobraževanje,
• poklicno oziroma strokovno izobraževanje.
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Podskupine 4. stopnje po skupnem teoretičnem trajanju pro-
grama

Programi naj bi se razvrščali v različne podskupine po trajanju, vendar
ne le tega programa, ampak skupnega teoretičnega trajanja izobraževa-
nja od začetka 3. stopnje. Predlagane podskupine 4. stopnje so:

• zelo kratki programi – 2 leti ali manj,
• kratki programi – več kot 2 leti in 3 leta ali manj, 
• srednje dolgi programi – več kot 3 leta in 4 leta ali manj,
• dolgi programi – več kot 4 leta.

Razvrščanje programov 4. stopnje po vrsti nadaljnjega
izobraževanja oziroma končnem cilju, vrsti programa in
skupnem teoretičnem trajanju 

Po omenjenih dopolnilnih merilih naj bi se programi 4. stopnje razvrš-
čali v tele skupine:

• Isced 4A – splošno izobraževanje,
• Isced 4A – predpoklicno/predstrokovno izobraževanje,
• Isced 4A – poklicno/strokovno izobraževanje,
• Isced 4B – splošno izobraževanje,
• Isced 4B – predpoklicno/predstrokovno izobraževanje,
• Isced 4B – poklicno/strokovno izobraževanje.

V vsakem od naštetih primerov naj bi se programi še naprej delili v šti-
ri podskupine (zelo kratki, kratki, srednje dolgi, dolgi), in sicer po tra-
janju programa, računano od začetka izobraževanja v 3. stopnji. Da bi
lahko razvrstili katerikoli program v 4. stopnjo v eno izmed naštetih
skupin, bi morali uporabiti podobna merila, kot so bila določena v
prejšnjih poglavjih za 2. in 3. Iscedovo stopnjo. 

6.3 Programi izobraæevanja odraslih 4. stopnje 

Programe za izobraževanje odraslih v tej stopnji imajo v večini držav.
Sem štejemo tudi kratke tečaje usposabljanja, namenjene izboljšanju
sposobnosti posameznikov v njihovem poklicnem življenju. Takšni te-
čaji so večkrat namenjeni usposabljanju delavcev za delo kot del njiho-
vega stalnega izpopolnjevanja in usposabljanja. Tudi zasebni zavodi lah-
ko izvajajo kratke tečaje usposabljanja kot del svoje poslovne ponudbe,
s katero naj bi zadovoljili potrebe trga dela po delavcih s specialnim
znanjem, na primer na področjih, kot so računalniško programiranje,
tuji jeziki in podobno.
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6.4 Vpraøanja, ki se lahko pojavijo pri 
odloœanju o razporeditvi programov 
v 4. stopnjo in njene podskupine

Ker je 4. stopnja nova, bo treba skrbno presojati sedanje izobraževalne
programe, ki so na meji med stopnjama 3 in 5. Najprej jih bo treba iz-
vzeti bodisi iz 3. ali 5. stopnje, pri tem pa uporabiti različna merila, do-
ločena prav za prepoznavanje programov na teh dveh stopnjah. Ob ka-
teremkoli programu, za katerega se izkaže, da ustreza merilom za razvr-
stitev v 4. stopnjo, bi si bilo treba postaviti še nekaj vprašanj za odloči-
tev, ali program zares spada vanjo, in če spada, v katero skupino naj bi
bil razporejen.

• Ali je pogoj za dostop do programa dokončanje 3. stopnje? Če je, ali
ni upravičeno, da ta program razporedimo v 5. stopnjo?

• Če dokončanje 3. stopnje ni pogoj za dostop v ta program, ali teme-
lji samo na enem delu programa iz 3. stopnje?

• Ali gre za diferencialni program, ki omogoča dijakom, da se vpišejo
v programe na terciarni stopnji?

• Ali je to kratek poklicni oziroma strokovni program, namenjen ti-
stim, ki so si sicer že pridobili kvalifikacijo 3. stopnje, ker pa ni zelo
obsežen, ga ni mogoče šteti med programe 5. stopnje?

• Ali je to program vrste Isced 4A (ki naj bi omogočal dostop do ter-
ciarnega izobraževanja) ali Isced 4B, ki ne omogoča dostopa do ter-
ciarnega izobraževanja, pripravlja pa dijake na neposreden vstop na
trg dela?

• V katero od treh skupin po vrsti programa naj bi bil razporejen, če
upoštevamo cilje in vsebino (splošno, predpoklicno/predstrokovno,
poklicno/strokovno)?

• Kolikšno je trajanje programa in koliko mesecev oziroma let je po-
trebnih za njegovo dokončanje (računajoč od začetka 3. stopnje)?

6.5 Zgledi

Isced 4A – Splošno izobraževanje

• pripravljalni tečaji, ki naj bi zagotovili dostop do terciarnega izobra-
ževanja, kot je enseignement pré-universitaire v Franciji;

• tečaji, ki omogočajo tistim, ki že imajo poklicno oziroma strokovno
izobrazbeno kvalifikacijo, da se ponovno vrnejo v sekundarno izo-
braževanje in/ali si pridobijo kvalifikacijo, ki jim bi kasneje omogo-
čila vpis v terciarno izobraževanje (npr. razširjeni tečaji na Češkem,
srednje večerne šole v Nemčiji in diferencialni programi s sorodni-
mi cilji v nekaterih drugih državah);



• kratki diferencialni programi, ki naj bi zagotovili dostop do terciar-
nega izobraževanja tistim, ki ne izpolnjujejo nekaterih tako bistvenih
pogojev za vpis, kot je znanje učnega jezika.

Isced 4B – Poklicno/strokovno izobraževanje

• 2-letni ali krajši posrednji obrtni ali poklicni tečaji, kot so Stream
3300 courses v Avstraliji, po katerih se pridobi Advanced Certifica-
tes v določenih obrteh (za vodovodne napeljave, laboratorijsko teh-
nologijo);

• kratki računalniški tečaji, ki zagotavljajo tržno zanimivo znanje iz
uporabe računalniških programov;

• kratki poklicni tečaji za diplomante srednjih šol, ki usposabljajo za
neposreden vstop na trg dela;

• programi stalnega strokovnega izpopolnjevanja, s katerimi si stro-
kovnjaki izpopolnjujejo znanje, ki ga uporabljajo pri svojem konkret-
nem delu;

• vajeniški tečaji za diplomante 3. stopnje, s katerimi si izpopolnjujejo
svoje z delom povezane spretnosti pred zaposlitvijo, ponavadi pod
okriljem organizacije, v kateri naj bi delali;

• kratki tečaji iz umetnosti, športa in drugih področij, povezanih s ko-
njički, namenjeni tistim z minimalno sekundarno izobrazbo, ne gle-
de na to, da se ne nameravajo zaposliti.

Primerov programov, ki naj bi ustrezali drugim podskupinam 4. Isce-
dove stopnje, ni lahko najti. Vsaka država se bo morala po vsebini pro-
grama odločiti, ali je program, ki spada v Isced 4A ali 4B, dejansko splo-
šnoizobraževalni program ali program predpoklicne/predstrokovne
vrste ali v celoti program poklicne/strokovne vrste.
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13 Glej tudi Isced 1997, odst. 80–102.

7 
Iscedova stopnja 5 
Ÿ Prvo obdobje terciarnega izobraæevanja 

(po katerem se πe ne pridobi najviπja 
znanstvena kvalifikacija)13

Izobraževalni programi te stopnje so zahtevnejši kot tisti iz Iscedovih
stopenj 3 in 4. Programe izvajajo univerze, kolidži in podobne institu-
cije visokošolskega izobraževanja. V tej stopnji je mnogo različnih pro-
gramov in tudi velika raznolikost v načinu izvajanja. Večina programov
se izvaja kot redno izobraževanje, v katerem so študenti ves čas navzo-
či, drugi programi pa se izvajajo kot izredni študij, ob katerem lahko
študenti tudi delajo. Enakovredni programi, ki jih izvajajo odprte uni-
verze ali druge podobne dopisne institucije so postale v zadnjih letih
prav tako popularne. Po drugi strani pa spet ni nujno, da so vsi progra-
mi, ki jih izvajajo univerze in podobne institucije, 5. stopnje.

7.1 Glavne znaœilnosti

Glavne značilnosti programov 5. Iscedove stopnje so:

1. Vpisni pogoji – Uspešno dokončanje programa, ki spada v Isced 3A
ali 3B ali Isced 4A, je minimalni pogoj za vpis v program 5. stopnje.

2. Trajanje programa – Programi te stopnje naj bi imeli skupno teo-
retično trajanje najmanj 2 leti, računajoč od začetka 5. stopnje. De-
jansko trajanje teh programov je zelo različno; lahko je kakršnokoli
od 2 do 10 let, odvisno od študijskega predmeta in kvalifikacije, ki si
jo je mogoče pridobiti ob koncu študija. 

3. Kvalifikacija, ki si jo je mogoče pridobiti ob koncu študija –
Programi 5. stopnje ne omogočajo neposredne pridobitve najvišje
visokošolske izobrazbe (ki je dejansko že kvalifikacija 6. stopnje),
ampak druge izobrazbe in diplome, ki imajo lahko raziskovalne se-
stavine ali pa tudi ne. V večini držav nekateri programi 5. stopnje
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omogočajo pridobitev prve visokošolske diplome (Bachelor’s de-
gree ali tej enakovredno), drugi programi pa drugo visokošolsko di-
plomo višje zahtevnosti (Master’s degree ali tej enakovredno). Obe
izobrazbi naj bi razvrščali v 5. stopnjo. V nekaterih državah imajo sa-
mo eno vrsto dolgih programov, ki omogočajo pridobitev bodisi izo-
brazbe Bachelor’s degree, v drugih državah pa neposredno Master’s
degree. 

7.2 Dopolnilna merila

Za 5. Iscedovo stopnjo programov so tri dopolnilna merila: (1) vrsta
končnega cilja, (2) skupno teoretično trajanje programa in (3) položaj
v nacionalnem sistemu pridobivanja izobrazb in kvalifikacij. 

Podskupine programov 5. stopnje po vrsti končnega cilja

Programi 5. stopnje se delijo samo v dve podskupini:

Isced 5A – programi, ki so večinoma teoretski, pripravljajo na raziskoval-
no delo ali zagotavljajo dostop do zelo zahtevnih poklicev,

Isced 5B – programi, ki so bolj praktični, strokovni, poklicno specifični. 

Nekatere pomembne značilnosti Iscedovih programov 5A so:

• Minimalno skupno teoretično trajanje programa na terciarni stopnji
je 3 leta, če gre za program rednega izobraževanja, oziroma temu
enakovreden program izrednega izobraževanja. Vendar pa je trajanje
programa rednega izobraževanja praviloma najmanj 4 leta. Kadar
program traja 3 leta, Isced določa uporabo dopolnilnega merila, to
je najmanj 13 let poprejšnjega šolanja. Vendar pa imajo nekatere dr-
žave 3-letne programe za pridobitev prvostopenjske visokošolske
izobrazbe po samo 12 letih prejšnjega šolanja; tudi ti programi naj bi
bili razvrščeni v Isced 5A, če je izpolnjena večina preostalih meril za
razvrstitev v to stopnjo.

• V sistemih, v katerih se diplome podeljujejo na podlagi zbranih kre-
ditnih točk, naj bi programe presojali po tem, ali imajo primerljivo
trajanje in poglobljenost (vštevši vse študijske ure in ob upoštevanju
visokošolske zahtevnosti vsebine).

• Učno osebje ima najvišja raziskovalna priporočila, kot so doktorska
izobrazba in objavljena raziskovalna dela.

• Program lahko zahteva izdelavo raziskovalnega projekta ali diplom-
ske naloge.

• Stopnja zahtevnosti programa je takšna, da omogoča študentom us-
trezno podlago za vpis v zahteven znanstveno naravnan program
oziroma opravljanje poklicev v pravu, medicini, tehniki ali arhitekturi.

Najpomembnejše značilnosti pri Iscedovih programih 5B so:



• Programi so praviloma krajši po trajanju v primerjavi s programi Is-
ced 5A in so po svoji naravi praktični, strokovni, specifični za poklic,
čeprav lahko vsebujejo tudi nekaj teoretskih osnov.

• Programi trajajo najmanj 2 leti rednega izobraževanja, na splošno pa
ne več kot 3 leta. Če se diploma podeli na podlagi zbranih kreditnih
točk, se zahteva primerljivo trajanje in poglobljenost, tako kot pri Is-
cedovih programih 5A.

Podskupine 5. stopnje po skupnem teoretičnem trajanju
programa

Programi Isced 5A in 5B se lahko razvrščajo v različne skupine po tra-
janju programa, računano od začetka 5. stopnje. Za programe izredne-
ga izobraževanja naj bi upoštevali trajanje, potrebno za dokončanje
enakovrednega programa rednega izobraževanja. Priporoča se nasled-
nje trajanje:

Za Isced 5A

• 3 leta ali več, vendar manj kot 4 leta;
• 4 leta ali več, vendar manj kot 5 let;
• 5 let ali več, vendar manj kot 6 let in
• 6 let ali več.

Za Isced 5B

• 2 leti ali več, vendar manj kot 3 leta; 
• 3 leta ali več, vendar manj kot 4 leta;
• 4 leta ali več, vendar manj kot 5 let in
• 5 let ali več, vendar manj kot 6 let.

Pri razvrščanju programov v 5. stopnjo po trajanju je treba upoštevati
zlasti:

• Če je prvi pogoj za vpis v program 5. stopnje dokončanje kakega dru-
gega programa terciarne stopnje, potem se štejeta v skupno trajanje
oba programa.

• Za diplome ali kvalifikacije, ki si jih je mogoče pridobiti po progra-
mih izrednega študija ali po drugih podobnih programih, ki ne zah-
tevajo stalne navzočnosti študentov, je trajanje tolikšno, kot po po-
dobnem programu rednega izobraževanja, ki omogoča pridobitev
podobne kvalifikacije.

• Program s kratkim trajanjem (recimo manj kot 3 leta v primeru Is-
ceda 5A in manj kot 2 leti v primeru Isceda 5B), se lahko razvršča
med programe 5. stopnje, če ga lahko štejemo kot prvo obdobje si-
cer daljšega programa 5. stopnje, vendar pa diplomantov iz prvega ob-
dobja študija ne smemo šteti med diplomante programov 5. stopnje.

• Če se študenti v neki državi, ki se komaj začnejo izobraževati v ter-
ciarnem izobraževanju, lahko neposredno vpišejo v izobraževanje za
pridobitev najzahtevnejše visokošolske izobrazbe, se tisti del progra-
ma, ki je posvečen raziskovanju, razvršča v 6. Iscedovo stopnjo, začet-
ni pripravljalni letniki pa v 5.
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Podskupine 5. stopnje po nacionalni strukturi pridobivanja
izobrazb in kvalifikacij

To merilo je značilno samo za 5. stopnjo. Omogoča navzkrižno razvrš-
čanje programov terciarnega izobraževanja po njihovem položaju v na-
cionalni strukturi izobrazb in kvalifikacij. Prehodnost med programi v
terciarnem izobraževanju je v nacionalnih sistemih različna. V večini
držav imajo dve prehodni točki: ob koncu prve visokošolske stopnje, ki
daje Bachelor’s degree in ob koncu druge visokošolske stopnje, ki daje
Master’s degree. So pa države, kot je Nemčija, ki poznajo le eno visoko-
šolsko stopnjo izobrazbe. Pridobiti si jo je mogoče po 4 ali 5 letih ter-
ciarnega izobraževanja in jo lahko štejemo kot enakovredno Master’s
degree v drugih državah.

Dejstvo je, da se mnoga delovna mesta razpisujejo za tisto stopnjo izo-
brazbe, ki je prva v sistemu terciarnega izobraževanja ne glede na tra-
janje izobraževalnega programa, zato je pomembno razvrščanje pro-
gramov po tem, ali omogočajo pridobiti prvo ali drugo diplomo. V ve-
čini držav zagotavlja na primer 3- do 4-letni Bachelor’s degree dostop
do široke palete poklicev, taiste zaposlitve v Nemčiji in Avstriji omogo-
ča prva diploma, pridobljena šele po približno 5 letih rednega študija.

Od interne hierarhije diplom v nacionalnem sistemu bo odvisno, ali da-
ni program omogoča pridobitev prve diplome, druge ali nadaljnje ozi-
roma znanstveno izobrazbo (research degree) tiste vrste, ki jo razvršča-
mo v 5. stopnjo in ne v 6. V nekaterih državah takšno diplomo podelju-
jejo po končanem raziskovalno zasnovanem programu. Na splošno jo
poznamo kot Master of Philosophy (M. Phil.) degree in je na višji ravni,
kot so druge masters degrees, hkrati pa ni na enaki ravni, kot je doktor-
ska izobrazba.

Razvrščanje programov 5. stopnje po vrsti končnega cilja,
trajanju programov in nacionalni strukturi kvalifikacij

Ob upoštevanju vseh dopolnilnih meril naj bi se programi 5. stopnje
razvrščali v naslednje podskupine:

1. Isced 5A – prva visokošolska diploma, kot je Bachelor’s degree;
2. Isced 5A – druga visokošolska diploma, kot je Master’s degree;
3. Isced 5A – visokošolska raziskovalna izobrazba, kot je M. Phil. De-

gree;
4. Isced 5B – prva kvalifikacija;
5. Isced 5B – druga kvalifikacija.

V vsakem od naštetih primerov naj bi se programi delili tudi glede na
teoretično skupno trajanje od začetka 5. stopnje, kot je bilo že poprej
navedeno.

[56]



[57]

7.3 Vpraøanja, ki se lahko pojavijo pri 
odloœanju o razporeditvi programov 
v 5. stopnjo in njene podskupine

V nadaljevanju so našteta nekatera vprašanja, ki se lahko pojavijo pri
odločanju, v katero kategorijo naj bi nek program terciarnega izobraže-
vanja spadal.

• Ali je pogoj za vpis v program dokončanje višjega sekundarnega izo-
braževanja (Isced 3A ali 3B) ali Isced 4A ali del Isceda 5A?

• Ali je cilj programa pridobitev zelo zahtevne specializacije v določe-
nem predmetu, ta pa je kasneje pogoj za vpis v najzahtevnejši razi-
skovalno naravnan program 6. stopnje, oziroma, ali program omogo-
ča vstop v zelo zahteven poklic?

• Ali se po programu pridobi izobrazba oziroma diploma, ki jo nacio-
nalne agencije, pristojne za urejanje in določanje standardov znanja
v terciarnem izobraževanju, prepoznajo kot ustrezno kvalifikacijo?
Kako se te kvalifikacije primerjajo z onimi, ki se pridobivajo na zelo
znanih tujih univerzah?

• V katero stopnjo v nacionalni hierarhiji terciarnega izobraževanja
pravzaprav program spada?

• Kolikšno je trajanje programa? Če gre za kratek program, ali ga lah-
ko upravičeno štejemo za del ali stopnjo nekega ustreznega terciar-
nega izobraževalnega programa?

• Če ima program raziskovalno sestavino, ali je manj zahtevna kot v
doktorskem programu?

7.4 Zgledi

Isced 5A, prva visokošolska izobrazba

• Bachelor’s degrees v večini držav po 3 do 5 letih rednega študija, ki
sledi poprej dokončanemu programu Isced 3A, 3B ali 4A, kot so:

B. A. (Bachelor of Arts);
B. S. or B. Sc. (Bachelor of Science);
B. Ed. (Bachelor of Education);
B. Com. (Bachelor of Commerce);
B. Eng. or B. Tech. (Bachelor of Engineering or Technology);
L.L.B. (Bachelor of Laws);
M. B., B. S. (Bachelor’s degree in Medicine and Surgery).

Opomba: Programi, ki omogočajo pridobitev prve visokošolske di-
plome v medicini, zobozdravstvu, veterinarstvu ter arhitekturi, so na
splošno daljši (5–7 let).

• programi Bachelor’s degree, ki določajo kot pogoj za vpis že pridob-
ljeno kvalifikacijo na terciarni stopnji, npr. Bachelor’s degree v medi-



cini v ZDA, pri kateri je pogoj za vpis B. S. degree; B. Ed. in L.L.B. de-
grees v Indiji, pri katerih je bistven pogoj za vpis B. A. ali B. Sc. de-
gree;

• vmesna stopnja (intermediate stage) »prvostopenjskih« programov,
na primer programov, ki omogočajo pridobitev associate degree po
2 letih rednega študija na kolidžih v ZDA; v takšnih primerih bi pro-
grame šteli v Isced 5A, diplomantov, ki so si pridobili associate de-
gree, pa ne.

• programi, ki omogočajo pridobitev licence; v Franciji in nekaterih
drugih francosko govorečih državah kvalifikacija, podeljena po do-
končanju prvega dveletnega študijskega obdobja, po katerem se pri-
dobi najprej diploma, sledi mu drugo enoletno obdobje na zahtev-
nejši ravni;

• Diplomatura universitaria v Španiji (diploma, diplome v drugih dr-
žavah);

• kvalifikacija diplome ali magister v Nemčiji in drugih državah s po-
dobnim sistemom;

• Licenciado arquitecto ali ingeniero in podobne kvalifikacije, kot so
bacharelado ali licenciatura v špansko govorečih državah.

Isced 5A, druga ali nadaljnja visokošolska izobrazba

• programi, ki omogočajo pridobitev master’s degree po 1 ali 2 letih
rednega študija, kot nadaljevanje pridobljene bachelor’s degree, na
primer:

M. A. (Master of Arts);
M. S. or M. Sc. (Master of Science);
M. E., M. Eng., or M. Tech. (Master of Engineering or Techno-
logy);
M. B. A. (Master of Business Administration);
M. L. S. (Master of Library Science);
M. Ed. (Master of Education); in
L. L. M. (Master of Laws).

• programi, ki omogočajo pridobitev podiplomske kvalifikacije »spe-
cialist« degrees na strokovnih področjih, kot so medicina, tehnika, ar-
hitektura, za katere je minimalni vpisni pogoj pridobitev najprej pr-
ve visokošolske diplome; ti programi imajo lahko nekatere razisko-
valne sestavine, vendar ne takih, da bi izpolnjevali pogoje za razvrsti-
tev v 6. stopnjo;

• programi, ki omogočajo pridobitev kvalifikacije enakovredne diplo-
mi master v drugih državah, kot so Maitrise v Franciji in drugih fran-
cosko govorečih državah;

• 1- do 2-letni študiji za pridobitev podiplomskega izkaza ali diplome,
ki omogočajo specializacijo na določenem področju, kot so javna
uprava, urbanistično planiranje, računalništvo, javno zdravstvo ali
posebna področja medicine.
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Isced 5A, visokošolska raziskovalna izobrazba

• programi Master of Philosophy (M. Phil.) v nekaterih državah; imajo
obsežno raziskovalno sestavino, vendar ne na stopnji doktorata, po-
gosto pomenijo predhodnika doktorske stopnje;

• programi specializacije na strokovnih področjih, kot so posebne
smeri v medicini in tehniki, ki temeljijo na raziskovalnem delu;

• raziskovalno zasnovani master’s degrees v nekaterih državah, kot so
Avstralija, Nova Zelandija in Velika Britanija.

Isced 5B, prva kvalifikacija

• 2-letni ali manj kot 3-letni poklicni študiji terciarne stopnje, kot so:
– poklicni programi za pridobitev associate degree na Technologi-

cal Universities v Mehiki;
– 3400 začetni poklicni študiji za pomožne strokovnjake/tehnike v

Avstraliji;
– 2-letni programi iz tehnologije, ki omogočajo pridobitev diplôme

universitaire de technologie (DUT) v Franciji;

• poklicni programi, ki trajajo dalj časa, kot so:
– programi usmerjenega izobraževanja, izobraževanja za pridobitev

poklica ali tehniški programi v Kanadi;
– zahtevnejši 2- do 4-letni poklicni programi na Fachhochshulen v

Nemčiji;
– 3-letni poklicni programi za pridobitev diploma v Novi Zelandiji;
– programi za pridobitev visokošolske izobrazbe v poklicnih pred-

metih, kot so turizem in hotelski menedžment na nekaterih uni-
verzah v Indiji.

Isced 5B, druga kvalifikacija

• poklicni in strokovni programi višje izobrazbene ravni, kot so:
– Stream 3600 – poklicni oziroma strokovni študiji in druge advan-

ced diplomas na podobnih področjih, kot je informacijska tehno-
logija, v Avstraliji.
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14 Glej tudi Isced 1997, odst. 103–106.

8 
Iscedova stopnja 6 
Ÿ Druga raven terciarnega izobraæevanja 

(ki omogoËa pridobitev najzahtevnejπe
znanstvene kvalifikacije)14

Ta stopnja je prihranjena za terciarne programe, ki omogočajo pridobi-
tev najzahtevnejše znanstvene kvalifikacije, kot je doktorska. Programi
predvidevajo zahteven študij in izvirno raziskovalno delo, večkrat so
lahko obvezna tudi predavanja.

8.1 Glavne znaœilnosti

1. Vpisni pogoji – Vpisni pogoj v takšen program je praviloma kon-
čan Iscedov program 5A (navadno druga diploma ali visokošolska ra-
ziskovalna diploma Isced 5A).

2. Pogoj za dokončanje študija – Program predvideva doktorsko de-
lo oziroma disertacijo, primerno za objavo; je rezultat izvirnega razi-
skovanja in pomeni pomemben prispevek k znanju. Program lahko
vsebuje tudi predavanja, celo kot bistveno sestavino programa. Dok-
torsko delo ponavadi ocenjujejo eksperti, ki ga potrdijo kot primer-
nega za podelitev najzahtevnejšega znanstvenega naslova.

3. Končni cilj diplomantov – Kdor uspešno konča program 6. stop-
nje, je na splošno primeren za učiteljsko delovno mesto na univerzah
in drugih institucijah, ki izvajajo Iscedove programe 5A, kot tudi za
delovna mesta raziskovalcev v vladi, gospodarstvu in drugih organi-
zacijah, ki jih zaposlujejo.

Kot je bilo poudarjeno že v poglavju o 5. stopnji, so mogoči tudi pro-
grami za pridobitev najzahtevnejše visokošolske raziskovalne izobraz-
be, v katere se študenti vpišejo že v začetku 5. stopnje. V takih prime-
rih se samo del programa, ki je posvečen zahtevnemu raziskovalnemu
delu, upošteva kot 6. stopnja, preostali del programa naj bi razvrstili v
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5. stopnjo. Študentje, vpisani v programe, ki omogočajo pridobitev
vmesne (»intermediate«) kvalifikacije, kot so Diplôme d’études appro-
fondies (DEA) v Franciji, ki je bistven pogoj za začetek doktorskega de-
la, se lahko razvrstijo v 6. stopnjo, vmesna diploma in diplomanti pa se
ne morejo šteti kot diplomanti 6. stopnje. Kadar pa tak program ni in-
tegralni del programa 6. stopnje, se šteje, da gre za Iscedov program
5A.

8.2 Zgledi

Programi, ki omogočajo pridobitev »prve« najzahtevnejše znanstvene
izobrazbe

• Doctor of philosophy (Ph. D.), ki zahteva 3 do 5 let raziskovalnega
dela in predavanj po pridobljeni master’s degree v ZDA in v večini
drugih držav. V nekaterih primerih je program v celoti zasnovan kot
raziskovalno delo.

• doktorska diploma, podeljena po 3 letih študija (1 leto predavanj, ki
omogočajo pridobitev DEA in nadaljnji 2 leti raziskovalnega dela) v
Franciji.
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Dodatek
Isced 1997 – vzorec prehodov

0

1

2C2B

3A, 3B

2A

TD

TD

TD

3C3A 3B

4B4A

5B5A

TDTD

6

TD: trg dela



[64]



[65]

B
Problemi pri uporabi 

Isceda 1997 v Sloveniji

Zbornik prispevkov
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1 
[dr. Lea Bregar]

StatistiËne 
klasifikacije in 

izobraæevanje 

Uvod 

Svet doživlja v zadnjih letih globoke strukturne spremembe, ki jih je v
marsičem povzročil revolucionarni razvoj informacijske in komunika-
cijske tehnologije. Glavni generator rasti so postale dejavnosti, poveza-
ne s pridobivanjem in distribucijo informacij in znanja. Znanje v vseh
svojih pojavnih oblikah postaja osnovni proizvodni vir in dejavnik ka-
kovosti življenja. Države, ki več vlagajo v znanje in ga učinkoviteje
upravljajo, so uspešnejše. Kdor zna v poplavi podatkov izbrskati prave
ter relevantne in z njimi priti do novega znanja, prispeva s povečano
dodano vrednostjo k rasti produktivnosti in s tem pridobiva v primer-
javi z drugimi konkurenčno prednost. Industrijska družba prehaja v in-
formacijsko. 

Dominantna vloga informacij in znanja v družbi zahteva prilagoditve v
organiziranosti družbenih procesov, od dela in življenja posameznika
do globalnih družbenih razmerij v posamezni državi in v mednarodnih
okvirih. Informacijska družba potrebuje za svoje delovanje poleg teh-
nološke podpore tudi primerno neopredmeteno infrastrukuro, torej
orodja, ki bodo omogočala prilagajanje družbene organiziranosti no-
vim razmeram. 

Eno takih orodij, katerih pomen se v celoti uveljavlja v informacijski
družbi, so klasifikacije. Klasifikacije so orodje za organizirano in siste-
matično obravnavo podatkov. Prvenstveno se uporabljajo v statistične
namene, vendar je ravno zaradi razvoja v zadnjem desetletju opazna
druga, nestatistična dimenzija uporabe, to je kot definicijski instru-
ment kompleksnih pojavov, s katerimi naj se objektivizira izmenjava in-
formacij med različnimi družbenimi subjekti. Ta vidik je zaradi vse več-
je odprtosti in procesov globalizacije, procesov dematerializacije po-
slovanja in zaradi vse večjega pomena storitev, ki jih je zdaj s sodobno
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tehnologijo mogoče menjavati v mednarodnih okvirih, vse pomem-
bnejši. Take značilnosti ima tudi mednarodna standardna klasifikacija
izobraževanja Isced, osrednji predmet obravnave v tem zborniku.

V svojem prispevku obravnavam Isced posredno, v širšem kontekstu
socialno ekonomskih klasifikacij. Po prikazu osnovnih pojmov in po-
mena klasifikacij predstavim osnovna načela oblikovanja statističnih
klasifikacij, nato pa bolj podrobno obravnavam proces standardizacije
in tipologijo mednarodnih statističnih klasifikacij ter doseženo stanje
na tem področju, posebej še z vidika drugih socialnoekonomskih klasi-
fikacij, ki poleg Isceda obravnavajo izobraževanje. Prispevek končam s
pregledom uporabe standardnih statističnih klasifikacij v Sloveniji. S ta-
ko zasnovano obravnavo klasifikacij skušam v kratkem predstaviti širši
okvir za razumevanje pomena Isceda in problematike, ki jo odpira upo-
raba te klasifikacije v Sloveniji.

Podrobne informacije o mednarodnih in domačih statističnih klasifika-
cijah je mogoče najti v navedenih virih, posebej na Internetu; dodajam
jih na koncu prispevka. Za večjo preglednost in razumljivost besedila
pa sem za obravnavane klasifikacije dodala še spisek izvirnih imen kla-
sifikacij z okrajšavami in slovenskimi prevodi.

Osnovne opredelitve in pomen klasifikacij

Potreba po razvrščanju posameznih dogodkov, oseb, pojavov ali poj-
mov v skupine se pojavlja na najrazličnejših področjih človekovega de-
lovanja. V vsakdanjem življenju združujemo dneve, tedne ali mesece v
skupine letnih časov ali v bolj formalno opredeljena četrtletja. Na-
črtovanje in izvajanje socialne politike izhaja iz osnovne razdelitve pre-
bivalstva na aktivno in neaktivno. Za socialno politiko so na primer za-
nimive tudi razvrstitve prebivalstva po starostnih skupinah, po dohod-
kovnih skupinah, geografskih enotah. V trgovini razvrščajo blago po
namenu uporabe, po proizvajalcih, po trajnosti in podobno. 

Različni kriteriji razvrščanja izvirajo iz različnih namenov, zaradi kate-
rih se razvrščanja sploh lotevamo. Osnovni namen razvrščanja enot v
skupine je pravzaprav v tem, da nam omogoča ugotavljanje razlik ozi-
roma podobnosti med enotami, te informacije pa so osnova za najraz-
ličnejše odločitve, v zasebnem in v družbenem delovanju. 

Osnovno orodje razvrščanja so klasifikacije. Opredelimo jih kot celovi-
te in konsistentne sheme razvrščanja vseh enot, ki sestavljajo preučeva-
ni pojav. O standardnih klasifikacijah določenega področja (na primer:
razvrščanje poklicev) govorimo tedaj, kadar je določena klasifikacija na
tem področju v splošni uporabi.

Večino klasifikacij lahko obravnavamo kot statistične klasifikacije. S
statističnega vidika so skupine oz. kategorije, ki jih sestavljajo, obravna-



vane kot vrednosti izbrane spremenljivke, po kateri opazujemo enote
opazovanega pojava. Če na primer statistično opazujemo prebivalstvo
po spremenljivki pridobljena izobrazba, potem pomenijo različne izo-
brazbene ravni (končana osnovna šola, končana srednja šola itd.) vred-
nosti spremenljivke pridobljena izobrazba.

Statistične klasifikacije so nepogrešljivo orodje v vseh stopnjah stati-
stičnega raziskovanja:

• Pri zbiranju in urejanju zbranih podatkov. Za izvedbo popisa pre-
bivalstva 2002 v Sloveniji na primer ne zadošča le vnaprejšnja opre-
delitev opazovanih spremenljivk (na primer: veroizpoved, nacional-
nost, izobrazba), pač pa je treba tudi odločiti, katere klasifikacije se
bodo za razčlenitev izbranih spremenljivk uporabljale. Odločitev o
tem bistveno vpliva na vsebino popisa, pa tudi na analitično uporab-
nost in kakovost zbranih podatkov. 

• Pri združevanju ali razčlenjevanju podatkov v vsebinsko smiselne
sklope, ki omogočajo celovitejšo analizo. Klasifikacije so na primer
nepogrešljive pri oblikovanju temeljnih ekonomskih kazalcev, ki opi-
sujejo stanje v gospodarstvu, kot je na primer stopnja inflacije. Za
izračun tega kazalca, ki prikazuje gibanje cen življenjskih potrebščin
za gospodinjstva, je treba dosledno upoštevati posebno klasifikacijo
cen proizvodov in storitev, za katere opazujemo cene v zaporednih
obdobjih. 

• Pri povezovanju različnih klasifikacij, kadar oblikujemo komplek-
sne ekonomsko-socialne spremenljivke, kot na primer povezovanje
poklica zaposlenih s statusom v zaposlitvi, z dejavnostjo, z velikostjo
podjetja. Takšno povezovanje omogoča celovitejšo in bolj pogloblje-
no analitično obravnavanje raziskovalnega problema. 

• Klasifikacije so seveda nepogrešljive v zadnji fazi statističnega razi-
skovanja, to je za nazorno predstavitev in širšo uporabo rezultatov. 

Klasifikacije niso zgolj tehnično statistično orodje, saj je njihova upo-
rabnost precej širša. Tako je za učinkovito načrtovanje, izvajanje in eval-
vacijo javnih storitev (izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva itd.)
nujna jasna konceptualna opredelitev teh storitev, ki praviloma temelji
na uporabi ustreznih klasifikacij. Izvajanje javnih storitev je običajno
tudi povezano z določenimi pravicami in obveznostmi posameznika ali
širših družbenih skupin v okviru določenih institucionalnih in formal-
nopravnih pogojev; ti praviloma predpostavljajo uporabo določenih
klasifikacij. Obvezna, z ustrezno zakonodajo podprta uporaba statistič-
ne klasifikacije za nestatistične namene, pa zahteva jasno razmejitev
odgovornosti med skrbnikom klasifikacije1 in subjektom, odgovornim
za nestatistično rabo klasifikacije. Za spoštovanje oz. izvajanje zakon-
skega določila, povezanega z uporabo statistične klasifikacije, ni odgo-
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1 Skrbnik klasifikacije je institucija ali strokovno statistično področje, ki je odgovorno za razvoj, vzdrževanje,
uporabo, promocijo in razlago klasifikacij. Glej: UN Glossary of Classification Terms. 
http://www.un.org/Depts/unsd/class/family.htm 
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voren skrbnik klasifikacije, pač pa zakonodajalec oz. pripravljalec tega
besedila (Hoffmann, 1999, paragraf 11).

Klasifikacije imajo tudi neposredne in posredne ekonomske učinke.
Kombinirana nomenklatura, ki je obvezno orodje za statistično zajema-
nje zunanje trgovine v Evropski uniji in tudi v Sloveniji, se uporablja tu-
di kot osnova za določanje carinske tarife in s tem neposredno vpliva
na cene uvoženih proizvodov. 

Posebej skrbno obravnavo in premislek zahtevajo klasifikacije, ki sega-
jo neposredno na področje človekovih pravic. Klasifikacija Internatio-
nal Statistical Classification of Disease and Related Health Problems ne-
posredno vpliva na odločitev zavarovalnice, do kakšne odškodnine je
posameznik ali njegova družina upravičena, glede na kategorijo vzroka
poškodbe. 

Naœela oblikovanja statistiœnih klasifikacij

Ti primeri opozarjajo, da je za učinkovito uporabo klasifikacije v prak-
si potrebno sodelovanje z uporabniki, in to ne samo tedaj, ko je upora-
ba klasifikacije že predpisana in v uporabi. Dialog z uporabniki je po-
treben že pri pripravi in tudi tedaj, ko se pripravljajo spremembe klasi-
fikacij. 

Prvi korak v razvoju klasifikacije je nedvoumno opredeliti namen nje-
ne uporabe. Primarna uporabnost klasifikacije opredeljuje kriterije raz-
vrščanja, prek katerih se določa vsebina klasifikacije z dveh vidikov: z
vidika celovitosti in z vidika konsistentnosti razvrščanja. 

Celovitost klasifikacije zahteva opredelitev enot, ki so predmet razvrš-
čanja in njihovo razmejitev od ostalih enot, ki niso predmet razvršča-
nja. Celovitost klasifikacije pomeni, da je mogoče sleherno enoto raz-
vrščanja razvrstiti v eno izmed skupin ali kategorij. V tem smislu omo-
goča klasifikacija popolno razvrščanje vseh enot. Če na primer razvrš-
čamo prebivalstvo po starosti, mora biti klasifikacijska shema oblikova-
na tako, da bo mogoče nedvoumno razvrstiti prav vse osebe. 

Konsistentnost razvrščanja zahteva opredelitev kriterija, ki bo omogo-
čal nedvoumno razlikovanje in razvrščanje enot po določenih skupi-
nah klasifikacije. Pri razvrščanju enot po dejavnostih mora biti vnaprej
jasno opredeljeno, kako razvrščati enote, ki hkrati opravljajo več različ-
nih dejavnosti, kot na primer visokošolske organizacije, ki hkrati oprav-
ljajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost. 

Ob izhodiščnih načelih celovitosti in konsistentnosti oblikovanja stati-
stičnih klasifikacij so se v praksi postopoma uveljavila nekatera dodat-
na načela, katerih spoštovanje naj bi pripomoglo k učinkovitejši upora-
bi klasifikacij in tudi izboljšalo kakovost statističnih podatkov. 
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2 Celovite informacije o nacionalnih in mednarodnih statističnih klasifikacijah je mogoče najti na naslednjih
spletnih naslovih: SURS – http://www.sigov.si/zrs/slo/index.html; RAMON, Eurostat’s Classifications Ser-
ver – http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/; ILO – International Labour Organisation –
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/class/index.htm; United Nations Statistics Division –
http://www.un.org/Depts/unsd/class/family.htm 

Eno takih načel zadeva strukturo klasifikacije. Klasifikacija mora biti ja-
sna in smiselno strukturirana. Praviloma imamo opravka s hierarhično
oblikovanimi klasifikacijami. Hierarhično oblikovane klasifikacije
imajo v praktični uporabi več prednosti, ki se kažejo predvsem v tem,
da je za posamezne skupine na isti razčlenitveni ravni mogoče upora-
biti različne kriterije razvrščanja, pa tudi združevanje (agregiranje) niž-
jih razčlenitvenih ravni na višje je razmeroma preprosto. Vsebinsko
smiselno sestavljena in uravnotežena klasifikacija tudi olajša analitično
delo in zmanjšuje možnost napak v obdelavi podatkov. 

Uporaba klasifikacije ni preprosta. Pri praktični uporabi se pogosto
srečujemo z vprašanjem, kam pravzaprav uvrstiti določeno enoto. V ta-
kih primerih so obširnejše razlage posameznih postavk klasifikacije
zelo dobrodošle, koristna pa so tudi posebna opozorila o obravnavi
»mejnih« enot, ki so v določeno postavko lahko vnesene ali pa tudi ne.

Sprememba klasifikacij (bodisi da gre za manjše dopolnitve ali za večje
spremembe – tako imenovane revizije), povzroča uporabnikom števil-
ne probleme. Če pustimo težave, ki jih prinaša sprememba statističnih
klasifikacij za nestatistične namene ob strani, je neprimerljivost časov-
nih serij (trganje časovnih serij) zaradi sprememb klasifikacij za stati-
stično analizo precej neprijetna zadeva, posebej še, če na to nismo opo-
zorjeni. Nujno je, da skrbnik klasifikacije poskrbi za vnaprejšnjo infor-
miranost o načrtovanih spremembah klasifikacij, po uvedeni spre-
membi pa vsaj za najpomembnejše serije podatkov zagotovi primerlji-
ve serije. Pripraviti mora tudi ustrezna metodološka orodja (korespon-
denčne tabele, prevajalnike), ki omogočajo uporabnikom, da za svoje
specifične potrebe sami pripravijo metodološke primerljive časovne
serije. Nasploh mora skrbnik klasifikacij zagotavljati ažurno podporo
uporabnikom. Kot kažejo nedavno objavljene strani nekaterih statistič-
nih ustanov, je internet zelo učinkovit medij za hitro in celovito obveš-
čanje uporabnikov o vsebini, metodoloških značilnostih in spremem-
bah statističnih klasifikacij.2

Standardizacija statistiœnih klasifikacij

Standardne statistične klasifikacije niso novost. Že leta 1913 je bila ob-
javljena Bruseljska lista proizvodov. Leta 1938 je Liga narodov objavila
Minimum List of Commodities for International Trade Statistics. Ven-
dar ti klasifikaciji, tako kot drugi podobni poskusi, nista doživeli širše
uveljavitve. Vse do osemdesetih let je bila mednarodna primerljivost



klasifikacij in z njimi povezanimi statističnimi podatki skromna in ome-
jena na agregirane ravni. 

Države so razvijale in uveljavljale lastne statistične klasifikacije. Razlike
med istovrstnimi klasifikacijami (na primer med klasifikacijami proiz-
vodov) so opravičevali različni nameni uporabe, delno pa je te razlike
mogoče pojasniti tudi z drugimi razlogi, kot so npr. zgodovinske in po-
litične okoliščine v posameznih državah3.

Harmoniziranje klasifikacij se je začelo v mednarodni trgovini. Z raz-
vojem mednarodne trgovine, z vse izrazitejšimi integracijskimi tenden-
cami in globalizacijskimi procesi v svetovnem gospodarstvu so postaja-
le tegobe, ki jih prinaša uporaba medsebojno neusklajenih klasifikacij,
vse bolj očitne, hiter razvoj informacijske tehnologije pa je še bolj pou-
darjal nujnost usklajenih klasifikacij. Prve resnejše pobude segajo v le-
to 1970, ko je bila pri Svetu za carinsko sodelovanje ustanovljena poseb-
na študijska skupina z namenom, da preuči možnost združitve medna-
rodnih klasifikacij, ki so se tedaj uporabljale v zunanji trgovini. 

Za uresničitev te pobude sta bili potrebni skoraj dve desetletji. Usklaje-
na klasifikacija, objavljena z imenom Harmonised Commodity Descrip-
tion and Coding System z okrajšavo HS, je namreč začela veljati šele ja-
nuarja 1988. Sprejelo jo je veliko število držav, tudi tedanja Jugoslavija,
nekatere vzhodnoevropske države pa ne.

Za harmoniziranje statističnih klasifikacij je bila pomembna tudi usme-
ritev statističnega urada Evropske unije Eurostata, sprejeta konec
osemdesetih let, da preuči, koliko so klasifikacije usklajene s priporoči-
li Združenih narodov in koliko dejansko ustrezajo potrebam in značil-
nostim posameznih držav v EU, posebej še z vidika integracijskih pro-
cesov. Z uveljavljanjem enotnega trga v EU pa je harmonizacija statistič-
nih klasifikacij postala ena od razvojnih prioritet Eurostata.

Danes si ni mogoče zamišljati, da bi tako pomembne procese, kot je na-
stanek in delovanje Evropske monetarne unije in širjenje Evropske uni-
je, uresničevali brez vnaprej dogovorjenega standardnega kategorial-
nega aparata, ki je prvi pogoj za medsebojno sporazumevanje med dr-
žavami z različno institucionalno in pravno ureditvijo, z različno stop-
njo razvitosti in različne zgodovinske, kulturne, ekonomske in druge
okoliščine. Standardne statistične klasifikacije so pomemben del tega
univerzalnega aparata. 

Število, medsebojna usklajenost in metodološka dokumentiranost stan-
dardnih statističnih klasifikacij so v nenehnem vzponu. Pregled Euro-
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3 Enotna klasifikacija dejavnosti, ki jo je objavil Zvezni zavod za statistiko 1977 in je veljala v Sloveniji kot
uradna klasifikacija dejavnosti vse do leta 1995, je nosila izrazit pečat institucionalnih in političnih rešitev
tedanjega samoupravnega sistema. Opredelitev in razmejitev področij v tej klasifikaciji je bila v skladu s ta-
ko imenovanim materialnim konceptom proizvodnje, posebej pa so bile izdvojene tiste dejavnosti, ki so bi-
le zaradi političnih in drugih razlogov posebej administrativno obravnavane, na primer obrt, zunanja trgo-
vina, vodno gospodarstvo, samoupravne interesne skupnosti ipd. 



stata za leto 1999 navaja več kot osemdeset mednarodnih statističnih
klasifikacij.4

Prvi korak k harmoniziranju evropske statistike je bilo sprejetje stan-
dardne klasifikacije dejavnosti za EU, NACE Rev. 1. Prvikrat je bila ob-
javljena leta 1990, kot obvezna klasifikacija dejavnosti pa se v Evropski
Uniji uporablja od 1. januarja 1993.5

NACE Rev. 1 temelji na prvi evropski klasifikaciji dejavnosti iz leta 1970
(NACE 70), dopolnjena in usklajena pa je tudi z zadnjo različico med-
narodne klasifikacije dejavnosti ISIC Rev. 3, ki jo je objavil Statistični
oddelek Združenih narodov. Klasifikaciji NACE Rev. 1 in ISIC Rev. 3 sta
identični do ravni oddelkov, primerjava nižjih razčlenitvenih ravni pa je
mogoča z združevanjem razredov NACE Rev. 1 v višje razčlenitvene ravni.6

Statistični oddelek Združenih narodov je leta 1989 pripravil novo razli-
čico standardne mednarodne trgovinske klasifikacije Standard Inter-
national Trade Classification SITC Rev. 3 in jo uskladil s klasifikacijo
HS, ki se je v svetovnem okviru uveljavila kot glavna klasifikacija za
mednarodno trgovino.

Leta 1989 je bila izdelana tudi Osrednja klasifikacija proizvodov (Cen-
tral Product Classification – CPC), ta temelji na ISIC Rev. 3 in vsebuje
tako proizvode kot tudi storitve. Osrednja klasifikacija proizvodov kot
edina klasifikacija, s katero so celovito popisane tudi storitve, pomeni
izhodišče za mednarodno harmonizacijo in izdelavo bolj razčlenjene
klasifikacije storitev. 

Evropska različica osrednje klasifikacije proizvodov CPC je Klasifikaci-
ja proizvodov po dejavnostih (Classification of Products by Activities
– CPA).

Istega leta je Evropska unija sprejela še tako imenovano Kombinirano
nomenklaturo7 (Combined Nomenclature – CN), ki je za države EU ob-
vezna pri spremljanju mednarodne trgovine. Kombinirana nomenkla-
tura je ostala temeljno orodje za merjenje zunanjetrgovinskih tokov v
EU tudi po vzpostavitvi prostega evropskega trga. 
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4 Primerjaj: Inventory of International Statistical Classifications. Eurostat. Theme 2. Economy and Finance.
Edition 1999. 

5 Pogoji in načini uporabe so bili predpisani z uredbo Council Regulation (EEC) No. 3037/90 (The Council
Regulation No. 3037/90 on the Statistical Classification of Economic Activities in the European Commu-
nity), objavljeno 9. oktobra 1990. Leta 1993 je bilo sprejeto dopolnilo s posebno uredbo (The Commis-
sion Regulation (EEC) No. 761/93). 

6 Strukturo klasifikacije Nace rev. 1 prikazujemo v preglednici 2.
7 V strokovni literaturi se izraza klasifikacija in nomenklatura pogosto uporabljata kot sinonima, četudi so

kriteriji oblikovanja in uporabnost klasifikacij drugačni kot pri nomenklaturah. Klasifikacija pomeni celovi-
to shemo razvrščanja, nomenklatura pa je poimenski spisek eksplicitno določenih enot. Enote, ki v tem
spisku niso navedene, ne morejo biti uvrščene v nomenklaturo. Nomenklatura v tem smislu ne zagotavlja
popolnosti razvrščanja vseh enot, ki sestavljajo statistično populacijo. Kombinirano nomenklaturo lahko z
vidika navedenih opredelitev opredelimo kot klasifikacijo. 



Za statistiko proizvodnje je bila leta 1995 sprejeta nova klasifikacija
PRODCOM (v francoskem jeziku »Production Communautaire«), ki je
usklajena s Kombinirano nomenklaturo. Klasifikacijo proizvodov
PRODCOM in klasifikacijo dejavnosti NACE Rev. 1 povezuje klasifikaci-
ja proizvodov in storitev CPA:

Slika prikazuje povezanost med klasifikacijami proizvodov in klasifika-
cijami dejavnosti, ki sta jih razvila Eurostat in Statistični oddelek Zdru-
ženih narodov. 

Slika 1: Povezanost statističnih klasifikacij o proizvodnji, ki so v skrbništvu 
Eurostata in Statističnega oddelka Združenih narodov8
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8 Posamična celica vsebuje naslednje informacije: ime klasifikacije, skrbništvo in število postavk na najniž-
ji razčlenitveni ravni.

Osnovna razlika med klasifikacijami ZN in klasifikacijami EU se kaže v
tem, da so opredelitve v klasifikacijah ZN splošnejše in bolj ohlapne in
jih je ravno zaradi te splošnosti mogoče uporabiti v različnih državah z
različno stopnjo razvitosti. Nacionalni statistični uradi posameznih dr-
žav uporabljajo te klasifikacije kot osnovo za pripravo bolj razčlenjenih
in podrobnih klasifikacij, v katerih so upoštevane stopnja razvitosti in
značilnosti posamezne države. 

Klasifikacije EU pa nasprotno upoštevajo specifične zahteve in značil-
nosti gospodarstev držav članic EU.

Klasifikacije Združenih narodov so tako le neobvezno vodilo za pripra-
vo lastnih klasifikacij, klasifikacije EU pa so za države članice EU obvez-
ne, če je to določeno z ustreznimi uredbami. 

Kljub navedenim razlikam pa klasifikacije ZN in EU vsaj na širših agre-
gatnih ravneh omogočajo primerljivost podatkov.

Vir: Ekonomska statistika 2000, str. 38.
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9 Sistem nacionalnih računov je konsistenten, sistematičen in celovit okvir za statistično zajemanje eko-
nomskih tokov in stanj ter njihovo obdelavo in prikaz na način, ki omogoča celovit in hkrati natančen po-
gled na kompleksne ekonomske procese v ekonomiji in na povezave med različnimi ekonomskimi subjek-
ti in skupinami subjektov, ki se oblikujejo na trgu ali zunaj njega. Nacionalni računi dajejo konceptualne in
metodološke osnove za oblikovanje osnovnih agregatov, kot je bruto domači proizvod, ali pa zunanji dolg
države, pa tudi za statistično spremljanje podrobnejših vidikov funkcioniranja ekonomije, kot je na primer
financiranje javnega sektorja. Uporaba standardnih klasifikacij je eden od najpomembnejših pogojev za
uspešen razvoj nacionalnih računov. Problematika nacionalnih računov je celovito obravnavana v dveh
metodoloških priročnikih System of National Accounts, ISWGNA, 1993. European System of Accounts
1995. Eurostat, Luxembourg, 1995.

10 Pregled klasifikacij s tega področja najdemo na spletni strani ILO
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/class/index.htm 

11 Ta odločitev je bila sprejeta na sestanku ekspertne skupine za mednarodne ekonomske in socialne klasi-
fikacije pod okriljem Statističnega oddelka Združenih narodov v New Yorku novembra 1998.

Poleg klasifikacij, ki so neposredno v skrbništvu Statističnega oddelka
Združenih narodov in Eurostata in s katerimi se popisuje predvsem
proizvodnja, pa je danes še vrsta drugih klasifikacij, ki so zanimive za
izobraževanje. V okviru sistema nacionalnih računov9 je bilo razvitih
več specialnih klasifikacij, (klasifikacija institucionalnih sektorjev in
klasifikacije izdatkov), klasifikacije za spremljanje socialnih pojavov
(zaposleni, poklici) pa razvija mednarodna organizacija za delo, ILO.10

Tipologija standardnih statistiœnih klasifikacij 

Proces standardizacije statističnih klasifikacij je uveljavil tudi novo ti-
pologijo klasifikacij. Glede na stopnjo standardiziranosti in relativne
usklajenosti se klasifikacije delijo na referenčne, izvedene in povezane.

Referenčne klasifikacije so uradno sprejete klasifikacije in v splošni
uporabi. Uporabljajo se kot osnova za razvoj sorodnih klasifikacij (z vi-
dika strukture in z vidika vsebinskih opredelitev). Mednarodne stati-
stične klasifikacije so referenčne klasifikacije, kadar so rezultat medna-
rodnih sporazumov kompetentnih mednarodnih ustanov ali drugih
pooblaščenih teles (Statistična komisija združenih narodov, IMF, ILO,
UNESCO). 

Klasifikacije s področij ekonomije, demografije, dela, zdravja, izobraže-
vanja, turizma, geografije in okolja, ki so jih uradno sprejele mednarod-
ne ustanove, sestavljajo Mednarodno družino ekonomskih in socialnih
klasifikacij.11

Izvedene klasifikacije temeljijo na ustreznih referenčnih klasifikacijah.
Običajno se izvedena klasifikacija razlikuje od referenčne po večji raz-
členjenosti določenih postavk ali pa po manjših prerazvrstitvah določe-
nih postavk. 

Za povezane klasifikacije je značilno, da se nanašajo na razvrščanje is-
te spremenljivke kot referenčna klasifikacija, a le z omejeno primerlji-
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12 Zaradi večje preglednosti so imena teh klasifikacij opisana v skrajšani obliki. Celotni opisi so navedeni v
spisku Imena klasifikacij in okrajšav s slovenskim prevodom.

vostjo kategorij. Primerljivost je mogoče doseči le na dokaj agregirani
ravni z združevanjem nižjih razčlenitvenih ravni. 

Nacionalne klasifikacije so lahko izvedene ali povezane. Izvedene kla-
sifikacije bodo v primerjavi z mednarodnimi referenčnimi klasifikacija-
mi bolj razčlenjene na tistih ravneh, ki so specifične na nacionalni rav-
ni in kjer splošna shema ne zadošča. Na področjih, kjer pojav na nacio-
nalni ravni ni razvit, pa je dopustno združevanje razčlenitvenih ravni. 

Mednarodne referenœne ekonomske in socialne
klasifikacije, povezane z izobraæevanjem

Izmed mednarodnih referenčnih klasifikacij je za izobraževanje ned-
vomno osrednjega pomena klasifikacija Isced v skrbništvu mednarod-
ne organizacije UNESCO.

V preglednici prikazujemo še druge mednarodne referenčne klasifika-
cije, v katerih je kot segment klasifikacije tudi izobraževanje, a obravna-
vano z različnih vidikov: kot dejavnost, kot sektor institucionalnih enot,
ki v določenih formalnih okvirih izvajajo dejavnost izobraževanja, z re-
zultativne plati – kot storitev izobraževanja ter z vidika resursov, name-
njenih izobraževanju, to je denarnih sredstev ali izdatkov ter človeških
virov (oseb, ki se poklicno ukvarjajo z izobraževanjem).

Preglednica 1: Mednarodne referenčne ekonomske in socialne klasifikacije, 
povezane z izobraževanjem

Vidik obravnave Ime Opis klasifikacije
izobraževanja klasifikacije

Programi Isced 97 Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja

Dejavnosti ISIC Rev. 3 Mednarodna standardna klasifikacija dejavnosti
NACE Rev. 1 Klasifikacija dejavnosti v EU

Sektorji SNA/S Klasifikacija institucionalnih sektorjev

Proizvodi CPC Osrednja klasifikacija proizvodov
in storitve CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnostih

Izdatki COFOG Klasifikacija izdatkov po funkcijah države12

COICOP Klasifikacija izdatkov osebne potrošnje po namenu
COPNI Klasifikacija izdatkov neprofitnih institucij za 

gospodinjstva
COPP Klasifikacija izdatkov proizvajalcev po namenu

Osebe ICSE Zaposlitveni položaj
ISCO 88 Mednarodna klasifikacija poklicev
ISCO 88 (Com) Mednarodna klasifikacija poklicev v EU
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13 Primerjaj: Bregar, L., Zupan, M. in Marn, S.: Jugoslovanske statistične nomenklature in njihova mednarod-
na primerljivost. Zavod SR Slovenije za statistiko, Ljubljana, 1989.

Pregled kaže, da mednarodne klasifikacije precej dobro zajemajo raz-
lične segmente, ki obravnavajo tudi izobraževanje. Tako je zagotovljena
primerljivost podatkov v posameznih segmentih. 

Vendar pa za medsebojno primerljivost (konsistentnost) statističnih
podatkov v vsebinsko zaokroženem sklopu, kot je na primer izobraže-
vanje, ki zajema različna področja statistike (na primer statistika zapo-
slenih, statistika nacionalnih računov, statistika storitev itd.) zgolj us-
klajenost klasifikacij na teh področjih še zdaleč ni dovolj. Treba je dose-
či tudi harmonizacijo klasifikacij različnih področij in usklajenost dru-
gih metodoloških standardov, kot na primer vsebinske opredelitve,
enote opazovanja, zajetje oz. značilnosti vzorca itd. med temi področji,
ki se povezujejo v določenem vsebinskem sklopu.

Ilustrirajmo to le z zahtevo po vsebinski usklajenosti s primerjavo opre-
delitev izdatkov, ki so predmet razvrščanja v štirih standardnih klasifi-
kacijah! Klasifikacije COFOG, COPNI, COICOP in COPP obravnavajo is-
to spremenljivko, to je izdatke po namenu uporabe. Vendar je oprede-
litev izdatkov v obravnavanih klasifikacijah različna, saj se te klasifika-
cije nanašajo na različne tipe institucionalnih enot, z različnim eko-
nomskim obnašanjem in posledično tudi z različnimi koncepti izdat-
kov. Četudi vse štiri klasifikacije vsebujejo izdatke za izobraževanje in
usposabljanje (urjenje) kot samostojno postavko, je dejanska uporaba
teh sredstev med institucionalnimi sektorji precej različna. Gospo-
dinjstva namenjajo ta sredstva za plačilo neposrednih izdatkov za šola-
nje, država v izdatke za izobraževanje všteva vse izdatke, povezane z iz-
vajanjem izobraževalnih storitev (tudi stroške zaposlenih), podjetniški
sektor pa to kategorijo obravnava kot izdatke za »razvoj človeških virov«.

Uporaba standardnih statistiœnih 
klasifikacij v Sloveniji 

Slovenska statistika je ob nastanku samostojne države Slovenije v celo-
ti slonela na standardih, definicijah in metodologijah jugoslovanskega
statističnega urada. Za jugoslovanske statistične klasifikacije13 je bilo
tedaj značilno, da so bile praktično povsem neprimerljive s tedaj že
uveljavljenimi standardnimi klasifikacijami.

SURS si je kot samostojni statistični državni urad za eno prvih razvojnih
prednostnih nalog postavil uskladitev statističnih klasifikacij z medna-
rodnimi standardi kot pogoj za mednarodno primerljivost podatkov. 

Prvi korak k harmonizaciji in mednarodni primerljivosti slovenskih kla-
sifikacij je bila nadomestitev jugoslovanske Enotne klasifikacije dejav-



nosti z novo klasifikacijo – Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD.
SKD je usklajena z NACE Rev. 1. 

Po večletnih metodoloških pripravah, ki so se začele že leta 1990, in po
dveletnem uvajalnem prehodnem obdobju od leta 1995 dalje, je leta
1997 SKD postala obvezen nacionalni standard za zbiranje in prikazo-
vanje podatkov po dejavnostih. 

Kot kaže naslednja preglednica, je SKD iz NACE Rev. 1 izvedena klasifi-
kacija. Njena struktura je v osnovi enaka referenčni klasifikaciji do rav-
ni razredov, SKD pa je uvedla še dodatno razčlenitveno raven. 

Preglednica 2: Primerjava razčlenjenosti SKD in NACE Rev. 1

Število Vrste Število Vrste Sestava šifre
razčlenitvenih razčlenitvenih razčlenitvenih razčlenitvenih
ravni SKD ravni SKD ravni ravni

NACE Rev. 1 NACE Rev. 1

17 Področje 17 Področje Črkovna šifra (A–Q)

31 Podpodročje 31 Podpodročje 2-mestna črkovna
šifra

60 Oddelek 60 Oddelek 2-mestna številčna
šifra (01–99)

221 Skupina 222 Skupina 3-mestna številčna
šifra (01.1–99.0)

502 Razred 503 Razred 4-mestna številčna
šifra (01.11–99.00)

565 Podrazred – – 5-mestna številčna
šifra (01.11–99.000)

V obeh klasifikacijah je izobraževanje obravnavano kot eno izmed 17
osnovnih področij. Značilno za klasifikacijo SKD pa je, da je ravno po-
dročje M Izobraževanje eno tistih področij, ki se je v Sloveniji relativno
veliko dopolnjevalo z dodatnim razčlenjevanjem razredov na podrazre-
de. V praktični uporabi ta klasifikacija še vedno odpira nekatere dile-
me, na primer razvrščanje dijaških domov. 
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Preglednica 3: Razčlenjenost področja M Izobraževanje v klasifikaciji SKD 

PODROČJE M IZOBRAŽEVANJE
Oddelek 80 IZOBRAŽEVANJE

Skupina 80.1 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
Razred 80.10 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

Podrazred 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
Podrazred 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Podrazred 80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju

Skupina 80.2 Srednješolsko izobraževanje
Razred 80.21 Srednješolsko splošno izobraževanje

Podrazred 80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje
Razred 80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

Podrazred 80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Skupina 80.3 Višješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje

Razred 80.30 Višješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje
Podrazred 80.301 Višješolsko izobraževanje
Podrazred 80.302 Visokošolsko izobraževanje
Podrazred 80.303 Univerzitetno izobraževanje

Skupina 80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje
Razred 80.41 Dejavnost vozniških šol

Podrazred 80.410 Dejavnost vozniških šol
Razred 80.42 Drugo izobraževanje

Podrazred 80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
Podrazred 80.422 Drugo izobraževanje, d.n. 

Vir: Standardna klasifikacija dejavnosti 1999, Klasifikacije št. 4/1999, str. 12.

Slovenija je prevzela tudi Klasifikacijo proizvodov po dejavnostih CPA,
ki jo uporablja kot osnovo za usklajevanje drugih slovenskih klasifikacij
z mednarodnimi standardi (npr. nekaterih klasifikacij s področja SNA)
in tudi kot izhodišče za razvoj statistike storitev. Vendar pa je referenč-
na klasifikacija CPA za storitve nasploh in tudi storitve v izobraževanju
na splošno skromno razčlenjena in slabo prilagojena razvojnim tež-
njam. Te se v svetu jasno kažejo v novih oblikah izobraževalnih storitev,
ki temeljijo na uporabi sodobne informacijske tehnologije in novih pri-
stopih v organiziranosti izobraževanja.

Eden od najzahtevnejših projektov usklajevanja statističnih klasifikacij
je bil razvoj in uvedba Nomenklature industrijskih proizvodov –
NIP.14 NIP je usklajen z evropsko klasifikacijo proizvodov PRODCOM,
preko te klasifikacije pa tudi s CPA in NACE Rev. 1. Uporablja se od le-
ta 1995 dalje, ko je bil prvič uporabljen pri izvedbi letnega popisa indu-
strije.

Ob sprejetju novega Zakona o carinskih stopnjah leta 1996 je Slovenija
nadomestila HS s Kombinirano nomenklaturo.
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14 Po načinu oblikovanja postavk NIP gre pravzaprav za klasifikacijo proizvodov, saj omogoča načeloma raz-
vrstitev vseh industrijskih proizvodov. Vendar zaradi že uveljavljenega poimenovanja tudi tu ohranjamo
uradni statistični naziv Nomenklatura industrijskih proizvodov. 
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15 Zaradi večje preglednosti so imena teh klasifikacij opisana v skrajšani obliki. Celotni opisi so navedeni v
spisku Imena klasifikacij z okrajšavami in s slovenskim prevodom.

V preglednici prikazujemo uporabo mednarodnih referenčnih klasifi-
kacij, povezanih z izobraževanjem, v Sloveniji.

Preglednica 4: Mednarodne referenčne klasifikacije, povezane z izobraževanjem,
in njihova uporaba v Sloveniji

Predmet razvrščanja Referenčne Izvedene Opis klasifikacije v Sloveniji
mednarodne klasifikacije
klasifikacije Sloveniji

Programi Isced 97 Isced 97 Začasna klasifikacija
izobraževanja po stopnjah

Dejavnosti ISIC Rev. 3 SKD Standardna klasifikacija
NACE Rev. 1 dejavnosti

Sektorji Klasifikacija SKIS Standardna klasifikacija 
sektorjev SNA institucionalnih sektorjev

Proizvodi in storitve CPC CPA Klasifikacija proizvodov
CPA po dejavnostih 

Izdatki COFOG COFOG Klasifikacija funkcij države15

COICOP COICOP Klasifikacija individualne
končne potrošnje

COPNI COPNI Klasifikacija izdatkov
neprofitnih institucij

COPP Klasifikacija izdatkov
proizvajalcev

Osebe ICSE ISCE Položaj v zaposlitvi
ISCO 88  SKP Standardna klasifikacija
ISCO 88 (Com) poklicev

Sklep

Kot potrjuje preglednica, je Slovenija v zadnjem desetletju nedvom-
no opravila veliko delo pri prevzemanju mednarodnih standardnih
klasifikacij, pomembnih za izobraževanje. A kot smo že navajali, mo-
ramo pri vrednotenju sedanjega stanja upoštevati, da pomeni prev-
zem določene standardne klasifikacije le prvi korak do učinkovite
uporabe klasifikacij, tako pri zagotavljanju primerljivosti in boljši ka-
kovosti statističnih podatkov kot pri uporabi klasifikacije kot instru-
menta za standardizacijo pri opredeljevanju kompleksnih pojavov.
Uporaba standardnih klasifikacij zahteva stalno sodelovanje z upo-
rabniki in njihovo izobraževanje ter vrsto drugih aktivnosti, poveza-
nih s korektno uporabo, vzdrževanjem in posodabljanjem klasifika-
cij.

Uporaba standardne klasifikacije izobraževanja (Isced 1997) v Slove-
niji pa odpira nekatere posebne vidike.



Ti izvirajo najprej iz dejstva, da je izobraževanje v današnjem svetu
eden najbolj dinamičnih, hitro se razvijajočih in kompleksnih feno-
menov, ki ga je težko ujeti v stroge okvire standardnih klasifikacij. Po
naši oceni je Isced 1997 v tem smislu precej poenostavljena in gro-
ba shema, ki otežuje dosledno in nedvoumno razvrščanje izobraže-
valnih programov. Dejstvo, da Isced temelji na uporabi več meril, ki
se uporabljajo »po potrebi«, še povečuje možnost arbitrarne in pri-
stranske uporabe te klasifikacije. Priročnik OECD za Isced 1997 je
treba razumeti kot instrument, ki naj bi z dodatnimi razlagami, poja-
snili in zgledi pripomogel k vsebinsko enotnejši uporabi te klasifika-
cije, kljub velikim razlikam v izobraževalnih sistemih med državami. 

Pri obravnavanju problemov ob uporabi standardne klasifikacije
izobraževanja namreč ne smemo prezreti, da je na heterogenost izo-
braževalnih sistemov vplivala prevladujoča evropska tradicija, po ka-
teri je izobraževanje domena države oziroma oblasti, posebej varo-
vano kot področje posebnega pomena oz. del nacionalne identitete.
Zahteva po mobilnosti delovne sile v evropskem prostoru in s tem
utemeljena bolonjska deklaracija vsekakor pomeni poskus večje us-
klajenosti izobraževalnih sistemov. Obotavljajoče uresničevanje te
deklaracije pa opozarja, da je harmonizacija izobraževalnih sistemov
dolgoročen proces. V navedenih okoliščinah zahteva nestatistična
uporaba klasifikacije Isced 1997 poseben premislek in skrbno
obravnavo, saj ima lahko razvrščanje izobraževalnih programov po
tej shemi resne implikacije na ekonomski in socialni položaj posa-
meznikov in tudi posameznih regionalnih in nacionalnih skupnosti.

Isced je treba v Sloveniji obravnavati ob upoštevanju teh dejstev. Ne-
posreden prevzem te klasifikacije zaradi specifičnosti izobraževal-
nega sistema in na njem utemeljene linearne izobrazbene klasifika-
cije ni mogoč. Pričakovati je sicer, da se bo izobraževalni sistem tu-
di v Sloveniji prilagajal razvojnim težnjam v širšem prostoru, ki jih
označujejo fleksibilnost, odprtost, uvajanje sodobnih oblik izobraže-
vanja s sodobno tehnologijo, vseživljenjsko izobraževanje in večja
povezanost izobraževanja s poslovnim sektorjem. Tovrstna prilagaja-
nja bodo sama po sebi zahtevala upoštevanje oz. popolnitev »dimen-
zije ABC« iz klasifikacije Isced 1997, ki označuje področje oz. usmer-
jenost izobraževanja in ki je zdaj zaradi relativne nerazvejenosti izo-
braževalnega sistema v Sloveniji precej neprepoznavna.

Prispevki v tem zborniku, kot na primer Razvrščanje izobraževalnih
programov po merilih Isceda 1997 v Sloveniji v letih 1997 do 2001
in Kompatibilnost z evropskimi sistemi, nedvomno kažejo, da je bi-
la problematika uporabe Isceda 1997 temeljito in vsestransko razi-
skana.

Sedanje stanje, predvsem značilnosti Isceda 1997 na eni strani in
specifika našega izobraževalnega sistema na drugi, po naši oceni za-
htevajo, da je statistična uporaba Isceda tudi v nadaljevanju izpelja-
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na ob upoštevanju načel za vzdrževanje statističnih klasifikacij in
formalnih okvirov delovanja statistike. H korektni uporabi Isceda in
kredibilnosti rešitev bi – glede na izkušnje pri uporabi drugih klasi-
fikacij v Sloveniji in v svetu – pripomogla stalna delovna skupina, ki
bi jo sestavljali strokovnjaki za izobraževanje in statistiko; temelj nje-
nega delovanja pa bi bile argumentiranost, dokumentiranost, in
transparentnost predlaganih rešitev. 

Precej visoka stopnja nekompatibilnosti izobraževalnega sistema in
na njem utemeljene klasifikacije izobraževanja z Iscedom 1997 pa
po naši oceni za zdaj še ne dovoljujejo širše nestatistične, z zakono-
dajo podprte obvezne uporabe Isceda, ki bi neposredno vplivala na
socialni in družbeni položaj posameznika in pravice zaposlenih na
trgu dela v slovenskem in mednarodnem prostoru. 
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Imena klasifikacij z okrajøavami 
in s slovenskim prevodom

CN Combined Nomenclature (Kombinirana nomenklatura)

COFOG Classification of the Functions of Government (Klasifikacija

izdatkov po funkcijah države)

COICOP Classification of Individual Consumption according to Pur-
pose (Klasifikacija izdatkov osebne potrošnje po namenu)

COPNI Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions
(Klasifikacija izdatkov neprofitnih institucij za gospodinjs-

tva)

COPP Classification of Outlays of Producers according to Purpose
(Klasifikacija izdatkov proizvajalcev po namenu)



CPA Classification of Products by Activities (Klasifikacija proiz-

vodov po dejavnostih)

CPC Central Product Classification (Osrednja klasifikacija proiz-

vodov)

HS Harmonised Commodity Description and Coding System
(Harmonizirani sistem opisovanja in šifriranj)

ICD 10 International Statistical Classification of Disease and Related
Health Problems (Mednarodna statistična klasifikacija bo-

lezni in z zdravjem povezanih problemov)

ICSE International Classification of Status in Employment (Med-

narodna klasifikacija zaposlitvenega položaja)

Isced International Standard Classification of Education (Medna-

rodna standardna klasifikacija izobraževanja)

ISCO-88 International Standard Classfication of Occupation (Medna-

rodna standardna klasifikacija poklicev)

ISCO-88 (Com) International Standard Classfication of Occupation (for Eu-
ropean Union Purposes) (Mednarodna standardna klasifi-

kacija poklicev v Evropski uniji)

ISIC Rev. 3 International Standard Industrial Classification of all Econo-
mic Activities (Mednarodna standardna klasifikacija dejav-

nost)

NACE Rev. 1 General Industrial Classification of Economic Activities within
the European Communities (Klasifikacija dejavnosti v

Evropski uniji)

NIP Nomenklatura industrijskih proizvodov

PRODCOM Production Communautaire (Klasifikacija izdelkov in

storitev)

SITC Rev. 3 Standard International Trade Classification (Standardna

mednarodna trgovinska klasifikacija)

SKIS Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev 

SKD Standardna klasifikacija dejavnosti
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1 V projektu INES sodeluje 29 držav članic OECD, ki razvijajo metodologijo in zbirajo ter obdelujejo statisti-
ko in kazalce vzgoje in izobraževanja v svojih državah na mednarodno primerljiv način, rezultate prikazuje-
jo v vsakoletni izdaji publikacije Education at a Glance. 

2 Evropski statistični urad.
3 UOE: Unesco/OECD/Eurostat Data Collection on Education Statistics.
4 Labour Force Surveys.
5 Programme for International Student Assessment.

2 Primerjava 
med priroËnikoma

Unesca in OECD

V letu 1999 je OECD izdala svoj priročnik z naslovom: »Razvrščanje izo-
braževalnih programov; Priročnik za uporabo Isceda 1997 v državah
članicah OECD«. Metodologijo za uporabo Isceda 1997 v 29 državah
OECD je razvila Strokovna skupina projekta INES1 v tesnem sodelova-
nju z Unescom in Eurostatom2. Tako kot Unescov priročnik tudi ta vse-
buje razloge za revizijo Isceda, razlago temeljnega koncepta in meril za
razvrščanje, zlasti pa natančneje definira ločnice med posameznimi
stopnjami izobraževanja. Konkretno uporabo meril za razvrščanje ilu-
strira z izbranimi primeri iz držav članic OECD. Priročniku je priložen
seznam vseh vrst izobraževalnih programov držav članic, razvrščenih
po Iscedu 1997. Razvrščanje so države opravile najprej same v svojih
nacionalnih okoljih, nato so svoje predloge uskladile v Strokovni skupi-
ni INES; ta je končno razvrstitev tudi odobrila. V tem priročniku objav-
ljena razvrstitev programov je postala leta 1999 obvezujoča tako pri iz-
polnjevanju mednarodnega statističnega vprašalnika UOE3 kot tudi za
prikazovanje izobrazbene strukture zaposlenih v anketah o delovni si-
li4 in pri kategorizaciji izobraževalnih želj mladih ter izobrazbenih kva-
lifikacij učiteljev v programu PISA5.

Dogovorjeno je bilo, da bo Strokovna skupina INES nadaljevala delo.
Posebej bo obravnavala posamične primere, pri katerih ni bilo mogo-
če uporabiti meril, določenih z Iscedom 1997, in zato mednarodno pri-
merljiv statistični prikaz ni bil mogoč. Če v določenih primerih navodil

[Tatjana Plevnik]



iz naslovnega priročnika nikakor ne bi mogli uporabiti, ima Strokovna
skupina INES pooblastilo, da pripravi predlog za njihovo spremembo
oziroma dopolnitev.

Priročnik OECD je na splošno obširnejši, preglednejši, preprostejši
in razumljivejši. Splošna navodila za razvrščanje izobraževalnih progra-
mov so povzeta po Unescovem priročniku, zlasti za določanje ločnic
med stopnjami pa je dodana obilica konkretnih napotkov, pojasnil ob
praktičnih primerih, za pomoč pri odločanju pa celo številčna merila.
Ta priročnik vsebuje dosti več in natančneje opisanih primerov razvrš-
čanja izobraževalnih programov iz držav članic OECD kot Unescov. 

Nekatere novosti in razlike v vsebinah si kaže pobliže ogledati, saj so
lahko v veliko pomoč pri primerjanju slovenskih posebnosti z značil-
nostmi izobraževalnih programov v drugih državah. Oglejmo si, kaj je
v priročniku OECD dodanega oziroma spremenjenega.

1. Dodali so navodila za razvrščanje takšnih programov, pri
katerih ni mogoče enoznačno uporabiti taksonomije Isceda 1997.

Izobraževalni programi, pravijo, postajajo vse bolj prilagodljivi potre-
bam trga dela in udeležencev izobraževanja. Vse bolj se oblikujejo v
skladu s filozofijo o vseživljenskem učenju, zato nekatere značilnosti,
kot so tipična starost ob vstopu v program, vpisni pogoji, trajanje pro-
grama, niso vselej uporabno merilo za njihovo razvrščanje. Takšni pro-
grami naj bi se razvrščali glede na tiste sorodne »redne« programe, ki
jih je mogoče zlahka razvrščati po merilih Isceda 1997. V nekaterih pri-
merih bi si bilo mogoče pomagati s primerjanjem kvalifikacij, spričeval
oziroma diplom (na primer spričevala, ki jih dobijo študenti po konča-
nem študiju na daljavo, s spričevali, ki bi jih bili dobili po končanem
običajnem programu). 

Kadar izobraževalni programi niso del rednega izobraževanja, na pri-
mer na področju vojaškega usposabljanja ali usposabljanja policistov, bi
se morali razvrščati po sorodnosti vsebin. Če na primer vojaška ali po-
licijska šola podeljuje kvalifikacije na vsebinsko sorodni ravni kot dru-
ge javne šole ali celo univerzitetne institucije, potem je treba na tak na-
čin iskati skladnost in istovrstnost pri razvrščanju. Ker pa mnoge drža-
ve ne sporočajo podatkov o izobraževanju in kvalifikacijah na vojaškem
področju, je treba v vsaki statistični zbirki podatkov dodati ustrezno
metodološko pojasnilo.

Izobraževanje v podjetjih je drugi primer težjega razvrščanja. Nekatera
podjeta za usposabljanje svojih delavcev določajo vpisne pogoje, ki jih
je mogoče ustrezno identificirati tudi po merilih Isceda 1997, druga pa
spet ne. V takem primeru je priporočljivo ugotoviti, katere minimalne
izobrazbene oziroma kvalifikacijske pogoje ali vsaj tipične pogoje mo-
rajo izpolnjevati udeleženci izobraževanja v programih podjetij. Drugo
ustrezno merilo za razvrščanje bi lahko bila presoja, ali program podjet-
ja pripravlja udeležence na vpis v »redno« izobraževanje in na kateri
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stopnji. Tako je mogoče v stopnje Isced 1997 razvrstiti tudi izobraževal-
ne programe podjetij. 

2. Bolj natančno so definirali programe glede na podkategorije
(A,B,C) in vrsto programa (splošni, predpoklicni in poklicni).

Isced 1997 uporablja za opredeljevanje vrste programa izraze »splošni«,
»predpoklicni« in »poklicni«. Ti izrazi imajo v različnih državah OECD
različne pomene, ki bi lahko povzročili zmedo. Zato bi bile lahko stati-
stike mednarodno neprimerljive. Priročnik OECD uporablja druga po-
imenovanja in definira njihov pomen, in sicer:

• »programi tipa 1«, ti imajo manj kot 25 % poklicnih oziroma strokov-
nih vsebin

• »programi tipa 2«, ti imajo več kot 25 % poklicnih oziroma strokov-
nih vsebin

• »programi tipa 3«, ti vodijo do poklicne kvalifikacije.

3. Osvetlili so problem mednarodne neprimerljivosti Iscedovih
stopnenj 1 in 2 – primarno in nižje sekundarno izobraževanje.

Ne Posvetovalni ne Ekspertni skupini INES/OECD ni uspelo razrešiti
problema mednarodne neprimerljivosti stopnje 1. Države so tu vztraja-
le pri individualnem določanju ločnice med stopnjama 1 in 2 glede na
specifične nacionalne okoliščine. Zato je teoretično trajanje izobraže-
vanja na stopnji 1 lahko od 4 do 8 let, izobraževanje na Iscedovi stopnji
2 pa je temu ustrezno krajše ali daljše. Zato so vse neposredne primer-
jave statističnih podatkov na teh stopnjah problematične. Odstotka
bruto družbenega proizvoda na primer, ki ga država nameni za primar-
no izobraževanje učencev, ni mogoče neposredno primerjati z istovrst-
nimi podatki drugih držav. Celo primerjave števila učencev na učitelja
ali stroškov na dijaka niso umestne, saj na to vpliva nacionalna ureditev
(na primer, normativi), ki je prilagojena starosti učencev oziroma dija-
kov. Uporabniki statističnih podatkov morajo pri obdelavah in analizi-
ranju podatkov upoštevati ta vidik pogojne mednarodne primerljivosti.

4. Bolje so opredelili ločnico med stopnjama 2 in 3.

Nacionalno določene ločnice med nižjim sekundarnim in višjim sekun-
darnim izobraževanjem odločajo o tem, na katero stopnjo bomo razvr-
stili programe. Zato se v nekaterih državah nižje sekundarno izobraže-
vanje konča po 8, 9 ali 10 letih šolanja in pri 15., 16. ali 17. letu učenče-
ve starosti. Države, ki imajo dve glavni prehodni točki (na primer, Zdru-
ženo Kraljestvo pri 14 in 16 letih), se bodo odločale od primera do pri-
mera in s poprejšnjim posvetovanjem v OECD. V državah, kjer nimajo
ločnice med nižjim in višjim sekundarnim izobraževanjem in traja niž-
je sekundarno izobraževanje več kot 3 leta, se bodo le prva 3 leta po
končanem primarnem izobraževanju štela v nižje sekundarno izobraže-
vanje. 
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Kratki diferencialni programi (bridging courses) s podobno vsebino,
ki so namenjeni učencem, ki so stopnjo 2 že končali, se prav tako raz-
vrščajo še v stopnjo 2. Takšni so na primer programi na Finskem, Dan-
skem in v Švici, kjer imajo učenci ob koncu nižjega sekundarnega izo-
braževanja na voljo še 10. leto šolanja. Izrabijo ga lahko za izboljšanje
svojega uspeha in za pripravo na nadaljnje izobraževanje.

Med zanimivimi primeri – zanimivimi zaradi podobnega položaja pro-
gramov nižjega poklicnega izobraževanja v slovenskem izobraževal-
nem sistemu – najdemo tudi naslednje:

• Lower secondary evening schools (Nemčija). Eno- do dveletni progra-
mi, namenjeni odraslim, ki nimajo končanega nižjega sekundarnega
izobraževanja (Isced 2) in bi si radi pridobili kvalifikacijo na tej stopnji.

• Schuljahr; Vorkurs; corsi preparatori (Švica). Ti enoletni programi
so splošnoizobraževalni z zelo malo poklicnimi vsebinami; učence
pripravljajo na nadaljnje poklicno izobraževanje v sistemu z dualno
organizacijo pouka (dopolnjevanje temeljnega znanja in spretnosti,
ki naj bi si jih učenci sicer pridobili že na stopnji nižjega srednjega
izobraževanja). V nacionalnem okolju to skupino programov razvrš-
čajo bodisi v nižje bodisi višje sekundarno izobraževanje, v odvisno-
sti od tega, kam spadajo šole, ki jih izvajajo.

• Felzárkóztató általános iskolai programok (Madžarska). Dopolnil-
ni program za osipnike in učence s slabimi učnimi navadami; v njem
si pridobijo manjkajoče osnove za nadaljnje izobraževanje na stopnji
3C – torej v višjem sekundarnem poklicnem izobraževanju.

• Buitengewoon secundair onderwijs – opleidingsvorm 1 en 2 (Flam-
ska Belgija). Posebno eno- do dveletno sekundarno izobraževanje
oziroma usposabljanje. Programi so namenjeni učencem s telesno
in/ali mentalno prizadetostjo, ki se ne morejo vpisati v »redno« izo-
braževanje. Programi so prilagojeni njihovim sposobnostim in jih
pripravljajo na integracijo v zanje prilagojeno delovno okolje. 

5. Osvetlili so problem statistike »diplomantov« stopnje 3.

Zaradi velike raznolikosti v zahtevnosti vsebin in trajanju izobraževanja
na stopnji 3, tako v posameznih državah kot med njimi, je med merili
za razvrščanje programov v to stopnjo tudi minimalno trajanje izobra-
ževanja. Med diplomante, ki so uspešno končali izobraževanje na stop-
nji 3, lahko štejemo tiste, ki so končali programe 3A ali 3B (in tako iz-
polnili pogoje za vpis v programe na stopnji 5) ali programe 3C, ki sku-
paj trajajo najmanj 3 leta. 

Potem, ko so proučili preliminarne rezultate razvrščanja diplomantov
3C v državah OECD, so ugotovili, da strogo spoštovanje merila o traja-
nju študija ne zmanjšuje težav zaradi raznolikosti, temveč jih pri pri-
merjanju še poglobijo. V Združenem Kraljestvu je mogoče programe
3C končati že po 2 letih, na Irskem poleg teh programov tudi progra-
me 3A, v Islandiji pa se programi 3C končajo po enem letu, dveh, treh
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ali celo štirih. Očitno je, da je stopnja 3C mešanica zelo raznolikih pro-
gramov, od katerih nekateri vodijo neposredno na trg dela, drugi omo-
gočajo dostop do nadaljnjega poklicnega oziroma strokovnega izobra-
ževanja še vedno na stopnji 3 ali 4, tretji pa pomenijo le prvi dve leti si-
cer 4- do 5-letnega strokovnega izobraževanja. Dosledna uporaba meri-
la o letih izobraževanja bi povzročila morebitno nepravično izvzema-
nje nekaterih diplomantov iz nacionalnih statistik. Namesto tega –
predlagajo v OECD priročniku – naj bi stopnjo 3C razdelili na krajše in
daljše programe 3C; slednji se po trajanju vendarle lahko primerjajo s
programi 3A in 3B.

Za 1999/2000 izdajo Education at a Glance – OECD Indicators so se od-
ločili definirati diplomante stopnje 3 takole: to so dijaki, ki so uspešno
končali programe 3A ali 3B, ter dijaki, ki so uspešno končali tiste pro-
grame 3C, ki v isti državi niso več kot eno leto krajši od programov 3A
ali 3B.

Tu je spet lahko zanimiv razmislek o položaju naših 2 in polletnih pro-
gramov nižjega poklicnega izobraževanja, saj so več kot eno leto krajši
od programov srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja. Og-
lejmo si nekaj zanimivih primerov razvrščanja programov 3C, ki skupaj
trajajo približno toliko kot programi 3A in 3B!

• Leaving Certificate Applied (Irska). Dveletni programi, namenjeni
dijakom, ki se jim ni uspelo vpisati v druge ustrezne programe višje-
ga sekundarnega izobraževanja. Programi so sestavljeni iz teoretič-
nega in praktičnega dela in ne omogočajo nadaljevanja izobraževa-
nja na terciarni stopnji.

• Szakiskolai szakképzo évfolyamok és programok (Madžarska). Eno-
do dveletni poklicni programi, ki pripravljajo dijake na nacionalne
kvalifikacijske izpite. Vstopni pogoj je bodisi uspešno končan 10.
razred in/ali Basic Secondary Examination (izpit splošnoizobraže-
valnega tipa). Tipična starost ob vstopu je 16 do 17 let, k skupnemu
trajanju izobraževanja na stopnji 3 prištejejo še 9. in 10. razred po-
prejšnjega šolanja in tako dobijo 3 do 4 leta skupnega trajanja izobra-
ževanja. 

Poglejmo še nekaj primerov kratkih programov 3C, ki skupaj trajajo
(več kot eno leto) manj kot programi programov na stopnji 3A!

• Polytechniche Schule, pre-vocational year (Avstrija). Enoletni pro-
gram v zadnjem letu obveznega izobraževanja, ki usposablja dijake
na širokem poklicnem področju. Često mu sledi vajeništvo (Isced
3B). Tipična starost ob vstopu je 14 let.

• Formazione professionale regionale post-obligo (Italija). Dveletni
programi, ki sledijo po koncu obveznega izobraževanja, omogočajo
pridobitev temeljnega znanja in usposobljenosti za kvalificiranega
delavca na različnih gospodarskih področjih. Za odločanje o tem, za
katere poklice naj se pripravijo programi in za njihovo pripravo, so
pristojne regije. Tipična starost ob vstopu je od 14 do 18 let.
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6. Nekateri primeri, ki jih sicer navajata oba priročnika, so tu
obširneje prikazani in zato bolj razumljivi.

Primer takšnega temeljitejšega pojasnila je razvrščanje programov na
stopnji 3 v Kanadi in ZDA. Unescov priročnik pravi takole: »V Isced 3A
spada izobraževanje po 10. letniku sekundarnega izobraževanja; ta let-
nik je jasna ločnica med nižjim in višjim sekundarnim izobraževanjem«.

Priročnik OECD je na tem mestu dosti bolj določen: »Obe državi, Kana-
da in ZDA, bosta razdelili svoje sekundarno izobraževanje tako, da bo
šolanje od 10. letnika do konca šolanja (to je, do 12. letnika v ZDA in v
večini kanadskih provinc ter do 13. letnika v provinci Ontario) v Isced
3 skupaj. Ker je večina teh programov modularnih, to pomeni, da dija-
ki sami izbirajo različne predmete in si sestavljajo program po svoji iz-
biri, pač glede na to, v kateri smeri terciarnega izobraževanja želijo na-
daljevati oziroma za katero stroko se želijo izobraziti, se o vpisu dijakov
na vsej stopnji 3 poroča skupaj (ni delitve na A, B in C). Diplomanti se
razvrščajo na A, B in C, kadar je na podlagi evidence modulov, ki so jih
opravili, mogoče oceniti, s kakšnim ciljem so se bili izobraževali, sicer
pa ne.« 

7. Vpeljali so novo podkategorijo izobraževalnih programov v
stopnji 4.

V Unescovem priročniku je stopnja 4 razdeljena na dve podkategoriji:
A in B. Priročnik OECD uveljavlja še tretjo podkategorijo, to je C, in si-
cer z utemeljitvijo, da »… tako ohranimo enako strukturo končnih ciljev
izobraževanja kot na stopnji 3. Gre za vprašanje, čemu je izobraževanje
namenjeno: pripravi na nadaljnji splošni študij (A), pripravi na nadalj-
nje poklicno izobraževanje na višji stopnji (B) ali pripravi na zaposlitev
(C). Programi na stopnji 4A omogočajo neposreden dostop do 5A, pro-
grami na stopnji 4B omogočajo neposreden dostop do 5B, programi na
stopnji 4C pa ne omogočajo nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji,
temveč ustrezno zaposlitev.«

8. Ugotovili so, da bodo države v Isced 4 razvrščale 
izobraževalne programe iz dveh različnih izhodišč, in sicer
glede na nacionalne posebnosti.

Primere so zato razdelili na dve poglavji, češ da je to za države OECD
značilno, da lahko v stopnjo 4 razvrščajo dve različno pojmovani skupi-
ni izobraževalnih programov. V prvi skupini so posekundarni neter-
ciarni programi, kot jih poimenuje tudi Unescov priročnik; ti so krajši
od dveh let, in jih zato ni mogoče šteti v 5B. V drugi skupini pa so pro-
grami, ki jih države v splošnem štejejo med sekundarne programe, in
v katere se vpisujejo dijaki, ki so pred tem že končali neko začetno ali
krajše sekundarno izobraževanje. Takšno dopolnilo k definiranju stop-
nje 4 je zanimivo tudi za naše razmere, saj v Sloveniji tovrstno izobraže-
vanje sistemsko razumemo kot »drugo pot za pridobitev srednje splo-
šne ali strokovne izobrazbe«. 
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Priročnik OECD v obrazložitvi stopnje 4 najprej naniza nekaj zanimivih
primerov v podpoglavju z naslovom »Posekundarni neterciarni progra-
mi«:

• Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege (Avstrija). Triletni pro-
grami, ki so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela in omogo-
čajo pridobitev diplome iz nege. Usposabljanje obsega področja, kot
so nega, medicina, pravo in psihologija. Programi so namenjeni dija-
kom, ki so uspešno končali 10. leto izobraževanja (Isced 3C) in pri-
hajajo iz prakse. 

• Ausbildung für Krankenpflege (Švica). Poklicni programi za poklice
v zdravstvu, za katere je minimalni starostni pogoj za vpis 18 let. Sa-
mo nekatere šole zahtevajo kot pogoj za vpis dokončan program na
stopnji 3. V državi poteka živahna razprava o tem, ali ne bi kazalo teh
programov vendarle razvrstiti na terciarno stopnjo.

• Trade and vocational certificates (Kanada). Obrtni in poklicni eno-
do dveletni programi, lahko pa tudi krajši kot eno leto, namenjeni ve-
činoma že zaposlenim, ki so pred tem končali sekundarno izobraže-
vanje in želijo izpopolniti oziroma razširiti svoje poklicne spretnosti
in pridobiti novo znanje za opravljanje svojega poklica.

• Formazione professionale (post-maturita) regionale scolastica (Ita-
lija). Ti programi, ki sledijo višjemu sekundarnemu izobraževanju,
pripravljajo udeležence za visoko kvalificirano delo na najrazličnej-
ših gospodarskih področjih. Vsebina teh različno trajajočih progra-
mov je večinoma praktična. Po končanem programu dobijo udele-
ženci potrdilo o udeležbi, če pa opravijo zaključni izpit, pa tudi spri-
čevalo o pridobljeni poklicni kvalifikaciji. Tipična starost ob vpisu je
od 19 do 21 let.

Drugo podpoglavje so poimenovali: »Programi drugega ciklusa (se-
cond cycle) višjega sekundarnega izobraževanja«. Države, ki imajo tak-
šne programe, razvrščajo tovrstno izobraževanje v višje sekundarno
izobraževanje. Primeri:

• Upper secondary evening schools (Germany). Triletni splošnoizo-
braževalni programi za odrasle. Vpisni pogoji določajo minimalno
starost udeležencev 19 let, ti naj bi imeli pred tem opravljeno poklic-
no usposabljanje ali 3 leta delovnih izkušenj. Uspešni diplomanti do-
bijo status Abitur (Hochschulereife) in se lahko vpišejo v programe Is-
ced 5A.

• Nastavbove studium (Češka). Maturitetni tečaj. Dijaki, ki so končali
poklicni 3-letni program zato, da bi se zaposlili, se lahko vrnejo v šo-
lo, vpišejo maturitetni tečaj in opravijo maturitetni izpit, ta jim omo-
goča tudi vpis v visoko šolstvo. Tem dijakom je na trgu dela priznana
višja stopnja izobrazbe, kot bi jo imeli sodeč po njihovi poklicni kva-
lifikaciji. 

• Erikoisammattitutkinto (Finland). Poklicna kvalifikacija za speciali-
sta. Demonstracijski izpit, ki ga lahko opravijo delavci po nekaj letih
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delovnih izkušenj (na primer v obrti). Kandidati morajo imeti pred
tem končano izobraževanje na stopnji 3.

9. Vpeljejo tudi novo »kategorijo« diplom oziroma vmesnih
kvalifikacij na stopnji 5.

Čeravno Isced 1997 posebej ne razlaga vmesne kvalifikacije (»interme-
diate«), jo priročnik OECD eksplicitno vpeljuje kot eno izmed podkate-
gorij razvrščanja programov 5A. Uporablja se za programe, ki so krajši
od 3 let. Kategorije v kvalifikacijski strukturi oziroma strukturi diplom
so po priročniku OECD naslednje: intermediate kvalifikacija, prva di-
ploma (oziroma stopnja), druga diploma (oziroma stopnja), tretja in
nadaljnje.

Isced 97 določa, da se v 5A lahko razvrsti najmanj 3-letno izobraževa-
nje. Ker pa imajo nekatere države tudi krajše programe, ki bi po svoji
naravi spadali v 5A (na primer DEUG v Franciji. Laurea Breve v Italiji
ali University Transfer Programme v Kanadi), je OECD predlagal tole
rešitev: krajše programe bi šteli v 5A, diplomantov na tej »intermedia-
te« stopnji pa ne. Kam torej šteti diplomante krajših programov 5A?
Možnosti, kot so Isced 5B in Isced 4 odsvetujejo, svetujejo pa oblikova-
nje posebne klasifikacijske skupine v 5A. Rešitev je zanimiva tudi za
razvrščanje diplomantov starega višješolskega in prvostopenjskega študi-
ja v Sloveniji, ki je bil enak ali krajši od 3 let, diplomanti pa so in še ved-
no lahko nadaljujejo izobraževanje po univerzitetni vertikali. 5A torej! 

10. Racionalizirajo kategorije trajanja študija.

Kategorije trajanja študija, ki jih ponuja priročnik OECD, se razlikujejo
od kategorij v izvirni klasifikaciji. Isced 97 določa naslednje kategorije:
2 leti in manj kot 3 leta; 3 in manj kot 4 leta; 4 in manj kot 5 let; 5 in
manj kot 6 let; 6 let in več.

Priročnik OECD to kategorizacijo poenostavlja:

• kratki programi: 2 do manj kot 3 leta
• srednji programi: 3 do manj kot 5 let
• dolgi programi: 5 do 6 let
• zelo dolgi programi: več kot 6 let

Priporočajo, naj se kratki programi razvrščajo v 5A, kadar so prva stop-
nja sicer daljših programov (pri stopenjskem študiju ali samostojnem
delu sicer daljšega študija).

11. Pojasnijo uporabo merila »teoretično trajanje študija« 
versus »tipično trajanje študija«.

V nekaterih državah je teoretično trajanje študija krajše ali daljše od ča-
sa, ki ga poprečni študent potrebuje za to, da dokonča študij. To je zla-
sti tam, kjer je teoretično trajanje programa uzakonjeno tako, da je po-
vezano s časom, v katerem študent lahko uveljavlja svoje statusne pravi-
ce, ne pa le s krediti ali predavanji in drugimi obveznostmi. Kadar se
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takšno teoretično trajanje zelo razlikuje od tipičnega, se po navodilih iz
priročnika OECD pri kategorizaciji lahko uporablja slednje. To dopol-
nilo bi kazalo pretehtati tudi ob konkretnih študijskih programih v Slo-
veniji. Zanimivo bi bilo videti, kolikšno je v resnici trajanje na primer 4-
letnega študijskega programa v Sloveniji, če bi ga preračunali v kredit-
ne točke. Morda bi se izkazalo, da bi resnici na ljubo morali k trajanju
študija prištevati tudi določen del »absolventskega leta«.

12. Za konec poglejmo še nekaj poučnih primerov razvrščanja
študijskih programov v 5A!

• 5A Kratki programi. University Transfer Programmes (Kanada).
Eno- do dveletni programi, ki jih izvajajo neuniverzitetne inštitucije
po posebnih sporazumih z univerzami in se štejejo kot prvo leto ali
prvi dve leti univerzitetnega visokošolskega programa. Študenti, ki
končajo tak program, lahko »vnovčijo« tako pridobljene kreditne toč-
ke v katerem od visokošolskih programov.

• 5A Srednji programi. Ammattikorkeakoulu (programmes in
polytechnics) (Finska). Programi s temeljnimi teoretičnimi in stro-
kovnimi vsebinami, ki trajajo 3 leta in pol do 4 leta in pol, pripravlja-
jo študente na visoko zahtevne poklice. Ob koncu morajo študenti
opraviti obsežno diplomsko nalogo, v kateri so tudi ugotovitve iz ra-
ziskovalnega dela. Vpisni pogoj je končan program na stopnji 3A.

• 5A Srednji programi. Hoger beroepsonderwijs (Nizozemska). Ti
štiriletni strokovni študijski programi, ki jih izvajajo visoke strokov-
ne šole, so bolj praktične narave kot na univerzah. Gre za študij eko-
nomije, inženirski študij, kmetijstvo, pedagoški študij, socialno delo
in skupnostno delo, zdravstveno nego in druge družboslovne stroke
(arts). 

• 5A Srednji ali dolgi programi. Enseignement des écoles de com-
merce (Francija). Različne vrste študijskih programov s področja ko-
merciale in poslovne ekonomije, ki jih izvajajo grand ecoles. Študen-
ti prihajajo iz tako imenovanih classes préparatoires aux grandes
écoles ali pa iz univerz z diplomami licence in maîtrise. Vpis v clas-
ses préparatoires aux grandes écoles se ravno tako šteje v Isced 5A.

• 5A Dolgi programi. Fachhochschulen (Germany). Štiri- do petletni
programi na (enakovredni) univerzitetni ravni pripravljajo študente
na poklice, ki zahtevajo uporabo znanstvenih spoznanj in metod. Po-
goj za vpis je končan program na stopnji 3A. Diplomanti se lahko
vpišejo v programe Isced 6.

• 5A Dolgi programi, »second degree« Master’s degree (Avstralija).
Visokošolska stopnja, rečejo ji tudi Master’s by coursework, ki si jo
lahko pridobijo po dveh letih študija kandidati s Bachelor’s degree
(honours). Študenti se lahko vpišejo takoj po končanem visokošol-
skem študiju, če opravijo enoletni Master’s qualifying course. Lahko
pa se vpišejo potem, ko so si pridobili nekajletne praktične izkušnje
in po večletnem raziskovalnem delu. V tem primeru gre za Master’s
by research, ki se klasificira kot program 5A »research degree«.
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Za primerjavo in za zgled pa še nekaj poučnih primerov razvrš-
čanja študijskih programov v 5B!

• Kratki in srednji programi 5B za pridobitev prve kvalifikaci-
je. Kollegs (Avstrija). Dveletni posrednješolski programi na področ-
ju strokovnega in poklicnega izobraževanja. Ti programi omogočajo
pridobitev poklicne kvalifikacije na višji ravni.

• Fachschulen (Nemčija). Dve- do štiriletni programi poklicnega izpo-
polnjevanja. Vanje se lahko vpiše, kdor je končal izobraževanje v
dualnem sistemu, ima nekaj let delovne prakse in si je pridobil kva-
lifikacijo mojstra ali druge sorodne kvalifikacije v družbenem sek-
torju.

• Bakalárské univerzitní studium (Czech Republic). Triletni univer-
sity programmmes, ki vodijo do bakalár (Bachelor’s degree). Pro-
grami, ki ne omogočajo neposrednega dostopa v Master študij, se
razvrščajo v 5B, programi, ki to omogočajo, in inženirski programi
se uvrščajo v 5A.

Namesto zakljuœka

Primerjava obeh priročnikov, Unescovega in OECD, omogoča več ko-
ristnih premislekov pri razvrščanju slovenskih izobraževalnih poseb-
nosti. Očitno je, so sestavljalci priročnika OECD pri snovanju metodo-
loških dopolnitev in sprememb vodile praktične izkušnje statistikov in
raziskovalcev držav članic, nič manj pa tudi šolskopolitične odločitve v
njihovih nacionalnih okoljih. 



[95]

1 International Standard Classification of Education

3 
[Tatjana Plevnik]

RazvrπËanje 
izobraæevalnih 

programov po merilih 
Isceda 1997 v Sloveniji 

v letih od 1997 do 2001

Klasifikacija Isced in zakaj je za nas pomembna

Isced1 je mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja, ki jo upo-
rabljajo vse države na svetu kot univerzalno orodje za zbiranje in prika-
zovanje statističnih podatkov in kvalitativnih informacij o svojih izobra-
ževalnih sistemih. Isced je pravzaprav slovar svetovnega statističnega
jezika o izobraževanju, neke vrste statistični esperanto, ki naj bi zagoto-
vil čimvečjo mednarodno primerljivost istovrstnih pojavov, s tem pa tu-
di povečal razumevanje in omogočil dialog med državami. 

Uporaba Isceda je v mednarodnem »statističnem prometu« obvezna za
vse. Kadar mednarodnim organizacijam sporočamo rezultate statistič-
nih in drugih raziskav, moramo nacionalne klasifikacije, ki jih uporab-
ljamo doma, najprej prevesti v Isced. Vsaka organizacija ali posamez-
nik, ki v svojih mednarodnih stikih izmenjuje informacije o vzgoji in
izobraževanju, se najprej sreča z Iscedovo terminologijo. Brez uporabe
tega mednarodnega pojmovnega sistema dialog s tujimi partnerji ni
mogoč. Zakonsko pristojnost pošiljanja statističnih podatkov medna-
rodnim organizacijam (Unesco, Eurostat) ima sicer Statistični urad RS,
podatke in informacije pa zbirajo tudi številne druge institucije, ki jih
po svojih mednarodnih povezavah prav tako pošiljajo v svet. Slovenija
torej v svojih najrazličnejših stikih in v jeziku Isceda sporoča svetu, glej-
te, takšen je naš izobraževalni sistem, zelo učinkovit je v primerjavi z va-
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šim, sprejmite naše diplomante, pošljite nam svoje strokovnjake, nobe-
nih težav ne bo, saj smo primerljivi.

Isced ni enostaven jezik, ki bi ga bilo mogoče na hitro osvojiti in bi že
sam po sebi lahko zagotavljal preprosto in enotno uporabo. Nasprotno,
pravilna uporaba te klasifikacije zahteva temeljito poznavanje domače-
ga in tujih izobraževalnih sistemov. Bilo bi neracionalno, če bi pričako-
vali, da mora vsak posameznik ali institucija zase in za svoje mednarod-
ne potrebe temeljito proučiti problematiko uporabe te klasifikacije, za-
to države za svoje potrebe izdelajo prevajalnik, s katerim razvrščanje
izobraževalnih programov po svojih tradicionalnih merilih prevedejo v
Isced in pri tem uporabijo mednarodna standardna merila za razvršča-
nje. Takšen prevajalnik potrebujemo tudi v Sloveniji, ga pa še nismo
sprejeli, izdelali smo le nekaj preliminarnih različic in predlogov.

Isced vsebuje dve spremenljivki, stopnje in področja izobraževanja. V
tem sestavku bomo govorili le o stopnjah izobraževanja in o »prevaja-
nju« večjega števila stopenj izobraževalnih programov, ki jih poznamo
v Sloveniji, v manjše število, ki ga določa Isced 1997.

Nova klasifikacija Isced 1997, drugaœna 
filozofija in nova merila za razvrøœanje 

Mednarodne klasifikacije se revidirajo na vsakih 20 let. Zadnja revizija
Isceda je potekala v letih od 1993 do 1997. Vodila jo je posebna delov-
na skupina pri Unescu, v kateri so sodelovali tudi eksperti metodologi
OECD-ja in Eurostata. Za njeno polno uveljavitev so potrebovali še dve
leti priprav. V tem času je svetovno statistično omrežje organiziralo us-
posabljanje nacionalnih statistik in šolskih ministrstev. Šele v letu 1999
so mednarodne organizacije v svojem skupnem statističnem vprašalni-
ku UOE prvič uporabile metodologijo revidirane klasifikacije, imeno-
vano Isced 1997. Pred tem smo uporabljali staro enostavnejšo klasifika-
cijo Isced 1976. 

Nova klasifikacija je poskušala uveljaviti drugačno gledanje na izobra-
ževalni sistem. Stara je bila zasnovana na konceptu »lestve«, v kateri je
vsak klin pomenil stopnjo v vertikalni zgradbi šolskega sistema. Pri na-
predovanju v izobraževanju načeloma nobenega klina ni bilo mogoče
preskočiti, snovalci nove pa so predstavili koncept »razvejenega dreve-
sa«, ki ima svojo vertikalno in horizontalno dimenzijo. 



»Lestev« Isced 1976

7 (najvišja akademska stopnja)
6 (visokošolsko podiplomsko, druga stopnja)
5 (visokošolsko dodiplomsko, prva stopnja)
3 (višje sekundarno) 
2 (nižje sekundarno)
1 (primarno)  
0 (predprimarno) 
9 (neopredeljeno po stopnjah)

»Drevo« Isced 1997

6 (najvišje akademsko)
5A II (splošno podiplomsko) 5B (strokovno podiplomsko)
5A I (splošno dodiplomsko) 5B (strokovno dodiplomsko) 
4A (posek. neterciarno splošno) 4B (predpoklicno) 4C (poklicno)
3A (višje sekundarno splošno) 3B (predpoklicno) 3C (poklicno)
2A (nižje sekundarno splošno) 2B (predpoklicno) 2C (poklicno)

1 (primarno)
0 (predprimarno)

Večdimenzionalno pojmovanje izobraževalnega sistema je torej ena od
najpomembnejših novosti. Isced 1997 pojmuje stopnje izobraževanja
bolj kot široke kategorije; nekatere niso nujno prepoznavne v vseh izo-
braževalnih sistemih tako, kot so definirane. Kategoriji 1 in 2 sta v mno-
gih državah, na primer nordijskih ter srednje- in vzhodnoevropskih,
združeni v enotno kategorijo – osnovnošolsko izobraževanje. V drugih
državah pa sta v enotno zgradbo združeni kategoriji 2 in 3. Kategorija
4 denimo sploh ne pomeni točke v vertikali izobraževalnega sistema,
temveč bolj dimnezijo v globino in razvejenost, kakršne marsikatera dr-
žava sploh ne pozna. Terciarno izobraževanje se je »zožilo« na dve kate-
goriji 5 in 6 (prej 5, 6 in 7), čepav je po trajanju in »stopnjevanju« di-
plom v razvitih izobraževalnih sistemih to najobsežnejša kategorija. Ka-
tegorizacijo terciarnega izobraževanja so poenostavili zaradi nejasnih
mej med starima stopnjama 5 in 6.

Isced 1997 je konstrukt, ki ga vzdržuje več meril za razvrščanje. Med se-
boj se ne izključujejo, temveč dopolnjujejo in uporabljajo po potrebi.
Merila razvrščanja izobraževalnih programov so:

• vsebina izobraževalnega programa; če vsebina programa ni di-
ferencirana po predmetih, gre za primarno izobraževanje, če pa je
izobraževalni program strukturiran po predmetih, ga bomo razvrsti-
li v nižje sekundarno izobraževanje; 

• starost udeležencev izobraževanja; otroci morajo biti stari npr.
vsaj 3 leta, da bi se lahko vključili v program predšolske vzgoje, ki
vsebuje elemente izobraževanja;
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• vpisni pogoji; pogoj za vpis v višjo stopnjo izobraževanja je npr. us-
pešno dokončan program določene vrste na nižji stopnji;

• končni cilj izobraževanja oziroma destinacija; izobraževanje se
lahko konča v zaposlitvi (C), v nadaljnjem poklicnem oziroma stro-
kovnem izobraževanju (B) ali v splošnem izobraževanju, ki odpira
izobraževalno pot vse do najvišje akademske stopnje (A);

• vrsta programa; programi so lahko bolj splošni (imajo manj kot 25 %
poklicnih vsebin) ali predpoklicni oziroma predstrokovni (z vsaj 25 %
poklicnih vsebin ali več) ali poklicni (izobražujejo za določen poklic
oziroma omogočajo pridobiti določene poklicne kvalifikacije);

• skupno teoretično trajanje programa; merilo se uporablja na
primer v terciarnem izobraževanju, ki ga je mogoče notranje deliti
po trajanju študija, opredeliti pa kot izobraževanje, ki se začne po 13
letih poprejšnjega izobraževanja;

• položaj v nacionalni strukturi izobrazb in kvalifikacij; merilo
se uporablja pri razvrščanju izobraževalnih programov terciarnega
izobraževanja kot dodatno merilo trajanju študija; na primer 3 leta
trajajoč študij, ki se konča z diplomo Bachelor v Avstraliji, Kanadi in
Veliki Britaniji omogoča diplomantom dostop do široke palete pokli-
cev in vseh vrst nadaljnjega študija, v Nemčiji in Avstriji pa se prene-
kateri študij šele po petih letih trajanja konča s poklicno kvalifikaci-
jo, čeprav je lahko vsebina programa primerljiva z vsebino nekaterih
Master programov v angleško govorečih državah;

• kvalifikacije učiteljev; te so pomembne na primer pri razvrščanju
izobraževalnih programov v kategoriji 5A in 5B; za študijske progra-
me v kategoriji 5A je značilna med drugim tudi najvišja akademska
izobrazba visokošolskih učiteljev.

Toliko na kratko o novostih v Iscedu 1997; več o tem je mogoče videti
v Unescovem priročniku za uporabo, še več pa v OECD-jevem. 

Zaœetno razumevanje Isceda 1997 v Sloveniji

Prvo srečanje z novo nastajajočo metodologijo sega v leto 1995, ko smo bi-
li povabljeni na generalno skupščino OECD/INES projekta kot država opa-
zovalka, kot opazovalci smo nato v letu 1996 sodelovali pri delu Ekspert-
ne skupine za revizijo Isceda v Ženevi in spet leto dni kasneje v Parizu. 

Na »domačem« terenu je prvi poskus prevajanja slovenskega izobraže-
valnega sistema opravil Statistični urad RS že leto poprej, ko je organi-
ziral študijske obiske v Ministrstvu za šolstvo in šport in v drugih insti-
tucijah zato, da bi strokovno razčistili odprta vprašanja pri razvrščanju
vzgoje in izobraževanja. Tudi pripravo osnutka zakona o strokovnih in
znanstvenih naslovih v letu 1995 so že spremljanje strokovne dileme o
stopnjah izobrazbe v terciarnem izobraževanju. V zakonu je bilo (in os-
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talo2) implicitno določeno razvrščanje visokošolske izobrazbe po stop-
njah (dodiplomska, podiplomska) in vrstah (strokovna, univerzitetna).
Iz prejšnje enodimenzionalne lestvice, ki je poznala stopnje VI, VI/2,
VII, VII/2, VIII (in tudi IX3), smo prešli na novi dvodimenzionalni si-
stem razvrščanja z dvema stopnjama (dodiplomsko in podiplomsko) in
dvema vrstama (strokovna, univerzitetna4). Ustrezni uradni prevajalnik
iz starega sistema razvrščanja v novega ni bil izdelan, zato v praksi še
vedno sobivata oba sistema, kar povzroča kar nekaj problemov. 

Prvi poskus razvrøœanja izobraæevalnega sistema 

Ta je bil opravljen v letu 1996, pri tem smo že upoštevali sistemske no-
vosti, vpeljane z novo šolsko zakonodajo5. Pri prevajanju slovenskih po-
sebnosti smo morali rešiti številna odprta vprašanja. V prvi fazi smo
probleme uporabnosti reševali po posvetu s predsedujočim Unescove
Revizijske skupine, gospodom Claudom Souvageotom; ta je predlagal
začasno razvrstitev, ki jo Statistični urad RS uporablja še danes. Oglej-
mo si ta vprašanja in utemeljitve, s katerimi smo v letu 1997 skupaj z
Unescom pripravili prvo razvrstitev!

• Katero obdobje predšolske vzgoje naj bi šteli v Isced 0?
Obdobje od 3 let starosti do vstopa v osnovno šolo. V tem obdobju
namreč začne strokovno osebje, ki ima pedagoške kvalifikacije, otro-
ke vpeljevati v organizirane vzgojne aktivnosti z elementi izobraže-
vanja in v skladu z ustreznim kurikulom. 

• Katera obdobja osemletnega in katera obdobja devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja naj bi šteli v Isced 1 in Isced 2?
V Isced 1 štejemo prve štiri razrede osemletke in prvih šest razredov
devetletke (prvi dve triletni obdobji). V Isced 2 pa razvrščamo izo-
braževanje na »predmetni« stopnji osemletke in v zadnji triadi devet-
letke. V Isced 2 bomo uvrstili tudi neobvezni 10. razred devetletke.
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2 2. člen Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS št. 47/98).
3 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št.

18/94, 36/96).
4 Izraz »univerzitetna izobrazba« se tu nanaša na vrsto izobraževanja, ki je splošnejše, bolj teoretsko zasno-

vano in pripravlja študente na zahtevnejši študij za pridobitev znanstvenega naslova magister znanosti,
magister umetnosti in doktor znanosti; izraz se ne nanaša na institucijo, ki takšno izobraževanje izvaja. To
je pomembno zlasti v mednarodnem komuniciranju, saj pod pojmom »univerzitetno« in »neuniverzitetno«
v tujini razumejo institucionalno opredelitev. 

5 Zakon o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/2000), Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 12/96, 33/97), Za-
kon o gimnazijah (Ur. list RS, št. 12/96), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št.
12/96, 44/2000) in Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. list RS, št. 12/96).



• V katero kategorijo naj bi šteli nižje poklicno izobraževanje
(Isced 2 ali Isced 3)?
V Isced 3C, kratki programi. Nižje poklicno izobraževanje se sicer
razlikuje od srednjega poklicnega izobraževanja po standardih splo-
šnega znanja, po vpisnih pogojih in po destinaciji (vodi na začetek
srednješolskega izobraževanja), vendar pa ga ni mogoče enačiti z os-
novnošolskim izobraževanjem. Po standardih poklicnega znanja in
spretnosti, starosti udeležencev, trajanju programa (2 do 3 leta po
predpisih, 2 leti in pol v praksi) in po »položaju v nacionalni struk-
turi stopenj in kvalifikacij« se namreč bistveno razlikuje od osnovno-
šolskega izobraževanja, saj daje kvalifikacijo za trg dela. Programe iz-
vajajo poklicne šole in šolski centri, v katerih poučujejo srednješol-
ski učitelji. 

• Kategorizacija srednješolskega izobraževanja?
V Isced 3C, kratki programi, razvrščamo nižje poklicno izobraževa-
nje, tudi srednje poklicno izobraževanje, ki vodi na trg dela, bomo
razvrščali v Isced 3C. V Isced 3B spadajo programi strokovnega izo-
braževanja, ki omogočajo bodisi delo bodisi nadaljnje izobraževanje
v višjem ali visokem strokovnem šolstvu. V Isced 3A bodo programi
splošnega izobraževanja, ki omogočajo akademsko izobraževalno pot.

• Katere vrste programov v Sloveniji sodijo po merilih Isceda
v kategorijo 4? 
Maturitetni tečaj v 4A, poklicni tečaj in mojstrski izpit v 4B. Isced 4
pravzaprav ni stopnja, ampak kategorija, ki zajema izobraževanje, ki
je v različnih nacionalnih kontekstih lahko bodisi srednješolsko ali
pa posrednješolsko. Sem se uvrščajo programi, ki niso nujno na višji
ravni kot drugi srednješolski programi. Gre za bodisi kratke poklic-
ne programe, ki omogočajo dijakom vstop na trg dela, bodisi za krat-
ke splošnoizobraževalne programe, ki usposabljajo dijake za vstop v
visokošolsko izobraževanje (na primer diferencialni programi), če
jim tega ni omogočilo prejšnje srednješolsko izobraževanje. Dijaki si
s temi programi pomembno razširijo možnosti.

• Kam spadajo programi višjega strokovnega izobraževanja (v
Isced 4 ali Isced 5)? 
V Isced 5B, kratki programi, saj Isced 4 ni nujno višja oziroma zah-
tevnejša raven izobraževanja. Programi višjega strokovnega izobra-
ževanja so praktični, izobražujejo za konkretno poklicno delo. Diplo-
manti nimajo dostopa do univerzitetnega študija, temveč do zaposli-
tve. 

• Kako kategorizirati visokošolsko izobraževanje?
Programi visokošolskega strokovnega študija se razvrščajo v Isced
5B, srednje dolgi programi, ker je to tipično praktično/strokov-
no/poklicno usmerjen študij, ki traja praviloma 3 leta po 12 letih
prejšnjega izobraževanja, vpisni pogoji so (bili) bistveno drugačni
od vpisnih pogojev v univerzitetni študij, dejansko je mogoč prehod
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le na specialistični študij, na magistrski/doktorski študij pa le izjemo-
ma in pod določenimi pogoji. Učiteljsko osebje ima lahko tudi nižje
kvalifikacije kot v univerzitetnem študiju. 

• Ali so programi nekdanjih višjih šol in prvostopenjski pro-
grami fakultet, akademij in visokih šol ekvivalentni progra-
mom višjega strokovnega izobraževanja, ki smo jih razvrstili
v Isced 5B? 
Ti programi omogočajo nadaljevanje izobraževanja v programih uni-
verzitetnega tipa, zato jih bomo uvrščali v Isced 5A, kratki programi,
diplomante pa v Isced 5B.

• Ali so visokošolski strokovni programi ekvivalentni univer-
zitetnim programom? 
Ekvivalenco smo tu iskali po Iscedovem merilu o splošni prehodno-
sti med dodiplomskim in doktorskim študijem. Ker visokošolski
strokovni programi te prehodnosti na splošno ne omogočajo, smo
ocenili, da obe vrsti programov v tem pogledu nista enakovredni.

• Kako je s programi za pridobitev specializacije? 
Specialistične programe bomo razvrščali v Isced 5B, druga diploma.
Takšno razvrščanje narekujejo minimalni vpisni pogoji (vanje se lah-
ko vpiše tudi, kdor ima diplomo visokošolskega strokovnega študija
Isced 5B) in destinacija. Specializanti se praviloma ne morejo vpisa-
ti v doktorski študij.

• Kam naj se razvrščajo podiplomski programi za pridobitev
magisterija? 
V Isced 5A, druga diploma, ta pa omogoča vpis v doktorski študij.

• Kako v Sloveniji uporabljati merilo o trajanju študija (teore-
tično ali tipično)? 
Teoretično trajanje študija je lahko tri-, štiri-, štiri in pol-, pet- ali šest-
letno. Študenti imajo pravico do absolventskega leta, v katerem lah-
ko opravijo še nekatere študijske obveznosti, prakso in diplomsko
nalogo, vendar je bilo ocenjeno, da gre v tem primeru zgolj za statu-
sne pravice, ne pa za formalno razporeditev študijskih obveznosti po
programu.

Poglejmo zdaj »lestev« slovenskega izobraževalnega sistema, kakor smo
ga prevajali v stari Isced pred letom 1997, in »drevo« prenovljenega izo-
braževalnega sistema v revidiran Isced: 
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»Lestev« Isced 1976

7 doktorat 
6 magisterij, specializacija 
5 višješolski in visokošolski programi
3 srednješolski programi 
2 predmetna stopnja OŠ
1 razredna stopnja OŠ 
0 predšolska vzgoja 
9 neopredeljeno po stopnjah

»Drevo« Isced 1997

6 doktorat

5A II magisterij 5B II specializacija
5A I uni VIS programi 5B I strokovni dodiplomski programi
5A višješolski programi 5B višješolski strokovni programi 

4A maturitetni tečaj 4B poklicni tečaj 4C mojstrski izpit
3A gimnazije 3B strokovni programi 3C poklicni programi
2A zadnje triletje OŠ 2B (ni) 2C (ni)

1 prvo in drugo triletje OŠ
0 predšolska vzgoja

Konec poskusnega obdobja in uvid, 
ki terja ponovni premislek 

Med letoma 1997 in 2000 so potekala usposabljanja statistikov in držav-
nih uradnikov šolskih ministrstev v dveh Pharovih projektih I in II. Vo-
dili so ju tuji statistični eksperti, gospa Alison Kenedy in gospod Ron-
nie Anderson. V intenzivnem študiju na daljavo in na številnih strokov-
nih srečanjih (delavnice: Minsk, Pariz, Dunaj, Dublin, Bled, Talin, Bu-
dimpešta) smo predstavniki statističnih uradov in ministrstev reševali
odprta vprašanja prevajanja nacionalnih posebnosti v Iscedu 1997 in
praktično preskušali uporabnost nove klasifikacije. 

V šolskem letu 1998/1999 smo prvič izpolnjevali skupni UOE vprašal-
nik (Unesco/OECD/Eurostat); rezultati razvrščanja so bili objavljeni v
Pharovem faznem poročilu I, v Eurostatovi statistični publikaciji »Edu-
cation Accross Europe« in v Eurydice publikaciji »Key Data on Educa-
tion 1999/2000«.

V letu 1999 sta organizaciji Unesco in OECD izdali vsaka svoj priročnik
o uporabi Isceda 1997. V njih so izšle tudi preglednice razvrščanja izo-
braževalnih programov 29 držav OECD. Države so za svoje nacionalne
potrebe začele izdajati uradne prevajalnike. 

V Sloveniji smo pozorno spremljali in pregledovali rezultate razvršča-
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nja izobraževalnih programov drugih držav ter iskali zglede in primer-
jave z domačimi posebnostmi. Pri pregledovanju objav6 in dostopnih
projektnih poročil7 smo ugotovili, da države spreminjajo svoje izobra-
ževalne sisteme in zlasti v visokem šolstvu revidirajo prvotno razvršča-
nje, to pa povratno vpliva tudi na razvrščanje srednješolskih izobraže-
valnih programov. Posebej odmevno je bilo srečanje ministrov, pristoj-
nih za visokošolsko izobraževanje, v Bologni leta 1999. Poročila s tega
srečanja in kasnejša dogajanja so nas opozorila na velik pomen razvrš-
čanja visokošolskih izobraževalnih programov, saj navsezadnje takšno
ali drugačno razvrščanje vpliva na mobilnost državljanov v evropskem
prostoru. Določa namreč, kolikšne in kakšne možnosti imajo diplo-
manti držav članic EU in drugih držav pri iskanju zaposlitve in pri na-
daljevanju študija v drugih državah. 

Po Bologni

Gradivo, predstavljeno v Bologni, naj bi pripomoglo k uveljavljanju Sor-
bonske deklaracije8 (sprejete v maju 1988) in v njej zapisane zamisli o
harmoniziranju sistemov za pridobitev visokošolskih kvalifikacij v
Evropi. V njem so skušali ugotoviti, kje so stične točke med različnimi
visokošolskimi sistemi v Evropi, ugotoviti, kaj vpliva na njihovo spremi-
njanje in nakazati možnosti in poti za zmanjševanje razlik v prihodnje.
Kot del priprave na srečanje v Bologni je bil izdelan projekt Razvojne
usmeritve pri spreminjanju sistemov visokega šolstva. Pomembna ugo-
tovitev raziskav v tem projektu je, da so nacionalni sistemi visokega
šolstva izredno zapleteni. Iz obširne informacije o visokošolskih siste-
mih v državah EU/EEA smo izvedeli, da države urejajo status svojega
univerzitetnega in neuniverzitetnega izobraževanja ne glede na to, ali
imajo uradno unitarni ali binarni sistem.

Bolonjsko poročilo in preglednice razvrščanja izobraževalnih progra-
mov, objavljenje v dodatku priročnika OECD za uporabo Isceda 1997
so nas spodbudile, da ponovno pretehtamo našo prvo razvrstitev. V za-
četku leta 2000 smo pripravili predlog sprememb za razvrščanje viso-
košolskega, posledično pa tudi srednješolskega izobraževanja, in sicer
v omrežju Eurydice9 (Leaflet on Education in Europe; Structures of
Schools and Tertiary Education Institutions) ter v Pharovem projektu
Educational Statistics and Indicators, II. faza. 
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7 Projektno poročilo: »Razvojne usmeritve pri spreminjanju sistemov visokega šolstva« (G. Haug, J. Kirsten,

1999).
8 Forum v Sorboni je bil organiziran ob proslavi 800-letnice pariške univerze v Sorboni 25. maja 1998. Na

tem srečanju je bila sprejeta Sorbonska deklaracija in Skupna deklaracija o harmoniziranju evropskega vi-
sokošolskega sistema, ki so jo podpisali ministri držav Francije, Nemčije, Italije in Velike Britanije.

9 Omrežje Eurydice, ki ga je ustanovila Evropska Komisija, skrbi za mednarodno izmenjavo informacij v vzgo-
ji in izobraževanju.
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Isced 1997

– 0

1

2

3C

3B (prej 3C)

3A (prej 3B)

3A (prej 3B)

3A

4A (prej 4B)

4A

4B (prej 4C)

5B, kratki programi

5A, kratki programi za 
pridobitev višješolske 
diplome, diplomanti 5A 
(prej diplomanti 5B)

5A (prej 5B), srednje dolgi 
programi za pridobitev prve 
diplome

5A, dolgi programi za 
pridobitev prve diplome

5B, programi za pridobitev
druge diplome

5A, programi za pridobitev
diplome, ki daje znanstevni
naslov magister

6 

6

Stopnje izobraževanja

Predšolska vzgoja* 

Osnovnošolsko izobraževanje; razredna stopnja 
Osnovnošolsko izobraževanje; prvi dve triadi

Osnovnošolsko izobraževanje; predmetna stopnja
Osnovnošolsko izobraževanje; tretja triada

Nižje poklicno izobraževanje

Srednje poklicno izobraževanje, ki omogoča
nadaljevanje na tehniški ravni oz. mojstrski ravni

Srednje splošno izobraževanje strokovnega tipa
(srednje tehniško/strokovno izobraževanje) 
Srednje splošno izobraževanje tehniškega tipa
(ki nadgrajuje poklicno izobraževanje)
Srednje splošno izobraževanje – gimnazije

Poklicni tečaj

Maturitetni tečaj

Izobraževanje za mojstrski, delovodski, 
poslovodski izpit 

Višje strokovno izobraževanje

Višješolsko izobraževanje pred uveljavitvijo 
Zakona o visokem šolstvu 1994

Visokošolski strokovni študij

Univerzitetni dodiplomski študij 

Specialistični študij

Magistrski študij

Doktorski študij 

Doktorski študij po magistrskem študiju

Starost

3–6

7–11
6–12

12–15
13–15 (16)

15–17

15–18

15–19

15–20

15–18

od 19 dalje

od 19 dalje

od 22 dalje

19–21

19–21/22

19–22/23

19–23/25

od 22

od 23 

od 23 

od 25 

Trajanje 

4 leta v osemletki
6 let v devetletki

4-leta v osemletki
3 leta v devetletki
+10. leto šolanja

2,5 leti

3 leta

4 leta

(3) + 2 leti

4 leta

1 leto

1 leto

trajanje ni 
določeno

2 leti

3 leta
(prej 2 do 3 leta)

4 ali 5 let
(prej 3 do 4 leta)

5 do 7 let 
(prej 4 do 6 let)

1 do 2 leti

2 leti

4 leta

2 leti

Spremembe razvrščanja (predlog 2000)



Novo kategorizacijo izobraževalnih programov smo najprej
opravili za visoko šolstvo. Po zgledih drugih držav, ki imajo podo-
ben binarni sistem visokega šolstva (Avstrija, Nemčija, Belgija, Nizo-
zemska ...), smo visokošolsko strokovno izobraževanje prekategorizira-
li iz Isceda 5B v Isced 5A. Razmislek, ki nas je vodil k prekategorizaciji,
je bil naslednji:

Visokošolski strokovni programi v Sloveniji so z zakonom opredeljeni
kot programi, ki omogočajo pridobitev visokošolske izobrazbe (first
degree) in strokovnega naslova. Tovrstna izobrazba je po stopnji enako-
vredna izobrazbi, pridobljeni po univerzitetnih programih. Zakon ne
onemogoča diplomantom strokovnega študija nadaljevanja na akadem-
ski podiplomski ravni, to odločitev prepušča univerzam. Sistemsko to-
rej poti do magistrskega/doktorskega naslova diplomantom strokovne-
ga študija niso zaprte, so le prepuščene politiki univerz, ki se avtonom-
no odloča, ali in pod kakšnimi konkretnimi pogoji bo omogočila pre-
hodnost med strokovnim in akademskim študijem. V Merilih za preho-
de med študijskimi programi10 so določeni minimalni pogoji za pre-
stop iz strokovnega v univerzitetni program. Ti so sicer precej zahtev-
ni. Diplomanti strokovnega študija, ki niso opravljali mature, morajo
imeti povprečno oceno najmanj 8, če se želijo vpisati v univerzitetni
študijski program, pri tem se jim določijo diferencialni izpiti in druge
študijske obveznosti, ki jih morajo še opraviti, če želijo diplomirati v
univerzitetnem programu. 

V bolonjskem gradivu o strukturah visokošolskega izobraževanja v
evropskih državah smo našli dovolj zgledov za dodatne utemeljitve k
takšni prekategorizaciji (pa tudi nekaj nasprotnih utemeljitev). Na pri-
mer: Države štejejo pripravo diplomske naloge k skupnemu trajanju
študija. Trajanje študija večinoma preračunavajo v kreditne točke. Ti-
pično trajanje študija je v Sloveniji daljše od uradnega teoretičnega. Če
bi uporabili merilo tipičnega trajanja študija v Sloveniji, študija, katere-
ga trajanje bi »izmerili« v kreditnih točkah (ECTS)11, bi v primerjavi z
drugimi državami zagotovo pridobili. Tuji zgledi kažejo tudi to, da je na
sistem mostov za prehode med študiji (diferencialnih izpitov in dife-
rencialnih programov) mogoče gledati bodisi pozitivno (odprta mož-
nost, torej linija A) bodisi negativno (ovira neposrednemu prehodu, to-
rej linija B).

Pri pripravi predloga za prekategorizacijo visokošolskih strokovnih
programov iz 5B v 5A smo upoštevali, da 

1 je v nacionalni zakonodaji študij opredeljen kot visokošolski študij,
ki daje določen strokovni naslov, podobno kot na primer v Avstriji,
Belgiji, Nizozemski; 
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11 ECTS European Credit Transfer System je sistem, ki ga države uporabljajo kot instrument prehajanja med
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2 da je tipično trajanje študija pravzaprav 4 do 5 let po dvanajstih ozi-
roma trinajstih letih prejšnjega šolanja;

3 da je tipično institucionalno okolje, v katerem se študenti izobražu-
jejo, univerzitetno okolje z učnim osebjem, ki ima najvišje akadem-
ske kvalifikacije;

4 da se z uveljavitvijo poklicne mature vpisni pogoji v strokovni in uni-
verzitetni študij približujejo;

5 da teoretično obstaja možnost prehoda v magistrski/doktorski štu-
dij, saj bi – sicer s pridržki – lahko primerjali diferencialne pogoje
prepisa v univerzitetni program s podobno ureditvijo v Avstriji ozi-
roma z avstrijskimi Fachhochschule programi. (Avstrija: Minimalno
trajanje programov Fachhochschule, z obdobjem prakse v podjetjih
in pripravo diplomske naloge, je 4 leta. Strokovni naslov je isti kot
pri univerzitetnih programih, le da se pri strokovnih programih do-
daja oznaka »FH«. Diplomanti strokovnih programov lahko nadaljuje-
jo študij v doktorskem programu na univerzi pod pogojem, da v
dveh diferencialnih semestrih opravijo določeno število dodatnih iz-
pitov12).

Zaradi prekategorizacije visokošolskih programov je bilo treba
spremeniti tudi kategorizacijo Isced 4 in Isced 3. Programi, ki vo-
dijo v Isced 5A – in v to kategorijo smo po novem razvrstili tudi visoko-
šolske strokovne programe, se samodejno razvrščajo v 4A in 3A. Eno iz-
med odločilnih meril za razvrščanje je tako imenovana destinacija, cilj
izobraževanja. Dijaki, ki končajo srednješolske strokovne programe, se
lahko vpišejo v visokošolski strokovni študij (zdaj 5A), s poklicno matu-
ro pa tudi v univerzitetni študij (ki je nesporno 5A). Tako naše srednje
strokovno izobraževanje po novem pridobi »status« pripravljalnic na vi-
sokošolski študij z nekaj več strokovnimi oziroma poklicnimi vsebina-
mi. Z enako utemeljitvijo se prekategorizirajo tudi tisti poklicni tečaji,
ki vodijo v poklicno maturo. Pridobitev mojstrske, poslovodske oziro-
ma delovodske izobrazbe na izpitni način, ki ob dodatnem diferencial-
nem izpitu omogoča nadaljnje izobraževanje v višjem strokovnem šol-
stvu (Isced 5B), torej lahko postane Isced 4B. 

Predlog nove razvrstitve izobraževalnih programov odraža večjo
unitarnost kot prejšnja, ki je bila jasno in nedvoumno binarna. 

Le še programi nižjega poklicnega izobraževanja pripravljajo dijake iz-
ključno za trg dela. Na splošno pa kaže, kot da bi bil izobraževalni si-
stem v Sloveniji bolj odprt za nadaljnje izobraževanje oziroma zelo pre-
hoden.
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»Drevo programov« Isced 1997 po spremembah 2000

6 doktorat

5A II magisterij 5B II specializacija
5A I univerzitetni dolgi
5A I strokovni srednje dolgi 5B —————--------———

5A univerzitetni kratki 5B višješolski strokovni 

4A maturitetni tečaj
4A poklicni tečaj 4B mojstrski izpit 4C —————--------———

3A gimnazijski
3A strokovni 3B poklicni 3C nižji poklicni

2A zadnje triletje OŠ 2B —————--------——— 2C —————--------———

1 prvo in drugo triletje OŠ
0 predšolska vzgoja

Namesto zakljuœka – kaj nas œaka v letu 2001

Postopek usklajevanja sprememb in pridobivanja strokovnega soglasja
mednarodnih organizacij bomo nadaljevali tudi v letu 2001. Da bi uve-
ljavili predlagane spremembe iz prejšnjega poglavja, bodo potrebni
vsaj še naslednji koraki: 

1 poiskati bo treba soglasje med visokošolskimi strokovnjaki o pre-
hodnosti med visokošolskim strokovnim in univerzitetnim študijem
ter o tipičnem trajanju študija; 

2 uskladiti predlog sprememb za razvrščanje v statističnem sosvetu in
utemeljiti spremembe v evropskem statističnem uradu Eurostat;

3 revidirati dosedanje razvrščanje izobraževalnih programov v Unescu;
4 poiskati podporo v mednarodnih projektih, kot je na primer projekt

OECD/Unesco World Education Indicators;
5 na nacionalni in mednarodni ravni dogovorjeno razvrstitev izobra-

ževalnih programov po Iscedu 1997 tudi uradno sprejeti in objaviti.
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4 
[dr. Zdenko Medveš]

Kompatibilnost 
z evropskimi

sistemi

Uvod 

Iz sedanjih razvojnih teženj lahko ugotavljamo mnoge skupne zna-
čilnosti sistemske ureditve poklicnega in strokovnega izobraževanja
v različnih evropskih državah, zlasti še v EU, čeprav so sistemi med
seboj zelo različni. V naših prizadevanjih za prenovo sistemske ure-
ditve poklicnega izobraževanja, ki smo jo začrtali leta 1992 na nacio-
nalnem posvetu socialnih partnerjev, je bilo opredeljeno, naj se iz-
hodišča za novo ureditev oblikujejo ob upoštevanju pozitivnih do-
sežkov lastne tradicije in z uveljavljanjem skupnih načel oziroma
značilnosti razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja v drža-
vah EU, s katerimi se dopolnjujejo razvojne posebnosti naše tradici-
je. Med načela, ki smo jih sprejeli, smo uvrščali zlasti: 

• primerljivost (kompatibilnost) kvalifikacij in stopenj izobrazbe,
• razvoj poklicnega izobraževanja kot sestavine tržno usmerjene

ekonomije ter razvoj socialnega partnerstva,
• povezovanje izobraževanja in dela, šole in podjetja.

Stopnje strokovne izobrazbe v 
slovenskem øolskem sistemu

Naša klasifikacija stopenj izobrazbe in stopenj zahtevnosti dela se še
vedno opira na tako imenovano klasifikacijsko lestvico, ki se je obli-
kovala ob koncu 70-tih let in pozna osem stopenj strokovne izobraz-
be oziroma zahtevnosti dela, če upoštevamo še podstopnji, na kate-
ri se delita visoka izobrazba in magisterij, pa celo devet. Danes se ta
klasifikacija izobrazbenih stopenj v Sloveniji še vedno uporablja, če-



prav dogovor republik in pokrajin nekdanje Jugoslavije ne velja več,
saj ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 ni bil prevzet kot element
pravnega nasledstva. Glede na to je mogoče reči, da razvrščanje izo-
brazbe po navedenih osmih stopnjah nima pravne veljavnosti. So pa
podlage za takšno razvrščanje posredno razvidne iz tarifnih delov
predpisov o plačah, kjer so plačni količniki razvrščeni v osem razre-
dov, ki okvirno ustrezajo nekdanjim kvalifikacijskim stopnjam.

V zadnjem obdobju se naš izobraževalni sistem vse bolj pogosto pri-
merja s Iscedovo lestvico, zaradi česar nastaja kar nekaj težav, zlasti
pri predstavljanju sedanjih stopenj poklicnega izobraževanja in zah-
tevnosti pridobljenih kvalifikacij. Če izhajamo iz veljavne šolske za-
konodaje (za osnovno in srednješolsko stopnjo je bila sprejeta leta
1996, za posrednjo pa leta 1993 in dopolnjena 1999) ter upoštevamo
zahtevnost dela, za katero izobražujejo programi na posameznih
stopnjah, in zahtevnost izobraževanja, je v našem sistemu mogoče
govoriti o naslednjih izobrazbenih stopnjah:

• Nižja poklicna izobrazba (kvalifikacija): dve- do triletno izobraže-
vanje po obvezni osnovni šoli. V praksi traja izobraževanje dve le-
ti, omogoča pa izobraževanje za specializirano delo (zidar za ome-
tavanje, polagalec keramike) oziroma za asistenco v delovnem
procesu (pomočnik peka, mizarja...). Izobraževanje se konča z za-
ključnim izpitom. Nižja srednja šola je namenjena tudi delu popu-
lacije, ki ni uspešno končala vseh osem (devet) razredov obvezne
osnovne šole. Absolventi ne morejo neposredno nadaljevati šola-
nja za višje stopnje izobrazbe oziroma kvalifikacije, lahko pa se
vpišejo v srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, s čimer se
jim odpirajo možnosti do višjih stopenj izobrazbe.

• Srednja poklicna izobrazba (kvalifikacija): tri- do štiriletno izobra-
ževanje za standardne poklice širokega profila (pek, mizar, zidar).
Standard tega izobraževanja je usposobitev za samostojno poklic-
no delo v vseh fazah delovnega procesa (informiranje, načrtova-
nje, odločanje izvedba, evalvacija). Izobraževanje se konča z za-
ključnim izpitom. Absolventi lahko nadaljujejo izobraževanje za
mojstra (delovodjo ali poslovodjo) v svoji stroki, lahko pa si po
dveletnem programu pridobijo srednjo strokovno izobrazbo »teh-
nika«. Zakon jim omogoča tudi, da se vpišejo v višjo strokovno šo-
lo, se pravi v posrednje neuniverzitetno izobraževanje, če imajo
najmanj tri leta delovnih izkušenj in opravijo izpit iz splošnoizo-
braževalnih predmetov pri poklicni maturi.

• Srednja strokovna izobrazba (kvalifikacija): izobraževanje traja šti-
ri leta lahko pa tudi pet (v praksi doslej poznamo le štiriletno stro-
kovno izobraževanje) in omogoča usposobitev za poklice na rav-
ni »tehnika«. V večini primerov pomeni usposobitev za delo v pri-
pravi in kontroli delovnih procesov, deloma tudi za organizacijo
dela. Izobraževanje se konča s poklicno maturo in omogoča nepo-
sredni dostop do višjega in visokega šolstva, z dodatnim izpitom
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iz enega maturitetnega predmeta pa tudi do visokošolskih progra-
mov univerzitetnega tipa. Srednjo strokovno izobrazbo si je mo-
goče pridobiti na štiri različne načine: 
a) v štiriletnih srednjih šolah neposredno po končani osnovni šoli,
b) v dveletni poklicno-tehniški šoli za absolvente triletne poklic-

ne srednje šole (sistem 3+2),
c) v enoletnem poklicnem tečaju za absolvente gimnazije ter
d) z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom.

• Višja strokovna izobrazba (kvalifikacija): je sestavni del terciarne-
ga (posrednjega) izobraževanja; študij traja do dve leti (v praksi
vsi programi trajajo dve leti), od tega je najmanj en semester prak-
tičnega izobraževanja. Usposablja za visoko zahtevno delo v stro-
ki ter za delo v organizaciji in vodenju ter marketingu. Konča se z
diplomo, ki daje nazive na ravni »inženirja«; absolventom je z dife-
rencialnimi izpiti omogočen prehod v višji (drugi) letnik visoke-
ga strokovnega izobraževanja.

• Visoka strokovna izobrazba: je sestavni del terciarnega (posred-
njega) izobraževanja; traja do štiri leta (v praksi je večina študij-
skih programov triletnih, dva pa sta štiriletna); najmanj en seme-
ster je praktičnega izobraževanja. Usposablja za visoko strokovna
delo in delo v organizaciji ter vodenju delovnih procesov. Konča
se z diplomo in omogoča pridobitev strokovnega naslova na rav-
ni »diplomiranega inženirja«. Mogoč je prehod v višji letnik uni-
verzitetnega študija (praviloma z diferencialnimi izpiti), pa tudi
neposreden dostop do podiplomskega študija – specializacije, ob
izpolnjevanju posebnih pogojev in v skladu s statutom visokošol-
skega zavoda pa tudi do magisterija.

• Univerzitetna izobrazba: študij traja najmanj štiri leta in največ
šest let (v praksi večina študijskih programov traja štiri leta, v teh-
niki večkrat štiri leta in pol, veterinarstvo in teologija sta petletna,
medicina in stomatologija pa šestletna). Konča se z diplomo in
omogoča pridobitev strokovnega naslova »univerzitetni diplomi-
rani« (»inženir«, »ekonomist« ...) z navedbo ustrezne stroke. Omo-
goča neposreden dostop do vseh oblik podiplomskega študija
(specializacij, magisterijev in doktorata).

• Podiplomska izobrazba za pridobitev strokovnega oziroma
znanstvenih naslovov specialist, magister in doktor znanosti.

Primerjava stopenj strokovne izobrazbe v 
Sloveniji z Iscedovo klasifikacijo izobrazbe

Težave pri usklajevanju naših izobrazbenih stopenj s stopnjami iz
mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja (Iscedovo lestvi-
co) so zlasti naslednje: 



• Nižjo in srednjo poklicno izobrazbo naj bi razvrščali v isto katego-
rijo po Iscedu, to je v 3C, čeprav je nižja poklicna izobrazba po
standardih znanja in zahtevnosti dela bistveno različna od srednje
poklicne izobrazbe. Ne glede na to pa pomeni dopolnitev splošne
izobrazbe, pridobljene med obveznim šolanjem, posebej po tem,
da usposablja za poklic. Upoštevaje dejstvo, da prihajajo v nižjo
poklicno šolo tudi dijaki z najmanj 6. razredom osnovne šole, so
programi nižje poklicne šole sestavljeni tako, da omogočajo pri
splošnoizobraževalnih predmetih ponavljanje in ob tem poglab-
ljanje osnovnošolske izobrazbe, znanje pa se razširja na strokov-
nem področju; posebno pomembno je praktično izobraževanje.
Nižja poklicna izobrazba je v vsakem primeru nadgradnja prve
stopnje izobraževanja, ne glede na to, da se v to izobraževanje lah-
ko vpisujejo učenci, tudi če niso končali vseh 8 (9) razredov os-
novne šole. Hkrati pa tem učencem dodaja znanje, ki jim odpira
pot do zahtevnejših stopenj poklicnega izobraževanja (pravica do
vpisa v srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje). Gle-
de na vse našteto se predlaga uvrščanje nižje in srednje poklicne
izobrazbe v isto kategorijo po Iscedu.

• Za naše pojmovanje je neobičajno razvrščanje izobrazbenih sto-
penj, ki imajo enake izobrazbene standarde, zahteve in rezultate v
različne izobrazbene kategorije. Tak je primer razvrščanja izo-
brazbenih stopenj 3 A, B, C in 4 A, B, C. Tako se na primer diplo-
mant z maturo razvršča v 3A, diplomant, ki si jo pridobi po matu-
ritetnem tečaju pa v 4A, glede na to, da je pred maturitetnim teča-
jem končal bodisi triletno poklicno šolo ali štiriletno strokovno.
Podobno je z diplomanti, ki so opravili poklicno maturo na različ-
ne načine. Kdor jo je naredil v rednem štiriletnem šolanju nepo-
sredno po osnovni šoli, se razvršča v stopnjo 3B, kdor pa je poklic-
no maturo z enakim standardom zahtevnosti opravil po poklic-
nem tečaju (prej je moral končati vsaj štiri razrede gimnazije) ali
poklicno-tehniški šoli (pred tem je moral končati triletno poklic-
no šolo) pa v stopnjo 4B. Poklicna matura je v vseh primerih izpit
z enakovrednim standardom, glede na način izobraževanja pa se
razvršča enkrat v 3B, drugič pa v 4B. Ne glede na to pa dajeta stop-
nja 3B in 4B enake pravice pri zaposlovanju in nadaljevanju
izobraževanja. Enako velja za razvrstitev mojstrskega izpita v stop-
njo 4C ali pa za razvrščanje diferencialnih izpitov, ki jih opravlja-
jo absolventi poklicnih šol in mojstri, v kategorijo 4B.

V skladu z našo tradicijo je treba poudariti, da pri izobrazbi po po-
klicnem ali maturitetnem tečaju ter poklicno-tehniški šoli ne gre za
novo stopnjo izobrazbe, je pa res, da je ta stopnja dosežena enkrat v
direktnem izobraževanju po obvezni šoli, drugič pa v dveh fazah
(npr. triletna poklicna šola + dveletna poklicno-tehniška šola, ali šti-
riletna gimnazija + enoletni poklicni tečaj, ali srednja strokovna šola
+ maturitetni tečaj). Za nadaljevanje izobraževanja v drugi fazi (v ma-
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turitetnem ali poklicnem tečaju in poklicno-tehniški šoli) niso pred-
videne delovne izkušnje, zato dijaki drugi del izobraževanja pravilo-
ma nadaljujejo takoj, ko končajo prvega. Glede na to izobrazba, pri-
dobljena v drugem delu izobraževanja, doslej nikoli ni bila razumlje-
na kot posebna stopnja izobrazbe, ampak kot alternativna možnost za
pridobitev iste stopnje, to je srednje strokovne izobrazbe ali mature. 

Ta tradicija je v nasprotju z eno od temeljnih značilnosti Iscedove
lestvice kvalifikacij oziroma izobrazbe, ki noče biti tradicionalno ra-
zumljena lestvica izobrazbenih stopenj, kot smo jih vajeni v zadnjih
desetletjih ob tako imenovani kvalifikacijski lestvici v Sloveniji. Tu
gre bolj za razvrščanje izobrazbe v določene kategorije po dveh na-
čelih. Prvo razlikovanje je posledica različne vertikalne razslojenosti
izobraževalnega sistema, kar v Iscedovi lestvici označujejo številčne
oznake od 1 do 6, razen številčne oznake 4. Ta pa ne označuje verti-
kalne strukture izobraževalnega sistema, temveč način izobraževa-
nja. Uporaba obeh kriterijev v eni vertikalni lestvici je vsaj povezana
z določenimi vprašanji, ki bi jih bilo treba še proučevati, če ni celo
protislovna glede na našo tradicijo in pravice/kompetence, ki jih da-
je ustrezno izobraževanje.

Hkrati pa Iscedova lestvica uvaja v klasifikacijo izobrazbe še eno di-
menzijo, ki se označuje s črkami A, B in C. Te oznake izobrazbo dife-
rencirajo kvalitativno, pri čemer A pomeni »akademsko« linijo (pripra-
va na univerzitetni študij), B strokovno-praktično usmerjeno linijo ali
linijo izobraževanja, ki vodi do dvojne kvalifikacije (priprava na zapo-
slitev in nadaljnji strokovni študij), C pa izobraževanje za zaposlitev. 

Seveda ni mogoče reči, da Iscedova lestvica nima narave vertikalne-
ga razvrščanja izobrazbe, ki spominja na našo klasifikacijsko lestvi-
co. Črkovne oznake (A, B, C) v Iscedovi lestvici res ne označujejo
vertikalne delitve izobrazbe, zagotovo pa je mogoče vertikalno čle-
nitev izobrazbe pripisati stopnjam, ki so v Iscedu označene s števil-
kami. To dejstvo postaja ob uporabi Iscedove lestvice v zadnjih letih
vedno bolj razvidno. Seveda pa se postavlja vprašanje, kaj pomeni
stopnja 4, ki, vsaj v slovenskem primeru, ne more označevati višjih
izobrazbenih standardov in zahtev niti ne večjih pravic pri zaposlo-
vanju in nadaljnjem izobraževanju kot stopnja 3 in torej ne more
imeti vertikalnega pomena. 

Čeprav smo ugotavljali, da črkovna oznaka v Iscedu (A, B, C) pravi-
loma ne pomeni vertikalne členitve izobrazbe, to vendarle docela ne
drži. Tako bi na primer stopnji 3A in 3B tudi lahko razumeli kot ver-
tikalno razvrstitev, zlasti če upoštevamo, da daje stopnja 3A širše pra-
vice do vpisovanja v terciarno izobraževanje kot stopnja 3B, saj di-
plomanti s to stopnjo ne morejo nadaljevati študija po univerzitet-
nih programih, ampak samo po visokih strokovnih. Pravzaprav pa to
velja tudi za Iscedovi stopnji 5A in 5B, če upoštevamo, da diploman-
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ti s stopnjo 5A lahko nadaljujejo katerokoli obliko podiplomskega
študija, diplomanti 5B pa samo specializacijo in pogojno magisterij.

Glede na vse to je pri dosedanji uporabi Iscedove lestvice v Sloveni-
ji nastalo nekaj netočnosti, ki popačeno prikazujejo podobo sloven-
skega izobraževalnega sistema oz. izobraževalnih stopenj. Te netoč-
nosti si bomo ogledali v nadaljnjem besedilu.

Možna razvrstitev stopenj izobrazbe v slovenskem šolskem sistemu
po Iscedovi lestvici:

Največ dilem je z interpretacijo Iscedove stopnje 4. Po sedanjih tol-
mačenjih in razvrščanjih (publikacija Vzgoja in izobraževanje v Re-
publiki Sloveniji 1999, MŠŠ, Enota Eurydice) naj bi bile razvrstitve
med 3. in 4. stopnjo naslednje:

• 3C: nižje in srednje poklicno izobraževanje,
• 3B: srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje,
• 3A: srednje splošno izobraževanje (splošne in strokovne gimnazije),
• 4C: mojstrski izpit,
• 4B: poklicni tečaj ter diferencialni izpit iz splošnoizobraževalnih

predmetov za vpis v višje strokovne šole,
• 4A: maturitetni tečaj.

Posledice takšne razvrstitve se takoj pokažejo tudi v posrednjem izo-
braževanju, kjer so za celotno izobraževanje od višjega do podiplom-
skega preostale po Iscedovi klasifikaciji samo še tri stopnje: 5A, 5B
in 6. Če torej pristajamo na to, da naše izobraževalne programe raz-
vrščamo tako, kot je bilo prikazano, pomeni, da smo triletno, štirilet-
no in petletno srednje izobraževanje (če zanemarimo obliko izobra-
ževanja) razvrstili v »šest stopnic«. Gostota »stopnic« je zelo velika in
do razvrščanja izobrazbe v posebne stopnje prihaja tudi zaradi raz-
ličnosti izobraževalnih poti (direktno ali v dveh fazah), čeprav tega
ne opravičujejo niti izobrazbene zahteve ali standardi v našem siste-
mu (dokončanje istega izobraževalnega programa z diferencialnimi
izpiti daje posamezniku za eno stopnjo višjo izobrazbo kot redno šo-
lanje) niti pravice, ki izhajajo iz pridobljene izobrazbe pri zaposlova-
nju ali nadaljevanju šolanja.

Drugače pa se zgodi na posrednji stopnji.

V že citiranem viru MŠŠ so namreč študiji od višjega strokovnega do
doktorata po stopnjah razvrščeni takole:

• 5B: višje in visoko strokovno izobraževanje ter celo specialistični
podiplomski študij,

• 5A: univerzitetno izobraževanje in magistrski študij,
• 6: doktorski študij.

V posrednjem izobraževanju je dveletno, tri- do štiriletno, štiri- do
šestletno dodiplomsko, potem pa še dve- do štiriletno podiplomsko
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izobraževanje. Skupen razpon je torej od 2 do 10 let, če štejem naj-
krajše in najdaljše šolanje, npr. doktorat v medicini. Najbolj sporna
je kategorija 5B, v katero so bili razvrščeni višje strokovno izobraže-
vanje (trajanje največ dve leti), visoko strokovno izobraževanje (tra-
ja tri ali štiri leta) ter specializacija (dve leti po končanem visokošol-
skem ali univerzitetnem izobraževanju). V tej stopnji je najbolj oči-
ten absurd, da bi univerzitetni diplomant, ki si je s prvo diplomo pri-
dobil stopnjo 5A, po končani dodatni dveletni podiplomski speciali-
zaciji pridobil stopnjo 5B, ki je – pogojno rečeno – nižja stopnja od
5A, če o razvrščanju izobrazbenih stopenj razmišljam s konotacijo
vertikalne strukture, ki je v določenem smislu gotovo upravičena.

Tako je na prvi pogled mogoče opaziti, da razvrstitve po Iscedu ne
odražajo našega izobraževalnega sistema. Zdi se, kot bi takšna klasi-
fikacija izobrazbenih stopenj izhajala zgolj iz »šolskega moderniz-
ma«, če tako označim »moderne« šolsko-sistemske zamisli, ki skušajo
z različnimi možnostmi spodbujati izobraževanje po srednji šoli in
odpirati srednješolcem različne poti do posrednjega izobraževanja.
Zato je tako razkošno razumljena 4. stopnja s tremi podstopnjami,
od katerih je samo ena namenjena poklicni (strokovni) dokvalifika-
ciji, dve pa omogočata pripravo udeležencev na vstop v visoko stro-
kovno ali v univerzitetno izobraževanje. 

Seveda pa je takšna klasifikacija manj primerna z vidika funkcije, ki
jo ima izobrazba kot eden od elementov v ponudbi na trgu delovne
sile. Očitno je tudi, da je takšna razvrstitev izobrazbenih stopenj po-
vsem neprimerna za določanje tarifnih razredov v predpisih o pla-
čah. 

Predlog razvrstitve stopenj izobrazbe, ki si jih 
je mogoœe pridobiti v slovenskem øolskem 
sistemu, po Iscedovi lestvici

Če upoštevamo slovensko šolsko tradicijo in evropske vplive, v kate-
rih je nastajal sodoben slovenski šolski sistem, potem moramo našo
razvrstitev v Iscedovo lestvico sestaviti primerjalno, ob upoštevanju
modelov in rešitev, ki so jih za razvrščanje uporabile dežele s podob-
no strukturo sistema in podobno šolsko zgodovino.

Predlog razvrstitve izobrazbe po naših predpisih v kategorije izo-
brazbe po Iscedu:

• Kategorija 1 = nedokončana osnovna šola,
• Kategorija 2 = osnovnošolska izobrazba,
• Kategorija 3C = nižja in srednja poklicna izobrazba,
• Kategorija 3B = srednja strokovna izobrazba, 
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• Kategorija 3A = srednja splošna izobrazba (splošna in 
strokovna gimnazija),

• Kategorija 4C = mojstrski, delovodski, poslovodski izpit,
• Kategorija 4B = poklicno-tehniško izobraževanje, poklicni 

tečaj, diferencialni izpiti iz predmetov 
poklicne mature za absolvente poklicnega 
izobraževanja ter osebe z opravljenim 
mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim 
izpitom,

• Kategorija 4A = maturitetni izpit,
• Kategorija 5B = višja strokovna izobrazba,
• Kategorija 5A = visokošolska izobrazba, (specializacija = 

druga diploma),
• Kategorija 6 = magisterij in doktorat znanosti.

Sklep

Iscedova lestvica ni povsem prilagojena slovenski šolski tradiciji. Za-
to se nacionalne stopnje izobrazbe, če upoštevamo vsaj štiri glavne
elemente za njihovo razvrščanje (trajanje izobraževanja, izobrazbe-
ne standarde in zahteve, pravice diplomantov v zaposlovanju in na-
daljnjem šolanju), zelo težko smiselno razvrstijo v Iscedove stopnje.
Zato bo treba to vprašanje proučevati še v prihodnje in bolj uravno-
teženo upoštevati vse štiri faktorje, ki določajo položaj pridobljene
izobrazbe ali kvalifikacije v sistemu. Posebej akutno je razvrščanje
izobrazbe v stopnji 3 in 4, saj je v določenem smislu do diplomantov
celo diskriminativno in nepravično. K temu je veliko prispevala ze-
lo toga formulacija teh stopenj v Iscedu. Na drugi strani pa bo treba
analizirati tudi smotrnost sedanje šolsko-sistemske ureditve v Slove-
niji. Nekatere tradicionalne rešitve postajajo namreč anahronistične
ob uvajanju modernejših, krajših in fleksibilnejših možnosti izobra-
ževanja, s katerimi je mogoče zagotoviti enako, če ne celo višjo kako-
vost (strokovno izobraževanje v razmerju do poklicno-tehničnega
izobraževanja ali poklicnega tečaja na eni strani ter v razmerju do
višjih strokovnih šol na drugi strani). Nenazadnje pa bo potreben tu-
di premislek o nekaterih sistemskih rešitvah v našem sistemu ter-
ciarnega izobraževanja. Že usklajevanje terciarnega izobraževanja z
Bolonjsko deklaracijo bi pokazalo povsem drugačne možnosti za
razvrščanje izobrazbe v stopnje 4 do 6 po Iscedu, posebej še, če bi
se postopoma uveljavil sistem prve in druge diplome v dodiplom-
skem univerzitetnem izobraževanju. Prihodnost je tako odprta, us-
klajevanje z Iscedovo lestvico pa tudi eden od njenih izzivov.



5 
[Božena Kenig]

Izobrazbene 
stopnje in priloga

k diplomi

Slovensko šolstvo se je v zadnjem desetletju precej spreminjalo. Napisa-
ni so bili številni dokumenti. V uvodu k vsakemu smo zatrjevali, da si
bomo prizadevali za tak šolski sistem, ki bo čim večjemu številu drža-
vljanov omogočal uresničiti pravico do izobraževanja in pridobitev čim
višje stopnje izobrazbe, ob tem pa bomo stalno skrbeli za uveljavljanje
standardov, kakršni so značilni za razvite države. Kadar smo imeli v mi-
slih visoko šolstvo, smo mednarodni primerljivosti pripisovali še večji
pomen in med cilje poleg avtonomije univerz in drugih visokošolskih
zavodov ter drugačnega načina financiranja najpogosteje zapisovali
vzpostavitev sodobnega, evropsko primerljivega in skladnega sistema
ter njegovo kakovost.

Mednarodna klasifikacija izobraževanja Isced (International Standard
Classification of Education), zlasti klasifikacija izobraževalnih stopenj,
je bila upoštevana že pri nastajanju zakona o visokem šolstvu.1 Zaradi
naraščajočega zanimanja za študij so se v razvitem svetu začele uveljav-
ljati različne študijske poti; že Isced 1976 je v terciarnem izobraževanju
razlikoval tri: prva vodi k diplomi, ki ni enakovredna univerzitetni, dru-
ga k univerzitetni ali njej enakovredni, tretja je podiplomska. Iz Direk-
tive Evropskega sveta, št. 89/48/EEC z dne 21. 12. 1988, bolj znane kot
»splošna direktiva«, je bilo mogoče sklepati, da bo v Evropi kot visoko-
šolski priznan najmanj triletni študij. Oboje je v začetku devetdesetih
let vplivalo na odločitve o tem, kakšno naj bo terciarno izobraževanje v
Sloveniji. V visokem šolstvu je bil opuščen nekdanji dveletni višješolski
študij, na novo sta bili vpeljani dve vrsti visokošolskih študijskih progra-
mov: 4- do 6-letni univerzitetni in 3- do 4-letni visokošolski strokovni. V
zvezi s podiplomskimi študijskimi programi – specialističnimi, magistr-
skimi in doktorskimi – je bila v zakon prvič vpisana določba, po kateri
si je doktorat znanosti mogoče pridobiti po enovitem 4-letnem študij-
skem programu. Magisterij kot vmesna stopnica na poti do doktorata
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znanosti ni več obvezen. Višješolskemu izobraževanju sta, podobno kot
v drugih državah, drugačno podobo, drugačno vsebino in pomen omo-
gočila leta 1996 sprejeta Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju.2

Opisana visokošolska študijska struktura je bila sredi leta 1998 dopol-
njena z odločitvijo o tem, kakšen strokovni ali znanstveni naslov pripa-
da posameznim skupinam diplomantov. V Zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih3 so stopnje in vrste izobrazbe poimenovane le z
besedami (dodiplomska /visokošolska strokovna, univerzitetna/, podi-
plomska), za zunanje razlikovanje med njimi pa so se uveljavila pravila,
ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju konkretnega strokovnega ali
znanstvenega naslova:

• kdor konča visokošolski strokovni program, ima v strokovnem naslo-
vu besedo »diplomirani«;

• kdor konča univerzitetni program, ima v strokovnem naslovu besedi
»univerzitetni diplomirani«;

• za diplomante tehniških, biotehniških in tehnoloških področij se k
besedam »diplomirani« oziroma »univerzitetni diplomirani« dodaja
beseda »inženir«;

• za diplomante univerzitetnih pedagoških ali umetniških študijskih
programov se lahko uporabljata strokovna naslova »profesor« oziro-
ma »akademski …«;

• podiplomska specialistična izobrazba se označuje s strokovnim na-
slovom »specialist«;

• podiplomska magistrska in doktorska izobrazba se označujeta z
znanstvenimi naslovi »magister znanosti«, »magister umetnosti« ozi-
roma »doktor znanosti«.

V tem obdobju je v Evropi že nastajala nova konvencija o medsebojnem
priznavanju visokošolskih diplom. Pri njenem sestavljanju so sodelova-
li tudi slovenski strokovnjaki, zato smo bili sproti seznanjeni z nastaja-
jočimi spoznanji in priporočili. Spoznanje o tem, da so za pravično
medsebojno priznavanje diplom nujno potrebne pravilne in pravoča-
sne informacije, je vplivalo na odločitev, da se vsi strokovni in znanstve-
ni naslovi objavijo. Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, je dobilo na-
logo, da objavi sezname strokovnih naslovov, podeljenih po uveljavitvi
zakona,4 univerzama pa je bilo naloženo, da z novim zakonom uskladi-
ta že podeljene naslove5 in prav tako javno sporočita, katere nove na-
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2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/96 in
23/96), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/96).

3 Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98).
4 Seznami strokovnih in znanstvenih naslovov so bili objavljeni v Uradnih listih Republike Slovenije, št.

22/99, 33/99, 57/99, 10/2000 in 12/2001.
5 Sklepi o uskladitvah pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov so bili objavljeni v Uradnih listih Re-

publike Slovenije št. 33/99, 58/99 in 10/2000. Manjkajo le še podatki za Pedagoško in Pravno fakulte-
to Univerze v Ljubljani. 



slove smejo uporabljati nekdanji diplomanti. Tako je bila sestavljena ze-
lo pomembna informacija: obsežen popis vseh študijskih programov,
ki so se v večdesetletnem obdobju izvajali v slovenskem visokem šol-
stvu, ter pripadajoči strokovni in znanstveni naslovi.

Ob nastajanju Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v
evropski regiji, bolj znani kot Lizbonska konvencija,6 pa se je hkrati po-
kazalo, da v diplomsko listino nikakor ni mogoče vpisati toliko podat-
kov, da bi bili delodajalci ali visokošolski zavodi, na katerih bi posamez-
nik želel nadaljevati študij, dovolj dobro seznanjeni s posameznikovo
izobrazbo. V členu IX.3 so se pogodbenice obvezale, da bodo »spodbu-
jale svoje visokošolske zavode k uporabi priloge k diplomi, kakršno pred-
lagata Unesco in Svet Evrope, ali drugega podobnega dokumenta«. Za-
misli so poleti 1999. leta pritrdili tudi podpisniki bolonjske deklaracije.7

Vzorec priloge k diplomi je bil torej izdelan v okviru projekta Evropske
komisije, Sveta Evrope in Unesco/Cepes. Sodelovalo je več kot 70 insti-
tucij – poleg univerz in drugih visokošolskih zavodov še centri Naric in
predstavniki delodajalcev. Sodelovali sta tudi Univerza v Ljubljani (Fa-
kulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) in Univerza v Mariboru (Fa-
kulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko). Vsebovala naj
bi kratke, vendar čimbolj natančne podatke o stopnji izobrazbe, naravi
študijskega programa, njegovi vsebini ter položaju programa v nacio-
nalni izobrazbeni strukturi, ne sme pa vsebovati vrednostnih sodb in
izjav o ekvivalentnosti ali predlogov za priznavanje v drugih državah.

Z novelo Zakona o visokem šolstvu,8 sprejeto decembra 1999, je bila
priloga k diplomi predpisana kot obvezna sestavina diplomske listine.
V 32. členu Zakona o visokem šolstvu je minister, pristojen za visoko
šolstvo, dobil nalogo, da na predlog Sveta RS za visoko šolstvo določi se-
stavine obrazca te priloge. Naloga je bila opravljena, minister je aprila
2000 izdal Odredbo o prilogi k diplomi.9 Predpisani obrazec – pri nje-
govem nastajanju sta sodelovali tudi obe univerzi in eden od koncesio-
niranih samostojnih visokošolskih zavodov10 – v celoti povzema pripo-
ročila iz omenjenega projekta in vsebuje tudi navodila za izpolnjevanje. 

V odredbi o prilogi k diplomi je določeno, da se izdaja kot sestavni del
diplome o končanem javnoveljavnem dodiplomskem in podiplom-
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6 Članice Sveta Evrope in Unesco so Lizbonsko konvencijo sprejele aprila 1997, v Državnem zboru Republi-
ke Slovenije je bila ratificirana maja leta 1999 – Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe,
št. 14/99, 11. junija 1999. 

7 Deklaracijo »Evropski visokošolski prostor«, Skupna deklaracija evropskih ministrov za izobraževanje,
zbranih v Bologni 19. junija 1999, je podpisalo 29 držav, med njimi tudi Slovenija.

8 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Uradni list Republike Slovenije, št.
99/99).

9 Odredba o prilogi k diplomi (Uradni list Republike Slovenije, št. 36/2000).
10 Visoka šola za management iz Kopra je novembra 1999 prilogo k diplomi izdala poskusno, v letu 2000 je

bila izdana že ob upoštevanju ministrove odredbe.



skem študijskem programu za pridobitev izobrazbe. Izdajajo jo visoko-
šolski zavodi v skladu z zakonom in svojim statutom, praviloma v slo-
venskem jeziku, na zahtevo diplomanta pa tudi v angleškem.

Priloga k diplomi se začne izdajati za diplomante, ki bodo študij končali
v študijskem letu 2001/2002.

Ena od pomembnih sestavin prilog k diplomam naj bi bil tudi prikaz
šolskega, še posebej pa visokošolskega sistema v posamezni državi. Ta-
ki opisi, prikazani tudi z ustreznimi shemami sistema, naj bi pomem-
bno pripomogli k nacionalni in mednarodni preglednosti kvalifikacij,
v našem primeru pridobljenih v visokem šolstvu. 

Opis visokega šolstva v ministrovi odredbi je takle: 

»Visoko šolstvo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o visokem šolstvu. Ve-
ljati je začel 1. 1. 1994, dopolnitve pa 24. 12. 1999. Študij je dodiplom-
ski in podiplomski. Dodiplomski študijski programi so univerzitetni in
visokošolski strokovni. Fakultete in akademije lahko izvajajo obe vrsti
programov, visoke strokovne šole pa le visokošolske strokovne. Podi-
plomski študijski programi so: programi za pridobitev specializacije,
programi za pridobitev magisterija in programi za pridobitev doktora-
ta znanosti. Po dodiplomskih programih se pridobi diploma in tako
imenovani prvi strokovni naslov; po podiplomskih si je mogoče prido-
biti drugo diplomo in drugi strokovni naslov specialist ali znanstvena
naslova magister znanosti oz. umetnosti in doktor znanosti. Strokovni
in znanstveni naslovi so določeni v skladu z Zakonom o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 47/98). V tujini pridobljeni strokov-
ni in znanstveni naslov velja, če je diploma, s katero se izkazuje prido-
bitev naslova, priznana v Republiki Sloveniji.

V univerzitetni študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil matu-
ro (zaključni izpit pred 1. 6. 1995), po letu 2001/2002 pa tudi poklicno
maturo in dodatni izpit. Programi trajajo štiri do šest let in se pravilo-
ma končajo z diplomskim izpitom (zagovorom diplomske naloge). V di-
plomo, ki jo dobi študent po uspešno končanem študiju, se vpiše stro-
kovni naslov z navedbo stroke. Diploma po končanem univerzitetnem
študiju omogoča zaposlitev ali nadaljevanje podiplomskega študija.

V visokošolski strokovni študijski program se lahko vpiše, kdor je
opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit po štiriletnem sred-
nješolskem ali enakovrednem programu. Programi trajajo praviloma tri
leta, izjemoma štiri. Končajo se z zagovorom diplomske naloge. V diplo-
mo, ki jo dobi študent po uspešno končanem študiju, se vpiše strokov-
ni naslov z navedbo stroke. Diploma po končanem strokovnem študiju
omogoča zaposlitev ali nadaljevanje študija po specialističnih študij-
skih programih, lahko pa tudi v magistrskih. 

Prehod med strokovnim in univerzitetnim študijem je pod določenimi
pogoji mogoč v obe smeri. 
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V specialistični študijski program se lahko vpiše, kdor ima diplomo iz
univerzitetnega ali visokošolskega strokovnega študija. Programi traja-
jo eno do dve leti. Po uspešno končanem študiju se pridobi strokovni
naslov specialist oziroma specialistka z navedbo stroke.

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor ima diplomo iz
univerzitetnega študija, lahko pa tudi, kdor je končal visokošolski stro-
kovni študij. Programi trajajo dve leti in se končajo z zagovorom magi-
strske naloge. Po uspešno opravljenem zagovoru se pridobi znanstveni
naslov magister znanosti oziroma magistrica znanosti ali magister
umetnosti oziroma magistrica umetnosti. 

V doktorski študij se lahko vpiše, kdor ima diplomo univerzitetnega
študija ali kdor ima opravljen magisterij. Doktorski študij po univerzi-
tetni diplomi traja štiri leta, po magisteriju pa dve leti. Diplomanti si
pridobijo znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znanosti. 

Prehodnost med magistrskim in doktorskim študijem je mogoča. Štu-
denti, ki so se vpisali najprej v dveletni magistrski študij, lahko nadalju-
jejo študij še nadaljnji dve leti in si pridobijo doktorat. Študenti, ki so se
vpisali v štiriletni doktorski študij, lahko po dveh letih končajo študij z
magisterijem.

Kreditni sistem študija (ECTS) se uvaja postopoma: pri podiplomskem
študiju se je uveljavil na večini fakultet, tako da mora študent za dokon-
čanje magistrskega študija zbrati 120 kreditnih točk (KT), za doktorski
študij pa 240. Za dodiplomski študij je kreditni sistem za zdaj vpeljan le
na posameznih visokošolskih zavodih«. 

S skico je prikazan takole (glej str. 122).

Oboje, opis in skica vsebujeta odgovore na večino vprašanj, pomem-
bnih pri razvrščanju programov po Iscedu 1997, tako glede njihovega
položaja v celotni strukturi, vpisnih pogojev, možnostih za prehode
ipd. 

Ko se bo v jeseni letos priloga začela izdajati, se bo pokazalo, kako se s
predpisi opredeljen šolski sistem uresničuje. Podatke o vpisnih pogo-
jih, trajanju študija in možnostih za prehode iz programa v program ter
za nadaljevanje študija nam sicer pokažeta že vsakoletna razpisa za
vpis11 v dodiplomske in podiplomske programe, šele ob opisih posa-
meznih študijskih programov pa bo mogoče videti, kako bodo prikaza-
ne podobnosti in razlike npr. med visokošolskimi strokovnimi in uni-
verzitetnimi programi ter specialističnimi in magistrskimi. Navsezad-
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11 Vpisni pogoji, trajanje študija in merila za prehode so tisti deli študijskega programa, ki se z vsakoletnim
razpisom za vpis javno objavlja. V tem zapisu sta na grobo analizirana Razpis za vpis Univerze v Ljubljani,
Univerze v Mariboru in samostojnih visokošolskih zavodov v študijskem letu 2001/2002 (Objave MŠŠ,
15. januar 2001) ter razpisi za vpis v podiplomski študij (Univerza v Ljubljani, Delo, 15. julija 2000, Uni-
verza v Mariboru, Delo, 14. julija 2000, Politehnika Nova Gorica, Delo, 18.5. 2000, Fakulteta za podi-
plomski humanistični študij – ISH, Ljubljana, Delo, 28. 6. 2000). 
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nje bo iz priloge k diplomi mogoče sklepati, kakšni standardi znanja so
značilni za posamezni študijski program (oziroma posamezne vrste
programov), kakšne kompetence so si pridobili diplomanti, kaj torej
delodajalec lahko od njih pričakuje. Za to, da bi odgovorili na ta vpraša-
nja, bi morali analizirati več kot dvesto dodiplomskih in podiplomskih
študijskih programov, vsaj tiste njihove dele, v katerih so opisi »lika di-
plomanta« oziroma »cilji programa« ter določbe o vpisnih pogojih, me-
rilih za prehode iz programa v program ipd. To bo prej ali slej naloga ti-
stih strokovnjakov, ki se bodo ukvarjali s kakovostjo slovenskega visoke-
ga šolstva. V tem zapisu pa bomo odgovore iskali le v dveh razpisih za
vpis in v osnutkih oziroma vzorcih prilog k diplomam, ki so bile pred-
stavljene na seminarju v Rogaški Slatini, novembra 2000.12

O pogojih za vpis v dodiplomski študij. Pregled Razpisa za vpis v
študijsko leto 2001/2002 pokaže, da se v univerzitetne študijske progra-
me lahko vpisujejo dijaki z maturo ali zaključnim izpitom, opravljenim
pred njeno uvedbo (pred 1. 6. 1995), v visokošolske strokovne progra-
me pa poleg njih tudi tisti, ki so sedanjo štiriletno srednjo šolo končali
z zaključnim izpitom. Možnosti vpisa za dijake, ki bodo končali srednjo
šolo s poklicno maturo, v tem razpisu še niso vidne.

O pogojih za vpis oz. o možnostih za nadaljevanje študija po
merilih za prehode. Iz razpisa za vpis, omenjenega v prejšnjem od-
stavku, je razvidno, da nadaljevanje študija ponuja 15 fakultet in 3 viso-
ke šole Univerze v Ljubljani (skupaj z Visoko policijsko-varnostno šolo),
vseh 9 fakultet in 1 visoka šola Univerze v Mariboru in 4 samostojni vi-
sokošolski zavodi. Diplomantom nekdanjih višješolskih programov je
omogočeno nadaljevanje študija tako po visokošolskih strokovnih pro-
gramih kot po univerzitetnih. Vpišejo se lahko v 2. ali 3. letnik, večino-
ma morajo opraviti nekaj diferencialnih izpitov. 2 fakulteti Univerze v
Mariboru in 2 samostojna visokošolska zavoda ponujata nadaljevanje
študija tudi diplomantom višješolskih strokovnih programov (po Zako-
nu o poklicnem in strokovnem izobraževanju). Prehodi iz visokošol-
skih strokovnih programov v 3. ali 4. letnik univerzitetnih so prav tako
mogoči, za zdaj na 4 fakultetah Univerze v Ljubljani in 6 fakultetah Uni-
verze v Mariboru. O prehodih iz univerzitetnih študijskih programov v
visokošolske strokovne v pregledanih zapisih ni podatkov.

O pogojih za vpis v podiplomski študij. Pogoji za vpis v podiplom-
ske študijske programe so ob upoštevanju 38. člena Zakona o visokem
šolstvu določeni »s študijskim programom in statutom«. Mogoča je trdi-
tev, da zakonska določba niti diplomantom univerzitetnih študijskih
programov niti diplomantom visokošolskih strokovnih programov ne
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12 Delavnico »Priprava priloge k diplomi« je organiziralo Ministrstvo za šolstvo in šport 24. novembra 2000 v
Rogaški Slatini. Vzorce diplom so predstavili: Visoka šola za management, Koper, Ekonomska, Naravo-
slovnotehniška in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo in Pedagoška fakulteta
Univerze v Mariboru.



Eden od obravnavanih visokošolskih zavodov je ob upoštevanju Isceda
1997 program označil s 5A.

Za univerzitetne študijske programe je bilo narejenih več vzorcev:

postavlja ovir do najvišje akademske izobrazbe. Pregled vpisnih pogo-
jev, kakršni so bili objavljeni z razpisi za vpis v študijskem letu
2000/2001, pokaže, da je trditev resnična, vendar sta zanjo le dva doka-
za. Samo na dva samostojna visokošolska zavoda so se v tri programe za
pridobitev magisterija lahko vpisali diplomanti visokošolskih strokov-
nih programov.

O trajanju študija. Z uradnim trajanjem študija se prav tako lahko se-
znanimo že iz vsakoletnih razpisov za vpis. Izraženo je v študijskih letih
in semestrih; zakonska določba (37. člen) nam pove, da študijsko leto
traja od 1. oktobra do 30. septembra, da je pouka 30 tednov letno, v vsa-
kem je najmanj 20 in največ 30 ur predavanj, seminarjev in vaj. Medna-
rodne raziskave13 pa so pokazale, da niti tako natančne določbe niso
zadostne, da bi mogli pri primerjanju študijev o njihovem trajanju pra-
vilno sklepati. Namesto tega, ali pa vsaj poleg tega, se čedalje večkrat
priporoča preračunavanje v kreditne točke, npr. po ECTS. Tak poskus
so opravili tudi sestavljavci vzorcev prilog k diplomam. 

Za popis visokošolskih strokovnih programov so bili narejeni tri-
je vzorci. S kreditnimi točkami so ovrednoteni takole:
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13 Glej npr. Projektno poročilo Razvojne usmeritve pri spreminjanju sistemov visokega šolstva (G. Haug, J.
Kirsten, Bologna, 1999).

Visokošolski
zavod

1.

2.

3.

Uradno
trajanje v 
letih oziroma
semestrih

3 leta

3 leta

3 leta in pol

Predavanja,
seminarji in
vaje

1950 ur 
ali 152 KT

2250 ur 
ali 180 KT

2145 ur 
ali 180 KT

Praktično 
izobraževanje

22 tednov 
ali 28 KT

15 tednov 
ali 0 KT

300 ur 
ali 30 KT

Diplomska
naloga

Do 900 ur 
ali 30 KT

cca 600 ur
ali 0 KT

30 KT

Čas za 
samostojni
študij oz.
skupna
obremenitev
študenta

1500 do
1800 ur

3000 ur

ni podatka

Skupaj

210 KT

180 KT

240 KT
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Visokošolski
zavod

1.

2.

3.

4.

5.

Uradno
trajanje v 
letih oziroma
semestrih

4 leta

4 leta

4 leta in pol

4 leta in pol

4 leta

4 leta

Predavanja,
seminarji in
vaje

3300 ur 
ali 240 KT

2970 ur

3375 ur ali
258,75 KT

3510 ur ali
268,5 KT 

3105 ur 
ali 240 KT

3297 ur

Praktično 
izobraževanje

2 meseca 
ali 0 KT

4 tedne /
100 ur

2 meseca 
ali 0 KT

2 meseca 
0 KT

1 mesec

42 dni

Diplomska
naloga

600 ur 
ali 0 KT

ni podatka

375 ur 
ali 37,5 KT

375 ur 
ali 37,5 KT

30 KT

ni podatka

Čas za 
samostojni
študij oz.
skupna
obremenitev
študenta

5000 ur

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

Skupaj

240 KT

ni podatka

296,25 KT

306 KT

270 KT

ni podatka

Trije programi na dveh visokošolskih zavodih so razvrščeni tudi po Is-
cedu 1997, seveda kot 5A.

Specialistični in magistrski študij sta bila predstavljena s po enim vzor-
cem. Specialistični traja 1 leto in pol, 300 ur predavanj, seminarjev in
vaj je ovrednotenih s 60 KT, specialistično delo s 30 KT, trajanje magi-
strskega je opredeljeno le v letih – 2 leti –, s kreditnimi točkami ni
ovrednoten.

O študijskih programih, možnostih za nadaljevanje študija in
zaposlovanju. Iz sklepnih ugotovitev omenjenega Projektnega poro-
čila, obravnavanega pred dvema letoma v Bologni, je razvidno, naj se v
prihodnje primerjave ne bi več delale niti po letih študija niti po insti-
tucijah, na katerih študij poteka, temveč ob upoštevanju »vnaprej defi-
niranih študijskih standardov in kompetenc«, ki bi si jih moral pridobi-
ti posameznik. Poglejmo, kaj so sestavljalci vzorcev prilog k diplomam
napisali o tem. Najprej primerjajmo opise visokošolskih strokovnih in
univerzitetnih študijskih programov z istih študijskih področij. Diplo-
manti visokošolskih strokovnih programov, ki se po Iscedu razvrščajo
med »poslovne in upravne vede«, imajo iz teh ved »osnovno« in »aplika-
tivno« znanje, usposobljeni pa so za »načrtovanje, organiziranje, vode-
nje in nadziranje v proizvodnih in storitvenih organizacijah« oziro-
ma za »strokovna dela operativne narave na različnih strokovnih in
vodstvenih ravneh v različnih organizacijah«. Diplomanti univerzitet-
nih programov s tega področja (po Iscedu: družbene vede), lahko
»opravljajo dela visoke strokovne zahtevnosti, raziskovalno-analit-
skega značaja v različnih organizacijah«. Pri študijskih programih, ki
po Icsedu spadajo med »tehniške vede«, »vede o neživi naravi« ali »proiz-
vodne tehnologije«, je razlikovanje takole. Študija po visokošolskem
strokovnem in univerzitetnem programu vsebujeta »teoretični študij



naravoslovnih ved«, »eksperimentalno delo«, »temeljna tehniška zna-

nja« in znanje »procesne tehnike«, le za študente univerzitetnega pro-
grama je predpisana tudi »projektna naloga«. Diplomirani inženirji lah-
ko sodelujejo pri »vodenju, projektiranju, strokovnem svetovanju,

nadzoru«, univerzitetni diplomirani inženirji pa so poleg tega uspo-
sobljeni »za raziskovanje in razvoj novih proizvodov, procesov in

opreme«, med možnostmi za zaposlitev so našteti »vodilni inženir, pro-

jektant, raziskovalec«. Diplomant univerzitetnega študijskega progra-
ma, ki se po Iscedu uvršča v področje z imenom »izobraževanje učite-
ljev in pedagoške vede«, ima »temeljno znanje iz glavnih matematič-

nih disciplin ter metod poučevanja v osnovnih in srednjih šolah«, pa
tudi »osnovo za začetek raziskovalnega dela na področju matemati-

ke«. Specialist iz ene od »proizvodnih tehnologij« je imel med študijem
150 ur predavanj (30 KT) in 150 ur vaj in seminarjev (30 KT). Vsi semi-
narji so bili »zasnovani na individualnem raziskovalnem delu«. Zaposli
se lahko »v industriji, raziskovalnih institucijah, gospodarskih druž-

bah, razvojnih organizacijah ipd.«, če se je specialističnega študija lo-
til potem, ko je končal visokošolski strokovni program, pa nima možno-
sti »direktnega nadaljevanja na magistrskem študijskem programu«,
kljub temu, da je usposobljen »za reševanje zahtevnih teoretičnih in

specialnih problemov s področja stroke«. Edini magistrski študijski pro-
gram (iz družbenih ved) je predstavljen le s predmetnikom, možnosti
za zaposlovanje niso popisane, diplomant pa lahko nadaljuje študij za
pridobitev doktorata znanosti.

Kako se bo torej skozi priloge k diplomam videlo slovensko visoko šol-
stvo? Kakršnokoli sklepanje iz tega majhnega števila vzorcev najbrž ne
bi bilo primerno. Vsekakor pa bodo zapisi v njih pomagali pri odgovo-
rih na vsa vprašanja, pomembna pri sestavljanju nacionalne klasifikaci-
je izobraževanja, pa tudi pri razvrščanju po Iscedovih merilih.
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Unescov priroËnik za uporabo 
mednarodne standardne 
klasifikacije izobraæevanja

Problemi pri uporabi

Isceda 1997 v Sloveniji

[zbornik prispevkov]

V tej knjigi si lahko preberete Unescov 

Priročnik za uporabo mednarodne klasifi-

kacije izobraževanja – Isced 1997 v

slovenskem prevodu ter zbornik prispevkov

o problemih, ki se v Sloveniji pojavljajo pri

uporabi mednarodnih statističnih

standardov v izobraževanju. 

Z vsebino in dilemami želimo seznaniti

širok krog bralcev in spodbuditi razpravo

med strokovnjaki v šolstvu in statistiki. 

Čas je, da ocenimo utemeljenost 

dosedanje uporabe Isceda 1997 in se 

odločimo, kako bomo ravnali v prihodnje.

Unescov priroËnik za uporabo 
mednarodne standardne 
klasifikacije izobraæevanja
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