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TEORETIČNA POVEZOVALNA TABELA MED KLASIUS-P IN KLASIUS-P-16   
METODOLOŠKO POJASNILO, v1r, 5. 4. 2017

1
    

 

 

1. UVOD 

 

S povezovalnimi  tabelami se izkazuje odnose – povezave med kategorijami različnih klasifikacij oz. verzij 

klasifikacij. Ločimo teoretične povezovalne tabele,  ki uporabnikom omogočajo konceptualni uvid v odnose 

med kategorijami klasifikacij ter empirične, ki vključujejo empirično določene vrednosti uteži za povezave 

med kategorijami. V statističnih procesih so povezovalne tabele pomembno orodje za primerjanje 

statističnih podatkov, ki so zbrani in predstavljeni z uporabo različnih klasifikacij.  

 

Metodološko pojasnilo, v1r, 5. 4. 2017 (datoteka: Pojasnilo_KLASIUS_P_P-16_v1r_05042017.pdf), se 

nanaša na Teoretično povezovalno tabelo med KLASIUS-P in KLASIUS-P-16; datoteka: KLASIUS_P_P-

16_v1r_05042017.xlsx; zavihek: KLASIUS_P_P-16_t_v1r.    

 

2. TEORETIČNA POVEZOVALNA TABELA MED KLASIUS-P in KLASIUS-P-16 

 

Teoretična povezovalna tabela med KLASIUS-P in KLASIUS-P-16 izkazuje odnos med 

nacionalnospecifičnimi področji po KLASIUS-P in podrobnimi področji po KLASIUS-P-16, pri čemer: 

 klasifikacija KLASIUS-P temelji na Eurostatovi klasifikaciji Fields of Education and training  - FOET 

1999, klasifikacija KLASIUS-P-16 pa na revidirani klasifikaciji ISCED-F 2013. Posledično tudi povezave v 

Teoretični povezovalni tabeli med KLASIUS-P in KLASIUS-P-16 izhajajo iz izvornih povezav med 

kategorijami FOET 1999 in ISCED-F 2013 (v nadaljevanju: izvorna povezava).  

 

2.1 Klasifikacija KLASIUS-P v primerjavi s klasifikacijo FOET 1999 

 

Klasifikacija KLASIUS-P temelji na mednarodni klasifikaciji ISCED 1997 oz. na iz nje izvedeni 

Eurostatovi klasifikaciji Fields of Education and training – FOET 1999, kjer so področja razčlenjena v 

kategorije na treh klasifikacijskih ravneh, na: široka področja (1-mestna koda), ožja področja (2-mestna 

koda) in na podrobna področja (3-mestna koda).  KLASIUS-P ima še dodatno četrto klasifikacijsko raven, 

na tej ravni so podrobna področja iz FOET 1999 razčlenjena še v nacionalnospecifična področja, označena s 

4-mestno kodo.   

 

Prikaz izseka strukture klasifikacije FOET 1999 in klasifikacije KLASIUS-P 

FOET 1999 KLASIUS-P 

raven koda deskriptor raven koda deskriptor 

3 441 Physics* 3 441 Fizika in astronomija  

/   4 4410 Fizika in astronomija (podrobneje 

neopredeljeno) 

/   4 4411 Fizika 

/   4 4412 Astronomija 

/    4419 Fizika in astronomija (drugo) 
* Opis podrobnega področja 441 Physics: sem spada: Acoustics, Astronomy, Astrophysics, Nuclear physics, Optics, Physics, 

Planetary science, Space sciences.   

                                                 
1
 Besedilo v datoteki z oznako: Pojasnilo_KLASIUS_P_P-16_v1r_05042017.pdf  ni lektorirano; vsebuje pa redakcijski 

popravek v primerjavi z besedilom v datoteki z oznako: Pojasnilo_KLASIUS_P_P-16_05042017.pdf , poslani na MIZŠ dne 05. 

04. 2017.            
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2.2 Klasifikacija KLASIUS-P-16 v primerjavi s klasifikacijo ISCED-F 2013 

 

Klasifikacija KLASIUS-P-16 ima strukturo in nabor kategorij v celoti povzet po mednarodni klasifikaciji 

področij izobraževanja ISCED-F 2013. V primerjavi s KLASIUS-P v razčlembi nima več štirih, temveč le 

tri klasifikacijske ravni, spremenjena je tudi struktura kodnega zapisa. Zaradi povečanega števila kategorij – 

širokih področij na prvi klasifikacijski ravni so široka področja označena z 2-mestno kodo, ožja področja s 

3-mestno kodo, podrobna področja pa s 4-mestno kodo.     

 

Prikaz izseka strukture klasifikacije ISCED-F 2013 in klasifikacije KLASIUS-P-16 

ISCED-F 2013 KLASIUS-P-16 

raven koda deskriptor raven koda deskriptor 

3 0533 Physics* 3 0533 Fizika 

/   /   
* Po opisu podrobnega področja 0533 Physics: sem spada: Acoustics, Astronomy, Astrophysics, Biophysics, Chemical physics, 

Medical physics, Nuclear physics, Optics, Physics, Planetary science, Space sciences.   

 

2.3. Teoretična povezovalna tabela med FOET 1999 in ISCED-F 2013 

 

Unesco je pripravil povezovalno tabelo med FOET 1999 in ISCED-F 2013, ki izkazuje odnose – izvorne 

povezave med podrobnimi področji po FOET 1999 in podrobnimi področji po ISCED-F 2013.  

 

Izkazana sta dva tipa odnosov – izvornih povezav, ki sta v tem metodološkem dokumentu poimenovana: 

 izvorna povezava tip 1:  to so enostavni odnosi, izkazujejo se z »enoličnimi« povezavami (1:1);  ti 

veljajo za večino podrobnih področij iz klasifikacije FOET 1999;  

 izvorna povezava tip 2:  to so kompleksnejši odnosi, izkazujejo se z »večličnimi« povezavami 

(1:N); nekatere kategorije iz FOET 1999 so razdružene, vsebina se je v kategorije po ISCED-F 2013 

združevala drugače.  

 

Prikaz primera izvorne povezave tipa 1 (enostaven odnos;  »enolična« povezava  (1:1)) 

Izvorna klasifikacija: FOET 1999 

(najnižja – 3.  raven klasifikacije) 

Ciljna klasifikacija: ISCED-F 2013 

 (najnižja – 3.  raven klasifikacije) 

441 Physics 0533 Physics 

 

Prikaz primera izvorne povezave tipa 2 (kompleksnejši odnos; »večlična« povezava  (1:N)) 

Izvorna klasifikacija: FOET 1999 

(najnižja – 3.  raven klasifikacije) 

Ciljna klasifikacija: ISCED-F 2013 

 (najnižja – 3.  raven klasifikacije) 

421 Biology and biochemistry  0511 Biology 

0512 Biochemistry 

0533 Physics 

 

 

2.4. Dejavniki, ki vplivajo na tvorjenje povezav med nacionalnospecifičnimi področji po KLASIUS-P 

in podrobnimi področji po KLASIUS-P-16  

 

Na tvorjenje povezav med nacionalnospecifičnimi področji po KLASIUS-P in podrobnimi področji po 

KLASIUS-P-16 vplivajo: 

 izvorne povezave med podrobnimi področji po FOET 1999 in podrobnimi področji po ISCED-F 

2013; 

 specifični nacionalni dejavniki: 

 način členitve podrobnih področij iz KLASIUS-P (povzetih po FOET 1999) na 

nacionalnospecifična področja v KLASIUS-P, 

 dodatno nacionalno pravilo za razvrščanja po KLASIUS-P, tj. načelo 0/9, 
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 nacionalna odstopanja v vsebini kategorij KLASIUS-P in KLASIUS-P-16, ki so sicer zelo 

majhna.         

 

V KLASIUS-P sta bili pri členjenju vsakega podrobnega področja na nacionalnospecifična področja, 

oblikovani dve nacionalnospecifični področji posebnega tipa, in sicer kategoriji s kodnima oznakama xxx0 

in xxx9 (v nadaljevanju; kategorija xxx0, kategorija xxx9). Vsa tovrstna nacionalnospecifična področja so v 

bistvu dopolnilne kategorije. Dopolnilne kategorije se v strukture klasifikacij vključuje iz statističnih 

operativno-procesnih razlogov. Kategorije, ki imajo v kodni oznaki »9« imajo običajno z vsebinskega vidika 

pomen »drugo«.  

 

K splošnim pravilom za razvrščanje programov, povzetim po klasifikacijah ISCED-97 in FOET 1999, je 

bilo v KLASIUS-P dodano še nacionalno pravilo za razvrščanje programov v kategorije xxx0 in xxx9, in 

sicer načelo 0/9.   

 

o KLASIUS-P, načelo 0/9. Po tem načelu velja:  

 v xxx0 – to je v klasifikacijsko skupino na najnižji klasifikacijski ravni, ki ima na 

zadnjem od štirih kodnih mest »0« - se razvršča »splošnejše oz. široke programe«, ki 

vsebujejo vsebine iz dveh ali več nacionalnospecifičnih področij v okviru istega 

podrobnega področja;   

 v xxx9 – to je v klasifikacijsko skupino na najnižji klasifikacijski ravni, ki ima na 

zadnjem od štirih kodnih mest »9« – se razvršča programe, ki po načelu 

pretežnosti/dominantnosti spadajo v določeno podrobno področje:  

a. in obsegajo vsebine, za katere sicer ni dvoma, da spadajo v okvir tega 

določenega podrobnega področja, pa niso vsebovane oz. navedene kot 

nacionalnospecifično področje v tem podrobnem področju;  

b. ali pa obsegajo tudi vsebine iz drugih podrobnih področij. 

 

Kot pravilo za razvrščanje programov je načelo 0/9 osredotočeno na dve značilnosti: 

na »rezidualnost« (točka a.) in na »večpodročnost« (točka b), ki sta – v odnosu do 

pripadajočega podrobnega področja - razumljeni kot značilnosti kategorij xxx9 in 

programov, ki se razvrščajo v te kategorije.  

 

Nacionalno pravilo razvrščanja - načelo 0/9 - bistveno vpliva na tvorjenje teoretičnih povezav med 

nacionalnospecifičnimi področji po KLASIUS-P in podrobnimi področji po KLASIUS-P-16, in sicer ne le 

pri povezavah, ki izhajajo iz kompleksnejših odnosov med izvornimi podrobnimi področji po FOET 1999 in 

podrobnimi področji po ISCED-F 2013 (izvorne povezave tipa 2 (1:N)), temveč tudi pri povezavah, ki 

izhajajo iz enostavnih odnosov med izvornimi podrobnimi področji po FOET 1999 in podrobnimi področji 

po ISCED-F 2013 (izvorne povezave tipa 1 (1:1)).   

Pri povezavah, ki izhajajo iz enostavnih odnosov med izvornimi podrobnimi področji po FOET 1999 in 

podrobnimi področji po ISCED-F 2013 (izvorne povezave tipa (1:1)) načelo 0/9 vpliva le na povezave 

kategorij xxx9, pri povezavah, ki izhajajo iz kompleksnejših odnosov (izvorne povezave tipa 2 (1:N)) pa 

vpliva tudi na povezave kategorij xxx0.  
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3. Prikaz primerov tvorjenja teoretičnih povezav med nacionalnospecifičnimi področji po KLASIUS-

P in podrobnimi področji po KLASIUS-P-16 s pojasnilom  
  

 

Primer 1 

Povezave za nacionalnospecifična področja, členjena iz podrobnega področje 342 Marketing in 

oglaševanje po KLASIUS-P 

 

Izvorna povezava tip 1 

Povezava v smeri FOET 1999 → ISCED-F 2013 

Povezava za podrobno področje 342 Marketing and advertising po FOET 1999   

FOET 1999 ISCED-F 2013 

Koda Najnižja - 3. klasifikacijska raven: 

podrobna področja 

Koda Najnižja - 3. klasifikacijska raven: 

podrobna področja 

342 Marketing and advertising* 0414 Marketing and advertising** 
* Po opisu 342 Marketing and advertising: sem spada: Advertising; Market research; Marketing; Merchandising; Public 

relations; Sales and marketing. 

** Po opisu 0414 Marketing and advertising sem spada: Advertising; Consumer behaviour; Market research; Marketing; 

Merchandising; Public relations; Sales and marketing. 

  

 

Teoretična povezovalna tabela med KLASIUS-P in KLASIUS-P-16 

Povezava v smeri KLASIUS-P → KLASIUS-P-16 

Povezave za nacionalnospecifična področja, členjena iz podrobnega področje 342 Marketing in oglaševanje 

KLASIUS-P KLASIUS-P-16 

Koda Najnižja - 4. klasifikacijska raven: 

nacionalnospecifična področja 

Koda Najnižja - 3. klasifikacijska raven: 

podrobna področja 

3420 Marketing in oglaševanje (podrobneje 

neopredeljeno) 

0414 Marketing in oglaševanje 

3421 Marketing 0414 Marketing in oglaševanje 

3422 Oglaševanje 0414 Marketing in oglaševanje 

3423 Raziskave trga 0414 Marketing in oglaševanje 

3424 Odnosi z javnostmi 0414 Marketing in oglaševanje 

3429 Marketing in oglaševanje (drugo) 0414 Marketing in oglaševanje 

0488 Interdisciplinarne izobraževalne 

aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in 

upravne vede, pravo 

 

Pojasnilo 

 

Izvorna povezava med FOET 1999 in ISCED-F 2013  

Vsa vsebina iz podrobnega področja 342 Marketing and advertising po FOET 1999 se je v ISCED-F 

2013 prerazvrstila v podrobno področje 0414 Marketing and advertising, dodana je tudi nova 

vsebina. 

Odnos med klasifikacijama v smeri FOET 1999 → ISCED-F 2013 je enostaven, izvorna povezava je 

»enolična« (1:1).  

 

Povezave med KLASIUS-P in KLASIUS-P-16 

Nacionalnospecifična področja, razen kategorij xxx0 in xxx9  

Nacionalnospecifična področja se enolično povezujejo z enim vsebinsko ustreznim podrobnim 

področjem po KLASIUS-P-16, če povezave temeljijo na enostavnem odnosu med izvornimi 

podrobnimi področji po FOET 1999 in podrobnimi področji po ISCED-F 2013 – tj. izhajajo iz 

enolične izvorne povezave tipa 1 (1:1), in sicer: neodvisno od načina členitve podrobnega področja 
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na nacionalnospecifična področja po KLASIUS-P. Izjema je nacionalnospecifično področje - 

kategorija xxx9 (načelo 0/9). 

 

Takšen način povezav je prikazan v Primeru 1. 

Nacionalnospecifična področja, členjena iz podrobnega področje 342 Marketing in oglaševanje po 

KLASIUS-P, se glede na izvorno povezavo, vsa povezujejo v podrobno področje 0414 Marketing in 

oglaševanje po KLASIUS-P-16. Izjema je  kategorija xxx9,  tj. nacionalnospecifično področje 3429 

Marketing in oglaševanje (drugo). 

 

Kategorije xxx0 in xxx9  

V skladu z načelom 0/9 se v nacionalnospecifično področje 3429 Marketing in oglaševanje (drugo) 

razvršča programe, ki po načelu pretežnosti/dominantnosti spadajo v podrobno področje 342 

Marketing in oglaševanje po KLASIUS-P: 

a. in obsegajo še druge vsebine, za katere ni dvoma, da spadajo v okvir podrobnega področja 

342 Marketing in oglaševanje, pa niso vsebovane oz. navedene kot nacionalno specifično 

področje v tem podrobnem področju (»rezidualnost«);  

b. obsegajo tudi vsebine iz drugih podrobnih področij (»večpodročnost«). 

 

Zaradi možnosti, da so programi, ki so po načelu 0/9 razvrščeni v kategorijo 3429  Marketing in 

oglaševanje (drugo), »rezidualni« in/ali »večpodročni«, sta v teoretični povezovalni tabeli izpeljani ti 

dve povezavi v podrobna področja po KLASIUS-P-16:   

 3429 Marketing in oglaševanje (drugo) po KLASIUS-P → 0414 Marketing and advertising 

po KLASIUS-P-16; ta povezava izhaja iz dopuščene »rezidualnosti« po načelu 0/9 in 

enolične izvorne povezave, po kateri se nacionalnospecifična področja iz podrobnega 

področja 342 Marketing in oglaševanje po KLASIUS-P povezujejo le v podrobno področje 

0414 Marketing in oglaševanje po KLASIUS-P-16;   

 3429 Marketing in oglaševanje (drugo) po KLASIUS-P → 0488  Interdisciplinarne 

izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo po KLASIUS-P-16; 

ta povezava je dodana z vidika dopuščene »večpodročnosti« po načelu 0/9. Kategorija 3429 

se tako povezuje tudi v dopolnilno kategorijo za razvrščanje interdisciplinarnih programov po 

KLASIUS-P-16, in sicer v tisto, ki je umeščena v široko področje, ki vsebuje podrobno 

področje, v katerega se povezujejo ostala nacionalnospecifična področja. V tem primeru je to 

kategorija 0488 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in 

upravne vede, pravo.       
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Primer 2 

Povezave za nacionalno specifična področja, členjena iz podrobnega področja 421 Biologija in 

biokemija po KLASIUS-P 

 

 

Izvorna povezava tip  2 

Povezava v smeri FOET 1999  ISCED-F 2013 

Povezava za podrobno področje 421 Biology and Biochemistry po FOET 1999 

FOET 1999 

 

ISCED-F 2013 

 

Koda Najnižja - 3. klasifikacijska raven: 

podrobno področje 

Koda Najnižja - 3. klasifikacijska raven: 

podrobno področje 

421 Biology and biochemistry*  0511 Biology** 

0512 Biochemistry*** 

0533 Physics**** 
* Po opisu podrobnega področja 421 Biology and biochemistry: sem spada: Biochemistry; Biology; Biometrics; Biophysics; 

Botany; Entomology; Genetics; Life sciences; Limnology; Microbiology; Molecular biology; Ornitology; Parasitology; 

Pharmacology; Toxicology; Virology; Zoology.    

** Po opisu podrobnega področja 0511 Biology: sem spada: Biology; Biometrics; Botany; Cell biology; Entomology; Genetics; 

Life sciences; Limnology; Microbiology; Molecular biology; Mycology; Ornitology; Parasitology; Zoology. 

*** Po opisu podrobnega področja 0512 Biochemistry: sem spada: Biological chemistry; Biotechnology; Cell technology; 

Forensic sciences; Genetic code (DNA, RNA) studies; Genetic engineering; Pharmacology; Tissue culture technology; 

Toxicology; Virology. 

**** Po opisu podrobnega področja 0533 Physics: sem spada: Acoustics, Astronomy, Astrophysics, Biophysics, Chemical 

physics, Medical physics, Nuclear physics, Optics, Physics, Planetary science, Space sciences.   

 

 

Povezava v smeri KLASIUS-P → KLASIUS-P-16 

Povezave za nacionalno specifična področja, členjena iz podrobnega področja 421 Biologija in biokemija 

KLASIUS-P  KLASIUS-P-16   

Koda 4. klasifikacijska raven: 

nacionalnospecifična področja 

Koda 

 

3. klasifikacijska raven: podrobna področja 

4210 Biologija in biokemija 

(podrobneje neopredeljeno) 

0512 Biokemija 

0588 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno naravoslovje, matematika in statistika  

4211 Biologija 0511 Biologija 

4212 Biokemija 0512 Biokemija 

4213 Biofizika 0533 Fizika 

4214 Farmakologija 0512 Biokemijo 

4215 Toksikologija 0512 Biokemijo 

4219 Biologija in biokemija (drugo) 0511 Biologija 

0512 Biokemija 

0533 Fizika 

0588 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno naravoslovje, matematika in statistika 

 

Pojasnilo 

 

Izvorna povezava med FOET 1999 in ISCED-F 2013 

 

Vsebina iz podrobnega področja 421 Biology and Biochemistry po FOET 1999 je v ISCED-F 2013 

prerazvrščena v tri podrobna področja, in sicer v 0511 Biology, 0512 Biochemistry, 0533 Physics, 

dodane so tudi nove vsebine. 

Odnos med klasifikacijama v smeri FOET 1999 → ISCED-F 2013 je kompleksnejši, izvorna 

povezava je »večlična« (1:N).  
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Povezave med KLASIUS-P in KLASIUS-P-16 

 

Nacionalnospecifična področja, razen kategorij xxx0 in xxx9  

Nacionalno specifična področja se »enolično« povezujejo v posamezna vsebinsko ustrezna podrobna 

področja po KLASIUS-P-16 tudi v primerih, ko povezave temeljijo na kompleksnejših odnosih med 

izvornimi podrobnimi področji po FOET 1999 in podrobnimi področji po ISCED-F 2013 – tj. 

izhajajo iz »večlične« izvorne povezave tipa 2 (1:N), če to vsebinsko dopušča način členitve 

podrobnega področja na nacionalnospecifična področja po KLASIUS-P. Izjemi sta 

nacionalnospecifični področji - kategoriji xxx9 in xxx0 (načelo 0/9). 

 

Takšen način povezav je prikazan v Primeru 2.   

Način členitve podrobnega področja 421 Biologija in biokemija v KLASIUS-P na 

nacionalnospecifična področja je tak, da z vsebinskega vidika omogoča, da se vsako posamezno 

nacionalospecifično področje  (razen kategorij xxx0 in xxx9) iz KLASIUS-P enolično povezuje v 

eno vsebinsko ustrezno podrobno področje po KLASIUS-P-16 (4211 Biologija po KLASIUS-P → 

0511 Biologija po KLASIUS-P-16; 4214 Biokemija po KLASIUS-P → 0512 Biokemija po 

KLASIUS-P-16; 4213 Biofizika po KLASIUS-P → 0512 Biokemija po KLASIUS-P-16, 4214 

Farmakologija po KLASIUS-P → 0512 Biokemija po KLASIUS-P-16; 4215 Toksikologija po 

KLASIUS-P → 0512 Biokemija po KLASIUS-P-16). 

 

Kategoriji xxx0 in xxx9  

Splošno velja, da se kategorije xxx9 in  kategorije xxx0 v teoretični povezovalni tabeli povezujejo 

»večlično«, če so te kategorije členitev tistih podrobnih področij po KLASIUS-P, ki temeljijo na 

izvornih podrobnih področjih po FOET 1999, ki se v podrobna področja po ISCED-F 2013 

povezujejo »večlično« tj. z izvorno povezavo tipa 2 (1:N).  

 

Na tvorjenje teoretičnih povezav za nacionalnospecifični področji 4210 Biologija in biokemija 

(podrobneje neopredeljeno) in 4219 Biologija in biokemija (drugo) po KLASIUS-P v podrobna 

področja po KLASIUS-P-16 vpliva več dejavnikov hkrati, in sicer: »večlična« izvorna povezava med 

izvornim podrobnim področjem po FOET 1999 in podrobnimi področji po ISCED-F 2013, način 

členitve podrobnega področja 421 Biologija in Biokemija v KLASIUS-P na nacionalnospecifična 

področja v okviru tega podrobnega področja ter načelo 0/9. 

 

V skladu z načelom 0/9 se v nacionalnospecifično področje 4210 Biologija in biokemija (podrobneje 

neopredeljeno) po KLASIUS-P razvršča široke programe, ki združujejo vsebine iz dveh ali več 

nacionalnospecifičnih področij v okviru podrobnega področja 421 Biologija in biokemija. Glede na 

način členitve podrobnega področja 421 Biologija in biokemija na nacionalnospecifična področja, sta 

v teoretični povezovalni tabeli izpeljani ti dve povezavi:  

 4210 Biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) po KLASIUS-P → 0512 Biokemija 

po KLASIUS-P-16; ta povezava velja, če je širok program sestavljen le iz kombinacije vsebin 

iz nacionalnospecifičnih področij 4212, 4214, 4215, saj se ta tri nacionalnospecifična 

področja povezujejo le v podrobno področje 0512 Biokemija po KLASIUS-P-16;    

 4210 Biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) po KLASIUS-P → 0588 

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in 

statistika po KLASIUS-P-16; ta povezava velja, če je širok program sestavljen iz kombinacije 

vsebin iz nacionalnospecifičnih področij 4211, 4212, 4213, 4214, 4215 (razen kombinacije 

vsebin samo iz 4212 4214, 4215), saj se ta nacionalnospecifična področja povezuje v različna 

podrobna področja po KLASIUS-P-16.  

 

V skladu z načelom 0/9 se v nacionalnospecifično področje 4219 Biologija in biokemija (drugo) 

razvršča programe, ki po načelu pretežnosti/dominantnosti spadajo v podrobno področje 421 

Biologija in biokemija po KLASIUS-P: 
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a. in obsegajo še druge vsebine, za katere ni dvoma, da spadajo v okvir podrobnega področja 

421 Biologija in biokemija, pa niso vsebovane oz. navedene kot nacionalno specifično 

področje v tem podrobnem področju (»rezidualnost«); 

b. obsegajo tudi vsebine iz drugih podrobnih področij (»večpodročnost«). 

 

Zaradi možnosti, da so programi, ki so po načelu 0/9 razvrščeni v nacionalnospecifično področje 

4219 Biologija in biokemija (drugo), »rezidualni« in/ali »večpodročni«, so v teoretični povezovalni 

tabeli izpeljane te povezave v podrobna področja po KLASIUS-P-16:   

 4219 Biologija in biokemija (drugo) po KLASIUS-P → 0511 Biologija po KLASIUS-P-16; 

4219 Biologija in biokemija(drugo) po KLASIUS-P → 0512 Biokemija po KLASIUS-P-16; 

4219 Biologija in biokemija (drugo) po KLASIUS-P → 0533 Fizika po KLASIUS-P-16; vse 

te teoretične povezave izhajajo iz dopuščene »rezidualnosti« po načelu 0/9 in hkratne 

»večlične« izvorne povezave med podrobnim področjem 421 po FOET 1999 v tri nova 

podrobna področja po ISCED-F 2013 in s tem tudi v tri podrobna področja po KLASIUS-P-

16.    

 povezava: 4219 Biologija in biokemija (drugo) po KLASIUS-P → 0588  Interdisciplinarne 

izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika po KLASIUS-

P-16; ta povezava je dodana z vidika dopuščene »večpodročnosti« po načelu 0/9. Kategorija 

4219 po KLASIUS-P se tako povezuje tudi v dopolnilno kategorijo za razvrščanje 

interdisciplinarnih programov po KLASIUS-P-16, in sicer v tisto, ki je umeščena v široko 

področje, ki vsebuje podrobna področja, v katerega se povezujejo nacionalnospecifična 

področja. V tem primeru je to dopolnilna kategorija 0588 Interdisciplinarne izobraževalne 

aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika. 
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Primer 3 

Povezave za nacionalnospecifična področja, členjena iz podrobnega področja 481 Računalniške vede 

po KLASIUS-P 

 

 

Izvorna povezava tipa 2 

Povezava v smeri FOET 1999  ISCED-F 2013 

Povezava za podrobno področje 481 Computer sciences po FOET 1999 

FOET 1999 ISCED-F 2013 

Koda Najnižja - 3. klasifikacijska raven: 

podrobna področja 

Koda Najnižja - 3. klasifikacijska raven: 

podrobna področja 

481 Computer sciences* 0612** Database and network design and 

administration  

0613*** Software and applications 

developmnent and analysis 
* Po opisu podrobnega področja 481 Computer sciences: sem spada: Computer programming, Computer science, Computer 

system analysis, Computer system design, Informatics, Network administration, Operating systems, Programming languages. 

** Po opisu podrobnega področja 0612 Database and network design and administration: sem spada: Computer 

administration and management; Computer media applications; Computer network installation and maintenance, Computer 

support, Database administrator studies, Information technology administration, Information technology security, Network 

administation, Network design, Web design.   

*** Po opisu podrobnega področja 0613 Software and applications developmnent and analysis: sem spada: Computer 

programming, Computer sciences, Computer systems design, Informatics (computer science), Programming (computer), 

Programming languages development, Software development, Software localisation, Software programming, Software testing.    

 

 

Povezava v smeri KLASIUS-P → KLASIUS-P-16 

Povezave za nacionalnospecifična področja, členjena iz podrobnega področja 481 Računalniške vede 

KLASIUS-P KLASIUS-P-16 

Koda 4. klasifikacijska raven: 

nacionalnospecifična področja 

Koda 3. klasifikacijska raven: podrobna področja 

4810 Računalniške vede (podrobneje 

neopredeljeno) 

0613 Razvoj in analiza programske opreme 

0688 Razvoj in analiza programske opreme 

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT) 

4811 Računalništvo in informatika 0612 Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in 

računalniških omrežij 

0613 Razvoj in analiza programske opreme 

4812 Računalniško programiranje in 

programski jeziki 

0613 Razvoj in analiza programske opreme 

4813 Sistemska analiza in načrtovanje 

sistemov 

0613 Razvoj in analiza programske opreme 

4814 Operacijski sistemi 0613 Razvoj in analiza programske opreme 

4819 Računalniške vede (drugo) 0612 Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in 

računalniških omrežij 

0613 Razvoj in analiza programske opreme 

0688 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT) 
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Pojasnilo 

 

Izvorna povezava med FOET 1999 in ISCED-F 2013 

 

Vsebina iz podrobnega področja 481 Computer sciences po FOET 1999 je v ISCED-F 2013 

prerazvrščena v dve podrobni področji, in sicer v 0612 Database and network design and 

administration ter v 0613 Software and applications developmnent and analysis; v novi podrobni 

področji so dodane nove vsebine. 

Odnos med klasifikacijama v smeri FOET 1999 → ISCED-F 2013 je kompleksnejši, izvorna 

povezava je »večlična« (1:N).  

 

Povezave med KLASIUS-P in KLASIUS-P-16 

Princip tvorjenja povezav za nacionalnospecifična področja, členjena iz podrobnega področja 481 

Računalniške vede v podrobna področja po KLASIUS-P-16 je enak principu tvorjenja povezav, ki so 

pojasnjene v primeru 2 (421 Biologija in biokemija). Kot pojasnilo k primeru 3 se tako smiselno 

uporablja pojasnilo k primeru 2. 

   

Drugačnost primera 3 je le v načinu členitve podrobnega področja 481 Računalniške vede po 

KLASIUS-P na pripadajoča nacionalnopecifična področja. V primerjavi s členitvijo podrobnega 

področja 421 Biologija in biokemija, ki omogoča, da se vsa pripadajoča posamezna 

nacionalnospecifična področja enolično povezujejo v podrobna področja po KLASIUS-P-16, 

razčlemba podrobnega področja 481 Računalniške vede tega ne omogoča, »problematično« je 

nacionalnospecifično področje 4811 Računalništvo in informatika, ki je v skladu z nacionalnimi 

specifikami tvorjeno kot vsebinsko široko. Zaradi tega se v teoretični povezovalni tabeli tudi 

nacionalnospecifično področje 4811 Računalništvo in informatika po KLASIUS-P povezuje v 

podrobna področja po KLASIUS-P-16 »večlično«. 

(4811 Računalništvo in informatika po KLASIUS-P → 0612 Načrtovanje in administracija 

podatkovnih baz  in računalniških omrežij po KLASIUS-P-16; 4811 Računalništvo in informatika po 

KLASIUS-P → 0613 Razvoj in analiza programske opreme po KLASIUS-P-16). 

 

 

Pripravila: Tanja Domijan 


