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1. UVODNO POJASNILO 
 
Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju KLASIUS) je sprejet 
z uredbo vlade RS, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 46/2006 (v nadaljevanju 
uredba). Predlog uredbe je skupaj z osnutkom metodoloških pojasnil, ki niso sestavni del 
uredbe, predložil Vladi RS SURS. Gradivo (vključno z Metodološkimi pojasnili 
Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, označenimi z MP-KLASIUS-
1.0) je pripravila delovna skupina za pripravo predloga uredbe o uvedbi in uporabi 
standardne klasifikacije izobraževanja, ki je bila imenovana julija 2005, sestavljali pa so 
jo predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstva za 
šolstvo in šport ter Statističnega urada RS.  
 
KLASIUS temelji na osnutku klasifikacijskega sistema izobraževanja1, ki ga je pripravila 
predhodna delovna skupina, imenovana decembra 2002, sestavljena iz predstavnikov 
tedanjega Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter Statističnega urada RS.    
 
Potrebo po pripravi ustreznih novih klasifikacij na področju izobraževanja in 
usposabljanja je povzročila zastarelost, nepovezljivost in konceptualna neskladnost 
obstoječih šifrantov in klasifikacij z veljavnimi oziroma s predvidenimi zakonskimi 
ureditvami sistema izobraževanja v Sloveniji kot tudi s koncepti in standardi, ki jih 
uporablja in razvija mednarodna skupnost  (predvsem Evropska unija).       
 
Cilj priprave uredbe oziroma novega klasifikacijskega sistema izobraževanja je bila 
nadomestitev zastarelih šifrantov in klasifikacij ter priprava podlag, ki bodo omogočale 
večjo enotnost in povezljivost administrativnih in drugih evidenc. To je še posebej 
pomembno pri registrsko usmerjeni državni statistiki, ki si prizadeva za zajemanje 
podatkov iz evidenc in zbirk državnih organov in drugih subjektov.     
 
KLASIUS je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, 
obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statističnoanalitičnih podatkov, 
pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialnoekonomskem  in demografskem 
področju v Republiki Sloveniji. Namenjen je zagotavljanju konsistentnih podatkov za 
statistično, analitično in raziskovalno spremljanje vključenosti prebivalstva v aktivnosti 
izobraževanja in usposabljanja kot tudi za spremljanje izobrazbene oziroma 
kvalifikacijske strukture prebivalstva. KLASIUS se uporablja v uradnih oziroma 
administrativnih zbirkah podatkov (evidence, zbirke podatkov, registri) ter v statističnih 
raziskovanjih in v statističnih registrih.  
 
Za uporabo statističnoanalitičnih klasifikacij za nestatistične namene veljajo mednarodno 
dogovorjena pravila, po katerih obvezna, z ustrezno zakonodajo podprta uporaba 
statističnoanalitične klasifikacije za nestatistične namene zahteva jasno razmejitev 
odgovornosti med skrbnikom klasifikacije in subjektom, odgovornim za nestatistično rabo 
klasifikacije. Za spoštovanje oziroma izvajanje zakonskega določila, povezanega z 

                                                
1 Klasifikacijski sistem izobraževanja, osnutek 1.0, marec 2005, predstavlja vizijo možne trajnejše 
in celovitejše ureditve obravnavanega področja, vključno z zasnovo organizacijsko-informacijske 
podpore. Osnutek je objavil Statistični urad RS v okviru edicije Razvojna vprašanja statistike : 
Zasnova klasifikacijskega sistema izobraževanja v Sloveniji, marec 2005.  
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uporabo statistične klasifikacije, ni odgovoren skrbnik klasifikacije, pač pa zakonodajalec 
oziroma pripravljalec tega besedila.2  
 
Skladno z izhodišči oziroma cilji priprave izhaja KLASIUS iz obstoječe nacionalne 
prakse, sledi novejšim mednarodnim usmeritvam in je odprt za nadaljnje dograjevanje. 
 
Težnja, da se pripravi enotno orodje, ki bo omogočalo zajemanje in izkazovanje 
podatkov, vezanih na javnoveljavne izobraževalne programe ter z njimi pridobljeno 
javnoveljavno izobrazbo kot tudi podatkov, vezanih na določene, oprijemljivejše druge 
aktivnosti in izide iz vseživljenjskega učenja, tako na primer na nacionalne poklicne 
kvalifikacije iz certifikatnega sistema, je terjala združitev dveh konceptov, s tem pa tudi 
določene poenostavitve pri oblikovanju klasifikacijske sheme, pri opredeljevanju enot 
oziroma ključnih pojmov ter načel za uporabo in razvrščanje s KLASIUS-om.      
 
KLASIUS obsega v svoji sedanji obliki dva podsistema. Prvi podsistem razvršča 
aktivnosti in izide glede na segment, raven (oz. podraven) in nekatere druge značilnosti, 
specifične za posamezen segment in raven (oz. podraven). Sestavlja ga Klasifikacija 
vrst aktivnosti/izidov izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju KLASIUS-SRV). 
Drugi podsistem razvršča aktivnosti in izide glede na njihovo predmetnospecifično 
značilnost oziroma vsebino. Sestavlja ga Klasifikacija področij aktivnosti/izidov 
izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju KLASIUS-P).  
 
Klasifikacija področij aktivnosti/izidov izobraževanja in usposabljanja temelji na 
mednarodni klasifikaciji izobraževanja ISCED-19973, in sicer v delu, ki se nanaša na 
področja izobraževanja oziroma na iz ISCED-1997 izvedeni Eurostatovi Klasifikaciji 
področij izobraževanja in usposabljanja4. Kategorije KLASIUS-P so s tega vidika 
neposredno mednarodno primerljive do vključno tretje klasifikacijske ravni.    
 
KLASIUS-SRV temelji na združitvi dveh konceptov, in sicer: koncepta, ki ga za 
spremljanje izobraževalne dejavnosti in dosežene izobrazbene strukture uporablja 
ISCED-1997 (koncept izobraževalnih aktivnosti – input koncept), ter koncepta novejših 
ogrodij kvalifikacij5 (koncept učnih izidov – outcome koncept), pri čemer so bili 
                                                
2 Hoffmann, E.: Standard Statistical Classifications: Basic Principles. Statistical Commission, New 
York, March 1999, 13th Session, United Nations Statistics Division.  
3 International Standard Classification of education – 1997 (ISCED-1997); UNESCO, 1997. 
ISCED-1997 je orodje za združevanje in prikazovanje primerljive statistike in kazalnikov 
izobraževanja tako v posameznih državah kot med njimi.     
4 Fields of Education and Training, Manuel, December 1999, Eurostat. 
5 Najnovejša prizadevanja oziroma sama potreba po izgradnji ogrodij kvalifikacij v evropskem 
prostoru so sinergična rezultanta razvojnih usmeritev in aktivnosti, izhajajočih iz bolonjskega 
procesa na področju visokošolskega izobraževanja, uresničevanja lizbonske strategije oziroma 
kopenhagenskega procesa na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V okviru teh 
procesov so v različnih fazah nastajanja: ogrodje kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora, 
evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljensko učenje, različna nova nacionalna ogrodja 
kvalifikacij. Ogrodja kvalifikacij so opredeljena kot orodja za pregledno izkazovanje in 
pojasnjevanje poti do posamičnih kvalifikacij, za izkazovanje in pojasnjevanje možnosti nadaljnjih 
učnih  napredkov in prehodov, za pojasnjevanje osnov, na katerih so bile sprejete odločitve o 
priznavanju kvalifikacij. Uporabljala naj bi se tudi kot pripomoček v postopkih preverjanja oziroma 
zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in v razvoju izobraževanja in usposabljanja. Do sedaj so 
različno obsežna ogrodja kvalifikacij nastajala predvsem v nacionalnih okoljih, v katerih poklicno 
usposabljanje ni v glavnini slonelo na sistemu rednega (šolskega/dualnega) poklicnega 
izobraževanja (npr. Škotska, Wales, Irska itd.).     



 5 

upoštevani tudi obstoječa nacionalna praksa ter novejše usmeritve nacionalnih politik. 
Kategorije KLASIUS-SRV niso neposredno primerljive s kategorijami in podkategorijami 
ravni ISCED-1997, za dosego primerljivosti podatkov je treba uporabljati prevajalnik.  
 
KLASIUS-SRV ne pomeni  slovenskega ogrodja kvalifikacij6, konceptualna sorodnost pa 
bo omogočala primerljivost kategorij KLASIUS-SRV s kategorijami slovenskega ogrodja 
kvalifikacij in kategorijami tako imenovanega evropskega ogrodja kvalifikacij za 
vseživljenjsko učenje, ki je v fazi nastajanja pod okriljem Evropske Komisije.   
 
KLASIUS-SRV ima značaj jedrne – referenčne nacionalne statističnoanalitične 
klasifikacije, »celotni pojav izobraževanja in usposabljanja« grobo razčlenjuje le do 
kategorij, ki jih predstavljajo skupine aktivnosti in izidov.   KLASIUS v sedanji obliki ne 
vsebuje podrobnejših kodirnih seznamov in/ali razčlenitve do npr. konkretnih posamičnih 
izobraževalnih programov (študijskih programov, programov usposabljanja, programov 
izpopolnjevanja), pušča pa odprte možnosti za nadgradnjo. KLASIUS temelji na uporabi 
več klasifikacijskih spremenljivk oziroma meril za razvrščanje enot, ki pa jih je treba 
uporabljati z določeno mero prilagodljivosti. Da bi zmanjšali pretirano arbitrarno in 
pristransko uporabo KLASIUS-a, je predvideno aktivnosti in izide izobraževanja in 
usposabljanja opredeljevati – kodirati neposredno oziroma čim bližje viru njihovega 
nastanka. V povezavi z javnoveljavnimi izobraževalnimi programi to konkretno pomeni, 
da bi bili le-ti s kodami opredeljeni že v formalnih obrazcih za sprejemanje na ustreznih 
svetih Republike Slovenije za izobraževanje in tudi vneseni v administrativne evidence 
(registre), dostopne tudi javnosti.   
 
Predvideno nadgrajevanje KLASIUS-a bo postopno, povezano s posodobitvami, 
dodelavami ter povezavami obstoječih informacijskih sistemov. V tem dinamičnem času 
je praktično nemogoče, da bi take klasifikacijske sisteme lahko sproti vzdrževali brez 
ustrezne informacijsko-tehnološke podpore izvorne uradne oz. administrativne in druge 
zbirke podatkov.   
 
Uporaba klasifikacij na splošno ni preprosta; pogosto je vprašanje enotnega 
razumevanja klasifikacijskih kategorij in konkretnega razvrščanja enot. Zaradi tega 
klasifikacije oziroma njihovo uvedbo in uporabo praviloma podpirajo dodatni elementi, 
kot so: priročniki za uporabo oziroma metodološka pojasnila z opisi klasifikacijskih 
kategorij, kodirni seznami (coding index), računalniško podprti sistemi za kodiranje ter 
formalni skrbniki klasifikacij, ki so zadolženi za tolmačenje, vzdrževanje in nadaljnji 
razvoj klasifikacije.   
 
Za uradnega skrbnika KLASIUS-a je skladno z uredbo določen medresorno sestavljen 
Skrbniški odbor KLASIUS. Med njegove naloge spada spremljanje ustreznosti klasifikacij 
oziroma klasifikacijskih spremenljivk glede na splošne državne in mednarodne potrebe 
                                                
6 V času priprave Metodoloških pojasnil je bila v slovenskih političnoupravljalskih, strokovnih in 
drugih zainteresiranih okoljih izražena zamisel o izgradnji slovenskega ogrodja kvalifikacij; 
potekali so dogovori pristojnih resornih organov in drugih institucij o opredelitvi in vzpostavitvi 
projekta slovensko ogrodje kvalifikacij. Aktivnosti za pripravo slovenskega ogrodja kvalifikacij so 
povezane s prizadevanji Evropske Komisije, da pripravi evropsko ogrodje kvalifikacij za 
vseživljenjsko izobraževanje (sam model in priporočila so še v fazi predloga) ter z 
uresničevanjem deklaracij, povezanih z bolonjskim procesom, ki predvideva vzpostavitev 
nacionalnih ogrodij visokošolskih kvalifikacij. Predvideno evropsko ogrodje kvalifikacij za 
vseživljenjsko učenje naj bi imelo 8 referenčnih ravni, za kvalifikacije visokošolskega 
izobraževanja so predvidene tri ravni: 6., 7. in 8.      
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in predlaganje ustreznih sprememb, spremljanje ustreznosti metodoloških pojasnil,  
pripravljanje sprememb in njihovih dopolnitev, dajanje pojasnil v zvezi z uporabo 
KLASIUS-a ipd.        
 
Za dodatno podporo enotnega razumevanja in uporabe KLASIUS-a so pripravljena 
Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (v 
nadaljevanju Metodološka pojasnila). Metodološka pojasnila niso sestavni del uredbe. 
Metodološka pojasnila, kakor tudi morebitne dopolnitve in njihove spremembe, sprejme 
Statistični urad Republike Slovenije po predhodnem mnenju ministrstev, pristojnih za 
šolstvo, visoko šolstvo in nacionalne poklicne kvalifikacije.  
 
Metodološka pojasnila opredeljujejo predvsem koncept in temeljne pojme klasifikacij, 
klasifikacijske spremenljivke, merila in načela razvrščanja, vsebujejo tudi prikaz strukture 
ter opise kategorij klasifikacij KLASIUS-a.    
  

2. OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV   
 
Ena od (tudi mednarodno) zaznanih težav v povezavi s spremljanjem in izkazovanjem 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja je terminološka neusklajenost pojmov. Pojmi, 
kot so vseživljenjsko učenje; formalno in neformalno izobraževanje, redno 
izobraževanje, začetno in nadaljevalno izobraževanje, izobrazba, izobraževalna 
kvalifikacija, poklicna kvalifikacija, kvalifikacija itd. imajo v različnih državah (celo znotraj 
iste države) in v okviru različnih institucij različne pomene.  
 
Pri opredelitvi in uporabi pojmov oziroma njihovem poimenovanju KLASIUS upošteva 
predvsem opredelitve (definicije) osrednje mednarodne klasifikacije izobraževanja 
ISCED-1997, mednarodne klasifikacije učnih aktivnosti – CLA ter koncepte in 
opredelitve, razvidne v nekaterih drugih dokumentih mednarodnih institucij7. Zaradi 
posebnosti nacionalnega sistema izobraževanja in usposabljanja, predvsem pa zaradi 
želje, da se z enotnim standardnim orodjem zajemajo in izkazujejo različne pojavne 
oblike izobraževalne dejavnosti oziroma učnih/izobraževalnih aktivnosti prebivalstva in 
njegova izobrazbena/kvalifikacijska struktura, je bilo treba za KLASIUS navedene 
opredelitve nekoliko prilagoditi. Točka a) vsebuje opredelitve nekaterih ključnih pojmov, 
povzetih iz mednarodnih virov, ki jih obravnava KLASIUS, točka b) pa vsebuje 
opredelitve ključnih pojmov, ki so prilagojeni in uporabljeni v KLASIUS-u. 

2.1 Opredelitev nekaterih ključnih pojmov, povzetih iz mednarodnih 
virov, ki jih obravnava KLASIUS:  
 

Učenje8 je kumulativen proces, kjer posamezniki postopoma sprejemajo  vedno 
bolj zapletene abstraktne/pojmovne enote (pojme/predstave, kategorije in 

                                                
7 Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning – Commission Staff 
Working Document. Brussels, 8.7. 2005, SEC (2005) 957, Commission of the European 
Communities; A Framework for Qualifications of The European Higher Education Area, Bologna 
Working Group on Qualifications Frameworks; February 2005. 
8 Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning – Commission Staff 
Working Document. Brussels, 8.7. 2005, SEC (2005) 957, Commission of the European 
Communities, str.:10; (opredelitev je nastala v okviru Cedefop-a);  
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vedenjske vzorce ali modele) in/ali pridobivajo spretnosti in splošne zmožnosti. 
Učne aktivnosti potekajo informalno, na primer prek aktivnosti v prostem času, in 
v formalnih učnih okoljih, ki vključujejo delovno mesto.    
 
Učne aktivnosti9 so aktivnosti, organizirane zaradi izboljšanja znanja, spretnosti 
in zmožnosti. Pomembni merili, ki razlikujeta učno aktivnost od aktivnosti, ki to ni, 
sta: aktivnost mora biti namenska (v nasprotju s slučajnostnim učenjem), dejanje 
mora imeti predhodno opredeljen namen; aktivnost mora biti na neki način 
organizirana, vključno s tem, da jo organizira neposredno učenec, značilno 
vključuje prenos »informacij« v širšem smislu (sporočila, ideje, znanje, strategije). 
Učne aktivnosti sestavlja ena posamična učna aktivnost ali več. Posamično učno 
aktivnost opredeljuje enotnost metode in predmeta učenja/poučevanja.    
 
Učni izidi10 so določeni nabori znanja, spretnosti in zmožnosti za življenje in 
delo, ki jih posameznik pridobi v procesu učenja in/ali dokaže, da jih obvlada. 
Učni izidi so izjave o tem, kar se od učenca pričakuje, da zna, razume in/ali je 
sposoben storiti na koncu učnega obdobja. Učni izidi so lahko izoblikovani za 
različne namene, in sicer: v povezavi s tečaji, programskimi enotami, moduli, 
programi; pristojni nacionalni organi jih lahko uporabljajo za opredeljevanje 
(celotne/polne) kvalifikacije; lahko so strukturirani v ogrodja kvalifikacij ali pa so z 
njimi povezani; mednarodna telesa jih lahko uporabljajo za namene, kot so: 
preglednost, primerljivost, prenos kreditov in priznavanje. Učni izidi po vnaprej 
določenih standardih znanja, spretnostih in zmožnostih se povezujejo v 
kvalifikacijo.  
 
Kvalifikacija11/12 pomeni javno priznanje vrednosti na trgu dela (poklicna 
kvalifikacija)13 in v nadaljnjem izobraževanju (izobraževalna kvalifikacija), lahko 

                                                                                                                                            
Učenje je vsako izboljšanje (izpopolnitev) vedenja, znanja, razumevanja, odnosov, vrednot ali 
spretnosti (Learning: any improvement in behaviour, information, knowledge, understanding, 
attitude, values or skills; ISCED-1997, str. 3).  
9 Classification for Learning Activities, Draft manuel, Version: December 2004; European, 
Commission – Eurostat; str. 10–12. 
10 Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning – Commission Staff 
Working Document. Brussels, 8.7. 2005, SEC (2005) 957, Commission of the European 
Communities), str. 11. 
11 Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning – Commission Staff 
Working Document. Brussels, 8.7. 2005, SEC (2005) 957, Commission of the European 
Communities), str. 12. 
12 V povezavi z ogrodji visokošolskih kvalifikacij je v gradivu A Framework for Qualifications of 
The European Higher Education Area, Bologna Working Group on Qualifications Frameworks; 
February 2005 (str.: 36) uporabljena naslednja opredelitev kvalifikacij: »Qualifications are defined 
for this report as: any degree, diploma or other certifikate issued by a competent authority 
attesting that particular learning outcomes have been achived, normally folowing the successful 
completion of a recognised hogher education programe of study«. Pridobitev kvalifikacije 
nakazuje, da je študent končal študij, ki ustreza določenemu standardu in/ali nakazuje raven 
dosežka osebe, za katero se domneva, da je sposobna opravljati določeno vlogo (funkcijo), sklop 
nalog ali poklic.      
13 Skladno s to opredelitvijo je poklicna kvalifikacija v širšem pomenu tudi poklicna/strokovna 
izobrazba, pridobljena z uspešno dokončanim ustreznim javnoveljavnim programom. V ožjem 
pomenu in v okviru uresničevanja določil Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Uradni list 
RS, št. 81/2000, je (nacionalna) poklicna kvalifikacija »delovna poklicna oziroma strokovna 
usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru 
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pa tudi z zakonom določeno licenco za delo. Posameznik doseže neko 
kvalifikacijo, ko pristojni organ ugotovi, da je njegovo učenje doseglo določen 
standard znanja, spretnosti in splošnih zmožnosti. Standard učnih izidov se 
potrjuje s postopkom ocenjevanja ali uspešnim dokončanjem izobraževalnega 
programa. Učenje in ocena za kvalifikacijo lahko potekata prek programa 
izobraževanja in/ali izkušenj na delovnem mestu.   
 
Kompetenca (v nadaljevanju zmožnost kot poslovenjen izraz) je zmožnost 
posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih, 
raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah. 

 
Ogrodje kvalifikacij14 je orodje za razvoj in razvrščanje kvalifikacij po sklopu 
meril za dosežene ravni učenja. Ta sklop meril je lahko vsebovan v samih 
opisnikih kvalifikacij ali pa je  določen v obliki sklopa opisnikov ravni. Obseg 
ogrodij je lahko kroven za celoten učni izid in poti ali pa je omejen na določen 
sektor, na primer na začetno izobraževanje in usposabljanje, izobraževanje in 
usposabljanje odraslih, ali na neko poklicno področje. V primerjavi z drugimi 
področji imajo lahko nekatera več elementov zasnove in čvrstejšo strukturo; 
nekatera imajo lahko pravno osnovo, medtem ko druga predstavljajo konsenz 
stališč socialnih partnerjev. Vsa ogrodja kvalifikacij pa predstavljajo osnovo za 
izboljšanje kakovosti, dostopnosti, povezav in javnega priznavanja kvalifikacij ali 
priznavanja kvalifikacij na trgu dela v državi ali mednarodno. 

 
Raven15 – kot strukturni element ogrodij kvalifikacij je treba ravni razumeti kot niz 
zaporednih korakov (razvojno kontinuiteto), ki so izraženi kot območja generičnih 
izidov, po katerih je mogoče razvrščati tipične kvalifikacije. Ravni so pragmatična  
umetna tvorba, razvijajo se v daljšem obdobju. Različne države uporabljajo razne 
pristope pri določitvi števila ravni in načina opisa ravni16 ter pri določitvi območja 
izidov, ki jih ravni pokrivajo (določitev vertikalne in horizontalne razsežnosti 
ravni).     

                                                                                                                                            
poklica na določeni ravni zahtevnosti. Po tem zakonu posameznik »nacionalno poklicno 
kvalifikacijo« lahko pridobi z »doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo« za vse poklice, ki 
jih v skladu s poklicnimi standardi, ki so podlaga za program, obsega ustrezen naziv poklicne ali 
strokovne izobrazbe. S poklicno kvalifikacijo, pridobljeno po tem zakonu, pa ni mogoče pridobiti 
naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe. 

14 Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning – Commission Staff 
Working Document. Brussels, 8.7. 2005, SEC (2005) 957, Commission of the European 
Communities), str. 12. 
15 A Framework for Qualifications of The European Higher Education Area, Bologna Working 
Group on Qualifications Frameworks; February 2005; str.  42. 
16 obstajajo nacionalna ogrodja kvalifikacij, ki imajo ravni brez opisnikov (equating/sklicevalna 
ogrodja), npr. Wells in Severna Irska, ter ogrodja, katerih ravni imajo opisnike oziroma imajo 
kazalnike ravni (descriptor/opisna ogrodja), npr. Irska. Če ni opisnikov/kazalnikov ravni, raven 
samo predstavlja tipična kvalifikacija te ravni. Pri »sklicevalnih ogrodjih« ne gre za  
osredotočenost, ali se določena posamična kvalifikacija sklada z določenim opisom, temveč 
kakšna je njena relacija do drugih kvalifikacij. Kvalifikacije, ki imajo malo ali nič skupnega z vidika 
ciljev, namena, obsega in vsebine, so lahko umeščene na isto raven. Obratno pa so lahko pri 
»opisnem ogrodju« na isto raven umeščene le kvalifikacije, ki se skladajo – ustrezajo zahtevanim 
specifikacijam, ki pa so lahko bolj ali manj podrobne. Povzeto po European reference levels for 
education and training; CEDEFOP Zones of Mutual Trust; Final Report – Provisional version July 
2004, Mike Coles and Tim Oates; str. 36–37.        
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Podraven17 se kot strukturni element ogrodij kvalifikacij pojavlja znotraj ravni in 
se lahko izraža na dva načina: v hierarhičnem smislu lahko označuje 
napredovanje znotraj ravni, lahko pa kot razločevanje različnih poti pridobivanja 
kvalifikacij znotraj ravni. Uporaba podravni v nacionalnih ogrodjih omogoča prikaz 
nacionalnih značilnosti, tradicije ali posebnosti na posamezni ravni, ne nujno na 
vsaki. 

 
Izobraževanje18 pomeni organizirano in trajno komunikacijo v procesu učenja. 
Komunikacija zahteva odnos med dvema osebama ali več pri prenosu informacij 
(sporočil, idej, znanja, strategij, spretnosti …). Organizirana komunikacija pomeni 
komunikacijo, načrtovano po modelu ali v zaporedju ob postavljenih ciljih ali 
učnih načrtih. Vključuje izobraževalno ustanovo (osebo, organ …), ki organizira 
učno okolje in metodo poučevanja (bodisi neposredno (npr. z učiteljem) bodisi 
posredno (npr. prek računalnika)), s katero je organizirana komunikacija. Trajna 
komunikacija pomeni, da ima učna aktivnost elemente trajanja oziroma 
nadaljevanja.  
 
Raven izobraževanja19 pomeni stopnjevanje učnega izkustva in zmožnosti, ki si 
jih morajo s sprejemanjem učnih vsebin pridobiti udeleženci izobraževanja, da bi 
lahko uspešno končali kakršenkoli program. Na splošno je raven izobraževanja 
povezana z zahtevnostjo vsebine programa. 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 raven). Takšne 
kategorije v grobem ustrezajo celoti znanja, spretnosti in zmožnosti, ki si jih 
morajo udeleženci pridobiti, če naj uspešno končajo programe v njih.        

 
 

2.2 Opredelitev ključnih pojmov, uporabljenih v KLASIUS-u: 
 

Izobraževanje in usposabljanje je aktivnost, ki se nanaša na spoznavanje, 
sprejemanje, podajanje in/ali ustvarjanje znanja; razvijanje spretnosti; razvijanje 
osebnih in poklicnih zmožnosti ter vrednot.  
 
Aktivnosti izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju  aktivnosti) so 
načrtovane in organizirane aktivnosti, namenjene izboljšanju znanja, spretnosti in 
zmožnosti za življenje in delo. Temeljijo na ciljih (smotrih) izobraževanja in 
usposabljanja, na standardih znanj, poklicnih standardih oziroma na predhodno 
opredeljenih učnih izidih. Najpogostejša organizacijska oblika izobraževalnih 
aktivnosti so programi.       
 
Izobraževalni program20 je organizacijska oblika, v kateri so učne aktivnosti 
organizirane kot zaporedje, pri čemer se z različnimi metodami 

                                                
17 Povzeto po European reference levels for education and training; CEDEFOP Zones of Mutual 
Trust; Final Report – Provisional version July 2004, Mike Coles and Tim Oates; str. 49–52.      
 
18 Prirejeno po opredelitvi v ISCED-1997, str. 3–4. 
19 Prirejeno po opredelitvi v ISCED-1997, str. 10. 
20 Povzeto po Classification for Learning Activities, draft manuel, Version: December 2004; 
European, str. 12–13 Commission – Eurostat; str. 12–13. 
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učenja/poučevanja učijo/poučujejo različni predmeti. Izobraževalni program21 je 
opredeljen na podlagi svoje izobraževalne vsebine kot niz aktivnosti, ki so 
organizirane zato, da bi dosegli vnaprej določen smoter oziroma specificiran niz 
izobraževalnih nalog.  
 
Izidi izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju izidi) so izkazi o tem, da 
so posamezniki dosegli določene nize znanj, spretnosti in zmožnosti za življenje 
in/ali za delo. Izidi obsegajo javnoveljavno izobrazbo, nacionalne poklicne 
kvalifikacije ter druge izide, ki so merljivi oziroma izkazljivi z javnimi  listinami.    
 
Izobrazba je v najširšem pomenu22, kar izhaja iz izobraževanja.  
V kontekstu KLASIUS-a je izobrazba določen izid, ki ima javno veljavnost v 
nadaljnjem izobraževanju in/ali na trgu dela.      
 
Segment aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju 
segment) je sistemski del pojava izobraževanja in usposabljanja, ki ima podobne 
organizacijske, strukturne, institucionalne in druge formalne značilnosti. Segmenti 
so: temeljno stopenjsko izobraževanje, certifikatni sistem NPK in dopolnilno 
izobraževanje. Segment je klasifikacijska spremenljivka, po kateri se razvrščajo 
aktivnosti in izidi v skupine na najvišji klasifikacijski ravni.  
 
Raven aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju 
raven) je klasifikacijska spremenljivka, ki razvršča aktivnosti in izide glede na 
zahtevnost in zapletenost njihove vsebine. Raven je statistično-analitična 
kategorija (umetna tvorba), ki omogoča enotno evidentiranje, analiziranje in 
izkazovanje podatkov o vključenosti prebivalstva v aktivnosti izobraževanja in 
usposabljanja, o izobrazbeni oziroma kvalifikacijski strukturi prebivalstva oziroma 
o izidih, doseženih v različnih časovnih in zakonskih okvirih.  Ravni predstavljajo 
glavne korake pri napredovanju od manj zapletenih k bolj zapletenim učnim 
izkušnjam in zmožnostim.  
 
Podraven je dopolnilna razsežnost klasifikacijske spremenljivke raven, ki 
predvsem v segmentu temeljno stopenjsko izobraževanje omogoča razločevanje 
vmesnih, končnih izobraževalnih aktivnosti/izidov, ki navadno pomenijo polno 
usposobljenost za zaposlitev in omogočajo nadaljevanje izobraževanja v višjih 
letnikih različnih izobraževalnih programov na isti ravni.   
 
Vrsta aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju 
vrsta) je odvisna klasifikacijska spremenljivka, ki podrobneje razvršča aktivnosti 
in izide znotraj segmenta in ravni, in sicer s pomočjo dodatnih meril, značilnih za 
posamezen segment oziroma raven.  
 
Področje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju 
področje) je klasifikacijska spremenljivka, ki razvršča aktivnosti in izide glede na 
njihovo predmetnospecifično vsebino.  
 

 
 

                                                
21 ISCED-1997; UNESCO, November 1997, str. 5.   
22 Slovar slovenskega knjižnega jezika.  
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3. NAMEN IN UPORABA KLASIUS-a    
 
Klasifikacije so orodje za organizirano in sistematično obravnavo podatkov. Uporabljajo 
se predvsem v statistične namene, vendar je ravno zaradi razvoja v zadnjem desetletju 
opazna druga, nestatistična razsežnost uporabe, to je kot definicijski instrument 
kompleksnih pojavov, s katerim naj se objektivizira izmenjava informacij med različnimi 
družbenimi subjekti. Ta vidik je zaradi vse večje odprtosti in procesov globalizacije, 
procesov dematerializacije poslovanja in zaradi vse večjega pomena storitev, ki jih je 
zdaj s sodobno tehnologijo mogoče menjavati v mednarodnih okvirih, vse 
pomembnejši23.  
 
Na splošno so klasifikacije poenostavljene, bolj ali manj grobe sheme razvrščanja enot, 
ki sestavljajo proučevani pojav. S statističnega vidika so skupine oziroma kategorije, ki 
sestavljajo klasifikacije, obravnavane kot vrednosti izbrane spremenljivke, po kateri 
opazujemo enote opazovanega pojava. Osnovni namen razvrščanja enot v skupine je v 
tem, da omogoča ugotavljanje razlik oziroma podobnosti med enotami, te informacije pa 
so osnova za najrazličnejše odločitve, v zasebnem in v družbenem delovanju24.      
 
Predmet KLASIUS-a je izobraževanje in usposabljanje, in sicer z vidika aktivnosti in 
izidov (glej opredelitve pod točko 2). Vsebinski okvir KLASIUS-a predstavlja relevantna 
in merljiva vsebina izobraževanja in usposabljanja, izobrazbe oziroma kvalifikacij. 
Primarne enote KLASIUS-a – enote, katerim se primarno določajo vrednosti 
klasifikacijskih spremenljivk, so aktivnosti in izidi.  Sekundarne enote –  enote, katerim 
se določajo vrednosti klasifikacijskih spremenljivk posredno (odvisno od njihove 
povezave s primarnimi enotami), so npr. osebe. Osebe se s KLASIUS-om razvrščajo 
posredno glede na njihove povezave z aktivnostmi in izidi, kot npr. vpisani/udeleženi v 
izobraževalnih aktivnostih, določenih vrst, diplomirani – dosegli določen izobraževalni 
izid z uspešnim končanjem izobraževalnih aktivnosti določene vrste, s postopki 
preverjanja in potrjevanja dokazali in pridobili določeno nacionalno poklicno kvalifikacijo 
itd.    
 
KLASIUS je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju zbiranju, 
obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statističnoanalitičnih podatkov, 
pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialnoekonomskem in demografskem 
področju v Republiki Sloveniji. Namenjen je zagotavljanju konsistentnih podatkov za 
statistično, analitično in raziskovalno spremljanje vključenosti prebivalstva v aktivnosti 
izobraževanja in usposabljanja kot tudi za spremljanje izobrazbene oziroma 
kvalifikacijske strukture prebivalstva.   
 
KLASIUS se uporablja v uradnih oziroma administrativnih zbirkah podatkov (evidence, 
zbirke podatkov, registri) in v statističnih raziskovanjih, in sicer za statističnoanalitično 
razvrščanje: 
 

− izobraževalnih programov in drugih aktivnosti, 

                                                
23 Dr. Lea Bregar: Statistične klasifikacije in izobraževanje; Problemi pri uporabi ISCED-1997 v 
Sloveniji, 2001, str. 67–68.   
24 Dr. Lea Bregar: Statistične klasifikacije in izobraževanje; Problemi pri uporabi ISCED-1997 v 
Sloveniji, 2001, str. 70. 
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− dosežene javnoveljavne izobrazbe, nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobljenih 
v certifikatnem sistemu, ter drugih izidov, ki so merljivi oziroma izkazljivi z 
listinami,   

− udeležencev izobraževanja, izvajalcev izobraževanja, učiteljev in drugih vidikov 
(sekundarne enote razvrščanja) v povezavi z aktivnostmi in izidi.  

 
 
 

4. KONCEPTUALNI OKVIR IN ZGRADBA – SESTAVA 
KLASIUS-a 
 
Idealna klasifikacija izobraževanja in usposabljanja oziroma izobrazbene/kvalifikacijske 
strukture prebivalstva bi morala temeljiti samo na vsebini izobraževanja in usposabljanja, 
izobrazbe oziroma kvalifikacij.  
Da bi se lahko ocenjevala in primerjala vsebina aktivnosti in izidov, so v KLASIUS-u 
uporabljene spremenljivke (v nadaljevanju klasifikacijske spremenljivke) oziroma merila, 
ki omogočajo ugotavljanje razlik oziroma podobnosti med vsebinami aktivnosti in izidov 
izobraževanja in usposabljanja. 
 
KLASIUS sestavljajo podsistemi z nizom klasifikacijskih spremenljivk oziroma meril za 
razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja.  
 

5. PRVI PODSISTEM – KLASIFIKACIJA VRST 
IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV (KLASIUS-SRV) 
 
Prvi podsistem razvršča aktivnosti in izide glede na segment, raven (oz. podraven) ter 
nekatere druge značilnosti, specifične za posamezen segment in raven (oz. podraven) 
izobraževanja in usposabljanja. Sestavljajo ga: klasifikacijska spremenljivka segment, 
klasifikacijska spremenljivka raven ter dodatna posredna merila, relevantna za 
razčlembo skupin znotraj posameznih segmentov in ravni (oz. podravni), skupaj 
združena v odvisni klasifikacijski spremenljivki – vrsti. Vrednosti teh izbranih 
klasifikacijskih spremenljivk predstavljajo skupine oziroma kategorije Klasifikacije vrst 
izobraževalnih aktivnosti/izidov z oznako KLASIUS-SRV. 

5.1 Konceptualni okvir, ki opredeljuje obliko in zgradbo KLASIUS-
SRV 
 
Konceptualni okvir, ki opredeljuje obliko in zgradbo KLASIUS-SRV predstavlja združitev 
dveh konceptov, koncepta, ki ga za spremljanje izobraževalne dejavnosti in dosežene 
izobrazbene strukture uporablja ISCED-1997 (koncept izobraževalnih aktivnosti – input 
koncept), ter koncepta, na katerem nastajajo nova ogrodja kvalifikacij (koncept učnih 
izidov – outcome koncept), upoštevani so obstoječa nacionalna praksa ter novejše 
usmeritve nacionalnih politik.    
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5.2 Koncept, na katerem temelji ISCED-1997 (koncept izobraževalnih 
aktivnosti – input koncept) 
 
ISCED-1997 je ena od osrednjih mednarodnih statističnih klasifikacij, opredeljena je kot 
orodje25 za zbiranje in izkazovanje statistike s področja izobraževanja v posameznih 
državah in za mednarodne potrebe.  
V ISCED-1997 je temeljna klasifikacijska enota izobraževalni program. Izobraževalni 
programi so opredeljeni po izobraževalnih vsebinah, te pa so niz oziroma zaporedje 
izobraževalnih aktivnosti, organiziranih zato, da bi dosegli vnaprej določen smoter 
oziroma izpeljali podrobno načrtovane skupine nalog. ISCED-1997 določa vrsto 
izpopolnjenih meril za razvrščanje posameznih programov v ravni izobraževanja. Pojem 
raven izobraževanja na splošno pomeni stopnjevanje učnega izkustva in učnih 
zmožnosti, ki si jih morajo s sprejemanjem učnih vsebin pridobiti udeleženci 
izobraževanja, da bi lahko uspešno končali kakršenkoli program. Na splošno je raven 
izobraževanja povezana z zahtevnostjo vsebine programa. Splošna domneva je, da 
lahko izobraževalne programe združujemo v skupine – tako na nacionalni kot tudi na 
mednarodni ravni – te pa v urejeno vrsto kategorij (imenovanih raven). Takšne kategorije 
v grobem ustrezajo celoti znanja, spretnosti in zmožnosti, ki si jih morajo udeleženci 
pridobiti, če želijo uspešno zaključiti programe v njih.    
Koncept ISCED-a temelji na oceni, da ni mogoče dovolj dosledno neposredno ocenjevati 
in primerjati vsebin izobraževalnih programov po državah, večkrat niti v eni sami državi. 
Izhaja iz stališča, da je velikokrat težko nedvoumno določiti, ali je vsebina nekega 
izobraževalnega programa na isti ravni ali se po ravni razlikuje od drugega in da ni 
mednarodnih kurikularnih in vsebinskih standardov, ki bi jih potrebovali za takšno 
presojanje. Ta problem ISCED-1997 rešuje tako, da vpeljuje posredna merila, s katerimi 
je mogoče določiti raven izobraževanja kateremukoli izobraževalnemu programu. V 
ISCED-1997 je uveljavljenih kar nekaj glavnih in dopolnilnih meril, ki nadomeščajo 
vsebinske standarde (in sicer značilna oziroma minimalna kvalifikacija, ki se zahteva za 
vstop v program, najnižja starost, pri kateri se je mogoče vpisati v program, kvalifikacije 
učnega osebja, prehodnost, ki jo omogoča program oziroma končni cilj; naravnanost oz. 
orientiranost programa, skupno teoretično trajanje programa, nacionalna struktura 
visokošolske izobrazbe in kvalifikacij)26. 
Pod poglavjem Koncept izobraževalnega programa in ISCED je v ISCED-199727 
navedeno, da ima ISCED-1997 sam po sebi naravne omejitve za neposredno 
razvrščanje, ocenjevanje in primerjanje zmožnosti in kvalifikacij udeležencev v 
izobraževalnih aktivnostih, kajti ni univerzalne (close and universal) povezave med 
programom, v katerega je udeleženec vpisan, in njegovim dejanskim izobraževalnim 
dosežkom. Izobraževalni programi, ki se jih osebe udeležujejo in/ali uspešno končajo, so 
najboljši in prvi približek spretnosti in zmožnosti, ki jih le-ti dejansko pridobijo. Navedeno 

                                                
25 V gradivu European reference levels for education and training; CEDEFOP Zones of Mutual 
Trust; Final Report – Provisional version July 2004, Mike Coles and Tim Oates; str. 38–39 je 
navedeno, da je ISCED-1997 eden od treh obstoječih metaogrodij kvalifikacij (poleg nove 
bolonjske strukture visokošolskega izobraževanja in evropske strukture ravni za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje iz leta 1985). Le-ta so bila oblikovana, da bi pokrila kvalifikacije 
določenega področja.        
26 Unescov priročnik za uporabo mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja ISCED 
1997; Problemi pri uporabi Isceda 1997 v Sloveniji (zbornik prispevkov); Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport; str. 19–24.    
27 ISCED-1997; UNESCO, November 1997, str.  6.   
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je tudi, da je za taksonomijo, ki temelji na programih, zelo težko zajemati izobraževalne 
aktivnosti, ki niso organizirane kot izobraževalni programi rednega izobraževanja.             

5.3 Koncept, na katerem nastajajo nova ogrodja kvalifikacij (koncept 
učnih izidov –outcome koncept)  
 
Ogrodja kvalifikacij so ne glede na  njihove namene v svojem tehnično-metodološkem 
bistvu klasifikacije, (glej opombo št. 4), ki presegajo klasične statističnoanalitične 
namene, značilne za npr. ISCED-1997. Ogrodja kvalifikacij so orodja za razvoj in ne le 
za razvrščanje kvalifikacij (lahko tudi delnih, posebnih, manjših). Temeljna enota 
razvrščanja v ogrodjih je praviloma kvalifikacija. Kvalifikacije se razvrščajo v ravni. Ravni 
so ključni strukturni element ogrodij, predstavljajo niz zaporednih korakov (razvojno 
kontinuiteto), ki so izraženi kot območja generičnih izidov, po katerih je mogoče 
razmeščati tipične kvalifikacije. Ravni so pragmatična umetna tvorba, razvijejo se v 
daljšem obdobju. Predvideno evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje naj bi 
imelo 8 referenčnih ravni (6., 7. in 8. za visokošolske kvalifikacije), opredeljenih z 
opisniki generičnih učnih izidov. 
Posameznik doseže neko kvalifikacijo, ko pristojni organ ugotovi, da je njegovo učenje 
doseglo določen standard znanja, spretnosti in splošnih zmožnosti. Standard učnih 
izidov se potrjuje s postopkom ocenjevanja ali uspešnim dokončanjem izobraževalnega 
programa. Učni izid je niz znanja, spretnosti in zmožnosti, ki jih je posameznik pridobil 
in/ali jih je posameznik sposoben dokazati po dokončanem učnem procesu. Učenje in 
ocenjevanje za pridobitev kvalifikacije lahko poteka s programom izobraževanja in/ali 
izkušenj na delovnem mestu. Kvalifikacija pomeni javno priznanje vrednosti na trgu dela 
in v nadaljnjem izobraževanju, lahko pa tudi z zakonom določeno licenco za opravljanje 
dejavnosti. Kvalifikacije se razvrščajo glede na niz meril za doseženo raven učenja. Ta 
niz meril je lahko vsebovan v samih opisnikih kvalifikacij ali pa je določen v obliki sklopa 
opisnikov ravni. Ta merila oziroma opisnike praviloma sestavljajo značilnosti oziroma 
atributi: znanje, spretnosti ter osebne in poklicne zmožnosti z vidika komunikacijskih in 
socialnih spretnosti, zmožnosti »učiti se učiti«, vodenja ljudi in projektov28.  

5.4 Nacionalna praksa 
 
V slovenskem nacionalnem okolju je v uporabi več šifrantov in lestvic 
izobraževalnih/študijskih programov, šol, izobrazbe in usposobljenosti (so nepovezljive 
in zastarele). V povezavi z oblikovanjem konceptualnega okvira KLASIUS-a je treba 
poudariti predvsem lestvico stopenj strokovne izobrazbe, ki je povzeta iz predpisa 
nekdanje Jugoslavije, tako imenovanega Družbenega dogovora o enotnih temeljih za 
klasifikacijo  poklicev in izobrazbe29 (v nadaljevanju Družbeni dogovor). Čeprav lestvica 
ni bila prevzeta v slovenski pravni red, je razvrstitev izobrazbe po različici te lestvice še 
zdaj vsebovana v nekaterih kolektivnih pogodbah, kadrovskih predpisih in kadrovskih 
informacijskih sistemih delodajalcev.  Po njem naj bi bili poklici in izobrazba razvrščeni 
po zahtevnosti dela in izobraževalnega programa določene zahtevnostne ravni od I do 
VIII (s še dvema podkategorijama VI/2 in VII/2). Posamične kategorije zahtevnosti dela 

                                                
28 Povzeto po gradivu Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning – 
Commission Staff Working Document. Brussels, 8. 7. 2005, SEC (2005) 957, Commission of the 
European Communities. 
29 Družbeni dogovor o enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe; Uradni list 
SFRJ, št. 29/1980.  
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so bile opisane z atributi: kompleksnost – sestavljenost nalog in postopkov, ponavljanje 
oziroma raznovrstnost, predvidljivost in določenost nalog in postopkov, odgovornost, 
vodenje ipd. Ti atributi so bili hkrati del meril za razvrščanje poklica – dela, ki ga je 
opravljal posameznik, v stopenjske kategorije zahtevnosti dela. Drugi sklop meril je 
sestavljal opis potrebnega znanja (splošno – teoretično znanje, strokovno znanje), 
spretnosti, sposobnosti za opravljanje dela v posamični zahtevnostni kategoriji dela. Ti 
opisi so sestavljali tako imenovane značilnosti smotrov in vsebine izobraževanja, ki so 
bili hkrati tudi atributi/merila za razvrščanje strokovne izobrazbe v posamične kategorije 
stopenj strokovne izobrazbe. To orodje je bilo med drugim namenjeno pripravi in razvoju 
izobraževalnih programov. Pod pojmom strokovna izobrazba so bile razumljene splošno 
in strokovno znanje ter spretnosti, ki so nujne za opravljanje določenih del in nalog ter za 
uspešno »samoupravljanje«.    

5.5 Koncept KLASIUS-SRV (koncept smiselne povezave vhodnih in 
izhodnih značilnosti – input in outcome koncept)   
 
V KLASIUS-u enota razvrščanja ni »enovita«, enote razvrščanja so tako aktivnosti kot 
izidi izobraževanja in usposabljanja (glej točko 2. Opredelitev ključnih pojmov).  
Za osrednji konstrukcijski element klasifikacije KLASIUS-SRV so postavljene ravni. 
Ravni so statističnoanalitična kategorija (umetna tvorba), ki jih je treba razumeti kot 
zaporedje korakov (stopnjevanje učnega izkustva in učnih zmožnosti): 

− bodisi z vidika urejenega niza kategorij (ki jih predstavljajo skupine aktivnosti, 
npr. programov), izraženih z značilnostmi – atributi (kot so minimalna/tipična 
kvalifikacija, ki se zahteva za vstop v program, tipično oziroma tipično skupno 
teoretično trajanje programa, tipična prehodnost v nadaljnje izobraževanje), ki so 
hkrati  splošna posredna merila za vsebino aktivnosti in izidov in s tem za njihovo 
razvrščanje,   

− bodisi z vidika urejenega niza kategorij (ki jih predstavljajo skupine izidov, npr. 
javnoveljavna izobrazba ali nacionalne poklicne kvalifikacije, pridobljene v 
certifikatnem sistemu), izraženih z intervali – območji generičnih učnih izidov (tj. 
določenih naborov znanja, spretnosti in zmožnosti) kot bolj neposrednih meril za 
vsebino aktivnosti in izidov in s tem za njihovo razvrščanje. 

 
Tak pristop omogoča, da se na iste ravni (oz. podravni), sicer z oznako segmenta, po 
načelu največje skladnosti (glej točko 7. Načela uporabe in razvrščanja s KLASIUS-om) 
lahko razvrščajo tako javnoveljavni izobraževalni programi in z njimi dosežena 
javnoveljavna izobrazba kot tudi nacionalne poklicne kvalifikacije, pridobljene v 
certifikatnem sistemu, po potrebi pa tudi druge aktivnosti in izidi, pridobljeni zunaj 
formalnega oziroma rednega šolskega stopenjskega izobraževanja.  

5.6 Oblika in zgradba KLASIUS-SRV 
 
KLASIUS-SRV  je hierarhična kombinirana klasifikacija. S statističnega vidika so skupine 
oziroma kategorije, ki sestavljajo klasifikacije, obravnavane kot vrednosti izbrane 
spremenljivke, po kateri opazujemo enote. Kategorije KLASIUS-SRV so hkrati 
opredeljene po več značilnostih – klasifikacijskih spremenljivkah. V posamično kategorijo 
določene hierarhične ravni te klasifikacije spadajo enote – aktivnosti in/ali izidi, ki 
ustrezajo oziroma zadoščajo določeni kombinaciji opazovanih značilnosti vsebin 
aktivnosti ali izidov (enote so homogene glede na določen niz značilnosti). Te značilnosti 
so izražene z glavnima večrazsežnostnima klasifikacijskima spremenljivkama, to je s 
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segmentom in z ravnjo ter z odvisno spremenljivko vrsta, ki podrobneje razvršča 
aktivnosti in izide znotraj segmenta in ravni (oz. podravni), in sicer s pomočjo dodatnih 
meril, značilnih za posamezen segment oziroma posamezno raven.   

5.7 Klasifikacijska spremenljivka segment   
 
Segment pomeni del kompleksnega sistema vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, 
izpopolnjevanja, učenja, ki ima podobne značilnosti iz najširšega vidika ciljev, 
organiziranosti in veljavnosti. Segment je klasifikacijska spremenljivka, ki razvršča 
aktivnosti in izide glede na značilnosti izobraževanja in usposabljanja iz najširšega vidika 
ciljev, organiziranosti in veljavnosti.      
 
V tem kontekstu KLASIUS-SRV razločuje naslednje vrednosti klasifikacijske 
spremenljivke segment:  
 

− temeljno stopenjsko izobraževanje, 
− certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
− dopolnilno izobraževanje. 

 

Temeljno stopenjsko izobraževanje kot sistematično, vnaprej načrtovano in 
organizirano dejavnost vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, kjer se običajno ves čas 
trajanja preverjajo doseženo znanje, spretnosti in zmožnosti. Posamezna »stopnja«30 
izobraževanja se konča s pridobitvijo spričevala, diplome ali drugih dokazil, s katerimi 
posamezniki dokazujejo javnoveljavno izobrazbo. Zaključek izobraževanja na določeni 
stopnji posamezniku omogoča nadaljevanje izobraževanja na naslednji, praviloma višji 
stopnji.  
 
Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju certifikatni 
sistem NPK) kot sistem, ki omogoča pridobivanje delovne poklicne oziroma strokovne 
usposobljenosti za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica 
na določeni ravni zahtevnosti. Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija se izkazuje z 
javno listino.  
 
Dopolnilno izobraževanje kot izobraževanje in usposabljanje, ki dopolnjuje, poglablja 
in širi znanje, spretnosti in zmožnosti posameznika za življenje in delo. Po končanem 
izobraževanju udeleženec praviloma dobi potrdilo, ki je lahko pogoj za zaposlitev ali 
nadaljnje opravljanje dela, ne predstavlja pa kvalifikacije za vstop v izobraževanje na 
višji ravni, ki je namenjeno pridobitvi javnoveljavne izobrazbe na višji ravni.  
 
 

                                                
30 v kontekstu KLASIUS-a ima izraz »stopnja« enakovreden pomen kot v zakonskih predpisih, ki 
so v različnih časovnih obdobjih urejali področje izobraževanja in usposabljanja, »stopnja« se 
nanaša na v zakonskih predpisih točno določeno izobraževanje oziroma izobrazbo. KLASIUS 
uvaja izraz »raven«, ki se v tehnično-operativnem smislu nekoliko razlikuje od izraza »stopnja«. 
Raven aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja je statističnoanalitična kategorija, torej 
umetna tvorba, ki omogoča enotno evidentiranje, analiziranje in izkazovanje izobraževanja 
oziroma izobrazbe, nanašajočih se na različne časovne in zakonske okvire.    
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5.8 Klasifikacijska spremenljivka raven   
 
Raven je klasifikacijska spremenljivka, ki razvršča aktivnosti in izide glede na zahtevnost 
in zapletenost njihove vsebine. Podraven je dopolnilna razsežnost klasifikacijske 
spremenljivke raven, ki predvsem v segmentu temeljno stopenjsko izobraževanje 
omogoča razločevanje vmesnih, končnih aktivnosti in izidov, ki navadno pomenijo polno 
usposobljenost za zaposlitev in omogočajo nadaljevanje izobraževanja v višjih letnikih 
različnih izobraževalnih programov na isti ravni.   
 
 
V KLASIUS-SRV je raven statističnoanalitična kategorija, torej umetna tvorba, ki 
omogoča enotno evidentiranje, analiziranje in izkazovanje izobraževanja oziroma 
izobrazbe, nacionalnih poklicnih kvalifikacij (aktivnosti in izidov), ki jih je prebivalstvo 
doseglo v različnih časovnih in zakonskih okvirih. Ravni nimajo posebnih lastnih 
poimenovanj (le npr.: »tretja raven«), saj širitev klasifikacijskega sistema na druge 
segmente izobraževanja in usposabljanja (certifikatni sistem nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij; dopolnilno izobraževanje) presega možnost poimenovanj z izrazi, ki izhajajo 
zgolj iz temeljnega stopenjskega izobraževanja, kakršna je bila običajna dosedanja 
praksa. To omogoča večjo stabilnost klasifikacijskega sistema, saj je manj odvisen od 
sprememb in novih poimenovanj »stopenj in vrst« izobraževanja/izobrazbe, navedenih v 
zakonskih predpisih.          
 
Ravni predstavljajo glavne korake pri napredovanju od manj zapletenih k bolj zapletenim 
učnim izkušnjam in učnim zmožnostim.  
 
Ravni so izražene: 

− z značilnostmi – atributi (kot so: minimalna/tipična kvalifikacija, ki se zahteva za 
vstop v program, tipično oziroma tipično skupno teoretično trajanje programa, 
tipična prehodnost v nadaljnje izobraževanje), ki so hkrati  splošna posredna 
merila za vsebino aktivnosti in izidov in s tem za njihovo razvrščanje,   

− z intervali – območji generičnih učnih izidov (tj. določenih naborov znanja, 
spretnosti in zmožnosti) kot bolj neposrednih meril za vsebino aktivnosti in izidov 
in za njihovo razvrščanje. 

 
KLASIUS-SRV vsebuje 8-ravensko lestvico, z opisniki oziroma s splošnimi posrednimi 
merili, ki opredeljujejo posamezno raven. Struktura ravni, vključno s številom ravni, 
izhaja iz nacionalne prakse, nadgrajena je z novejšimi nacionalnimi usmeritvami oziroma 
politikami, vezanimi na prenovo visokega šolstva v skladu z Bolonjsko deklaracijo ter na 
prenovo poklicnega in strokovnega (nižjega, srednjega, višjega) šolstva oziroma 
izobraževanja in usposabljanja v skladu s Kopenhagensko deklaracijo. Struktura ravni 
upošteva tradicionalne nacionalne tranzicijske točke – tj. točke prehodov od osnovnega 
prek raznovrstnega srednjega, višjega in/ali raznovrstnega visokega izobraževanja do 
doktorata znanosti. Opisniki ravni (vidik učnih izidov – naborov znanj, spretnosti, 
zmožnosti) se delno zgledujejo po opisnikih, ki jih vsebuje predlog EU-ja31 za model 
evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje, predvsem pa temeljijo na 
razpoložljivih nacionalnih dokumentih in gradivih, ki vsebujejo formalne smernice, 
                                                
31 Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning – Commission Staff 
Working Document. Brussels, 8. 7. 2005, SEC (2005) 957, Commission of the European 
Communities).  
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temeljne cilje, izhodišča za pripravo izobraževalnih in študijskih programov oziroma 
podlag za javnoveljavno preverjanje in potrjevanje znanj in spretnosti.      
 
 
V sedanjem kontekstu KLASIUS-SRV razločuje naslednje vrednosti klasifikacijske 
spremenljivke raven:  
 

− prva raven (raven 1),  
− druga raven (raven 2),  
− tretja raven (raven 3),   
− četrta raven (raven 4),  
− peta raven (raven 5),   
− šesta raven (raven 6),  
− sedma raven (raven 7),   
− osma raven (raven 8).   

 
Zaradi državnih in mednarodnih statističnoanalitičnih potreb sta dodani še dve vrednosti 
- kategoriji ravni s poimenovanji: »pred prvo ravnjo« (s kodno oznako 0) in »drugje 
nerazporejeno« (s kodno oznako 9), dve ravni pa sestavljata podravni, in sicer:  
 

− šesto raven podraven 6/1 in podraven 6/2, 
− osmo raven podraven 8/1 in podraven 8/2.    

 
 
Pri razvrščanju posamičnih izobraževalnih aktivnosti in izidov oziroma njihovih skupin na 
ravni (oz. podravni) se uporablja načelo največje skladnosti (glej točko 7. Načela 
uporabe in razvrščanja s KLASIUS-om).  
 
Uporaba načela največje skladnosti pri razvrščanju posamičnih aktivnosti in izidov 
oziroma njihovih skupin na ravni (oz. podravni) pomeni, da se umestitev določenih 
aktivnosti in izidov oziroma njihovih skupin na točno določeno raven (oz. podraven) 
opravi glede na to, s katerimi splošnimi posrednimi merili oziroma opisnikom se 
značilnosti teh določenih aktivnosti in izidov oziroma njihove skupine najbolj ujemajo, pri 
čemer pa ni nujno, da se ujemajo z vsemi elementi opisnika, oziroma da sploh obsegajo 
vse elemente – značilnosti, ki jih vključujejo opisniki oziroma splošna posredna merila.  
 

Ravni in podravni so razvidne iz Preglednice 1: Ravni in podravni aktivnosti in izidov 
izobraževanja in usposabljanja (Opisniki oziroma splošna posredna merila za 
opredeljevanje ravni in podravni). 

 



  

Preglednica 1: RAVNI IN PODRAVNI AKTIVNOSTI IN IZIDOV IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA (Opisniki oziroma splošna posredna merila za opredeljevanje ravni in podravni) 

  

 
Raven/ 

podraven  

- 
  

 
0 - 

 
Znanje: najosnovnejše splošno znanje, ki omogoča 
nadaljnje učenje. 
Spretnosti: izkazovanje praktičnih spretnosti za opravljanje 
enostavnih, ponavljajočih se opravil ali kratkega niza 
enostavnih opravil v kontroliranem okolju. 
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v podrobno 
opredeljenem in zelo strukturiranem okolju. 
Usposobljenost učenja podatkov in osnovnih ponavljajočih 
se spretnosti v dobro strukturiranem in nadzorovanem 
okolju. 
  

 
1 
 
 

 
Vstopni pogoj: starost 6 let v 9-letno OŠ 
oziroma 7 let v 8-letno OŠ. 
 
Trajanje: 6 let  v 9-letni OŠ (1.–6. razred) 
oziroma 4 leta v 8-letni OŠ (1.–4. razred).       
 
  

 
Znanje: splošno in uporabno znanje, ki ni usmerjeno k 
specifičnemu poklicnemu področju, temveč predstavlja 
podlago za nadaljnje sistematično učenje.  
Spretnosti: izkazovanje praktičnih spretnosti, vključno z 
uporabo ustreznih orodij. Spretnosti za izvajanje 
enostavnih, ponavljajočih se opravil, sestavljenih iz 
manjšega števila operacij, na podlagi ustnih ali pisnih 
navodil po predpisanem postopku.  
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v predvidljivem in 
strukturiranem kontekstu, v zmernem obsegu funkcij in po 
navodilih. Osnovna bralna in matematična pismenost ter 
usposobljenost za pridobivanje novih znanj in spretnosti v 
strukturiranem in nadzorovanem okolju. 
 

 
2 
 
 

 
Vstopni pogoj: (jih ni, ker izobraževanje poteka 
kontinuirano v enoviti obvezni OŠ). 
 
Trajanje: 3 leta  v 9-letni OŠ (7.–9. razred) 
oziroma 4 leta v 8-letni OŠ (5.–8. razred).       
 
  

 
Znanje: pretežno praktično, življenjsko in poklicno 
uporabno znanje z nekaj teoretične podlage, pridobljeno 
predvsem na podlagi proučevanja primerov ter 
posnemanja in urjenja. 
Spretnosti: izkazovanje praktičnih in miselnih spretnosti 
omejenega obsega, vključno z uporabo ustreznih orodij. 
Uporabljanje znanih rešitev pri reševanju predvidljivih 
problemov v omejenem obsegu. Spretnosti za izvajanje 
relativno preglednih, standardiziranih delovnih opravil.  
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v omejenem 
kontekstu, po navodilih, z omejeno samostojnostjo in 
znotraj znanih homogenih skupin. Funkcionalna bralna in 
matematična pismenost ter usposobljenost za 
pridobivanje novih znanj in spretnosti ob ustreznem 
vodenju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 

 
Vstopni pogoj (tipično):  lahko tudi 
nedokončano osnovnošolsko izobraževanje.  
 
Trajanje (tipično):  2,5 leta. 
 



 21 

  

 
Raven/ 

podraven  

 
Znanje: pretežno praktično uporabno znanje, dopolnjeno s 
poznavanjem teoretičnih načel, zlasti tistih iz stroke, s tem 
da ima prednost proučevanje primerov pred načeli 
znanstvene sistematičnosti. Pri izobraževanju in 
usposabljanju poklicnih spretnosti ima izobraževanje, ki 
temelji na analitičnem mišljenju, enakovreden pomen kot 
posnemanje. Delež splošnega znanja omogoča nadaljnje 
učenje. 
Spretnosti: izkazovanje spretnosti, ki so glede na območje 
delovanja široke in specializirane, vključno z uporabo 
ustreznih orodij. Uporabljanje znanih rešitev pri reševanju 
različnih predvidljivih problemov, lahko tudi v netipičnih 
situacijah. Spretnosti za izvajanje relativno preglednih, 
manj standardiziranih delovnih opravil, s poudarkom na 
obvladovanju različnih tehnik dela in različnih tehnoloških 
postopkov, povezanih z delovnimi opravili. 
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v znanem in manj 
znanem okolju z večjo stopnjo odgovornosti in 
samostojnosti. Prevzemanje odgovornosti za lastnosti in 
kakovost proizvodov/storitev, povezanih z delovnimi 
opravili oz. delovnim procesom. Prevzemanje 
odgovornosti za lastno učenje. Pridobivanje novega 
znanja in spretnosti v nadzorovanem okolju. 
  

 
 
4 
 
 

 
Vstopni pogoj (tipično): končana osnovna šola. 
 
Trajanje (tipično): 3 leta. 
 
 
 
 

 
Znanje: teoretično in praktično znanje, pridobljeno s 
spoznavanjem različnih znanstvenih področij in/ali 
teoretičnih načel, ki je podlaga za razumevanje stroke, in 
predstavlja skupni temelj za nadaljnje učenje. 
Spoznavanje teoretičnih načel temelji na načelih 
sistematičnosti, znanstvene utemeljenosti in 
eksemplaričnosti. Znanje je lahko na nekaterih področjih 
nekoliko poglobljeno. 
Spretnosti: izkazovanje spretnosti, ki so glede na območje 
delovanja široke, in so lahko tudi specializirane, vključno z 
uporabo ustreznih orodij. Ovrednotenje in uporaba 
informacij za oblikovanje odločitev in rešitev različnih 
problemov oziroma netipičnih situacij. Oblikovanje rešitev 
v povezavi z dobro opredeljenimi abstraktnimi problemi. 
Spretnosti za izvajanje manj standardiziranih, predvsem 
pa nestandardiziranih delovnih opravil (povezanih s 
tehnologijo dela, s pripravo in kontrolo dela, posebej z 
vidika kakovosti dela). 
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v različnih in 
specifičnih okoljih za prevzemanje odgovornosti za 
lastnosti in kakovost proizvodov/storitev, povezanih z 
delovnimi opravili oz. delovnim procesom. Izkazovanje 
nekaj pobude in neodvisnosti pri izvajanju opredeljenih 
aktivnosti. Delovanje v številnih, kompleksnih in 
heterogenih skupinah. Prevzemanje odgovornosti za 
lastno učenje. Pridobivanje novega znanja in spretnosti ob 
ustreznem vodenju. 

 
5 
 
 

 
Vstopni pogoj (tipično): končana osnovna šola. 
 
Trajanje (tipično): 4–5 let. 
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Raven/ 

podraven  

 
Znanje: strokovno in teoretično znanje na določenem 
področju ter praktično znanje za samostojno reševanje 
konkretne strokovne problematike. Znanje vključuje nekaj 
teoretičnih konceptov in abstraktno mišljenje, ki je značilno 
poglobljeno na nekaterih področjih. Poglobljeno 
sistematično strokovno znanje omogoča razvijanje 
sposobnosti za reševanje zahtevnejših problemov v 
delovnih procesih. 
Spretnosti: izkazovanje spretnosti, ki so glede na območje 
delovanja obsežne, praviloma specializirane, vključno z 
uporabo ustreznih orodij, povezanih s področjem 
izobraževanja in usposabljanja. Spretnosti za izvajanje 
zahtevnejših operativno-strokovnih opravil, povezanih z 
deli v pripravi in kontroli delovnih procesov, posebej pa še 
z deli v organizaciji in vodenju delovnega procesa. 
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v različnih in 
specifičnih okoljih, z elementi nerutinske in ustvarjalne 
aktivnosti. Uporaba teoretičnih konceptov in/ali strokovnih 
znanj in spretnosti za reševanje posameznih delovnih 
problemov s strokovnega področja. Osebno samostojno 
delovanje, pogosto prevzemanje odgovornosti za delo 
drugih in/ali za organizacijo in alokacijo virov. Delovanje v 
številnih, kompleksnih in heterogenih skupinah. Zmožnost 
prepoznavanja lastnih izobraževalnih potreb in 
vrednotenja rezultatov lastnega učenja v okviru 
strukturiranega učnega okolja, pomoč drugim pri 
odkrivanju učnih potreb.      
 

 
6/1 

 

 
Vstopni pogoj (tipično):  spričevalo o 
uspešnem končanju srednjega strokovnega ali 
splošnega izobraževanja, druge enakovredne 
listine.  
 
Trajanje (tipično): 2–2,5 leta. 
 
Prehodnost (tipično): nadaljevanje 
izobraževanja na ravni 6/2. 
 
 
 
 

 
Znanje: poglobljeno strokovno in teoretično znanje na 
določenem področju, podprto s širšo teoretično in 
metodološko osnovo. 
Spretnosti: izkazovanje in uporaba strokovnih  tehničnih, 
ustvarjalnih, konceptualnih spretnosti in orodij, povezanih 
s področjem izobraževanja in usposabljanja. Delovanje na 
podlagi oblikovanja ustreznih strokovnih mnenj v planskih, 
tehničnih, proizvodnih, ipd. in/ali nadzornih funkcijah v 
povezavi s proizvodi, storitvami, operacijami in procesi. 
Spretnosti za obvladovanje zahtevnih, kompleksnih 
delovnih procesov, sposobnost za samostojno uporabo 
znanja v novih, netipičnih delovnih situacijah. 
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v številnih 
različnih okoljih in v različnih funkcijah, v katerih so 
potrebne spretnosti diagnosticiranja in ustvarjalnega 
reševanja problemov. Sprejemanje odgovornosti za 
določanje in doseganje lastnih rezultatov dela in/ali 
rezultatov dela skupine. Prevzemanje nadzorne 
odgovornosti za delo drugih na opredeljenih področjih 
dela. Usposobljenost za argumentirano razpravo in 
reševanje problemov v stroki. Zmožnost prevzemanja 
pobude za lastno učenje, usposobljenost za 
prepoznavanje lastnih potreb po učenju in za interaktivno 
učenje v skupini. 
 
 
 

 
6/2 

 
Vstopni pogoj (tipično):  spričevalo o 
uspešnem končanju srednjega strokovnega ali 
splošnega izobraževanja ali diploma o 
končanem višješolskem izobraževanju.   
 
Trajanje (tipično): 3–4 leta. 
 
Prehodnost (tipično): nadaljevanje 
izobraževanja na ravni 7. 
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Raven/ 

podraven  

 
Znanje: poglobljeno teoretično, metodološko in analitično 
znanje z osnovami raziskovalnega dela, ki je osnova za 
zelo zahtevno strokovno delo.     
Spretnosti: izkazovanje obvladovanja spretnosti in orodij 
kompleksnih specializiranih področij, praviloma na 
ekspertni ravni. Spretnosti za obvladovanje zelo 
zahtevnih, kompleksnih delovnih procesov, sposobnost za 
stalno samostojno uporabo znanja, predvsem v novih, 
nepredvidljivih delovnih situacijah, obvladovanje 
načrtovanja in vodenja delovnega procesa.   
Zmožnosti: usposobljenost za uporabo znanja in 
razumevanja ter zmožnost reševanja problemov v novih 
ali neobičajnih razmerah v širših ali večdisciplinarnih  
kontekstih, povezanih s področjem študija (stroke). 
Sprejemanje odgovornosti za vse glede na odločitve, 
povezane aktivnosti oz. procese. Vodenje številnih, 
raznovrstnih, kompleksnih, heterogenih skupin. 
Usposobljenost za neodvisno, profesionalno in etično 
usmerjanje lastnega učenja v različnih, manj običajnih 
kontekstih.      

 
7 
 
 

 
Vstopni pogoj (tipično):  diploma, ki izkazuje 
uspešno končanje visokošolskega 
izobraževanja na podravni 6/2 oziroma 
spričevalo o uspešnem končanju splošnega, 
pod dodatnimi pogoji tudi srednjega 
strokovnega izobraževanja (velja za enovite 
študijske programe prve in druge bolonjske 
stopnje in visokošolske univerzitetne (prejšnje) 
študijske programe). 
 
Trajanje (tipično oz. tipično  skupno 
teoretično): 4 do 6 let od začetka ravni 6, in 
sicer: 1-2 leti po končanem izobraževanju na 
podravni 6/2 oziroma 4 do 6 let po končanem 
splošnem ali srednjem strokovnem 
izobraževanju na ravni 5.   
 
Prehodnost (tipično): nadaljevanje 
izobraževanja na podravni 8/1 in/ali podravni 
8/2. 
 

 
Znanje: poglobljeno znanje za izvirno raziskovalno in 
znanstveno delo, ki ustvarja novo znanje in izpolnjuje 
merila za znanstveno objavljanje. 
Spretnosti: izkazovanje spretnosti za izvajanje 
najzahtevnejših del, vključno z udeležbo pri 
znanstvenoraziskovalnih projektih ter reševanje teoretičnih 
in praktičnih problemov v posebnih delovnih situacijah. 
Zmožnosti: usposobljenost za uporabo znanja pri 
reševanju kompleksnih problemov tudi v nepredvidljivih in 
slabo opredeljenih kontekstih v okviru stroke. 
Usposobljenost za bazično in/ali uporabno 
znanstvenoraziskovalno delo. Sposobnost 
samoocenjevanja in avtonomno usmerjanje lastnega 
strokovnega razvoja. 
 

 
8/1 

 
 

 
Vstopni pogoj (tipično): diploma, ki dokazuje 
uspešno končanje visokošolskega 
izobraževanja na ravni 7.   
 
Trajanje (tipično): 2 leti.  
 
Prehodnost (tipično): nadaljevanje 
izobraževanja na podravni 8/2. 
 

 
Znanje: poglobljeno znanje za samostojno izvirno 
raziskovalno in znanstveno delo, ki ustvarja novo znanje, 
ki je v vrhu določene vede ali stroke in izpolnjuje merila za 
znanstveno objavljanje v mednarodnem prostoru. 
Spretnosti: izkazovanje spretnosti za izvajanje 
najzahtevnejših del, vključno z načrtovanjem in 
usklajevanjem znanstvenoraziskovalnih projektov ter 
reševanjem najzapletenejših teoretičnih in praktičnih 
problemov in oblikovanjem modelov za prenos 
raziskovalnih dosežkov. 
Zmožnosti: usposobljenost za ustvarjanje in interpretacijo 
novega znanja ter iskanje odgovorov na abstraktna in 
najbolj kompleksna vprašanja v profesionalnem in 
sorodnih kontekstih. Usposobljenost za sodelovanje v 
kritičnem dialogu ter zmožnost odgovornega presojanja 
posledic uporabe novega znanja v različnih kontekstih.  
 

 
8/2 

 
Vstopni pogoj (tipično): diploma, ki dokazuje 
uspešno končanje visokošolskega 
izobraževanja na ravni 7.   
 
Trajanje (tipično): 3–4 leta.  
 
 
 
Vstopni pogoj (tipično): diploma, ki dokazuje 
uspešno končanje znanstvenega magisterija 
ali specializacije po uspešno končanem 
visokošolskem izobraževanju na ravni 7. 
 
Trajanje (tipično): 2 leti.  
 



  

5.9 Klasifikacijska spremenljivka vrsta in dodatna merila za določanje 
vrst aktivnosti in izidov 
 
Vrsta je odvisna klasifikacijska spremenljivka, ki podrobneje razvršča aktivnosti in izide 
znotraj segmenta in ravni, in sicer s pomočjo dodatnih meril, značilnih za posamezen 
segment oziroma raven.  
 
Dodatna merila za določanje vrst aktivnosti izidov znotraj segmenta temeljno stopenjsko 
izobraževanje so: 

o prevladujoča vsebina/temeljni cilji; naravnanost (splošnejše in bolj 
teoretično ali bolj poklicno in strokovno naravnano 
izobraževanje/izobrazba; izobraževanje za nadaljnje izobraževanje in/ali 
za delo); 

o vstopni pogoji oziroma predhodno izobraževanje/izobrazba, ki omogoča 
pridobitev te izobrazbe (minimalni vstopni pogoji oziroma tipične vstopne 
kvalifikacije);  

o trajanje oziroma skupno teoretično trajanje izobraževanja (tipičnih 
programov); kreditno ovrednotenje, če obstaja; 

o prehodnost (tipična) v nadaljnje izobraževanje,   
o organizacijski okvir (npr. izobraževalni program); institucionalno okolje 

(šolsko izvajanje programa, izvajanje programa pri delodajalcu …), način 
izvajanja oziroma prilagoditve izobraževanja; 

o končanje izobraževanja: na primer zaključni izpit;    
o listine, ki dokazujejo uspešen zaključek izobraževanja oziroma pridobitev 

izobrazbe (spričevala in diplome z nazivom poklicne oziroma strokovne 
izobrazbe ter strokovnega oziroma znanstvenega naslova; certifikati);  

o podobnost z aktivnostmi in izidi (izobraževalnimi programi in 
izobrazbami), ki jih je bilo mogoče pridobiti v prejšnjih izobraževalnih 
sistemih. 

S pomočjo dodatnih meril so bolj detajlno opredeljene oziroma razdelane podrobne 
skupine vrst aktivnosti in izidov le v segmentu temeljno stopenjsko izobraževanje, v 
segmentih certifikatni sistem NPK in dopolnilno izobraževanje32, ima vsaka raven (oz. 
podraven) le po eno skupno – enotno podrobno skupino vrst aktivnosti in izidov. 
 
Preglednica 2: Shema strukture KLASIUS-SRV 

Klasifikacijska 
Raven 

Ime klasifikacijske 
ravni 

Vzorec 
klasifikacijske  
ravni (kode) 

Spremenljivke 

Prva Široka skupina  vrst  1 Segment  
Druga Ožja skupina vrst  12 Raven  
Tretja Ožja podskupina vrst 123 Podraven 

Četrta Podrobna skupina vrst  12344 

Odvisna spremenljivka vrsta oz. več 
dodatnih meril: prevladujoča 
vsebine/temeljni cilj – naravnanost 
(splošno/poklicno), trajanje, 
prehodnost itd.   

                                                
32 V Klasifikacijskem sistemu izobraževanja, osnutek 1.0, marec, ki je objavljen v publikaciji 
Razvojna vprašanja statistike – Zasnova klasifikacijskega sistema izobraževanja – marec 2005, 
SURS, december 2005, je razvidna poskusna delovna inačica opredelitve dodatnih meril oziroma 
vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov v segmentu dopolnilnega izobraževanja.        
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6. DRUGI PODSISTEM – KLASIFIKACIJA PODROČIJ 
IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV (KLASIUS-P) 
 
 
Drugi podsistem razvršča aktivnosti in izide glede na njihovo predmetnospecifično 
značilnost oziroma vsebino. Sestavlja ga neodvisna klasifikacijska spremenljivka 
področje. Vrednosti te izbrane spremenljivke predstavljajo skupine oziroma kategorije 
Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov (z oznako KLASIUS-P). 
 
KLASIUS-P temelji na mednarodni klasifikaciji izobraževanja ISCED-199733, in sicer v 
delu, ki se nanaša na področja izobraževanja oziroma na iz ISCED-1997 izvedeni 
Eurostatovi Klasifikaciji področij izobraževanja in usposabljanja34. Kategorije KLASIUS-P 
so s tega vidika neposredno mednarodno primerljive do vključno tretje klasifikacijske 
ravni.  
 
 
KLASIUS-P je hierarhična klasifikacija in ima  štiri klasifikacijske ravni. Pri mednarodnem 
zbiranju podatkov uporabljamo v glavnem prvi dve klasifikacijski ravni oziroma 1. in 2. 
kodno mesto. Z uporabo tretjega in četrtega kodnega mesta postane sistem bolj prožen 
in namenjen zbiranju podatkov za posebne namene. 
  
 
Preglednica 3: Shema strukture KLASIUS-P 
 
Klasifikacijska 
Raven 

Ime klasifikacijske ravni Vzorec 
klasifikacijske  
ravni (kode) 

Prva Široka področja    1 
Druga Ožja področja      12 
Tretja Podrobna področja   123 
Četrta Nacionalnospecifična področja  1234 
 
 
 
 
 

                                                
33 International Standard Classification of education – 1997 (ISCED-1997); UNESCO, 1997. 
ISCED-1997 je orodje za združevanje in prikazovanje primerljive statistike in kazalnikov 
izobraževanja tako v posameznih državah kot med njimi.     
34 Fields of Education and Training, Manuel, December 1999, Eurostat. 
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7. NAČELA UPORABE IN RAZVRŠČANJA S KLASIUS-
om 
 
Posamični deli in kombinacije delov KLASIUS-SRV in KLASIUS-P se skladno z 
Metodološkimi pojasnili klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, 
metodologijami posameznega statističnega raziskovanja in predpisi, ki urejajo vodenje 
posameznih uradnih oziroma administrativnih evidenc, lahko uporabljajo tudi kot 
samostojne klasifikacije. 
 
     
Čeprav je načelo enakovrednosti oziroma čim večje podobnosti vsebin aktivnosti in 
izidov osrednje načelo, na katerem temelji KLASIUS, oziroma osrednje načelo pri 
razvrščanju enot s KLASIUS-om, je treba vsebovane klasifikacije, klasifikacijske 
spremenljivke oziroma merila uporabljati z določeno mero prilagodljivosti. Pri praktični 
uporabi je treba temu osrednjemu teoretičnemu načelu pridružiti še načelo največje 
skladnosti in/ali načelo dominantnosti.      
 

7.1 Načelo največje skladnosti 
 
Uporaba načela največje skladnosti pri razvrščanju aktivnosti in izidov izobraževanja in 
usposabljanja oziroma njihovih skupin na ravni (oz. podravni) pomeni, da se razvrstitev 
določenih aktivnosti in izidov oziroma njihovih skupin na točno določeno raven (oz. 
podraven) opravi glede na to, s katerimi splošnimi posrednimi merili oziroma opisnikom 
ravni (oz. podravni) se značilnosti teh določenih aktivnosti in izidov oziroma njihove 
skupine najbolj ujemajo, pri čemer pa ni nujno, da se ujemajo z vsemi elementi opisnika, 
oziroma da sploh obsegajo vse elemente – značilnosti, ki jih vključujejo opisniki oziroma 
splošna posredna merila.  
 
Na uvedbo in uporabo načela največje skladnosti vpliva kar nekaj dejstev.       
 
Proces pridobivanja znanja, spretnosti in zmožnosti za življenje in delo se zaradi zahtev 
razvoja sodobne družbe (uspešnega, konkurenčnega, na znanju temelječega 
gospodarstva) in politik, ki ta razvoj še dodatno podpirajo in pospešujejo, močno 
spreminja. Zaradi tehnološkega napredka so na voljo vedno prožnejše oblike aktivnosti 
(moduli, naborni sistem kreditnih točk, e-učenje itd.), središčna točka procesa se pomika 
od institucij k posamezniku, od poučevati/izobraževati k učiti se. Posledično se premika 
tudi osredotočenost iz organizacijskih okvirov (praviloma programa) in izvedb 
izobraževanja (to je iz vhodnih (input) značilnosti – atributov institucionaliziranega 
izobraževanja) k izidom – opredelitvam/navedbam, kaj se od učenca pričakuje, da zna, 
razume in/ali je sposoben storiti na koncu učnega obdobja (to je k izhodnim (outcome) 
značilnostim – atributom vseživljenjskega učenja).      
 
Prenova nacionalnega sistema izobraževanja in usposabljanja bo sledila oziroma sledi 
tem razvojnim trendom, med drugim tudi z izdelavo jasneje in podrobneje opredeljenih 
standardov znanj, poklicnih standardov, ciljev izobraževanja in drugih oblik učnih izidov 
(navedb, kaj se od učenca pričakuje, da zna, razume in/ali je sposoben storiti na koncu 
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učnega obdobja), in sicer kot podlag za oblikovanje organizacijskih okvirov 
izobraževanja (programov), kot tudi podlag za preverjanje in potrjevanje znanj, 
spretnosti in zmožnosti, pridobljenih po drugih poteh (npr. katalogi za NPK). Skladno s 
tem se bosta povečevali razpoložljivost in kakovost podatkov o tovrstnih (izhodnih –
outcome) značilnostih – atributih programov, izobrazbe/kvalifikacij, ki postajajo ne le 
enakovredna, temveč tudi vse bolj ključna merila za primerjanje oziroma razvrščanje tudi 
v KLASIUS-u.  
 
Ne glede na te usmeritve pa je dejstvo, da za vse dosedanje posamične aktivnosti in 
izide ali njihove skupine vseh podatkov, ki bi jih potrebovali za dosledno (togo) 
primerjanje z merili oziroma opisniki ravni, ki temeljijo na navedbah/izjavah o znanju, 
spretnostih, zmožnostih, ni in jih tudi ne bo na voljo.   
 
Težave, povezane z navedenimi dejstvi oziroma obstoječo stvarnostjo, razrešuje  
hkratna uporaba splošnih posrednih meril za opredeljevanje ravni, kot so: minimalni 
vstopni pogoji oziroma tipična vstopna kvalifikacija ter tipično oziroma tipično skupno 
teoretično trajanje izobraževanja (programa), tipična prehodnost v nadaljnje 
izobraževanje, še zlasti v povezavi z aktivnostmi in izidi temeljnega stopenjskega 
izobraževanja.      
 
Določena mera prilagodljivosti in načelo največje skladnosti sta bila v KLASIUS-SRV 
uporabljena pri oblikovanju in umeščanju obstoječih podrobnih skupin vrst aktivnosti in 
izidov iz segmenta temeljno stopenjsko izobraževanje na ravni (oz. podravni). To načelo 
je treba smiselno upoštevati tudi pri konkretnem nadaljnjem razvrščanju skupin ali 
posamičnih aktivnosti in izidov iz segmenta temeljno stopenjsko izobraževanje.  
Viri – podatkovne podlage, ki so bili uporabljeni za oblikovanje podrobnih skupin vrst 
aktivnosti in izidov oziroma se lahko uporabijo pri konkretnem nadaljnjem razvrščanju 
skupin ali posamičnih aktivnosti in izidov iz segmenta temeljno stopenjsko 
izobraževanje, pa so: izhodišča za pripravo izobraževalnih programov, tipični cilji, 
opredeljeni v sprejetih javnoveljavnih študijskih programih, priloge k diplomam in 
spričevalom, učni načrti, izpitni katalogi, informacije o možnosti prehodov in 
napredovanj, »de facto« in/ali »de jure« historične ekvivalence. 
  
Aktivnosti oziroma izidi niso enaki po obsegu vsebine, nekatere/nekateri so široko 
zasnovani oziroma izpolnjujejo širši obseg namenov oziroma imajo več končnih ciljev, 
nekatere/nekateri so ožji ali specializirani. To pomeni, da določene aktivnosti in izidi ali 
njihove skupine dejansko sploh ne morejo imeti vseh atributov (značilnosti – podatkov), 
ki jih vključujejo merila oziroma opisniki ravni (oz. podravni).  
 
Precej aktivnosti in izidov oziroma njihovih skupin iz segmenta temeljno stopenjsko 
izobraževanje daje možnost tako neposrednega vstopa v zaposlitev (poklicna 
kvalifikacija) kot tudi v izobraževanje na nadaljnji – višji ravni (izobraževalna 
kvalifikacija). Njihove vsebine so glede na to široke, saj razvijajo in vključujejo znanje, 
spretnosti in zmožnosti. Take aktivnosti in izidi teoretično vsebujejo (glej prejšnji 
odstavek) vse atribute (značilnosti – podatke), ki jih vsebujejo tudi merila oziroma 
opisniki ravni (oz. podravni). Ožje po obsegu vsebine, namenih oziroma končnih ciljih pa 
so na primer nacionalne poklicne kvalifikacije, pridobljene v certifikatnem sistemu NPK-
ja, ki so skladno z zakonom, ki jih je uvedel, opredeljene le kot »delovno-poklicna 
usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v 
okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti«. Po obsegu vsebine so praviloma ožje tudi 
aktivnosti oziroma izidi dopolnilnega izobraževanja.   
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Glede na to je bilo načelo največje skladnosti uporabljeno tudi pri oblikovanju in 
umeščanju skupin nacionalnih poklicnih kvalifikacij na ravni (oz. podravni). To načelo je 
treba smiselno upoštevati tudi pri konkretnem nadaljnjem razvrščanju skupin ali 
posamičnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij na ravni (oz. podravni).    
Vir – podatkovne podlage, ki so bile uporabljene za razvrstitev oziroma se lahko 
uporabijo pri konkretnem nadaljnjem razvrščanju skupin nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
ali posamičnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij, so predvsem katalogi standardov 
strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.     
  
Načelo največje skladnosti se uporablja tudi pri neposrednem primerjanju in razvrščanju 
izobraževalnih vsebin (znanj, spretnosti, zmožnosti), pridobljenih v segmentu 
dopolnilnega izobraževanja. Pri konkretnem razvrščanju aktivnosti oziroma izidov, 
pridobljenih s končanjem programov (tečajev ipd.) iz segmenta dopolnilno 
izobraževanje, se upoštevajo morebitni vstopni pogoji v te programe oziroma navedbe, 
katero, predhodno pridobljeno izobrazbo – kvalifikacijo to izobraževanje in usposabljanje 
dopolnjuje ali izpopolnjuje.  Viri – podatkovne podlage so lahko tudi  navodila za 
izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja znanj, spretnosti in zmožnosti, zahteve za 
pridobitev licenc za opravljanje dejavnosti oziroma poklica ipd.    
    

7.2 Načelo dominantnosti 
 
Z uporabo načela dominantnosti pa je mogoče razvrstiti  aktivnosti in izide na področja 
aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti in izidi se razvrščajo v 
skupine širokih, ožjih in podrobnih področij glede na njihovo predmetnospecifično 
vsebino. Zahteva po določeni meri prilagodljivosti in uporabi načela dominantnosti izhaja 
iz dejstva, da aktivnosti oziroma izide tvorijo vsebine, ki so večpredmetne, velikokrat tudi 
interdisciplinarne.   
 
Uporaba načela dominantnosti pomeni, da ima pri umestitvi določene aktivnosti in izida v 
točno določeno področje (bodisi široko, ožje, podrobno) odločilen pomen predmet, ki je 
prevladujoč – dominanten. Ta dominantnost običajno sovpada z največjo količino časa, 
namenjenega  temu predmetu (npr. število ur v predmetniku).      
 
 
 
 


