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PREDGOVOR 

Na Statističnem uradu RS smo se odločili, da širši strokovni javnosti predstavimo naša dosedanja razmišljanja in poskuse, 
povezane s prizadevanji, da bi poleg splošnih podatkov statistike dela in statistike izobraževanja, ki se nanašajo na trg dela, 
spremljali in izkazovali tudi številne povsem posebne podatke, kot so: kakšno vrsto izobrazbe glede na raven in področje 
imajo osebe, ki se zaposlujejo v določenem poklicu, v katerih poklicih se sploh zaposlujejo osebe, kateri so najpogostejši 
poklici v posameznih dejavnostih in podobno.     

Skladno z usmeritvami programa statističnih raziskovanj (Srednjeročni program statističnih raziskovanj za obdobje 2003–2007; 
Uradni list RS, št. 10/2003) želimo zagotavljati osnove za oblikovanje in odločanje s posamičnimi politikami RS – v tem 
primeru predvsem s strategijo razvoja trga dela in s strateškimi cilji na področju izobraževanja.  

Stanje na trgu dela v Sloveniji označujejo med drugim velika izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja. Po zgledu 
evropskega modela uvaja tudi naša nacionalna strategija razvoja trga dela celostni pristop k razvoju trga dela. Strategija 
predpostavlja ravensko aktivno socialno partnerstvo, ki se bo kazalo pri načrtovanju, izvajanju in financiranju politike 
zaposlovanja, temelječem na povečevanju zaposljivosti prebivalstva, pospeševanju podjetništva, povečevanju 
prilagodljivosti podjetij in zaposlenih ter na zagotavljanju enakih možnosti.       

Med pomembnimi strateškimi cilji je dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti. Za dosego 
cilja so predvideni ukrepi in programi (nekateri od njih se že izvajajo). Aktivnosti bodo usmerjene v spodbujanje vključevanja 
zaposlenih in brezposelnih v nadaljnje izobraževanje, preusposabljanje, zmanjševanje obsega osipa iz rednega sistema 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, razvijanje možnosti formalizacije neformalno pridobljenih poklicnih znanj ipd. 
Načrtuje in izvaja se prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja, da bi vsakdo lahko dosegel temeljno poklicno 
izobrazbo ali vsaj javno priznano poklicno kvalifikacijo. Izobraževalni programi bodo omogočali pridobitev izobrazbe za več 
poklicev oz. poklicnih standardov, programi bodo usposabljali in zagotavljali možnosti za razvoj poklicne kariere in mobilnost 
delovne sile. S prenovo poklicnega izobraževanja se predvideva tudi zagotovljanje večjih možnosti za uresničevanje lokalnih 
potreb, večja programska fleksibilnost, avtonomija šol in drugih izvajalcev programov.  

V procese oblikovanja, uresničevanja in spremljanja teh aktivnosti bodo oziroma so že vključene najrazličnejše institucije, 
službe, skupnosti in posamezniki. Oblikujejo in prenavljajo se  metodološke osnove za te aktivnosti. Pomembni elementi 
osnov za te aktivnosti so med drugim tudi ustrezna standardna statističnoanalitična orodja in kakovostni statistični podatki: 
na primer pri metodoloških osnovah za pripravo programov poklicnega in strokovnega izobraževanja – število zaposlenih v 
določenih poklicih, zamenljivost pri zaposlovanju itd.    

S publikacijo želimo prikazati naše rezultate raziskovanja, povezanega s poklicnimi podatki, vključno z rešenimi in še 
odprtimi problemi (viri, klasifikacijami, kakovostjo podatkov itd.), preveriti ustreznost in uporabnost našega dosedanjega 
dela, ustreznost vsebinskega izbora, obsega in načina prikaza poklicnih podatkov, spodbuditi zavest, da so ti statističnih 
podatkih potrebni in  povabiti najrazličnejše institucije, službe, skupnosti in posameznike k sodelovanju in pomoči pri razvoju 
okolja in statističnoanalitičnih orodij, ki bodo omogočala pripravo ustreznih in kakovostnih podatkov. 

Ti poklicni podatki so lahko vsakdanje delovno sredstvo za različne strokovne delavce, ki oblikujejo, spremljajo, izvajajo 
politike in dejavnosti, povezane s trgom dela, lahko so pomembne informacije za posameznike, ki na trgu dela iščejo nove 
možnosti oziroma se na vstop na trg dela šele pripravljajo itd.. 

Vaši predlogi in mnenja, nam bodo zagotovo pomagali pri nadaljnjem delu.        

 

 

 

 

 Mag. Irena Križman 
 generalna direktorica 
 Statističnega urada RS 
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STATISTIČNA ZNAMENJA, OKRAJŠAVE, OZNAKE 
-    ni pojava 

1)   označba za opombo pod tabelo 

 

EKP   Enotna klasifikacija poklicev 

SRDAP   Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 

EU   Evropska unija 

ZPIZ    Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  

ZZZS   Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

SURS   Statistični urad Republike Slovenije   

SKD   Standardna klasifikacija dejavnosti 

SKP   Standardna klasifikacija poklicev 

ISCO-88 International Standard Classification of Occupations – 88 

ISCED-1997   International Standard Classification of Education – 1997 

OŠ/USO-I    končana osnovna šola; nedokončana osnovna šola in program usposabljanja po izpolnjeni osnovnošolski 
obveznosti za prvo stopnjo zahtevnosti 

OŠ/USO-II/NPI/SPI   končana osnovna šola oziroma nedokončana osnovna šola in program usposabljanja po izpolnjeni 
osnovnošolski obveznosti za drugo stopnjo zahtevnosti; končano nižje poklicno izobraževanje; 
končano srednje poklicno izobraževanje 

SSI/G   končano srednje strokovno izobraževanje; končan gimnazijski program 

VIŠ/VSŠ   končano višješolsko izobraževanje; končano višje strokovno izobraževanje 

VS   končano visoko strokovno izobraževanje 

UNI/SPEC/MAG   končano univerzitetno izobraževanje; podiplomska specializacija  

DR   doktorat  

KV kvalificiran 

VKV visokokvalificiran 

SUI   srednje usmerjeno izobraževanje 

PSI   poklicna/strokovna izobrazba (naziv) 
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1. UVOD 
V uvodnem delu predstavljamo pomembnejše dosedanje aktivnosti, ki so omogočile zagotavljanje podatkov za spremljanje 
stanj in gibanj na trgu dela s poudarkom na poklicnih podatkih. Na kratko so opisana tudi uporabljena statističnoanalitična 
orodja. 

Osrednji del publikacije sestavljata dva vsebinska sklopa, prvi del se nanaša na izkazovanje povezav med poklici in 
dejavnostjo, drugi del pa na izkazovanje povezav med poklici in izobrazbo. Vsak od teh sklopov vsebuje uvodna 
metodološka pojasnila, prikaze (tabelarične, grafične) nekaterih osnovnih značilnosti ter nekaj obsežnejših preglednic, ki 
podrobneje izkazujejo te povezave.  

Na koncu publikacije izpostavljamo nekatere rešitve in opozarjamo na kritične točke izvedenega poskusnega raziskovanja, 
da bi spodbudili strokovno razpravo v zvezi z nadaljnjim delom. 

1.1  POKLICNI PODATKI IN DOSEDANJA STATISTIČNA RAZISKOVANJA  

Poklic je kot statistična spremenljivka socialnoekonomska lastnost osebe, ki jo spremljamo v smislu klasične delitve 
statistike znotraj demografskih in socialnih statistik. Do sedaj v Sloveniji poklicni podatki kot statistični podatki, bodisi kot 
posamična lastnost enot opazovanja (prebivalstva, delovno aktivnega prebivalstva itd.) bodisi v povezavi – v odnosu z 
drugimi lastnostmi (izobrazba itd.), niso bili predmet pogostega in obširnega zbiranja, izkazovanja, primerjanja in 
analiziranja. 

Poklicni podatki so bili zajeti in izkazovani ob popisih prebivalstva. Popisna vprašanja v zvezi s poklicem so bila kodirana na 
predzadnji, tj. 4-mestni klasifikacijski ravni Enotne klasifikacije poklicev (EKP). Obdelani so bili na 2-mestni ravni, objavljeni v 
publikacijah pa le na najvišji 1-mestni ravni. Po poklicih so spraševali tudi v nekaterih drugih raziskovanjih, v katerih so bili 
podatki pogosto kodirani na višjih klasifikacijskih ravneh  in objavljeni le na najvišji ravni. Najpogostejše oblike izkazovanja 
poklicnih podatkov so bile tabele, na primer: Aktivno prebivalstvo po poklicu in dejavnosti, Živorojeni otroci, rojeni v zakonski 
zvezi po poklicnih skupinah očeta in matere, ipd. 

Izjema je bila obdobje 1991–1997, ko je Statistični urad RS v zbirki Rezultati raziskovanj (Zaposlene osebe v podjetjih in 
drugih organizacijah, RS) redno vsako leto izdajal podatke o zaposlenih osebah v podjetjih in drugih organizacijah po 
skupinah poklicev (4-mestna raven EKP) in stopnji strokovne izobrazbe, strokovne usposobljenosti in stopnje šolske 
izobrazbe. Vir podatkov je bila Statistična baza o zaposlenih osebah (danes SRDAP; glej točko 1.2). 

Razloge za dosedanji relativno skromen obseg poklicnih podatkov, bi lahko strnili v naslednji točki: 

- neeksaktnost poklica kot statistične spremenljivke; problematičnost pri teoretični opredelitvi in praktično-operativnem 
določanju (kar smo na statističnem uradu izkusili  pri pripravi nove klasifikacije poklicev); 

- pomanjkljivo razvita okolja in orodja, ki bi omogočala proizvodnjo kakovostnih poklicnih podatkov. 

Kot pomemben spodbujevalni dejavnik količine in kakovosti ustreznih orodij se je izkazalo naraščajoče število uporabnikov 
oziroma široka praktična potreba po raznovrstnih poklicnih podatkih. Poleg podatkovnih potreb zunanjih institucij 
(mednarodnih institucij, EU-ja), ki se jih da sicer do določene mere zadovoljevati posredno – s prevajalniki, so tovrstne 
avtohtone potrebe začele pospešeno naraščati z zaostrovanjem družbenoekonomske situacije kot posledice prehoda iz 
socialističnega v tržno naravnano gospodarstvo. Prestrukturiranje gospodarstva, umiranje posameznih dejavnosti, ukinjanje 
delovnih mest, težave pri prezaposlovanju, pri prehodu iz šolanja v delo, pri oblikovanju politik zaposlovanja, prenovi 
izobraževalnega sistema je prisililo tako institucije kot posameznike, da so začeli iskati podrobnejše, posebne poklicne 
podatke.  

S tem je postal tudi v našem nacionalnem okolju poklicni podatek kot statistični podatek iskana  pomembna informacija, 
povezana s trgom dela, Statistični urad pa je pridobil, skladno s svojo vizijo uporabniške usmerjenosti zavezo in izziv, da 
zadovolji uporabnike tudi na tem področju.  

1.2  KLJUČNI DOGODKI IN NOVEJŠE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O STANJIH IN GIBANJIH NA 
TRGU DELA S POUDARKOM NA POKLICNIH PODATKIH      

Kot prelomnice, povezane z omogočanjem zagotavljanja podatkov za spremljanje stanj in gibanj na trgu dela, še posebej v 
zvezi s poklicnimi podatki, lahko štejemo nekatere pomembne aktivnosti in dogodke od leta 1980 dalje.   

Leta 1980 so se Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
Republiški zavod za zaposlovanje dogovorili o skupnem projektu racionalizacije in zbiranja istovrstnih podatkov za vodenje 
in vzdrževanje administrativnih evidenc o zaposlenih osebah in zavarovancih. Leta 1987 se je v ta sistem vključil Statistični 
urad Republike Slovenije, saj se večina podatkov iz teh evidenc uporablja tudi za izvajanje statističnih raziskovanj na 
področju trga dela.  

Skupen informacijski sistem deluje s pomočjo enotnih tako imenovanih obrazcev M, na katerih podjetja in druge organizacije 
sporočajo podatke, ki so potrebni za uvedbo in vodenje matične evidence pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
evidence zdravstvenega zavarovanja, evidence o sklenitvi delovnega razmerja. Osnove za vodenje evidenc, med drugim 
tudi za pridobivanje podatkov za potrebe državne statistike, so določene v temeljnih področnih zakonih. Obrazci M (oblika, 
vsebina) so predpisani s posebnim pravilnikom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Podatki, vključeni na 
obrazcih M, so predmet predhodnih dogovorov in usklajevanj vseh navedenih institucij, prav tako pa tudi skupna 
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metodološka navodila za izpolnjevanje obrazcev. Metodološka navodila vsebujejo tudi opredelitve vsebin posameznih 
podatkov in navedbo klasifikacij, ki jih je treba uporabljati pri izpolnjevanju obrazcev. 

Na podlagi popisa delavcev v združenem delu leta 1986 je bil leta 1987 vzpostavljen Statistični register delovno aktivnega 
prebivalstva (SRDAP). Vseboval je podatke za zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah. Konec leta 1995 so bili v 
SRDAP vključeni tudi samozaposleni in pri njih zaposlene osebe ter kmetje. SRDAP vodi Statistični urad RS, tekoče 
(mesečno) je ažuriran s podatki iz obrazcev M.   

Skupen  nabor podatkov na obrazcih M glede na izvornega nosilca administrativne evidence, vključno s pregledom 
podatkov, ki jih vsebuje SRDAP, je razviden iz spodnje preglednice.   

Seznam podatkov na obrazcih M1/ 

Podatek ZPIZ ZZZS ZZRS SURS2/ 

Mikrofilmska  številka X          
Vrsta  prijave    (X) 
Ime  in  sedež  zavezanca X X X  
Matična  številka  PRS X X X X 

 
Registrska številka  zavezanca X X X X 

 
Šifra  dejavnosti           X   
Registr. št. potrebe  po  delavcu   X  
EMŠO X X X X 

 
Državljanstvo X X X X 
Priimek X X   
Ime X X   
Stalno  prebivališče  x            
Začasno  prebivališče  X  X 
Bivalna  viza X X   
Podlaga  za  zavarovanje X X X X 
Datum  pričetka  zavarovanja X X X X 
Delovni/zavarovalni  čas X X  X 
Delovno  razmerje       X X 
Izmensko  delo    X 
Številka  delovnega  dovoljenja        X  
Datum  izteka  zavarovalnih  pogojev X X          X  
Šolska  izobrazba X         X 
Stopnja  šolske  izobrazbe    X 
Naziv  poklicne /strokovne  izobrazbe   X  
Stopnja  strokovne  izobrazbe X   X 
Stopnja  strokovne  usposobljenosti X   X 
Poklic, ki  ga  opravlja X X  X 
Poslan  v  državo X X  X 
Prostovoljno  pokojninsko  zavarovanje X    
  
1/ Seznam podatkov velja od  1 . 1 . 1999. Pred tem se je vsebina obrazcev spremenila leta 1991 in leta 1996.  
2/ Podatki v SRDAP-u. (X) - ni v SRDAP-u. Glede na vrsto prijave kontroliramo pravilnost kode za poklice na obrazcih M. 

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva – Dokumentacija (delovni osnutek, 2003) 

Ta sistem je mednarodno unikaten. Vzpostavljen je bil z veliko strokovnega truda, predvsem pa ob velikem prizadevanju 
vodstvenih delavcev neposredno vpletenih institucij, resornih organov in služb. Sistem se je tudi v praksi izkazal kot izredno 
koristen. SRDAP je stalni vir podatkov o osnovnih demografskih, socialnoekonomskih in drugih kazalnikih delovno aktivnega 
prebivalstva in kot tak za te podatke nadomešča klasična statistična raziskovanja (ankete).   

Leta 1997 je bila sprejeta nova Standardna klasifikacija poklicev. Sprejela jo je Vlada RS z uredbo (Uredba o uvedbi in 
uporabi SKP, Uradni list RS, št. 28/97; Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi in uporabi SKP, Uradni list 
RS, št. 16/2000) in se obvezno uporablja od 1. 1. 1999. Do obvezne uporabe SKP-ja sta se v Sloveniji uporabljali dve 
klasifikaciji poklicev: Enotna standardna klasifikacija poklicev (v nadaljevanju EKP; Uradni list SFRJ, št. 29/81) in Šifrant 
poklicev Zveze skupnosti za zaposlovanje SRS (ČGP Delo, TOZD Gospodarski vestnik Ljubljana, december 1984). Za 
spremljanje stanj in gibanj  na trgu dela, ki so se začele kazati na prehodu iz 80. in 90. let sta bili obe klasifikaciji 
pomanjkljivi, zastareli in neprimerni. EKP vsebuje 10 000 poklicev, zaradi česar je zelo nepregledna. Ta klasifikacija ne 
opredeljuje zahtevnostne ravni poklica in zato ne spremlja pomembne razsežnosti razvrščanja poklica. Šifrant poklicev 
opredeljuje poklice tako, da izhajajo iz sistema izobraževanja in jih tudi poimenuje s poklicno kvalifikacijo oziroma nazivom, 
ki se pridobi po uspešno zaključenem izobraževanju. Ta klasifikacija ne omogoča spremljanja poklicev, ki se oblikujejo 
izključno v delovnem okolju. 

SKP, temelječa na konceptu mednarodne standardne klasifikacije poklicev (ISCO-88), je odpravila navedene glavne 
pomanjkljivosti prejšnjih dveh klasifikacij poklicev. V SKP-ju je poklic opredeljen kot statističnoanalitična kategorija, v katero 
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se razvršča delo, sorodno po vsebini in zahtevnosti, in ki ga je opravljala, ga opravlja ali bi ga lahko opravljala praviloma ena 
oseba. Usposobljenost za opravljanje določenega poklica je lahko pridobljena na formalen ali neformalen način. Pri 
razvrščanju v poklice so pomembne značilnosti, povezane neposredno z delom, in ne značilnosti osebe, ki to delo opravlja, 
saj ima lahko oseba v posameznem konkretnem zaposlitvenem primeru višjo ali nižjo raven znanja oz. usposobljenosti od 
predpostavljene za opravljanje določenega poklicnega dela. 

Priprava in uvedba klasifikacije poklicev s takšnim konceptom je šele omogočila spremljanje in izkazovanje posebnih 
odnosov na trgu dela: isti poklic opravljajo osebe z različno izobrazbo/kvalifikacijo (končana formalna izobraževanja, 
neformalna izobraževanja), in osebe z isto izobrazbo/kvalifikacijo opravljajo različne poklice. 

Skladno z vladno uredbe je treba SKP uporabljati za razvrščanje dela v poklice v uradnih oziroma administrativnih zbirkah 
podatkov (evidencah, registrih, zbirkah podatkov) in v statističnih raziskovanjih, Šifrant poklicev Zveze skupnosti za 
zaposlovanje SRS pa v prehodnem obdobju (do sprejema novega klasifikacijskega sistema na področju izobraževanja) pri 
vodenju uradnih oziroma administrativnih zbirk podatkov kot klasifikacijsko orodje za evidentiranje strokovne izobrazbe 
oziroma poklicnih kvalifikacij. 

Konec leta 1999 je bila zakjučena še ena od pomembnih aktivnostih, ki so pripomogle k  zagotavljanju ustreznejših podatkov 
za spremljanje stanj in gibanj na trgu dela, še posebej v povezavi s poklicnimi podatki, in sicer prevod poklicnih podatkov v 
SRDAP-u. 

Do leta 1998 je bil v SRDAP-u poklic kodiran s 4-mestno kodo po stari statistični klasifikaciji - EKP. Od 1. 1. 1999 pa so 
začeli veljati revidirani obrazci M, v katerih se za kodiranje poklica uporablja 7-mestna koda po SKP-ju.  Kodo po SKP-ju so 
»avtomatično« imeli le novi zapisi v SRDAP-u z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1999. Za vse druge zapise je bilo treba izdelati 
prevajalnik iz stare statistične klasifikacije – EKP v SKP. Izdelava prevajalnika je bila zelo zahtevna in dolgotrajna, saj 
številnih poklicev iz EKP-ja ni bilo možno enolično prevesti v kodo po SKP-ju. Pri izdelavi prevajalnika so bile v kombinaciji s 
kodo poklica po EKP-ju uporabljene še vrednosti drugih spremenljivk iz SRDAP-a, na primer: stopnja izobrazbe, stopnja 
strokovne usposobljenosti, vrsta del in nalog itd., ki so izražene s posebnimi tehničnimi nacionalnimi klasifikacijami, 
vsebovanimi v Metodološkem gradivu za izpolnjevanje obrazcev M. Tako narejen prevajalnik je omogočil vzpostavitev 
ažuriranega SRDAP s SKP-jem na dan 31. 12. 1999. 

Leta 1999 smo začeli arhivirati del zapisov iz obrazcev M, ki se nanašajo na podatke o izobrazbi, kodirani s Šifrantom 
poklicne in strokovne izobrazbe. To omogoča določena proučevanja odnosov oziroma povezanosti med poklici in tipi 
izobrazbe na slovenskem trgu dela. 

Tako zaradi splošne programske usmeritve, ki smo si jo zadali na Statističnem uradu RS, kot tudi zaradi že omenjenega 
močno povečanega povpraševanja po najrazličnejših podatkih, povezanih s poklici in izobrazbo, ki se kaže v vsepogostejših 
klicih različnih inštitucij, podjetij, posameznikov, smo naše novejše aktivnosti usmerili v raziskavo, v koliki meri bi lahko iz 
obstoječih statističnih virov, uporabnikom lahko stalno in standardizirano zagotavljali določene (najbolj iskane) podatke. 

V nadaljnjem delu publikacije, bomo prikazali nekatere naše rezultate in ugotovitve. 
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2. POKLICI IN DEJAVNOST 

2.1 METODOLOŠKA POJASNILA 

Namen statističnega raziskovanja in temeljni koncepti 

Namen raziskovanja je zbrati podatke o delovno aktivnem prebivalstvu, ki izkazujejo povezanost med poklici, ki jih osebe 
opravljajo, in dejavnostjo, v kateri so osebe zaposlene. Podatki so pomembni za ugotavljanje stanj in gibanj na trgu dela v 
Sloveniji.  

V posamezni dejavnosti so zaposlene osebe, ki opravljajo delo v različnih poklicih. Osebe, ki opravljajo delo v posameznem 
poklicu, so zaposlene v različnih dejavnostih.  

Kot rezultate raziskovanja izkazujemo: 

- najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno določeni dejavnosti 
in obratno, 

- najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v  posamezni, točno določeni skupini 
poklicev.  

Kot najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno določeni dejavnosti 
smo opredelili enote področnih skupin Standardne klasifikacije poklicev, v katerih opravlja svoje delo najmanj 3 odstotke 
vseh oseb, ki opravljajo svoj poklic v okviru poslovnih subjektov (pravnih, fizičnih osebah) in spadajo v posamezni, točno 
določeni oddelek dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti.     

Kot najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v  posamezni, točno določeni skupini 
poklicev smo opredelili oddelke dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti, v katere so razvrščeni poslovni subjekti 
(pravne, fizične osebe), v okviru katerih opravlja svoje delo najmanj 3 odstotke vseh oseb, ki opravljajo poklic in spadajo v 
posamezno, točno določeno enoto področne skupine po Standardni klasifikaciji poklicev.  

Enota opazovanja, lastnosti enote 

Enota opazovanja so osebe, zaposlene v podjetju, družbi ali organizaciji, zaposlene osebe pri samozaposlenih osebah, 
samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, kmetje, ki so pokojninsko, invalidsko ter 
zdravstveno zavarovani (Delovno aktivno prebivalstvo po SRDAP-u).   

Lastnosti enote raziskovanja oziroma spremenljivki v raziskovanju sta poklic in dejavnost. 

Viri in zajetje 

Vir podatkov je Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), ki ga vodi in vzdržuje Statistični urad RS. 
SRDAP se ažurira s podatki iz obrazcev M (Prijava podatkov za uvedbo in vodenje matične evidence pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in evidence o sklenitvi delovnega razmerja). 

V raziskovanje so bile zajete vse osebe, ki so imele na dan 31. 12. 2001 v SRDAP-u podatek o poklicu (bodisi neposredno 
kodiran s SKP-jem ali preveden iz EKP-ja v SKP), in sicer glede na zadnjo prijavo podatkov iz obrazcev M. Takih oseb je 
bilo 780 867 (vseh oseb je bilo 789 170, nerazvrščenih glede na poklic 8 303). 

Raziskovanje je izvedeno in rezultati so prikazani za Slovenijo kot celoto.  

Splošne definicije, uporabljene klasifikacije         

Delovno aktivno prebivalstvo so po SRDAP-u vse osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane oziroma so v 
delovnem razmerju na območju Republike Slovenije. Delovno razmerje je lahko sklenjeno za določen ali nedoločen čas, za 
polni ali skrajšani delovni čas. Delovno aktivno prebivalstvo je seštevek zaposlenih oseb v družbah, podjetjih in 
organizacijah, zaposlenih oseb pri samozaposlenih osebah, samostojnih podjetnikov posameznikov, oseb, ki opravljajo 
poklicno dejavnost, in kmetov. 

Zaposlene osebe v družbah, podjetjih in organizacijah so osebe s pogodbami o zaposlitvi oz. o sklenitvi delovnega 
razmerja. 

Zaposlene osebe pri samozaposlenih osebah so: 
- osebe, ki so v delovnem razmerju pri samostojnih podjetnikih posameznikih, 
- osebe, ki so v delovnem razmerju pri fizičnih osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost (npr. administratorka pri odvetniku), 
- osebe pri fizičnih osebah, ki opravljajo dopolnilno delo drugih ljudi (npr. gospodinjska pomočnica). 
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Osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, so npr. odvetniki, ustvarjalci na področju kulture, duhovniki, rejnice itd. 

Od 1. januarja 1999 štejemo med delovno aktivno prebivalstvo tudi osebe, ki opravljajo javna dela; prej so imele te osebe 
status registrirane brezposelne osebe. Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni vzpodbujanju  

razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe, in se organizirajo zaradi 
izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Javnih 
del ne smejo organizirati delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj je pridobivanje dobička. 

Podatek o poklicu je kodiran s Standarno klasifikacijo poklicev (Uredba o uvedbi in uporabi SKP, Uradni list RS, št. 
28/97; Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi in uporabi SKP, Uradni list RS, št. 16/2000). V raziskovanju 
so poklicni podatki izraženi pretežno s 4-mestno kodo, tj. z enotami področnih skupin poklicev (teh je 371), delno pa tudi na 
najnižji klasifikacijska ravni to je na ravni  poklica (7-mestna koda; 1729 poklicev).   

SKP ima hierarhično strukturo. Poklici se združujejo oziroma razdružujejo v skupine poklicev na štirih ravneh. Najvišja raven 
je glavna skupina poklicev z 1-mestno kodo, sledijo podskupine poklicev z 2-mestno kodo, področne skupine s 3-mestno 
kodo, enote področnih skupin s 4-mestno kodo in znotraj teh poklici s 7-mestno kodo.  

Poklic je statističnoanalitična kategorija, v katero se razvrščajo dela, ki so podobna po vsebini in zahtevnosti, in ki ga je 
opravljala, ga opravlja ali bi ga lahko opravljala praviloma ena oseba.   

Podatek o dejavnosti  je kodiran s Standardno klasifikacijo dejavnosti (Uredba o uvedbi in uporabi Standardne 
klasifikacije dejavnosti; Uradni list RS, št. 34/94, 33/95, 15/96, 89/98, 12/99, 2/2002). V raziskovanju je dejavnost izražena z 
2-mestno kodo, tj. z oddelki dejavnosti; teh je v SKD-ju 60. 

SKD ima hierarhično strukturo. Na najvišji razčlenitveni ravni obsega področja dejavnosti, kodna oznaka so črke od A do Q. 
Področja se razdružujejo v oddelke, ki so označeni z 2-mestno kodo, oddelki se razdružujejo v skupine, označene s 3-
mestno kodo, skupine v razrede (4-mestna koda), ti pa v podrazrede (5-mestna koda).       

Dejavnost je osnovna funkcija poslovnega subjekta, s katero le-ta ustvarja ali dosega temeljni namen svoje ustanovitve. 
Glavna dejavnost poslovnega subjekta je registrirana oziroma s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določena dejavnost. Če 
poslovni subjekt opravlja eno samo dejavnost, je to njegova glavna dejavnost. Če poslovni subjekt opravlja več dejavnosti, je 
njegova glavna dejavnost tista, s katero ustvarja največji delež skupne dodane vrednosti. Če ni možno ugotoviti deleža od 
skupne dodane vrednosti, se za kriterij ugotavljanja glavne dejavnosti uporabljajo drugi kriteriji (delež osnovnih sredstev, 
delež števila zaposlenih ...). 

Osebi v SRDAP-u je podatek o dejavnosti določen posredno glede na glavno dejavnost poslovnega subjekta oziroma enote 
v sestavi, v kateri je zaposlena.  

Zaupnost podatkov 

Zaupnost podatkov je opredeljena v Zakonu o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01). Rezultati, iz katerih bi 
bilo mogoče ugotoviti individualne podatke, zaradi varovanja le-teh niso prikazani. 
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2.2 OSNOVNE ZNAČILNOSTI1)  

Graf 1: Delovno aktivno prebivalstvo po področjih dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 

Graf 2: Delovno aktivno prebivalstvo po glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001  

Graf 3: Poklicna struktura delovno aktivnega prebivalstva po nekaterih področjih dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 

Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo po področjih dejavnosti in glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 

Tabela 2: Strukturni deleži delovno aktivnega prebivalstva po področjih dejavnosti in glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 
31. 12. 2001  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1) V raziskovanje so bile zajete vse osebe, ki so imele na dan 31. 12. 2001 v SRDAP-u podatek o poklicu (bodisi neposredno kodiran s SKP-jem ali preveden 

iz EKP-ja v SKP), in sicer glede na zadnjo prijavo podatkov iz obrazcev M. Takih oseb je bilo 780 867. 
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Graf 1: Delovno aktivno prebivalstvo po področjih dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 
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Graf 2: Delovno aktivno prebivalstvo po glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001  
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Graf 3: Poklicna struktura delovno aktivnega prebivalstva po nekaterih področjih dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 
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Graf 3:  Poklicna struktura delovno aktivnega prebivalstva po nekaterih področjih dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 
(nadaljevanje) 
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Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo po področjih dejavnosti in glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 

Glavna skupina poklicev SKP 

Področje dejavnosti SKD 
skupaj 

zakono-
dajalci, 
visoki 

uradniki,
mene-
džerji 

strokov-
njaki 

tehniki 
in drugi 

stro-
kovni 
sode-
lavci 

uradniki 

poklici 
za 

storitve, 
proda-

jalci 

kmeto-
valci, 

gozdarji,
ribiči, 
lovci 

poklici 
za ne-
indu-
strijski 
način 
dela 

uprav-
ljalci 

strojev 
in 

naprav, 
indus-
trijski 

izdelo-
valci in 
sestav-

ljalci 

poklici 
za pre-
prosta 
dela 

vojaški 
poklici 

ne-
znano 

 
A  Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 26473 342 413 777 801 650 19144 422 830 2137 - 957 
B  Ribištvo 245 11 7 19 11 7 152 5 12 15 - 6 
C  Rudarstvo 5299 81 283 672 269 35 1 2122 1112 702 - 22 
D  Predelovalne dejavnosti 237405 7592 10861 32876 14427 4857 496 51505 91216 21621 - 1954 
E  Oskrba z električno energijo, plinom in vodo 11383 428 1056 2507 1426 201 46 3462 1238 942 1 76 
F  Gradbeništvo 63194 2129 1312 7098 2989 852 72 29528 5844 12454 - 916 
G  Trgovina, popravila motorinih vozil in izdelkov široke 
 potrošnje 

106824 7755 3178 17861 13874 41700 759 10780 4847 5307 1 762 

H  Gostinstvo 30088 1169 498 1278 1709 18939 63 986 494 4580 - 372 
I  Promet, skladiščenje, zveze 49599 1802 1715 7216 12215 1714 28 2199 19924 1944 1 841 
J  Finančno posredništvo 20187 1128 2963 5970 9545 98 - 77 97 161 1 147 
K  Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve 54279 5719 11152 12900 6318 5102 87 4003 1402 7140 - 456 
L  Dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezno socialno 
 zavarovanje 

45394 1985 11193 10546 7754 6845 172 586 348 1353 4099 513 

M  Izobraževanje 54180 1034 32195 7962 2382 3634 39 1128 593 4976 - 237 
N  Zdravstvo in socialno varstvo 56581 843 8558 21975 4327 5843 251 2786 4695 6867 - 436 
O  Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti 27119 1352 5916 4477 3586 5675 190 1252 1421 2645 2 603 
P  Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem 920 - - 1 - 95 38 - 1 781 - 4 
 

 

Tabela 2:  Strukturni deleži delovno aktivnega prebivalstva po področjih dejavnosti in glavnih skupinah poklicev, 
Slovenija, 31. 12. 2001  % 

Glavna skupina poklicev SKP 

Področje dejavnosti SKD 
skupaj 

zakono-
dajalci, 
visoki 

uradniki,
mene-
džerji 

strokov-
njaki 

tehniki 
in drugi 

stro-
kovni 
sode-
lavci 

uradniki 

poklici 
za 

storitve, 
proda-

jalci 

kmeto-
valci, 

gozdarji,
ribiči, 
lovci 

poklici 
za ne-
indu-
strijski 
način 
dela 

uprav-
ljalci 

strojev 
in 

naprav, 
indus-
trijski 

izdelo-
valci in 
sestav-

ljalci 

poklici 
za pre-
prosta 
dela 

vojaški 
poklici 

ne-
znano 

 
A  Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 100 1,29 1,56 2,94 3,03 2,46 72,32 1,59 3,14 8,07 - 3,62 
B  Ribištvo 100 4,49 2,86 7,76 4,49 2,86 62,04 2,04 4,90 6,12 - 2,45 
C  Rudarstvo 100 1,53 5,34 12,68 5,08 0,66 0,02 40,05 20,99 13,30 - 0,42 
D  Predelovalne dejavnosti 100 3,20 4,57 13,90 6,08 2,05 0,21 21,69 38,42 9,11 - 0,82 
E  Oskrba z električno energijo, plinom in vodo 100 3,70 9,28 22,02 12,53 1,77 0,40 30,41 10,88 8,28 0,01 0,67 
F  Gradbeništvo 100 3,37 2,08 11,23 4,73 1,40 0,11 46,73 9,25 19,71 - 1,50 
G  Trgovina, popravila motorinih vozil in izdelkov široke 
 potrošnje 

100 7,26 2,97 16,72 12,99 39,04 0,71 10,09 4,54 4,97 0,00 0,71 

H  Gostinstvo 100 3,89 1,66 4,30 5,68 62,95 0,21 3,28 1,64 15,22 - 1,24 
I  Promet, skladiščenje, zveze 100 3,63 3,46 14,55 24,63 3,46 0,06 4,43 40,17 3,92 0,00- 1,70 
J  Finančno posredništvo 100 5,59 14,68 29,50 47,28 0,49 - 0,38 0,48 0,80 0,00- 0,73 
K  Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve 100 10,54 20,55 23,77 11,64 9,40 0,16 7,37 2,58 13,15 - 0,84 
L  Dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezno socialno 
 zavarovanje 

100 4,37 24,60 23,23 17,08 15,08 0,38 1,29 0,77 2,98 9,03 1,13 

M  Izobraževanje 100 1,91 59,42 14,70 4,40 6,71 0,07 2,08 1,09 9,18 - 0,44 
N  Zdravstvo in socialno varstvo 100 1,49 15,13 38,84 7,70 10,33 0,50 4,92 8,30 12,14 - 0,77 
O  Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti 100 4,99 21,81 16,51 13,22 20,93 0,70 4,62 5,30 9,75 0,01 2,22 
P  Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem 100 - - 0,11 - 10,33 4,13 - 0,11 84,89 - 0,50 
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2.3. IZBOR PODROBNEJŠIH REZULTATOV RAZISKOVANJA1) 

Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno določeni 
dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 

Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno določeni 
skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001    

 

                        
1)  V raziskovanje so bile zajete vse osebe, ki so imele na dan 31. 12. 2001 v SRDAP-u podatek o poklicu (bodisi neposredno kodiran s SKP-jem ali preveden 

iz EKP-ja v SKP), in sicer glede na zadnjo prijavo podatkov iz obrazcev M. Takih oseb je bilo 780 867. 
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Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno
določeni dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
Koda SKD  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
01 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve   
  Živinorejci 34 
  Poljedelci, sadjarji, vinogradniki ipd. 22 
  Kmetovalci na mešanih kmetijah 14 
  Delavci za preprosta kmetijska dela 7 
  Vrtnarji ipd. 3 
   
02   Gozdarstvo in gozdarske storitve   
  Gozdarji ipd. 44 
  Delavci za preprosta gozdarska dela  9 
  Kmetovalci na mešanih kmetijah 4 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
      
05   Ribištvo in  ribiške storitve   
  Ribiči na odprtem morju 36 
  Ribogojci ipd. 16 
      
10 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote   
  Rudarji, kamnolomci 24 
  Upravljalci rudarskih procesnih strojev in naprav 15 
  Delavci za preprosta kamnolomska in rudarska dela  12 
  Tehniki za rudarstvo, metalurgijo ipd. 6 
  Orodjarji ipd. 5 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Elektroinštalaterji  3 
      
12 Pridobivanje uranovih in torijevih rud   
  Upravljalci rudarskih procesnih strojev in naprav 15 
  Tehniki za rudarstvo, metalurgijo ipd. 11 
      
14 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin   
  Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd. 8 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 7 
  Kamnoseki 6 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin 6 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
  Delavci za preprosta kamnolomska in rudarska dela  3 
  Tehniki za rudarstvo, metalurgijo ipd. 3 
  Rudarji, kamnolomci 3 
      
15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo pekarskih, slaščičarskih in podobnih izdelkov 9 
  Upravljalci strojev za predelavo mesa in rib 7 
  Peki, slaščičarji ipd. 7 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
  Mesarji ipd. 6 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 5 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 3 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
   
16 Proizvodnja tobačnih izdelkov   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih izdelkov, d.n. 30 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 8 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 7 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 5 
  Tajniki ipd.  3 
  Skladiščniki ipd. 3 
   
17 Proizvodnja tekstilij   
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd.  19 
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Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno 
določeni dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
Koda SKD  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Upravljalci strojev za predenje, previjanje ipd. 11 
  Šivalci ipd. 11 
  Upravljalci strojev za pletenje, tkanje ipd. 10 
  Upravljalci strojev za beljenje, barvanje, čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd. 6 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 5 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 3 
      
18 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov   
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd.  58 
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 7 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 6 
  Upravljalci strojev za beljenje, barvanje, čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd. 3 
      
19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 37 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 8 
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd.  8 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 5 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo usnja in krzna 3 
  Upravljalci strojev za beljenje, barvanje, čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd. 3 
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 3 
      
20 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov 22 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 11 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo lesa 10 
  Mizarji ipd. 10 
  Obdelovalci lesa 7 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 4 
      
21 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov 20 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za proizvodnjo papirja 14 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine 6 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Upravljalci žerjavov, dvigal ipd. 3 
      
22 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov  18 
  Pisatelji, novinarji ipd. 8 
  Tajniki ipd.  5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
  Knjigovezi 4 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 4 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 4 
  Upravljalci knjigoveških strojev 3 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
  Izdelovalci tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkov 3 
  Stavci, tiskarji ipd.  3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
      
23 Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva   
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 7 
  Tehniki za strojništvo ipd. 7 



SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA  Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  

22 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno 
določeni dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
Koda SKD  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Upravljalci kemijskih procesnih strojev in naprav 6 
  Orodjarji ipd. 5 
  Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 4 
  Upravljalci parnih strojev in naprav  3 
  Gasilci ipd. 3 
  Inženirji strojništva ipd. 3 
  Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 3 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plina 3 
      
24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken   
  Upravljalci kemijskih procesnih strojev in naprav 10 
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 8 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo zdravil, pralnih in toaletnih sredstev 7 
  Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 5 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Tajniki ipd.  3 
  Kemiki 3 
  Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd.  3 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
      
25 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov  16 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov 14 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 11 
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 4 
  Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike 3 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
      
26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov   
  Upravljalci steklarskih, keramijskih in podobnih strojev in naprav 11 
  Steklarji 8 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
  Upravljalci mineralurških procesnih strojev in naprav, d.n. 5 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Upravljalci kemijskih procesnih strojev in naprav 3 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo cementnih in drugih mineralnih izdelkov 3 
      
27 Proizvodnja kovin   
  Industrijski talilci, livarji, valjavci 12 
  Upravljalci orodnih strojev  8 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za pridobivanje kovin 8 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 6 
  Upravljalci žerjavov, dvigal ipd. 5 
  Tehniki za rudarstvo, metalurgijo ipd. 5 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Livarji ipd. 4 
  Tehniki za strojništvo ipd. 4 
      
28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav   
  Upravljalci orodnih strojev  10 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 9 
  Orodjarji ipd. 8 
  Tehniki za strojništvo ipd. 7 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
  Upravljalci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov 5 
  Strugarji ipd. 5 
  Varilci ipd. 4 
  Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike 4 
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Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno 
določeni dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
Koda SKD  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
29 Proizvodnja strojev in naprav   
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 13 
  Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 12 
  Upravljalci orodnih strojev  8 
  Tehniki za strojništvo ipd. 8 
  Sestavljalci električne opreme ipd.  4 
  Orodjarji ipd. 4 
  Varilci ipd. 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
  Upravljalci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov 3 
  Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike 3 
  Inženirji strojništva ipd. 3 
      
30 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov   
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 10 
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 9 
  Tehniki za računalniško podporo 7 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 5 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 5 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 5 
  Tajniki ipd.  5 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
  Tehniki za elektroniko in telekomunikacije 4 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
      
31 Proizvodnja električnih strojev in naprav   
  Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 12 
  Sestavljalci električne opreme ipd.  10 
  Elektromehaniki ipd. 5 
  Upravljalci orodnih strojev  5 
  Tehniki za strojništvo ipd. 5 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike 3 
  Upravljalci steklarskih, keramijskih in podobnih strojev in naprav 3 
  Orodjarji ipd. 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 3 
      
32 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme   
  Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 19 
  Sestavljalci električne opreme ipd.  14 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 4 
  Tehniki za elektroniko in telekomunikacije 4 
  Inženirji elektrotehnike ipd. 4 
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 4 
  Elektromehaniki ipd. 3 
      
33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur   
  Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 16 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 8 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov  7 
  Sestavljalci električne opreme ipd.  5 
  Izdelovalci in popravljalci preciznih instrumentov 3 
  Tehniki za elektroniko in telekomunikacije 3 
  Upravljalci orodnih strojev  3 
  Tehniki za strojništvo ipd. 3 
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 3 
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Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno 
določeni dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
Koda SKD  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic   
  Upravljalci orodnih strojev  8 
  Sestavljalci strojev in naprav 8 
  Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike 6 
  Tehniki za strojništvo ipd. 6 
  Pleskarji, ličarji ipd. 5 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Varilci ipd. 4 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Inženirji strojništva ipd. 3 
  Kleparji  3 
      
35 Proizvodnja drugih vozil in plovil   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 13 
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 10 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 9 
  Tehniki za strojništvo ipd. 6 
  Upravljalci orodnih strojev  4 
  Varilci ipd. 4 
  Orodjarji ipd. 3 
  Sestavljalci strojev in naprav 3 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov  3 
  Pleskarji, ličarji ipd. 3 
  Upravljalci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov 3 
  Inženirji strojništva ipd. 3 
      
36 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n.   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov 22 
  Mizarji ipd. 13 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 10 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo lesa 6 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 3 
  Obdelovalci lesa 3 
  Tapetniki 3 
      
37 Reciklaža   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 16 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 13 
  Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 7 
  Skladiščniki ipd. 5 
  Drugi upravljalci strojev za proizvodnjo izdelkov in sestavljalci izdelkov, d.n. 4 
  Tajniki ipd.  4 
  Upravljalci žerjavov, dvigal ipd. 3 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
  Upravljalci orodnih strojev  3 
      
40 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo   
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 14 
  Monterji električnega in telekomunikacijskega omrežja  13 
  Elektromehaniki ipd. 8 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 6 
  Inženirji elektrotehnike ipd. 5 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 5 
  Tajniki ipd.  4 
  Upravljalci energetskih procesnih naprav 4 
  Tehniki za strojništvo ipd. 3 
      
41 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode   
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 13 
  Pometalci, smetarji ipd. 7 
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Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno 
določeni dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
Koda SKD  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 6 
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 5 
  Tajniki ipd.  4 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 4 
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
  Poklici za preprosta dela, d.n.  3 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 3 
      
45 Gradbeništvo   
  Zidarji 13 
  Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 10 
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 6 
  Gradbinci ipd., d.n. 5 
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 5 
  Tesarji ipd. 4 
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 4 
  Pleskarji, ličarji ipd. 3 
  Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd. 3 
  Poklici za preprosta dela, d.n.  3 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
      
50 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi   
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 19 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 16 
  Kleparji  6 
  Pleskarji, ličarji ipd. 4 
  Tajniki ipd.  4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
  Elektromehaniki ipd. 3 
  Tehniki za strojništvo ipd. 3 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
  Skladiščniki ipd. 3 
      
51 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 15 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 10 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 9 
  Direktorji in člani uprave družbe 7 
  Skladiščniki ipd. 6 
  Tajniki ipd.  5 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
  Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 3 
      
   
52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 58 
  Skladiščniki ipd. 3 
      
55 Gostinstvo   
  Natakarji ipd.  32 
  Kuharji 19 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 11 
  Gospodinjci ipd. 9 
  Poklici za preprosta dela, d.n.  3 
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Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno 
določeni dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
Koda SKD  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
60 Kopenski promet; cevovodni transport   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 49 
  Vozniki avtobusov ipd. 9 
  Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil 6 
  Vozniki železniških vozil 5 
      
61 Vodni promet   
  Krmarji, ladijski strojevodje, mornarji ipd.  13 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 8 
  Tajniki ipd.  7 
  Špediterji ipd. 7 
      
62 Zračni promet   
  Piloti letal ipd. 14 
  Gospodinjci ipd. 7 
  Tehniki za strojništvo ipd. 7 
  Mehaniki in monterji letal 7 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 

  
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri
delu  4 

  Tajniki ipd.  4 
  Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd.  4 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 4 
  Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in komunikacijah  3 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
      
63 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij   
  Železniški signalisti, premikači ipd. 8 
  Tajniki ipd.  7 

  
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri
delu  7 

  Skladiščniki ipd. 5 
  Uradniki za promet  5 
  Blagajniki, prodajalci vstopnic ipd.  4 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Špediterji ipd. 4 
  Upravljalci žerjavov, dvigal ipd. 3 
  Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 3 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
      
64 Pošta in telekomunikacije   
  Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd. 33 
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 14 
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 4 
  Tajniki ipd.  3 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
      
65 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov   
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 20 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 12 
  Ekonomisti 8 
  Uradniki v statistiki, financah ipd. 8 
  Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd.  7 
  Pravni in finančni asistenti ipd. 7 
  Tajniki ipd.  6 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 3 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 3 
  Blagajniki, prodajalci vstopnic ipd.  3 
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Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno 
določeni dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
Koda SKD  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
66 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega 

zavarovanja   
  Zavarovalniški zastopniki  14 
  Tajniki ipd.  14 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 11 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
  Uradniki v statistiki, financah ipd. 7 
  Pravni in finančni asistenti ipd. 5 
  Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd.  4 
      
67 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu   
  Zavarovalniški zastopniki  10 
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 9 
  Uradniki v statistiki, financah ipd. 9 
  Blagajniki, prodajalci vstopnic ipd.  8 
  Tajniki ipd.  6 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 5 
  Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd.  5 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
  Računalniški operaterji 4 
  Vnašalci podatkov 3 
      
70 Poslovanje z nepremičninami   
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 7 
  Direktorji in člani uprave družbe 7 
  Tajniki ipd.  7 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 6 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 5 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Posredniki za nepremičnine in premičnine 4 
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 3 
      
71 Dajanje strojev in opreme brez upravljalcev v najem; izposojanje izdelkov široke porabe   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 12 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
  Direktorji in člani uprave družbe 6 
  Fotografi in operaterji naprav za slikovni in zvočni zapis 5 
  Poklici za preprosta dela, d.n.  5 
  Tajniki ipd.  4 
  Uradniki v knjižnicah, arhivih ipd. 3 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Uradniki za nabavo, prodajo in najem 3 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
      
72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 20 
  Tehniki za računalniško podporo 14 
  Direktorji in člani uprave družbe 7 
  Računalniški operaterji 5 
  Tajniki ipd.  5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 3 
      
73 Raziskovanje in razvoj   
  Kemiki 8 
  Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 6 
  Tajniki ipd.  4 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
  Fiziki, astronomi 3 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 3 
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Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno 
določeni dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
Koda SKD  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Biologi, ekologi ipd. 3 
  Inženirji strojništva ipd. 3 
  Inženirji elektrotehnike ipd. 3 
  Tehniki za strojništvo ipd. 3 
      
74 Druge poslovne dejavnosti   
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 11 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 8 
  Direktorji in člani uprave družbe 6 
  Tajniki ipd.  5 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 4 
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 3 
      
75 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje   
  Policisti 11 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n.  10 
  Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd., d.n. 10 
  Vojaki in častniki 9 
  Tajniki ipd.  8 
  Pravni strokovnjaki, d.n. 3 
  Cariniki 3 
  Stenodaktilografi in strojepisci 3 
      
80 Izobraževanje   
  Osnovnošolski učitelji 31 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 11 
  Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok  9 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 8 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 6 
  Kuharji 4 
  Vzgojitelji predšolskih otrok 4 
      
85 Zdravstvo in socialno varstvo   
  Medicinske sestre 26 
  Zdravniki 7 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 7 
  Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd. 4 
  Tajniki ipd.  4 
  Kuharji 3 
      
90 Dejavnost javne higiene   
  Pometalci, smetarji ipd. 15 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 14 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 12 
  Gradbinci ipd., d.n. 6 
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 3 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
  Poklici za preprosta dela, d.n.  3 
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 3 
      
91 Dejavnosti združenj, organizacij   
  Poklici verskih delavcev  22 
  Tajniki ipd.  10 
  Člani samostanske skupnosti, duhovnikovi pomočniki ipd. 10 

  
Visoki uradniki organizacij delodajalcev, delavcev in drugih gospodarskointeresnih
organizacij 7 

  Poslovni sekretarji ipd. 3 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
  Posredniki za poslovne storitve ipd., d.n. 3 
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Tabela 3:  Najpogostejše skupine poklicev, v katerih opravljajo svoje delo osebe, zaposlene v posamezni, točno 
določeni dejavnosti, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
Koda SKD  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
92 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti   
  Pisatelji, novinarji ipd. 7 
  Sprejemalci stav, krupjeji ipd. 6 
  Športniki ipd. 6 
  Glasbeniki 5 
  Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 4 
  Tajniki ipd.  4 
  Kiparji, slikarji ipd. 3 
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 3 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 3 
  Fotografi in operaterji naprav za slikovni in zvočni zapis 3 
  Igralci, režiserji ipd. 3 
      
93 Druge storitvene dejavnosti   
  Frizerji, kozmetiki ipd. 63 
  Upravljalci strojev za beljenje, barvanje, čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd. 7 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 5 
  Likalci, pralci  3 
      
95 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem   
  Čistilci in gospodinjski pomočniki na domu ipd.  78 
  Gospodinjci ipd. 10 
  Delavci za preprosta kmetijska dela 3 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
0110 Vojaki in častniki  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 99 
   
1110 Zakonodajalci  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 100 
   
1121 Visoki vladni uradniki  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 99 
   
1122 Visoki uradniki lokalne samouprave  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 100 
   
1129 Visoki državni uradniki, d.n.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 99 
   
1141 Visoki uradniki političnih strank  
 Dejavnosti združenj, organizacij 76 
   
1142 Visoki uradniki organizacij delodajalcev, delavcev in drugih gospodarskointeresnih 

organizacij 
 

 Dejavnosti združenj, organizacij 96 
   
1143 Visoki uradniki humanitarnih in drugih podobnih organizacij  
 Dejavnosti združenj, organizacij 37 
 Zdravstvo in socialno varstvo 29 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 28 
   
1210 Direktorji in člani uprave družbe  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 19 
 Druge poslovne dejavnosti 18 
 Gradbeništvo 7 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 7 
 Gostinstvo 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
1221 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu,  

gozdarstvu in ribištvu 
 

 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 62 
 Gozdarstvo in gozdarske storitve 18 
   
1222 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih 

dejavnostih za oskrbo z elektriko, plinom in vodo 
 

 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 11 
 Proizvodnja strojev in naprav 8 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 6 
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 5 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 5 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 5 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 4 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 4 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
4 

 Proizvodnja kovin 4 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 4 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 3 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 3 
 Proizvodnja tekstilij 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
1223 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu  
 Gradbeništvo 94 
   
1224 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v trgovini, za popravilo motornih 

vozil in izdelkov široke porabe 
 

 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 49 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 27 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 18 
   
1225 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gostinstvu  
 Gostinstvo 85 
   
1226 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in 

komunikacijah 
 

 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 32 
 Pošta in telekomunikacije 27 
 Kopenski promet; cevovodni transport 15 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 6 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 3 
 Zračni promet 3 
   
1227 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe za poslovne storitve  
 Druge poslovne dejavnosti 38 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 20 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 7 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 4 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 4 
 Poslovanje z nepremičninami 3 
 Raziskovanje in razvoj 3 
   
1228 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe za osebne storitve, čiščenje ipd.  
 Dejavnosti javne higiene 46 
 Druge poslovne dejavnosti 22 
   
1229 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe, d.n.  
 Izobraževanje 59 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 18 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 12 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
   
1231 Menedžerji finančne enote družbe  
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 11 
 Druge poslovne dejavnosti 11 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 8 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 4 
 Gradbeništvo 4 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
   
1232 Menedžerji kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbi  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 13 
 Druge poslovne dejavnosti 8 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 5 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 4 
 Gradbeništvo 3 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 3 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 3 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 3 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 3 
 Pošta in telekomunikacije 3 
   
1233 Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 23 
 Druge poslovne dejavnosti 9 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 8 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 4 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 3 
 Gradbeništvo 3 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 3 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 3 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 3 
   
1234 Menedžerji enote za oglaševanje in odnose z javnostmi v družbi  
 Druge poslovne dejavnosti 45 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 9 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 5 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 5 
   
1235 Menedžerji nabavne in distribucijske enote družbe  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 23 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 8 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 6 
 Proizvodnja strojev in naprav 5 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
 Proizvodnja tekstilij 3 
   
1236 Menedžerji enote za računalniške storitve v družbi  
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 18 
 Druge poslovne dejavnosti 13 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 6 
 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov 5 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 5 
   
1237 Menedžerji raziskovalne in razvojne enote družbe  
 Druge poslovne dejavnosti 12 
 Proizvodnja strojev in naprav 6 
 Raziskovanje in razvoj 6 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 5 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 5 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 4 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 3 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 3 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
 Gradbeništvo 3 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 3 
   
1239 Menedžerji drugih enot družbe, d.n.  
 Druge poslovne dejavnosti 13 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 11 
   
1311 Menedžerji manjših družb v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu  
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 52 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
1312 Menedžerji manjših družb v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z 

elektriko, plinom in vodo 
 

 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 20 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 8 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 7 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 6 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 6 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
5 

 Proizvodnja strojev in naprav 5 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 4 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 3 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 3 
   
1313 Menedžerji manjših družb v gradbeništvu  
 Gradbeništvo 83 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
   
1314 Menedžerji manjših družb v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke 

porabe 
 

 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 58 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 23 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 8 
   
1315 Menedžerji manjših družb v gostinstvu  
 Gostinstvo 93 
   
1316 Menedžerji manjših družb v prometu, skladiščenju in komunikacijah  
 Kopenski promet; cevovodni transport 51 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 22 
   
1317 Menedžerji manjših družb za poslovne storitve  
 Druge poslovne dejavnosti 48 
 Poslovanje z nepremičninami 6 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 5 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 4 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 4 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
1318 Menedžerji manjših družb za osebne storitve, čiščenje ipd.  
 Druge storitvene dejavnosti 24 
 Druge poslovne dejavnosti 23 
   
1319 Menedžerji manjših družb, d.n.  
 Izobraževanje 28 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 22 
 Zdravstvo in socialno varstvo 12 
 Druge poslovne dejavnosti 8 
   
2111 Fiziki, astronomi  
 Raziskovanje in razvoj 61 
 Izobraževanje 8 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 5 
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 5 
   
2112 Meteorologi  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 97 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
2113 Kemiki  
 Raziskovanje in razvoj 32 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 27 
 Zdravstvo in socialno varstvo 7 
 Izobraževanje 5 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
   
2114 Geologi, geofiziki ipd.  
 Raziskovanje in razvoj 39 
 Druge poslovne dejavnosti 20 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 15 
 Izobraževanje 6 
   
2121 Matematiki ipd.  
 Raziskovanje in razvoj 26 
 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega 

zavarovanja 
14 

 Izobraževanje 8 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 6 
   
2122 Statistiki  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 79 
   
2130 Analitiki in snovalci informacijskih sistemov  
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 29 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 9 
 Druge poslovne dejavnosti 7 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 6 
 Pošta in telekomunikacije 5 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 4 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 4 
 Raziskovanje in razvoj 4 
   
2141 Arhitekti  
 Druge poslovne dejavnosti 60 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 18 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 7 
   
2142 Inženirji gradbeništva  
 Druge poslovne dejavnosti 35 
 Gradbeništvo 29 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 8 
 Raziskovanje in razvoj 3 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3 
 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 3 
   
2143 Inženirji elektrotehnike ipd.  
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 17 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 12 
 Druge poslovne dejavnosti 11 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 6 
 Raziskovanje in razvoj 5 
 Izobraževanje 5 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 5 
 Proizvodnja strojev in naprav 4 
 Pošta in telekomunikacije 4 
 Gradbeništvo 3 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
   
2144 Inženirji elektronike, telekomunikacij  
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Pošta in telekomunikacije 13 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 10 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 7 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 7 
 Druge poslovne dejavnosti 7 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 6 
 Raziskovanje in razvoj 6 
 Gradbeništvo 4 
 Proizvodnja strojev in naprav 4 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 4 
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 4 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 3 
 Izobraževanje 3 
   
2145 Inženirji strojništva ipd.  
 Proizvodnja strojev in naprav 16 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 14 
 Druge poslovne dejavnosti 13 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 6 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 5 
 Izobraževanje 3 
 Raziskovanje in razvoj 3 
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 3 
 Gradbeništvo 3 
   
2146 Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd.  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 25 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 19 
 Raziskovanje in razvoj 9 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 7 
 Izobraževanje 5 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 4 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3 
   
2147 Inženirji rudarstva, metalurgije ipd.  
 Proizvodnja kovin 36 
 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote 20 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 9 
 Raziskovanje in razvoj 8 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
   
2148 Geodeti ipd.  
 Druge poslovne dejavnosti 50 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 29 
 Raziskovanje in razvoj 6 
 Gradbeništvo 4 
   
2149 Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n.  
 Proizvodnja tekstilij 26 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 17 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 13 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 9 
 Zdravstvo in socialno varstvo 6 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 6 
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 5 
 Izobraževanje 3 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
2150 Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd.  
 Druge poslovne dejavnosti 11 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 10 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 7 
 Kopenski promet; cevovodni transport 5 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 5 
 Pošta in telekomunikacije 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
 Gradbeništvo 4 
   
2211 Biologi, ekologi ipd.  
 Raziskovanje in razvoj 30 
 Zdravstvo in socialno varstvo 23 
 Izobraževanje 10 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 6 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 5 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 4 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 3 
   
2212 Farmakologi, biokemiki ipd.  
 Raziskovanje in razvoj 46 
 Zdravstvo in socialno varstvo 28 
   
2213 Agronomi, zootehniki ipd.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 30 
 Druge poslovne dejavnosti 19 
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 18 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 5 
 Gozdarstvo in gozdarske storitve 4 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 3 
 Izobraževanje 3 
   
2221 Zdravniki  
 Zdravstvo in socialno varstvo 95 
   
2222 Zobozdravniki  
 Zdravstvo in socialno varstvo 98 
   
2223 Veterinarji  
 Zdravstvo in socialno varstvo 57 
 Izobraževanje 19 
 Druge poslovne dejavnosti 8 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3 
 Raziskovanje in razvoj 3 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
   
2224 Farmacevti  
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 54 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 14 
 Zdravstvo in socialno varstvo 11 
 Raziskovanje in razvoj 7 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 4 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
   
2229 Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 73 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 7 
 Zdravstvo in socialno varstvo 6 
 Druge poslovne dejavnosti 5 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
2230 Strokovnjaki za zdravstveno nego  
 Zdravstvo in socialno varstvo 97 
   
2310 Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje  
 Izobraževanje 96 
   
2311 Višješolski predavatelji  
 Izobraževanje 88 
 Zdravstvo in socialno varstvo 8 
   
2321 Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje  
 Izobraževanje 97 
   
2331 Osnovnošolski učitelji  
 Izobraževanje 98 
   
2332 Vzgojitelji predšolskih otrok  
 Izobraževanje 87 
 Gostinstvo 8 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
2340 Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami  
 Izobraževanje 73 
 Zdravstvo in socialno varstvo 23 
   
2351 Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode  
 Izobraževanje 49 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 22 
 Zdravstvo in socialno varstvo 15 
 Raziskovanje in razvoj 3 
   
2359 Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n.  
 Izobraževanje 73 
 Zdravstvo in socialno varstvo 9 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 3 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
   
2411 Finančniki, revizorji, računovodje ipd.  
 Druge poslovne dejavnosti 23 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 15 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 9 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 7 
 Izobraževanje 4 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
 Gradbeništvo 3 
   
2412 Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 27 
 Druge poslovne dejavnosti 12 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 7 
 Izobraževanje 5 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 3 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
2419 Strokovnjaki za poslovanje, d.n.  
 Druge poslovne dejavnosti 26 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 10 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 10 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 8 
 Pošta in telekomunikacije 4 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 3 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 3 
   
2421 Odvetniki, notarji ipd.  
 Druge poslovne dejavnosti 98 
   
2422 Sodniki  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 99 
   
2423 Tožilci in pravobranilci  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 98 
   
2429 Pravni strokovnjaki, d.n.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 48 
 Druge poslovne dejavnosti 20 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 4 
 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega 

zavarovanja 
3 

   
2431 Arhivarji, konservatorji ipd.  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 79 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 5 
 Izobraževanje 3 
   
2432 Bibliotekarji, dokumentalisti ipd.  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 51 
 Izobraževanje 35 
 Raziskovanje in razvoj 4 
   
2441 Ekonomisti  
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 23 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 12 
 Druge poslovne dejavnosti 8 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 5 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3 
 Proizvodnja strojev in naprav 3 
   
2442 Sociologi, antropologi ipd.  
 Raziskovanje in razvoj 24 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 18 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 17 
 Izobraževanje 10 
 Zdravstvo in socialno varstvo 8 
 Druge poslovne dejavnosti 8 
   
2443 Filozofi, zgodovinarji, politologi  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 31 
 Raziskovanje in razvoj 28 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 23 
 Izobraževanje 8 
 Dejavnosti združenj, organizacij 3 
   
2444 Filologi, prevajalci, tolmači ipd.  
 Druge poslovne dejavnosti 25 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 15 
 Izobraževanje 13 
 Raziskovanje in razvoj 7 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 5 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 4 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 4 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 3 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3 
   
2445 Psihologi  
 Zdravstvo in socialno varstvo 40 
 Izobraževanje 39 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 9 
   
2446 Socialni delavci  
 Zdravstvo in socialno varstvo 67 
 Izobraževanje 15 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 7 
 Dejavnosti združenj, organizacij 4 
   
2451 Pisatelji, novinarji ipd.  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 48 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 38 
   
2452 Kiparji, slikarji ipd.  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 88 
   
2453 Glasbeniki  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 72 
 Izobraževanje 18 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 6 
   
2454 Plesalci, koreografi  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 59 
 Druge poslovne dejavnosti 12 
 Gostinstvo 11 
 Gradbeništvo 8 
 Izobraževanje 5 
   
2455 Igralci, režiserji ipd.  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 96 
   
   
2460 Poklici verskih delavcev  
 Dejavnosti združenj, organizacij 99 
   
2470 Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 97 
   
3111 Tehniki za fiziko, kemijo ipd.  
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 30 
 Raziskovanje in razvoj 15 
 Zdravstvo in socialno varstvo 7 
 Izobraževanje 7 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 4 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
 Proizvodnja kovin 3 
   
3112 Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd.  
 Gradbeništvo 53 
 Druge poslovne dejavnosti 23 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
3113 Tehniki za elektrotehniko ipd.  
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 17 
 Gradbeništvo 16 
 Druge poslovne dejavnosti 6 
 Pošta in telekomunikacije 6 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 5 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 5 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 4 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
 Proizvodnja strojev in naprav 3 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 3 
   
3114 Tehniki za elektroniko in telekomunikacije  
 Gradbeništvo 12 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 11 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 10 
 Pošta in telekomunikacije 10 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 9 
 Proizvodnja strojev in naprav 9 
 Druge poslovne dejavnosti 5 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 4 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 3 
   
3115 Tehniki za strojništvo ipd.  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 20 
 Proizvodnja strojev in naprav 17 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 5 
 Gradbeništvo 5 
 Druge poslovne dejavnosti 5 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 4 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 3 
 Proizvodnja kovin 3 
   
3116 Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd.  
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 27 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 17 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 14 
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 8 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 5 
   
3117 Tehniki za rudarstvo, metalurgijo ipd.  
 Proizvodnja kovin 33 
 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote 21 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 11 
 Proizvodnja strojev in naprav 5 
 Gradbeništvo 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
3118 Tehnični risarji  
 Druge poslovne dejavnosti 32 
 Proizvodnja strojev in naprav 9 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 5 
 Gradbeništvo 5 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 4 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 3 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 3 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 3 
   
3119 Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n.  
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 24 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Proizvodnja tekstilij 16 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 12 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
10 

 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 9 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 8 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
   
3121 Tehniki za računalniško podporo  
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 28 
 Druge poslovne dejavnosti 11 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 5 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 4 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
 Pošta in telekomunikacije 3 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 3 
   
3122 Računalniški operaterji  
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 14 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 13 
 Druge poslovne dejavnosti 8 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 7 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 5 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 5 
 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 4 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
3131 Fotografi in operaterji naprav za slikovni in zvočni zapis  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 45 
 Druge poslovne dejavnosti 32 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 8 
   
3132 Operaterji oddajnih, telekomunikacijskih naprav  
 Pošta in telekomunikacije 41 
 Gradbeništvo 16 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 10 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 6 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
   
3133 Operaterji medicinskih naprav  
 Zdravstvo in socialno varstvo 95 
   
3143 Piloti letal ipd.  
 Zračni promet 69 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 22 
   
3144 Kontrolorji zračnega prometa  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 90 
   
3160 Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in 

varnost pri delu 
 

 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 27 
 Kopenski promet; cevovodni transport 10 
 Pošta in telekomunikacije 7 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 6 
 Druge poslovne dejavnosti 5 
 Gradbeništvo 5 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
3211 Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd.  
 Zdravstvo in socialno varstvo 82 
 Izobraževanje 7 
 Raziskovanje in razvoj 3 
   
3212 Laboratorijski tehniki v biotehniki ipd.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 31 
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 20 
 Druge poslovne dejavnosti 14 
 Gozdarstvo in gozdarske storitve 7 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 6 
 Raziskovanje in razvoj 4 
   
3213 Svetovalci, asistenti v kmetijstvu in gozdarstvu  
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 26 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 20 
 Druge poslovne dejavnosti 18 
   
3222 Strokovni sodelavci za okoljsko zdravstvo, higieno ipd.  
 Zdravstvo in socialno varstvo 91 
   
3224 Očesni optiki  
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 47 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 40 
   
3225 Zobozdravstveni asistenti in tehniki ipd.  
 Zdravstvo in socialno varstvo 97 
   
3226 Fizioterapevti ipd.  
 Zdravstvo in socialno varstvo 84 
 Gostinstvo 7 
 Izobraževanje 4 
   
3227 Veterinarski asistenti  
 Zdravstvo in socialno varstvo 53 
 Izobraževanje 16 
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 10 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 4 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 3 
   
3228 Farmacevtski asistenti  
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 78 
 Zdravstvo in socialno varstvo 11 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 7 
   
3229 Fizioterapevti, zobozdravstveni in veterinarski asistenti ipd., d.n.  
 Zdravstvo in socialno varstvo 70 
 Druge storitvene dejavnosti 13 
 Gostinstvo 6 
 Izobraževanje 5 
   
3231 Medicinske sestre  
 Zdravstvo in socialno varstvo 96 
   
3232 Medicinske sestre babice  
 Zdravstvo in socialno varstvo 98 
   
3320 Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok  
 Izobraževanje 97 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
3341 Inštruktorji (razen poklicnega in strokovnega izobraževanja)  
 Izobraževanje 84 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 3 
 Kopenski promet; cevovodni transport 3 
   
3342 Učitelji praktičnega pouka, organizatorji praktičnega pouka in sodelavci učitelja  
 Izobraževanje 58 
 Zdravstvo in socialno varstvo 17 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
   
3411 Borzni posredniki  
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 51 
 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 41 
   
3412 Zavarovalniški zastopniki  
 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega 

zavarovanja 
70 

 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 26 
   
3413 Posredniki za nepremičnine in premičnine  
 Poslovanje z nepremičninami 58 
 Druge poslovne dejavnosti 12 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 11 
   
3414 Zastopniki in organizatorji za potovanja ipd.  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 77 
   
3415 Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd.  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 31 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 8 
 Druge poslovne dejavnosti 6 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 4 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 4 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 3 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 3 
   
3416 Nabavni referenti  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 14 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 7 
 Gradbeništvo 6 
 Proizvodnja strojev in naprav 5 
 Gostinstvo 4 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 4 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 3 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 3 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
3417 Cenilci, dražbarji ipd.  
 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega 

zavarovanja 
87 

   
3419 Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n.  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 34 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 9 
 Druge poslovne dejavnosti 7 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 5 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 4 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
3421 Posredniki za prevozništvo, trgovino ipd.  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 58 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 16 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 9 
   
3422 Špediterji ipd.  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 52 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 10 
 Kopenski promet; cevovodni transport 6 
   
3423 Posredniki za zaposlovanje ipd.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 26 
 Druge poslovne dejavnosti 11 
 Zdravstvo in socialno varstvo 6 
 Gradbeništvo 5 
 Izobraževanje 4 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
   
3429 Posredniki za poslovne storitve ipd., d.n.  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 17 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 16 
 Druge poslovne dejavnosti 16 
 Dejavnosti združenj, organizacij 9 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 6 
 Izobraževanje 4 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
 Poslovanje z nepremičninami 3 
   
3431 Poslovni sekretarji ipd.  
 Druge poslovne dejavnosti 13 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 12 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 10 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 5 
 Izobraževanje 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 3 
 Gradbeništvo 3 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 3 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
   
3432 Pravni in finančni asistenti ipd.  
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 43 
 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega 

zavarovanja 
12 

 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 11 
 Druge poslovne dejavnosti 5 
 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 3 
   
3433 Knjigovodje ipd.  
 Druge poslovne dejavnosti 21 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 9 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 8 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 4 
 Gradbeništvo 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 3 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 3 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 3 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
3434 Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze 

ipd. 
 

 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 11 
 Druge poslovne dejavnosti 9 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 8 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 6 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 4 
 Proizvodnja strojev in naprav 4 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
 Gradbeništvo 3 
 Izobraževanje 3 
   
3439 Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci, knjigovodje ipd., d.n.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 21 
 Dejavnosti združenj, organizacij 12 
 Zdravstvo in socialno varstvo 10 
 Izobraževanje 10 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 9 
   
3441 Cariniki  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 99 
   
3442 Davkarji  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 99 
   
3443 Referenti za socialno varnost ipd.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 73 
 Zdravstvo in socialno varstvo 7 
 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega 

zavarovanja 
5 

 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 4 
   
3444 Referenti za koncesije, dovoljenja ipd.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 66 
   
3449 Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd., d.n.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 98 
   
3450 Policijski preiskovalci ipd.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 89 
 Druge poslovne dejavnosti 9 
   
3460 Strokovni sodelavci za socialno delo  
 Zdravstvo in socialno varstvo 63 
 Izobraževanje 21 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 6 
   
3471 Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd.  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 26 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 20 
 Druge poslovne dejavnosti 17 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 7 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 4 
   
3472 Napovedovalci, povezovalci ipd.  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 92 
   
3473 Zabaviščni glasbeniki ipd.  
 Gostinstvo 63 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 11 
 Druge poslovne dejavnosti 8 
 Gradbeništvo 8 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 6 
   
3474 Artisti, komiki ipd.  
 Gostinstvo 83 
   
3475 Športniki ipd.  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 89 
   
3480 Člani samostanske skupnosti, duhovnikovi pomočniki ipd.  
 Dejavnosti združenj, organizacij 100 
   
4111 Stenodaktilografi in strojepisci  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 76 
   
4112 Urejevalci in posredovalci besedil ipd.  
 Pošta in telekomunikacije 41 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 19 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 8 
   
4113 Vnašalci podatkov  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 19 
 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 12 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 11 
 Druge poslovne dejavnosti 9 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 6 
 Proizvodnja tekstilij 6 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 5 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 3 
   
4115 Tajniki ipd.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 14 
 Zdravstvo in socialno varstvo 8 
 Druge poslovne dejavnosti 8 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 7 
 Gradbeništvo 4 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 4 
 Izobraževanje 4 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 4 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 3 
   
4121 Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu  
 Druge poslovne dejavnosti 10 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 9 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 7 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 7 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 5 
 Gradbeništvo 5 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
 Izobraževanje 4 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 3 
 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega 

zavarovanja 
3 

   
4122 Uradniki v statistiki, financah ipd.  
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 29 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 11 
 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja 10 



Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA 

 47 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 7 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 6 
   
4131 Skladiščniki ipd.  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 21 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 15 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 6 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 5 
 Gradbeništvo 3 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 3 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3 
 Proizvodnja strojev in naprav 3 
   
4132 Uradniki za planiranje proizvodnje ipd.  
 Proizvodnja strojev in naprav 9 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 8 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 8 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 6 
 Proizvodnja tekstilij 6 
 Zdravstvo in socialno varstvo 6 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 5 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 4 
 Gradbeništvo 4 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 4 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 4 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 3 
   
4133 Uradniki za promet  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 84 
 Kopenski promet; cevovodni transport 5 
   
4134 Uradniki za nabavo, prodajo in najem  
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 37 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 21 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 9 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 5 
   
4141 Uradniki v knjižnicah, arhivih ipd.  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 44 
 Druge poslovne dejavnosti 9 
 Izobraževanje 9 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 8 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
   
4142 Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd.  
 Pošta in telekomunikacije 85 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
   
4143 Koderji, korektorji  
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 55 
   
4190 Drugi uradniki za pisarniško poslovanje, d.n.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 45 
 Zdravstvo in socialno varstvo 6 
 Izobraževanje 5 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
 Gradbeništvo 3 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
4211 Blagajniki, prodajalci vstopnic ipd.  
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 23 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 16 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 8 
 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 5 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 5 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 4 
 Kopenski promet; cevovodni transport 3 
 Gradbeništvo 3 
 Gostinstvo 3 
   
4212 Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd.  
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 60 
 Pošta in telekomunikacije 32 
 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu 5 
   
4213 Sprejemalci stav, krupjeji ipd.  
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 96 
   
4215 Izterjevalci dolgov, zbiralci darov za dobrodelne namene  
 Druge poslovne dejavnosti 44 
 Zdravstvo in socialno varstvo 16 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 11 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 9 
   
4221 Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah ipd.  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 62 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 9 
 Kopenski promet; cevovodni transport 6 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
 Dejavnosti združenj, organizacij 3 
   
4222 Receptorji  
 Gostinstvo 36 
 Zdravstvo in socialno varstvo 11 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 8 
 Druge poslovne dejavnosti 8 
 Izobraževanje 4 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 3 
   
4223 Telefonisti  
 Zdravstvo in socialno varstvo 19 
 Pošta in telekomunikacije 17 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 8 
 Gradbeništvo 6 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 4 
   
5111 Stevardi, spremljevalci  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 45 
 Zračni promet 37 
   
5112 Sprevodniki  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 77 
 Kopenski promet; cevovodni transport 19 
   
5113 Vodniki  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 41 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 28 
 Dejavnosti združenj, organizacij 10 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
5121 Gospodinjci ipd.  
 Gostinstvo 73 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
   
5122 Kuharji  
 Gostinstvo 49 
 Izobraževanje 18 
 Zdravstvo in socialno varstvo 13 
   
5123 Natakarji ipd.  
 Gostinstvo 74 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 7 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
   
5131 Varuhi otrok, rejniki  
 Izobraževanje 87 
 Zdravstvo in socialno varstvo 11 
   
5132 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd.  
 Zdravstvo in socialno varstvo 95 
   
5133 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ipd.  
 Zdravstvo in socialno varstvo 95 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
   
5139 Poklici za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego ipd., d.n.  
 Zdravstvo in socialno varstvo 57 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 12 
 Izobraževanje 10 
   
5141 Frizerji, kozmetiki ipd.  
 Druge storitvene dejavnosti 87 
 Gostinstvo 3 
   
5142 Osebni spremljevalci  
 Zdravstvo in socialno varstvo 100 
   
5143 Grobarji, pogrebniki ipd.  
 Druge storitvene dejavnosti 55 
 Dejavnosti javne higiene 17 
 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 11 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 4 
   
5144 Astrologi ipd.  
 Druge storitvene dejavnosti 93 
   
5145 Poklici za družabno animiranje  
 Gostinstvo 25 
 Zdravstvo in socialno varstvo 24 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 15 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 13 
   
5161 Gasilci ipd.  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 50 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 7 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 6 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
   
5162 Policisti  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 99 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
5163 Pazniki v zaporu  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 93 
   
5169 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n.  
 Druge poslovne dejavnosti 56 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 10 
 Zdravstvo in socialno varstvo 8 
   
5221 Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji  
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 67 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 12 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 5 
   
5222 Akviziterji, prodajalci po telefonu  
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 32 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 31 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 17 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 6 
   
5223 Cvetličarji  
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 80 
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 5 
   
6111 Poljedelci, sadjarji, vinogradniki ipd.  
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 93 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 4 
   
6112 Vrtnarji ipd.  
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 35 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 34 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
 Dejavnosti javne higiene 3 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
   
6121 Živinorejci  
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 98 
   
6122 Perutninarji  
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 81 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 16 
   
6129 Rejci živali, d.n.  
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 72 
   
6130 Kmetovalci na mešanih kmetijah  
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 94 
   
6141 Gozdarji ipd.  
 Gozdarstvo in gozdarske storitve 69 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 7 
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 5 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
4 

   
6151 Ribogojci ipd.  
 Ribištvo in ribiške storitve 80 
   
6153 Ribiči na odprtem morju  
 Ribištvo in ribiške storitve 95 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
6154 Lovci  
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 84 
   
7111 Rudarji, kamnolomci  
 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote 87 
 Gradbeništvo 6 
   
7112 Minerji ipd.  
 Gradbeništvo 27 
 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote 26 
 Druge poslovne dejavnosti 16 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 9 
   
7113 Kamnoseki  
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 54 
 Gradbeništvo 17 
 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin 16 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 6 
   
7121 Graditelji s tradicionalnimi materiali  
 Gradbeništvo 81 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 5 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
   
7122 Zidarji  
 Gradbeništvo 85 
   
7123 Betonerji ipd.  
 Gradbeništvo 68 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 19 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
   
7124 Tesarji ipd.  
 Gradbeništvo 82 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 5 
   
7129 Gradbinci ipd., d.n.  
 Gradbeništvo 68 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3 
 Dejavnosti javne higiene 3 
   
7131 Krovci  
 Gradbeništvo 76 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 15 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
   
7132 Polagalci podov ipd.  
 Gradbeništvo 87 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
   
7133 Štukaterji  
 Gradbeništvo 95 
   
7134 Izolaterji  
 Gradbeništvo 78 
 Druge poslovne dejavnosti 5 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 3 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
7135 Zastekljevalci  
 Gradbeništvo 56 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 17 
   
7136 Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav  
 Gradbeništvo 57 
 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 11 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 4 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
 Proizvodnja strojev in naprav 3 
   
7137 Elektroinštalaterji  
 Gradbeništvo 48 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 7 
 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote 6 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 3 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
   
7139 Gradbinci zaključnih del ipd., d.n.  
 Gradbeništvo 72 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 6 
   
7141 Pleskarji, ličarji ipd.  
 Gradbeništvo 51 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 14 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 8 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 7 
 Proizvodnja strojev in naprav 3 
   
7143 Dimnikarji, čistilci fasad  
 Druge poslovne dejavnosti 90 
   
7211 Livarji ipd.  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 40 
 Proizvodnja kovin 22 
 Proizvodnja strojev in naprav 9 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 7 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 5 
   
7212 Varilci ipd.  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 41 
 Proizvodnja strojev in naprav 24 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 9 
 Gradbeništvo 7 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
 Proizvodnja drugih vozil in plovil 3 
   
7213 Kleparji  
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 36 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 23 
 Gradbeništvo 16 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 8 
 Kopenski promet; cevovodni transport 3 
   
7214 Monterji kovinskih konstrukcij ipd.  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 34 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 17 
 Gradbeništvo 15 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Proizvodnja strojev in naprav 7 
 Druge poslovne dejavnosti 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
7215 Monterji in polagalci kablov  
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 32 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 28 
 Gradbeništvo 17 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 7 
   
7221 Kovači  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 67 
 Proizvodnja kovin 11 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 3 
 Gradbeništvo 3 
 Proizvodnja strojev in naprav 3 
   
7222 Orodjarji ipd.  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 39 
 Proizvodnja strojev in naprav 14 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 6 
 Gradbeništvo 6 
 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote 3 
 Proizvodnja kovin 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 3 
   
7223 Strugarji ipd.  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 45 
 Proizvodnja strojev in naprav 15 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 8 
 Proizvodnja kovin 7 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
7224 Brusilci, polirci, ostrilci  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 44 
 Proizvodnja kovin 15 
 Proizvodnja strojev in naprav 12 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 7 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 3 
   
7231 Mehaniki in monterji motornih vozil in koles  
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 51 
 Kopenski promet; cevovodni transport 9 
 Gradbeništvo 6 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 6 
 Proizvodnja drugih vozil in plovil 5 
   
7232 Mehaniki in monterji letal  
 Zračni promet 52 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 20 
   
7233 Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd.  
 Proizvodnja strojev in naprav 17 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 16 
 Gradbeništvo 9 
 Izobraževanje 4 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 3 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 3 
 Proizvodnja kovin 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
7241 Elektromehaniki ipd.  
 Gradbeništvo 21 
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 9 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 8 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 5 
 Proizvodnja strojev in naprav 5 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 4 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 4 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 3 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
   
7242 Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji  
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 13 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 9 
 Gradbeništvo 8 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 8 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 7 
 Druge poslovne dejavnosti 7 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 6 
 Proizvodnja strojev in naprav 5 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 4 
 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov 4 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 3 
   
7244 Mehaniki in serviserji telekomunikacijskih naprav  
 Gradbeništvo 45 
 Pošta in telekomunikacije 29 
 Druge poslovne dejavnosti 8 
   
7245 Monterji električnega in telekomunikacijskega omrežja  
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 60 
 Gradbeništvo 21 
   
7311 Izdelovalci in popravljalci preciznih instrumentov  
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 28 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 19 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 7 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 5 
 Proizvodnja strojev in naprav 5 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 3 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
7312 Izdelovalci, uglaševalci glasbil  
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 63 
   
7313 Izdelovalci nakita in bižuterije  
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 84 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 6 
   
7321 Lončarji, keramiki  
 Gradbeništvo 37 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 25 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 10 
 Zdravstvo in socialno varstvo 6 
   
7322 Steklarji  
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 64 
 Gradbeništvo 15 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 7 
 Izobraževanje 4 
   
7323 Graverji stekla ipd.  
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 78 
   
7324 Dekoraterji stekla, keramike ipd.  
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 63 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 9 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 9 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 6 
   
7331 Izdelovalci predmetov domače obrti iz lesa in drugih materialov  
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 35 
 Zdravstvo in socialno varstvo 14 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 13 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 8 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 7 
   
7332 Izdelovalci predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja in podobnih materialov  
 Proizvodnja tekstilij 43 
   
7341 Stavci, tiskarji ipd.  
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 67 
 Zdravstvo in socialno varstvo 7 
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 4 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 4 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 4 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
   
7343 Izdelovalci tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkov  
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 47 
 Druge poslovne dejavnosti 17 
 Zdravstvo in socialno varstvo 8 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 4 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
   
7344 Razvijalci filmov ipd.  
 Druge poslovne dejavnosti 57 
 Zdravstvo in socialno varstvo 12 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 10 
   
7345 Knjigovezi  
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 73 
 Zdravstvo in socialno varstvo 11 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 4 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
   
7346 Ročni sitotiskarji  
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 39 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 25 
   
7411 Mesarji ipd.  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 53 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 35 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 6 
   
7412 Peki, slaščičarji ipd.  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 68 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Gostinstvo 22 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
   
7413 Predelovalci mleka  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 63 
 Druge poslovne dejavnosti 25 
   
7414 Predelovalci sadja, zelenjave ipd.  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 78 
   
7415 Ocenjevalci živil ipd.  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 44 
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 39 
   
7417 Solinarji  
 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin 100 
   
7418 Mlinarji  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 100 
   
7421 Obdelovalci lesa  
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
48 

 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 28 
 Zdravstvo in socialno varstvo 8 
   
7422 Mizarji ipd.  
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 38 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
22 

 Gradbeništvo 14 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
7423 Nastavljalci lesnoobdelovalnih strojev  
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 39 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 27 
 Zdravstvo in socialno varstvo 20 
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 8 
   
7433 Krojači, šiviljci, klobučarji ipd.  
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 47 
 Proizvodnja tekstilij 17 
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 8 
 Zdravstvo in socialno varstvo 8 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
   
7434 Izdelovalci usnjenih in krznenih oblačil  
 Zdravstvo in socialno varstvo 32 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 28 
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 26 
   
7435 Krojilci  
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 39 
 Proizvodnja tekstilij 24 
 Zdravstvo in socialno varstvo 19 
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 5 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 5 
   
7436 Šivalci ipd.  
 Proizvodnja tekstilij 74 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 9 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 3 
   
7437 Tapetniki  
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 64 
 Proizvodnja tekstilij 9 
 Gradbeništvo 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
   
7441 Usnjarji in krznarji, izdelovalci krzna  
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 64 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 19 
   
7442 Izdelovalci obutve, usnjene galanterije ipd.  
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 47 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 19 
 Zdravstvo in socialno varstvo 15 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 3 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 3 
   
7999 Poklici za neindustrijski način dela, d.n.  
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 70 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 16 
   
8111 Upravljalci rudarskih procesnih strojev in naprav  
 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote 85 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
   
8112 Upravljalci procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin  
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 56 
 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin 21 
 Gradbeništvo 7 
 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote 6 
   
8113 Upravljalci geovrtalnih strojev in naprav  
 Druge poslovne dejavnosti 44 
 Gradbeništvo 41 
   
8121 Upravljalci procesnih strojev in naprav za pridobivanje kovin  
 Proizvodnja kovin 46 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 17 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 12 
 Proizvodnja strojev in naprav 8 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
   
8122 Industrijski talilci, livarji, valjavci  
 Proizvodnja kovin 57 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 15 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 7 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 4 
   
8123 Upravljalci procesnih strojev za toplotno obdelavo kovin  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 37 
 Proizvodnja kovin 32 
 Proizvodnja strojev in naprav 19 
   
8124 Upravljalci strojev in naprav za vlečenje, iztiskanje kovin  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 28 
 Proizvodnja strojev in naprav 22 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 17 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 13 
 Proizvodnja kovin 6 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 5 
   
8131 Upravljalci steklarskih, keramijskih in podobnih strojev in naprav  
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 56 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 19 
 Gradbeništvo 6 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 4 
   
8139 Upravljalci mineralurških procesnih strojev in naprav, d.n.  
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 95 
   
8141 Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo lesa  
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
49 

 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 36 
   
8142 Upravljalci procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine  
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 95 
   
8143 Upravljalci procesnih strojev in naprav za proizvodnjo papirja  
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 88 
   
8150 Upravljalci kemijskih procesnih strojev in naprav  
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 60 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 14 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 5 
 Proizvodnja kovin 3 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 3 
   
8155 Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plina  
 Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 78 
   
8159 Upravljalci procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo, d.n.  
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 32 
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 7 
 Proizvodnja kovin 6 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 6 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 5 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 5 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 4 
 Raziskovanje in razvoj 3 
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 3 
   
8161 Upravljalci energetskih procesnih naprav  
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 39 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 8 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
 Gradbeništvo 5 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 5 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 3 
   
8162 Upravljalci parnih strojev in naprav  
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 15 
 Zdravstvo in socialno varstvo 11 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 8 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
8 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 6 
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 6 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 5 
 Proizvodnja tekstilij 4 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 4 
 Izobraževanje 3 
 Poslovanje z nepremičninami 3 
 Druge poslovne dejavnosti 3 
   
8163 Upravljalci vodočrpalnih, klimatskih, čistilnih naprav ipd.  
 Oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo 25 
 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 18 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 6 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 4 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 4 
 Proizvodnja strojev in naprav 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
8211 Upravljalci orodnih strojev  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 33 
 Proizvodnja strojev in naprav 22 
 Proizvodnja kovin 8 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 7 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 7 
   
8212 Upravljalci strojev za proizvodnjo cementnih in drugih mineralnih izdelkov  
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 76 
 Gradbeništvo 9 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
8221 Upravljalci strojev za proizvodnjo zdravil, pralnih in toaletnih sredstev  
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 91 
 Raziskovanje in razvoj 3 
   
8222 Upravljalci strojev za proizvodnjo streliva in razstreliva  
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 88 
   
8223 Upravljalci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 41 
 Proizvodnja strojev in naprav 20 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 9 
 Proizvodnja kovin 5 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 4 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
8224 Upravljalci strojev za izdelovanje fotografskih in mikrofilmskih izdelkov  
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 19 
 Druge poslovne dejavnosti 15 
 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 12 
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 11 
   
8229 Upravljalci strojev za proizvodnjo kemijskih izdelkov, d.n.  
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 72 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 9 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 4 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
8231 Upravljalci strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov  
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 85 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
8232 Upravljalci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov  
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 53 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 12 
 Proizvodnja strojev in naprav 5 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 5 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 4 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 3 
   
8240 Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov  
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 44 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
32 

 Gradbeništvo 7 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
   
8251 Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov  
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 71 
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 5 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
   
8252 Upravljalci knjigoveških strojev  
 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 87 
 Zdravstvo in socialno varstvo 7 
   
8253 Upravljalci strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov  
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 87 
   
8261 Upravljalci strojev za predenje, previjanje ipd.  
 Proizvodnja tekstilij 79 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 8 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 3 
   
8262 Upravljalci strojev za pletenje, tkanje ipd.  
 Proizvodnja tekstilij 73 
 Zdravstvo in socialno varstvo 9 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 5 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 4 
   
8263 Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd.  
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 65 
 Proizvodnja tekstilij 19 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 4 
   
8264 Upravljalci strojev za beljenje, barvanje, čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd.  
 Proizvodnja tekstilij 26 
 Zdravstvo in socialno varstvo 20 
 Druge storitvene dejavnosti 16 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 13 
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 6 
 Izobraževanje 3 
 Gostinstvo 3 
   
8265 Upravljalci strojev za proizvodnjo usnja in krzna  
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 82 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 12 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
8266 Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije  
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 88 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 3 
   
8269 Upravljalci strojev za proizvodnjo tekstilnih, usnjenih, krznenih izdelkov, d.n.  
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 48 
 Proizvodnja tekstilij 36 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
   
8271 Upravljalci strojev za predelavo mesa in rib  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 95 
   
8272 Upravljalci strojev za proizvodnjo mlečnih izdelkov  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 90 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 7 
   
8273 Upravljalci strojev za mletje žita, kavovin, začimb ipd.  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 84 
 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin 7 
   
8274 Upravljalci strojev za proizvodnjo pekarskih, slaščičarskih in podobnih izdelkov  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 93 
   
8275 Upravljalci strojev za predelavo sadja, zelenjave, rastlinskih maščob ipd.  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 95 
   
8276 Upravljalci strojev za proizvodnjo sladkorja ipd.  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 100 
   
8277 Upravljalci strojev za predelavo čaja, kave in kakava  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 57 
   
8278 Upravljalci strojev za proizvodnjo piva, vina ipd.  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 90 
   
8279 Upravljalci strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih izdelkov, d.n.  
 Proizvodnja tobačnih izdelkov 82 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 13 
   
8281 Sestavljalci strojev in naprav  
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 48 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 22 
 Proizvodnja drugih vozil in plovil 6 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 6 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 4 
 Proizvodnja strojev in naprav 4 
   
8282 Sestavljalci električne opreme ipd.  
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 31 
 Proizvodnja strojev in naprav 23 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 23 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 9 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
   
8283 Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd.  
 Proizvodnja strojev in naprav 38 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 21 
 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme 17 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 15 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
   



SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA  Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  

62 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
8284 Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 28 
 Proizvodnja strojev in naprav 17 
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 11 
 Proizvodnja električnih strojev in naprav 10 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 9 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 4 
 Proizvodnja kovin 3 
   
8285 Sestavljalci izdelkov iz lesa in podobnih materialov  
 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 48 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 24 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 13 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 4 
 Gradbeništvo 3 
   
8286 Sestavljalci izdelkov iz kartona, tekstilij in podobnih materialov  
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 39 
 Kopenski promet; cevovodni transport 38 
   
8290 Drugi upravljalci strojev za proizvodnjo izdelkov in sestavljalci izdelkov, d.n.  
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 23 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 19 
 Proizvodnja tekstilij 11 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 5 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 5 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
   
8311 Vozniki železniških vozil  
 Kopenski promet; cevovodni transport 90 
 Gradbeništvo 3 
   
8312 Železniški signalisti, premikači ipd.  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 87 
 Gradbeništvo 4 
   
8322 Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil  
 Kopenski promet; cevovodni transport 30 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 10 
 Zdravstvo in socialno varstvo 8 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 6 
 Gradbeništvo 5 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 5 
 Izobraževanje 4 
   
8323 Vozniki avtobusov ipd.  
 Kopenski promet; cevovodni transport 88 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 6 
   
8324 Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev  
 Kopenski promet; cevovodni transport 64 
 Gradbeništvo 9 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 5 
   
8331 Upravljalci premičnih kmetijskih in gozdarskih strojev  
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 62 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 6 
 Gozdarstvo in gozdarske storitve 6 
 Zdravstvo in socialno varstvo 3 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
8332 Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd.  
 Gradbeništvo 65 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 6 
 Kopenski promet; cevovodni transport 5 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3 
 Proizvodnja strojev in naprav 3 
 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin 3 
   
8333 Upravljalci žerjavov, dvigal ipd.  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 15 
 Proizvodnja kovin 13 
 Gradbeništvo 6 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 6 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 5 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 5 
 Kopenski promet; cevovodni transport 5 
 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona 4 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 3 
 Proizvodnja strojev in naprav 3 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 3 
   
8334 Upravljalci težkih tovornjakov z dvigalom  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 30 
   
8340 Krmarji, ladijski strojevodje, mornarji ipd.  
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 22 
 Zdravstvo in socialno varstvo 18 
 Vodni promet 17 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 10 
   
9131 Čistilci in gospodinjski pomočniki na domu ipd.  
 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem 70 
 Zdravstvo in socialno varstvo 13 
 Gostinstvo 5 
   
9132 Drugi čistilci, strežniki ipd.  
 Druge poslovne dejavnosti 20 
 Izobraževanje 19 
 Zdravstvo in socialno varstvo 17 
 Gostinstvo 14 
   
9133 Likalci, pralci  
 Druge storitvene dejavnosti 34 
 Zdravstvo in socialno varstvo 27 
 Gostinstvo 8 
 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 7 
 Izobraževanje 4 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 4 
   
9141 Hišniki ipd.  
 Izobraževanje 47 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 7 
 Poslovanje z nepremičninami 6 
 Druge poslovne dejavnosti 5 
 Zdravstvo in socialno varstvo 4 
 Gostinstvo 4 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 4 
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Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
9142 Čistilci oken, ročni pralci vozil  
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 43 
 Druge poslovne dejavnosti 30 
   
9151 Kurirji, dostavljalci  
 Pošta in telekomunikacije 31 
 Druge poslovne dejavnosti 9 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 7 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 6 
 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 6 
 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 3 
 Kopenski promet; cevovodni transport 3 
   
9152 Vratarji ipd.  
 Druge poslovne dejavnosti 27 
 Zdravstvo in socialno varstvo 22 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 6 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 5 
 Gostinstvo 5 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
 Gradbeništvo 3 
   
9153 Oskrbovalci prodajnih in igralnih avtomatov ipd.  
 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 25 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 17 
 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 15 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 13 
   
9160 Pometalci, smetarji ipd.  
 Dejavnosti javne higiene 40 
 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 23 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 19 
   
9211 Delavci za preprosta kmetijska dela  
 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 79 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 4 
   
9212 Delavci za preprosta gozdarska dela  
 Gozdarstvo in gozdarske storitve 68 
 Zdravstvo in socialno varstvo 14 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
4 

 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
   
9311 Delavci za preprosta kamnolomska in rudarska dela  
 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote 85 
 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin 5 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3 
   
9312 Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah  
 Gradbeništvo 85 
 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 3 
   
9313 Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah  
 Gradbeništvo 89 
   
9320 Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih  
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 12 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 9 



Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA 

 65 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 4:  Najpogostejše dejavnosti, v katerih so zaposlene osebe, ki opravljajo svoje delo v posamezni, točno
določeni skupini poklicev, Slovenija, 31. 12. 2001 (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Oddelek dejavnosti (Standardna klasifikacija poklicev)  
Delež 

% 

   
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 8 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 8 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
7 

 Zdravstvo in socialno varstvo 5 
 Proizvodnja strojev in naprav 4 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3 
 Proizvodnja tekstilij 3 
 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 3 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3 
 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur 3 
   
9330 Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela  
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 18 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 11 
 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij 8 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 7 
 Proizvodnja strojev in naprav 5 
 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 3 
 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 3 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 3 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 3 
   
9999 Poklici za preprosta dela, d.n.  
 Gradbeništvo 30 
 Zdravstvo in socialno varstvo 18 
 Gostinstvo 13 
 Druge poslovne dejavnosti 13 
 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 8 
 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 8 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe 6 
 Izobraževanje 4 
 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 4 
 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 
4 

 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti 3 
 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 3 
 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti, d.n. 3 
 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 3 
 Kopenski promet; cevovodni transport 3 
 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi 3 
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3. POKLICI IN IZOBRAZBA 
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3. POKLICI IN IZOBRAZBA 

3.1 METODOLOŠKA POJASNILA 

Namen statističnega raziskovanja in temeljni koncepti 

Namen raziskovanja je zbrati podatke o delovno aktivnem prebivalstvu, ki izkazujejo povezanost med poklici, ki jih osebe 
opravljajo in izobrazbo, ki jo imajo osebe, ki te poklice opravljajo. Podatki so pomembni za ugotavljanje stanj in gibanj na 
trgu dela v Sloveniji. 

Posamezni poklic opravljajo osebe z različno izobrazbo. Osebe s posamezno izobrazbo opravljajo različne poklice.  

Kot rezultate raziskovanja izkazujemo: 

- najpogostejše nazive poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, 
točno določeno  skupino poklicev in obratno,  

- najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno določenim 
nazivom poklicne/strokovne izobrazbe,  

- najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki 
opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, in obratno, 

- najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe, razvrščen v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe. 

Kot najpogostejše nazive poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, 
točno določeno skupino poklicev smo opredelili nazive poklicne/strokovne izobrazbe po Šifrantu poklicne in strokovne 
izobrazbe, s katerimi opravlja svoje delo najmanj 5 odstotkov vseh oseb, katerih poklic je razvrščen v posamezno, točno 
določeno enoto področne skupine poklicev po Standardni klasifikaciji poklicev. 

Kot najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno določenim 
nazivom poklicne/strokovne izobrazbe smo opredelili: 

enote področnih skupin poklicev po Standardni klasifikaciji poklicev, v katerih opravlja svoje delo – poklic, ki je razvrščen v te 
enote – najmanj 3 odstotke vseh oseb s posameznim, točno določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe po Šifrantu 
poklicne in strokovne izobrazbe. 

Kot najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki 
opravljajo delo, ki se razvršča v posamezno, točno določeno skupino poklicev smo opredelili: kategorije izobrazbe, v katere 
so razvrščeni nazivi poklicne/strokovne izobrazbe po Šifrantu poklicne in strokovne izobrazbe, ki jih ima najmanj 3 odstotke 
vseh oseb, katerih poklic je razvrščen v posamezno, točno določeno enoto področne skupine poklicev po Standardni 
klasifikaciji poklicev.  

Kot najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe, razvrščen v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe smo opredelili enote področnih skupin poklicev po 
Standardni klasifikaciji poklicev, v katerih opravlja svoje delo – poklic, ki je razvrščen v te enote – najmanj 3 odstotke vseh 
oseb z nazivom poklicne/strokovne izobrazbe po Šifrantu poklicne in strokovne izobrazbe, razvrščenim v posamezno točno 
določeno kategorijo izobrazbe. 

Kot rezultate raziskovanja izkazujemo tudi nekaj izsekov iz ranžirnih vrst, na primer:  

- prvih 50 poklicev glede na število različnih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki te poklice 
opravljajo,  

- prvih 50 skupin poklicev glede na število različnih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki te poklice 
opravljajo,  

- prvih 50 nazivov poklicne/strokovne izobrazbe glede na število različnih poklicev, ki jih opravljajo osebe, ki imajo te 
nazive poklicne/strokovne izobrazbe. 

Enota opazovanja, lastnosti enote 

Enota opazovanja so osebe, zaposlene v podjetju, družbi ali organizaciji, zaposlene osebe pri samozaposlenih osebah, 
samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, kmetje, ki so pokojninsko, invalidsko ter 
zdravstveno zavarovani (Delovno aktivno prebivalstvo po SRDAP-u).   

Lastnosti enote raziskovanja oziroma spremenljivki v raziskovanju sta poklic in izobrazba. 
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Viri in zajetje 

Vir podatkov je Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), ki ga vodi in vzdržuje Statistični urad RS. 
SRDAP se ažurira s podatki iz obrazcev M (Prijava podatkov za uvedbo in vodenje matične evidence pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in evidence o sklenitvi delovnega razmerja). 

V raziskovanje so bile zajete osebe z zadnjo prijavo podatkov iz obrazcev M od 1. 1. 1999 do 28. 2. 2002, ki so imele 
podatek o poklicu in nazivu poklicne/strokovne izobrazbe. Takih oseb je bilo 325 491. Obdobje, na katero se nanašata 
raziskovanje in obseg zajetja oseb iz SRDAP-a, je določeno z letom 1999, ko smo začeli arhivirati tudi del zapisov iz 
obrazcev M, ki se nanašajo na podatke o izobrazbi, kodirane s Šifrantom poklicne in strokovne izobrazbe. 

Raziskovanje je izvedeno in rezultati so prikazani za Slovenijo kot celoto.  

Splošne definicije, uporabljene klasifikacije 

Delovno aktivno prebivalstvo so po SRDAP-u vse osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane oziroma so v 
delovnem razmerju na območju Republike Slovenije. Delovno razmerje je lahko sklenjeno za določen ali nedoločen čas, za 
polni ali skrajšani delovni čas. Delovno aktivno prebivalstvo je seštevek zaposlenih oseb v družbah, podjetjih in 
organizacijah, zaposlenih oseb pri samozaposlenih osebah, samostojnih podjetnikov posameznikov, oseb, ki opravljajo 
poklicno dejavnost, in kmetov. 

Zaposlene osebe v družbah, podjetjih in organizacijah so osebe s pogodbami o zaposlitvi oz. o sklenitvi delovnega 
razmerja. 

Zaposlene osebe pri samozaposlenih osebah so: 

- osebe, ki so v delovnem razmerju pri samostojnih podjetnikih posameznikih, 
- osebe, ki so v delovnem razmerju pri fizičnih osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost (npr. administratorka pri 

odvetniku), 
- osebe pri fizičnih osebah, ki opravljajo dopolnilno delo drugih ljudi (npr. gospodinjska pomočnica). 

Osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, so npr. odvetniki, ustvarjalci na področju kulture, duhovniki, rejnice itd. 

Od 1. januarja 1999 štejemo med delovno aktivno prebivalstvo štejemo tudi osebe, ki opravljajo javna dela; prej so imele 
te osebe status registrirane brezposelne osebe. Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni 
vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe, in se organizirajo 
zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. 
Javnih del ne smejo organizirati delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj je pridobivanje dobička.          

Podatek o poklicu je kodiran s Standarno klasifikacijo poklicev (Uredba o uvedbi in uporabi SKP, Uradni list RS, št. 
28/97; Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi in uporabi SKP, Uradni list RS, št. 16/2000). V raziskovanju 
so poklicni podatki izraženi s 4-mestno kodo, tj. z enotami področnih skupin poklicev (teh je v SKP 371). Podatek o poklicu 
je v SRDAP-u sicer kodiran na najnižji klasifikacijski ravni, na 7-mestni ravni.   

SKP ima hierarhično strukturo. Poklici se združujejo oziroma razdružujejo v skupine poklicev na štirih ravneh. Najvišja raven 
je glavna skupina poklicev z 1-mestno kodo, sledijo podskupine poklicev z 2-mestno kodo, področne skupine s 3-mestno 
kodo, enote področnih skupin s 4-mestno kodo in znotraj teh poklici s 7-mestno kodo.  

Poklic je statističnoanalitična kategorija, v katero se razvrščajo dela, ki so podobna po vsebini in zahtevnosti, in ki ga je 
opravljala, ga opravlja ali bi ga lahko opravljala praviloma ena oseba.   

Izobrazba je opredeljena na dva načina, in sicer kot »naziv poklicne/strokovne izobrazbe« in kot »kategorija izobrazbe«.  

Podatek o izobrazbi je izvorno kodiran s Šifrantom poklicne in strokovne izobrazbe (Zavod RS za zaposlovanje). 
Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, ki je nastal iz Šifranta poklicev Zveze skupnosti za zaposlovanje SRS, se v 
prehodnem obdobju (tj. do sprejema novega klasifikacijskega sistema na področju izobraževanja) skladno z Uredbo o 
uvedbi in uporabi SKP (Uradni list RS, št. 28/97) pri vodenju uradnih oziroma administrativnih zbirk podatkov uporablja kot 
klasifikacijsko orodje za evidentiranje strokovne izobrazbe oziroma poklicnih kvalifikacij.   

Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe vsebuje 1 750 nazivov poklicne/strokovne izobrazbe. 

Kategorije izobrazbe so oblikovane z združitvijo posameznih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe iz Šifranta poklicne in 
strokovne izobrazbe glede na raven in področje izobraževanja. 

Podatek o kategoriji izobrazbe je kodiran s šifrantom Kategorija izobrazbe, ki je bil pripravljen posebej za to 
raziskovanje. 

Osnova za določitev področij izobraževanja v raziskovanju uporabljenem šifrantu Kategorija izobrazbe je delovni osnutek 
nacionalne klasifikacije področij izobraževanja in usposabljanja, temelječ na mednarodni klasifikaciji Fields of Education and 
Training (Manuel, December 1999). Delovni osnutek nacionalne klasifikacije področij izobraževanja in usposabljanja ima 
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hierarhično strukturo. V raziskovanju uporabljena področja so izražena na tretji hierahični ravni. Teh področij je 98 (primeri 
področij: Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela; Živilska tehnologija; Varnost in zdravje pri delu, ...). 

Osnova za določitev ravni izobraževanja v raziskovanju uporabljenem šifrantu Kategorija izobrazbe je podatek o stopnji 
izobrazbe, ki je sestavni del kode (prvo kodno mesto) nazivov poklicne/strokovne izobrazbe iz Šifranta poklicne in strokovne 
izobrazbe Zavoda RS za zaposlovanje (v Šifrantu poklicev, iz katerega se je razvil Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, je 
to oznaka značilnosti dela glede na kategorije zahtevnosti).  

V raziskovanju je uporabljenih 7, posebej za ta namen opredeljenih ravni izobraževanja. Te ravni izobraževanja so po oznaki 
in vsebini naslednje: 
- OŠ/USO-I – končana osnovna šola; nedokončana osnovna šola in program usposabljanja po izpolnjeni osnovnošolski 

obveznosti za prvo stopnjo zahtevnosti; 
- OŠ/USO-II/NPI/SPI – končana osnovna šola oziroma nedokončana osnovna šola in program usposabljanja po izpolnjeni 

osnovnošolski obveznosti za drugo stopnjo zahtevnosti; končano nižje poklicno izobraževanje; končano srednje poklicno 
izobraževanje; 

- SSI/G – končano srednje strokovno izobraževanje; končan gimnazijski program; 
- VIŠ/VSŠ – končano višješolsko izobraževanje, končano višje strokovno izobraževanje; 
- VS – končano visoko strokovno izobraževanje;  
- UNI/SPEC/MAG – končano univerzitetno izobraževanje; podiplomska specializacija, magisterij;  
- DR – doktorat. 

Osnova za določitev ravni »VS« je oznaka (vs), ki je dodana kodi in deskriptorju naziva poklicne/strokovne izobrazbe v 
Šifrantu poklicne in strokovne izobrazbe.    

Zaupnost podatkov 

Zaupnost podatkov je opredeljena v Zakonu o državni statistiki, (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01). Rezultati, iz katerih bi 
bilo mogoče ugotoviti individualne podatke, zaradi varovanja niso prikazani. 
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3.2. OSNOVNE ZNAČILNOSTI1) 

Graf 4: Delovno aktivno prebivalstvo po stopnjah šolske izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 18. 2. 2002  

Graf 5: Delovno aktivno prebivalstvo po glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002  

Tabela 5:  Delovno aktivno prebivalstvo po stopnjah šolske izobrazbe in glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 – 
28. 2. 2002  

Tabela 6:  Strukturni deleži delovno aktivnega prebivalstva po stopnjah šolske izobrazbe in glavnih skupinah poklicev, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 

Graf 6: Delovno aktivno prebivalstvo po kategorijah izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Graf 7: Delovno aktivno prebivalstvo po področjih izobraževanja, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Tabela 7: Delovno aktivno prebivalstvo po področjih izobraževanja in glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 
2. 2002  

Tabela 8: Strukturni deleži delovno aktivnega prebivalstva po področjih izobraževanja in glavnih skupinah poklicev, 
Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002  

 

                        
1)  V raziskovanje so bile zajete osebe z zadnjo prijavo podatkov iz obrazcev M  od 1. 1. 1999 do 28. 2. 2002, ki so imele podatek o poklicu in nazivu 

poklicne/strokovne izobrazbe. Takih oseb je bilo 325 491. Obdobje, na katero se nanašata raziskovanje in obseg zajetja oseb iz SRDAP-a, je določeno z 
letom 1999, ko smo začeli arhivirati tudi del zapisov iz obrazcev M, ki se nanašajo na podatke o izobrazbi, kodirane s Šifrantom poklicne in strokovne 
izobrazbe. 

 Pri obdelavi podatkov za prikaz osnovnih značilnosti sta uporabljena šifranta, ki sta si po poimenovanjih enot šifranta podobna, po izvoru pa različna:  
 - Stopnja šolske izobrazbe je šifrant, ki se skladno z metodološkimi navodili za izpolnjevanje obrazcev M uporablja za opredeljevanje vrste šole (odsek, 

smer), s katero si je oseba pridobila najvišjo stopnjo v svojem izobraževanju (obrazec M, rubrika 31).    
 - Kategorija izobrazbe je šifrant, ki je bil pripravljen posebej za to raziskovanje. Posamezne enote šifranta Kategorija izobrazbe so izvedene iz Šifranta 

poklicne in strokovne izobrazbe, ki se skladno z metodološkimi navodili za izpolnjevanje obrazcev M uporablja za opredeljevanje naziva 
poklicne/strokovne izobrazbe (Obrazec M, rubrika 30). 
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Graf 4: Delovno aktivno prebivalstvo po stopnjah šolske izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 18. 2. 2002  
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Tabela 5:  Delovno aktivno prebivalstvo po stopnjah šolske izobrazbe in glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 
1. 1. 1999 – 28. 2. 2002  

Glavna skupina poklicev SKP 

Stopnja šolske izobrazbe/ 
skupaj 

zakono-
dajalci, 
visoki 

uradniki, 
mene-
džerji 

strokov-
njaki 

tehniki in 
drugi 

strokovni 
sodelavci 

uradniki 
poklici za 
storitve, 

prodajalci 

kmeto-
valci, 

gozdarji, 
ribiči, 
lovci 

poklici za 
neindus-

trijski 
način 
dela 

upravljalci 
strojev in 
naprav, 
indus-

trijski iz-
delovalci 
in sestav-

ljalci 

poklici za 
preprosta 

dela 
vojaški 
poklici 

 
Skupaj 325491 15371 39776 48072 27856 47927 3317 55925 38585 44783 3879 
Brez šole, 1-3 razredi 964 10 3 57 19 75 8 201 98 493 - 

4-7 razredov osnovne šole 12668 16 5 102 373 432 313 2978 3181 5267 1 

Osnovna šola 55241 459 166 1809 2612 3721 978 10297 10505 24644 50 

I. stopnja SUI 559 1 1 15 24 31 6 92 117 272 - 

II., III. stopnja SUI 4012 9 7 58 158 263 43 1270 1222 959 23 

Šola za KV, IV. stopnja SUI 102528 1489 345 5215 6016 27066 1143 32374 18359 9674 847 

Gimnazija ali srednja strokovna šola,  

šola za VKV, V. stopnja SUI 

93589 4796 7336 29571 16952 15514 720 8388 4944 3346 2022 

Višja šola 18024 2614 6441 6423 1059 581 72 239 110 72 413 

Visoka šola  37906 5977 25472 4822 643 244 34 86 49 56 523 

 

 

 

Tabela 6:  Strukturni deleži delovno aktivnega prebivalstva po stopnjah šolske izobrazbe in glavnih skupinah 
poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 

Glavna skupina poklicev SKP 

Stopnja šolske izobrazbe/ 
skupaj 

zakono-
dajalci, 
visoki 

uradniki, 
mene-
džerji 

strokov-
njaki 

tehniki in 
drugi 

strokovni 
sodelavci 

uradniki 
poklici za 
storitve, 

prodajalci 

kmeto-
valci, 

gozdarji, 
ribiči, 
lovci 

poklici za 
neindus-

trijski 
način 
dela 

upravljalci 
strojev in 
naprav, 
indus-

trijski iz-
delovalci 
in sestav-

ljalci 

poklici za 
preprosta 

dela 
vojaški 
poklici 

 
Brez šole, 1-3 razredi 100 1,0 0,3 5,9 2,0 7,8 0,8 20,9 10,2 51,1 - 

4-7 razredov osnovne šole 100 0,1 0,0 0,8 3,0 3,4 2,5 23,5 25,1 41,6 0,0 

Osnovna šola 100 0,8 0,3 3,3 4,7 6,7 1,8 18,7 19,0 44,6 0,1 

I. stopnja SUI 100 0,2 0,2 2,7 4,3 5,5 1,1 16,4 20,9 48,7 - 

II., III. stopnja SUI 100 0,2 0,2 1,4 3,9 6,6 1,1 31,7 30,4 23,9 0,6 

Šola za KV, IV. stopnja SUI 100 1,5 0,3 5,1 5,9 26,4 1,1 31,6 17,9 9,4 0,8 

Gimnazija ali srednja strokovna šola,  

šola za VKV, V. stopnja SUI 

100 5,1 7,8 31,6 18,1 16,6 0,8 9,0 5,3 3,6 2,1 

Višja šola 100 14,5 35,7 35,7 5,9 3,2 0,4 1,3 0,6 0,4 2,3 

Visoka šola  100 15,8 67,2 12,7 1,7 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 1,4 
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Graf 6: Delovno aktivno prebivalstvo po kategorijah izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 
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Graf 7: Delovno aktivno prebivalstvo po področjih izobraževanja, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 
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Tabela 7:  Delovno aktivno prebivalstvo po področjih izobraževanja in glavnih skupinah poklicev, Slovenija, 1. 1. 
1999 – 28. 2. 2002  

Glavna skupina poklicev SKP 

Področje izobraževanja 
skupaj 

zakono-
dajalci, 
visoki 

uradniki, 
mene-
džerji 

strokov-
njaki 

tehniki in 
drugi stro-

kovni 
sodelavci 

uradniki 
poklici za 
storitve, 

prodajalci 

kmeto-
valci, 

gozdarji, 
ribiči, 
lovci 

poklici za 
neindu-
strijski 
način 
dela 

uprav-
ljalci 

strojev in 
naprav, 
indus-
trijski 

izdelo-
valci in 
sestav-

ljalci 

poklici za 
preprosta 

dela 
vojaški 
poklici 

 
Skupaj 325491 15371 39776 48075 27856 47926 3317 55926 38583 44782 3879 
Programi temeljnega izobraževanja 11965 1036 2203 3900 2796 971 47 246 240 332 194 
Izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede 8502 431 6506 974 244 159 12 21 60 43 52 
Umetnost 3988 191 1027 1178 210 317 12 468 390 153 42 
Humanistika 729 67 562 62 22 8 1 2   - 2 3 
Družbene in vedenjske vede 8644 2155 4195 1866 275 53 2 11 7 10 70 
Novinarstvo in informiranje 650 58 454 72 48 7 - 5 2 3 1 
Poslovne in upravne vede 62348 3089 4475 13740 13370 21967 177 1027 1687 2262 554 
Pravo 3822 501 2803 355 77 44 2 6 3 2 29 
Vede o živi naravi 466 40 378 37 4 1 - - 2 3 1 
Vede o neživi naravi 1072 149 772 105 10 8 1 9 7 3 8 
Matematika in statistika 315 44 235 32 2 1 - - - - - 
Računalništvo 1041 128 650 218 24 9 - 5 1 4 2 
Tehnika 71838 3836 6484 10634 2998 3421 427 24813 13084 4485 1656 
Proizvodne tehnologije 29244 715 1375 2735 1369 2048 184 10451 6176 4006 185 
Arhitektura in gradbeništvo 15295 963 1974 2256 453 355 54 6214 1210 1719 97 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 6249 288 735 631 351 828 1356 492 667 818 83 
Veterina 923 53 517 205 30 36 23 20 9 21 9 
Zdravstvo 8951 217 2519 4708 207 789 9 53 98 282 69 
Socialne storitve 1467 62 704 495 69 103 - 4 6 12 12 
Osebne storitve 19119 439 176 778 1182 11153 87 789 1195 3187 133 
Transportne storitve 7524 295 326 995 1611 569 33 478 2410 596 211 
Varstvo okolja 309 14 134 60 10 10 - 13 2 65 1 
Varnost 2776 123 413 244 63 1332 4 38 67 72 420 
Drugo (ni mogoče razvrstiti) 58254 477 159 1795 2431 3737 886 10760 11260 26702 47 

 

Tabela 8:  Strukturni deleži delovno aktivnega prebivalstva po področjih izobraževanja in glavnih skupinah 
poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002  % 

Glavna skupina poklicev SKP 

Področje izobraževanja 
skupaj 

zakono-
dajalci, 
visoki 

uradniki, 
mene-
džerji 

strokov-
njaki 

tehniki in 
drugi stro-

kovni 
sodelavci 

uradniki 
poklici za 
storitve, 

prodajalci 

kmeto-
valci, 

gozdarji, 
ribiči, 
lovci 

poklici za 
neindu-
strijski 
način 
dela 

uprav-
ljalci 

strojev in 
naprav, 
indus-
trijski 

izdelo-
valci in 
sestav-

ljalci 

poklici za 
preprosta 

dela 
vojaški 
poklici 

 
Programi temeljnega izobraževanja 100,0 8,7 18,4 32,6 23,4 8,1 0,4 2,0 2,0 2,8 1,6 
Izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede 100,0 5,1 76,5 11,5 2,9 1,9 0,1 0,2 0,7 0,5 0,6 
Umetnost 100,0 4,8 25,8 29,5 5,3 7,9 0,3 11,7 9,8 3,8 1,1 
Humanistika 100,0 9,2 77,1 8,5 3,0 1,1 0,1 0,3 - 0,3 0,4 
Družbene in vedenjske vede 100,0 24,9 48,6 21,6 3,2 0,6 - 0,1 0,1 0,1 0,8 
Novinarstvo in informiranje 100,0 8,9 69,8 11,1 7,4 1,1 - 0,8 0,3 0,5 0,1 
Poslovne in upravne vede 100,0 5,0 7,2 22,0 21,4 35,2 0,3 1,7 2,7 3,6 0,9 
Pravo 100,0 13,1 73,3 9,3 2,0 1,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 
Vede o živi naravi 100,0 8,6 81,1 7,9 0,9 0,2 - - 0,4 0,7 0,2 
Vede o neživi naravi 100,0 13,9 72,0 9,8 0,9 0,8 0,1 0,8 0,7 0,3 0,7 
Matematika in statistika 100,0 14,0 74,7 10,2 0,7 0,4 - - - - - 
Računalništvo 100,0 12,3 62,4 20,9 2,3 0,9 - 0,5 0,1 0,4 0,2 
Tehnika 100,0 5,3 9,0 14,8 4,2 4,8 0,6 34,5 18,2 6,3 2,3 
Proizvodne tehnologije 100,0 2,5 4,7 9,4 4,7 7,0 0,6 35,7 21,1 13,7 0,6 
Arhitektura in gradbeništvo 100,0 6,3 12,9 14,8 3,0 2,3 0,4 40,6 7,9 11,2 0,6 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 100,0 4,6 11,8 10,1 5,6 13,2 21,7 7,9 10,7 13,1 1,3 
Veterina 100,0 5,7 56,0 22,2 3,2 3,9 2,5 2,2 1,0 2,3 1,0 
Zdravstvo 100,0 2,4 28,1 52,6 2,3 8,8 0,1 0,6 1,1 3,2 0,8 
Socialne storitve 100,0 4,2 48,0 33,8 4,7 7,0 - 0,3 0,4 0,8 0,8 
Osebne storitve 100,0 2,3 0,9 4,1 6,2 58,3 0,5 4,1 6,2 16,7 0,7 
Transportne storitve 100,0 3,9 4,3 13,2 21,4 7,6 0,5 6,4 32,0 7,9 2,8 
Varstvo okolja 100,0 4,5 43,4 19,4 3,2 3,2 - 4,2 0,7 21,1 0,3 
Varnost 100,0 4,4 14,9 8,8 2,3 48,0 0,1 1,4 2,4 2,6 15,1 
Drugo (ni mogoče razvrstiti) 100,0 0,8 0,3 3,1 4,2 6,4 1,5 18,5 19,3 45,8 0,1 
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3.3. IZBOR PODROBNEJŠIH REZULTATOV RAZISKOVANJA1)  

Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno 
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v 
posamezno, točno določeno skupino poklicev; Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Tabela 11: Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive 
poklicne/strokovne izobrazbe,  razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, Slovenija, 
1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo 
osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 
2. 2002 

Tabela 13:  Prvih 50 poklicev glede na število različnih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki te poklice 
opravljajo, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Tabela 14:  Prvih 50 skupin poklicev glede na število različnih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki 
opravljajo poklice, ki se razvrščajo v te skupine poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Tabela 15:  Prvih 50 nazivov poklicne/strokovne izobrazbe glede na število različnih poklicev, ki jih opravljajo osebe, ki 
imajo te nazive poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

 

                        
1) V raziskovanje so bile zajete osebe z zadnjo prijavo podatkov iz obrazcev M od 1. 1. 1999 do 28. 2. 2002, ki so imele podatek o poklicu in nazivu 

poklicne/strokovne izobrazbe. Takih oseb je bilo 325 491. Obdobje, na katero se nanašata raziskovanje in obseg zajetja oseb iz SRDAP-a, je določeno z 
letom 1999, ko smo začeli arhivirati tudi del zapisov iz obrazcev M, ki se nanašajo na podatke o izobrazbi, kodirane s Šifrantom poklicne in strokovne 
izobrazbe.  
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
10101 Kmetijski delavec   
  Poklici za preprosta dela, d.n. 12 
  Kmetovalci na mešanih kmetijah 10 
  Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 8 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 8 
  Delavci za preprosta kmetijska dela 7 
  Živinorejci 6 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 5 
  Poljedelci, sadjarji, vinogradniki ipd. 4 
  Natakarji ipd. 4 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 4 
      
10501 Živilskopredelovalni delavec   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 32 
  Peki, slaščičarji ipd. 9 
  Mesarji ipd. 9 
  Delavci za preprosta kmetijska dela 8 
  Skladiščniki ipd. 6 
  Drugi upravljalci strojev za proizvodnjo izdelkov in sestavljalci izdelkov, d.n. 6 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo piva, vina ipd. 3 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 3 
      
11001 Gozdarski delavec   
  Gozdarji ipd. 74 
  Delavci za preprosta gozdarska dela 20 
      
11101 Lesarski delavec   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 36 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov 19 
  Obdelovalci lesa 13 
  Mizarji ipd. 8 
  Sestavljalci izdelkov iz lesa in podobnih materialov 4 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo lesa 3 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 3 
      
11201 Papirniški delavec   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 67 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov 28 
      
11701 Metalurški delavec   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 25 
  Livarji ipd. 20 
  Industrijski talilci, livarji, valjavci 12 
  Upravljalci orodnih strojev 8 
  Kovači 7 
  Upravljalci strojev in naprav za vlečenje, iztiskanje kovin 6 
      
12001 Kovinarski delavec   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 15 
  Orodjarji ipd. 11 
  Upravljalci orodnih strojev 11 
  Livarji ipd. 10 
  Brusilci, polirci, ostrilci 8 
  Strugarji ipd. 4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Kovači 4 
  Upravljalci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov 3 
  Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike 3 
      
12101 Monter elementov   
  Sestavljalci izdelkov iz lesa in podobnih materialov 47 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 23 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 14 
      
12111 Montažni delavec   
  Sestavljalci strojev in naprav 36 
  Monterji kovinskih konstrukcij ipd. 28 
      
12522 Sestavljalec elektromehanskih elementov   
  Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 73 
  Sestavljalci električne opreme ipd. 16 
      
13001 Kemijski delavec   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 21 
      
13101 Farmacevtski delavec   
  Farmacevti 94 
      
13301 Gradbeni delavec v industriji   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 36 
      
13411 Keramijski delavec   
  Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 63 
      
14001 Pomožni tekstilec   
  Upravljalci strojev za predenje, previjanje ipd. 33 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 14 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 11 
  Šivalci ipd. 5 
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 5 
      
14131 Pomožni usnjarski konfekcijski delavec   
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 48 
      
14304 Pomožni galanterijski delavec   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 75 
      
14501 Tiskarski delavec   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 43 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov 29 
      
14551 Knjigoveški delavec   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 59 
      
15201 Gradbeni delavec   
  Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 32 
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 19 
  Zidarji 14 
  Betonerji ipd. 7 
  Gradbinci ipd., d.n. 6 
  Tesarji ipd. 6 
      
15401 Pomožni komunalni delavec   
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 34 
      
16301 Skladiščno transportni delavec   
  Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 48 
  Skladiščniki ipd. 19 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 5 
  Upravljalci žerjavov, dvigal ipd. 5 
  Posredniki za prevozništvo, trgovino ipd. 4 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
16501 Delavec v trgovini   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 26 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 24 
  Skladiščniki ipd. 10 
  Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 7 
      
16601 Pomožni gostinski delavec   
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 33 
  Natakarji ipd. 27 
  Kuharji 7 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 6 
      
19900 Delavec brez poklica   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 10 
  Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 10 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 9 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 9 
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 3 
  Natakarji ipd. 3 
      
19901 Pomožni delavec   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 14 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 11 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 8 
  Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 3 
  Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 3 
      
19906 Perica   
  Likalci, pralci 79 
      
19908 Snažilka   
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 95 
      
19911 Ročni embaler   
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 14 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 9 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 9 
  Gradbinci ipd., d.n. 8 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 6 
      
20101 Kmetovalec   
  Kmetovalci na mešanih kmetijah 28 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 9 
  Živinorejci 8 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 4 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 3 
      
20102 Kmečka gospodinja   
  Kmetovalci na mešanih kmetijah 15 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 12 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 10 
  Sestavljalci električne opreme ipd. 10 
  Natakarji ipd. 9 
      
20211 Delavec v živinoreji   
  Perutninarji 54 
  Rejci živali, d.n. 16 
  Živinorejci 9 
  Delavci za preprosta kmetijska dela 9 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
20511 Živilski delavec v pekarstvu   
  Peki, slaščičarji ipd. 29 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 26 
      
20514 Živilski delavec v slaščičarstvu   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 19 
  Peki, slaščičarji ipd. 17 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 11 
      
20521 Mesar klavničar   
  Mesarji ipd. 42 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 7 
      
20524 Živilski delavec v mesarstvu   
  Mesarji ipd. 25 
      
21001 Gozdni delavec sekač   
  Gozdarji ipd. 60 
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 21 
      
21002 Gozdni delavec gojitelj   
  Gozdarji ipd. 89 
      
21101 Obdelovalec lesa   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 15 
  Mizarji ipd. 14 
  Obdelovalci lesa 11 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov 5 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 4 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo lesa 3 
      
21601 Pomočnik rudarja   
  Rudarji, kamnolomci 43 
  Delavci za preprosta kamnolomska in rudarska dela 22 
  Upravljalci rudarskih procesnih strojev in naprav 15 
      
22002 Pomožni obdelovalec kovin   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 9 
      
22004 Pomožni izdelovalec žičnih tkanin mrež   
  Strugarji ipd. 60 
      
22005 Obdelovalec kovin   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 8 
  Orodjarji ipd. 7 
  Strugarji ipd. 6 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 6 
  Livarji ipd. 6 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 5 
  Varilci ipd. 4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
  Upravljalci orodnih strojev 3 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 3 
      
22011 Pomožni strugar   
  Upravljalci orodnih strojev 14 
  Strugarji ipd. 11 
      
22016 Pomožni brusilec   
  Brusilci, polirci, ostrilci 29 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
22031 Pomožni oblikovalec pločevine   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 9 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 7 
  Livarji ipd. 5 
  Orodjarji ipd. 5 
  Varilci ipd. 4 
  Skladiščniki ipd. 4 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
  Kleparji 3 
  Strugarji ipd. 3 
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 3 
      
22031 Pomožni oblikovalec pločevine   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
      
22041 Varilec v serijski proizvodnji   
  Varilci ipd. 70 
  Upravljalci orodnih strojev 13 
  Orodjarji ipd. 5 
      
22045 Pomožni varilec za varjenje v zaščitnem plinu   
  Varilci ipd. 90 
      
22121 Monter inštalacijskih elementov   
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 46 
      
      
22201 Pomočnik upravljalca energetskih naprav   
  Upravljalci parnih strojev in naprav 39 
      
22211 Vzdrževalec strojev   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 12 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 10 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 7 
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 6 
  Upravljalci orodnih strojev 4 
      
22501 Monter električnega omrežja   
  Monterji električnega in telekomunikacijskega omrežja 8 
  Sestavljalci električne opreme ipd. 8 
  Elektroinštalaterji 7 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 6 
  Elektromehaniki ipd. 6 
      
22512 Sestavljalec električnih naprav   
  Sestavljalci električne opreme ipd. 56 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 20 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 16 
      
22521 Izdelovalec električnih vezij   
  Poklici za preprosta dela, d.n. 34 
  Sestavljalci strojev in naprav 16 
      
22701 Pomožni poštni manipulant   
  Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd. 45 
      
22702 Pomožni telefonist   
  Telefonisti 55 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
23101 Opravljalec farmacevtskih strojev - naprav   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 68 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo zdravil, pralnih in toaletnih sredstev 24 
      
23421 Oblikovalec brusov   
  Strugarji ipd. 14 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 12 
      
23441 Pomožni emajler   
  Upravljalci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov 100 
      
23521 Steklopihač krogličar   
  Steklarji 48 
      
23531 Brusilec stekla   
  Steklarji 33 
      
24021 Strojni tkalec I.   
  Upravljalci strojev za pletenje, tkanje ipd. 56 
      
24111 Konfekcijski pomočnik   
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 40 
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 12 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 6 
  Šivalci ipd. 6 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 5 
  Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 3 
      
24113 Pomožna šivilja   
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 14 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 12 
  Sestavljalci električne opreme ipd. 11 
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 8 
  Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 7 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 7 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 5 
      
24321 Pomožni šivalec gornjih delov obutve   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 56 
      
24332 Pomožni sestavljalec obutve   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 50 
      
24501 Grafični pomočnik   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov 31 
      
24701 Pleskar   
  Pleskarji, ličarji ipd. 59 
      
24831 Gospodinjska pomočnica   
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 21 
      
25200 Pomožni gradbenik   
  Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 34 
  Zidarji 17 
      
25202 Krivilec armatur   
  Betonerji ipd. 80 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
25203 Tesar opažev   
  Tesarji ipd. 67 
      
25204 Zidar za zidanje in ometavanje   
  Zidarji 62 
  Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 6 
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
  Gradbinci ipd., d.n. 3 
      
25211 Upravljalec lahke gradbene mehanizacije   
  Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd. 56 
      
25311 Polagalec keramičnih oblog   
  Polagalci podov ipd. 13 
  Lončarji, keramiki 11 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 9 
      
25401 Komunalni delavec   
  Pometalci, smetarji ipd. 47 
      
25431 Cestno gradbeni delavec   
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 76 
      
25432 Vzdrževalec cest   
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 53 
  Gradbinci ipd., d.n. 45 
      
25481 Varnostnik   
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 45 
  Vratarji ipd. 27 
      
25801 Voznik cestnih motornih vozil   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 55 
  Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil 10 
      
25802 Voznik lahkih motornih vozil   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 31 
  Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil 11 
      
25851 Vzdrževalec motornih vozil   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 18 
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 14 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 6 
  Orodjarji ipd. 5 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
      
25901 Prometno transportni manipulant   
  Železniški signalisti, premikači ipd. 27 
      
25911 Postajni manipulant   
  Železniški signalisti, premikači ipd. 89 
  Uradniki za promet 3 
      
25931 Progovni manipulant   
  Gradbinci ipd., d.n. 41 
  Železniški signalisti, premikači ipd. 20 
  Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 17 
      
26311 Voznik viličarja   
  Upravljalci žerjavov, dvigal ipd. 34 
  Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 13 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Skladiščniki ipd. 7 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
  Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike 3 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
      
26321 Pomožni žerjavar   
  Upravljalci žerjavov, dvigal ipd. 54 
      
26611 Kuharski pomočnik   
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 44 
  Kuharji 20 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
  Natakarji ipd. 5 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 4 
      
26621 Natakarski pomočnik   
  Natakarji ipd. 48 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 7 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 5 
      
26631 Receptorski pomočnik   
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 55 
      
26641 Sobarica   
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 87 
      
27301 Pomožni administrativni manipulant   
  Tajniki ipd. 46 
      
29401 Bolniški strežnik   
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 79 
  Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd. 15 
      
31001 Gozdar   
  Gozdarji ipd. 42 
      
31101 Lesar   
  Mizarji ipd. 26 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 8 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 5 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 3 
      
31721 Strojni livar   
  Livarji ipd. 21 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 12 
      
32001 Ročni obdelovalec kovin   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 16 
  Livarji ipd. 7 
  Sestavljalci električne opreme ipd. 5 
  Upravljalci orodnih strojev 5 
      
32002 Strojni obdelovalec kovin   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 9 
  Orodjarji ipd. 8 
  Strugarji ipd. 6 
  Livarji ipd. 5 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 5 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 4 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Poklici za preprosta dela, d.n. 4 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Upravljalci orodnih strojev 3 
      
32043 Obločni varilec   
  Varilci ipd. 52 
      
32045 Varilec za varjenje v zaščitnem plinu   
  Varilci ipd. 69 
      
32701 Poštni manipulant   
  Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd. 76 
      
34110 Izdelovalec tekstilnih oblačil in opreme   
  Šivalci ipd. 26 
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 20 
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 15 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 7 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
      
34111 Krojilec tekstilij   
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 20 
  Šivalci ipd. 17 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 17 
      
34112 Šivalec tekstilij   
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 22 
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 16 
  Šivalci ipd. 13 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 9 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 6 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
      
34311 Krojilec obutve   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 82 
      
34321 Šivalec gornjih delov obutve   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 66 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 5 
      
34332 Sestavljalec obutve   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 59 
      
34812 Pediker   
  Frizerji, kozmetiki ipd. 87 
      
34821 Maser   
  Frizerji, kozmetiki ipd. 56 
      
36501 Blagovni manipulant   
  Skladiščniki ipd. 38 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 20 
      
37001 Poslovni manipulant   
  Tajniki ipd. 17 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 12 
      
37301 Administrativni manipulant   
  Tajniki ipd. 34 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 7 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 4 
      
37311 Tehnični risar   
  Tehnični risarji 21 
      
39401 Bolničar   
  Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd. 58 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 11 
  Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ipd. 8 
  Medicinske sestre 4 
      
40122 Kmetijski mehanik   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 17 
      
40130 Kmetijec   
  Kmetovalci na mešanih kmetijah 19 
      
40131 Poljedelec   
  Poljedelci, sadjarji, vinogradniki ipd. 20 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 9 
      
40161 Vrtnar cvetličar   
  Vrtnarji ipd. 44 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 10 
  Cvetličarji 10 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 4 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 3 
      
40163 Vrtnar povrtninar   
  Vrtnarji ipd. 40 
      
40164 Vrtnar   
  Vrtnarji ipd. 30 
  Cvetličarji 11 
      
40165 Cvetličar   
  Cvetličarji 37 
  Vrtnarji ipd. 28 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 7 
      
40166 Kmetovalka gospodinja   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 18 
      
40241 Živinorejec   
  Živinorejci 31 
      
40500 Živilec   
  Peki, slaščičarji ipd. 24 
      
40512 Pek   
  Peki, slaščičarji ipd. 64 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo pekarskih, slaščičarskih in podobnih izdelkov 5 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
      
40514 Slaščičar   
  Peki, slaščičarji ipd. 48 
  Natakarji ipd. 7 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 6 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
  Kuharji 4 
      
40518 Slaščičar konditor   
  Peki, slaščičarji ipd. 26 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 11 
  Natakarji ipd. 10 
      
40521 Mesar - sekač   
  Mesarji ipd. 59 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 10 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
      
40522 Predelovalec mesa   
  Mesarji ipd. 47 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 12 
      
40531 Mlekar   
  Predelovalci mleka 27 
      
40542 Slatinar   
  Drugi upravljalci strojev za proizvodnjo izdelkov in sestavljalci izdelkov, d.n. 46 
      
40571 Predelovalec rastlinskih maščob   
  Peki, slaščičarji ipd. 26 
      
41101 Mizar   
  Mizarji ipd. 45 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov 6 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Tesarji ipd. 4 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
      
41201 Papirničar   
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za proizvodnjo papirja 19 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
      
41231 Kartonažer   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov 33 
      
41601 Rudar za podzemno pridobivanje mineralnih surovin   
  Rudarji, kamnolomci 51 
  Upravljalci rudarskih procesnih strojev in naprav 12 
  Delavci za preprosta kamnolomska in rudarska dela 9 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 4 
      
41702 Zidar industrijskih peči   
  Zidarji 77 
      
41712 Talilec-livar   
  Industrijski talilci, livarji, valjavci 36 
      
41721 Formar livar   
  Livarji ipd. 40 
  Industrijski talilci, livarji, valjavci 21 
      
41723 Livarski modelar   
  Livarji ipd. 27 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
41732 Stiskalec in izstiskalec žice-profilov   
  Strugarji ipd. 87 
      
41741 Kovač   
  Kovači 15 
  Orodjarji ipd. 13 
      
42000 Preoblikovalec in spajalec kovin   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 14 
  Orodjarji ipd. 12 
  Kleparji 7 
  Varilci ipd. 7 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd. 3 
      
42004 Ključavničar   
  Orodjarji ipd. 32 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 10 
  Varilci ipd. 4 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 4 
      
42007 Konstrukcijski ključavničar   
  Orodjarji ipd. 23 
      
42010 Oblikovalec kovin   
  Orodjarji ipd. 12 
  Livarji ipd. 6 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 
  Strugarji ipd. 5 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 5 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 5 
  Upravljalci orodnih strojev 4 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 4 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za pridobivanje kovin 3 
      
42011 Strugar   
  Strugarji ipd. 24 
  Upravljalci orodnih strojev 9 
  Orodjarji ipd. 6 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 4 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Livarji ipd. 3 
      
42012 Frezalec   
  Strugarji ipd. 20 
  Upravljalci orodnih strojev 13 
  Orodjarji ipd. 8 
  Livarji ipd. 4 
  Šivalci ipd. 4 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
      
42016 Brusilec   
  Brusilci, polirci, ostrilci 25 
  Upravljalci orodnih strojev 18 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
  Šivalci ipd. 6 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
42017 Graver   
  Orodjarji ipd. 41 
  Strugarji ipd. 37 
      
42021 Orodjar   
  Orodjarji ipd. 29 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 5 
  Strugarji ipd. 4 
  Livarji ipd. 4 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
  Upravljalci orodnih strojev 3 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
      
42031 Klepar   
  Kleparji 32 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 7 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 5 
  Orodjarji ipd. 5 
  Vojaki in častniki 4 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
      
42032 Stavbni klepar   
  Kleparji 56 
      
42034 Avtomobilski klepar   
  Kleparji 30 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 8 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Orodjarji ipd. 4 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Upravljalci orodnih strojev 3 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 3 
      
42038 Kovinopasar   
  Orodjarji ipd. 9 
  Kleparji 7 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 7 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 7 
      
42041 Varilec   
  Varilci ipd. 75 
  Upravljalci orodnih strojev 6 
  Orodjarji ipd. 4 
      
42111 Monter konstrukcij   
  Orodjarji ipd. 27 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 9 
      
42120 Monter in upravljalec energetskih naprav   
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 32 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 14 
      
42121 Monter vodovodnih naprav   
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 51 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 7 
  Gradbinci ipd., d.n. 4 
  Orodjarji ipd. 3 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
42127 Izolater inštalacij   
  Izolaterji 83 
      
42131 Monter ogrevalnih naprav   
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 48 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 10 
  Upravljalci parnih strojev in naprav 3 
  Orodjarji ipd. 3 
      
42133 Monter hladilnih naprav   
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 29 
      
   
42135 Monter klimatizacijskih naprav   
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 33 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 24 
      
42201 Strojnik   
  Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd. 12 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 9 
  Orodjarji ipd. 5 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 5 
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 3 
  Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil 3 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Strugarji ipd. 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
  Poklici za preprosta dela, d.n. 3 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 3 
  Gradbinci ipd., d.n. 3 
      
42211 Strojni mehanik   
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 18 
  Orodjarji ipd. 9 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 7 
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
      
42215 Mehanik industrijskih strojev in naprav   
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 27 
      
42220 Mehanik vozil in voznih sredstev   
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 19 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 13 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 5 
  Orodjarji ipd. 4 
  Upravljalci orodnih strojev 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
  Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd. 3 
  Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike 3 
      
42221 Avtomehanik   
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 25 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 15 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 5 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Orodjarji ipd. 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
  Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil 3 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
42222 Mehanik motornih koles   
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 18 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 18 
      
42223 Mehanik železniških vozil in voznih sredstev   
  Vozniki železniških vozil 26 
      
42231 Mehanik kmetijskih strojev   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 13 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 12 
  Orodjarji ipd. 8 
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 7 
  Kmetovalci na mešanih kmetijah 6 
      
42241 Finomehanik   
  Izdelovalci in popravljalci preciznih instrumentov 12 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 6 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 3 
  Izdelovalci nakita in bižuterije 3 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
      
42243 Optik   
  Očesni optiki 50 
  Izdelovalci in popravljalci preciznih instrumentov 14 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 8 
      
42244 Urar   
  Izdelovalci in popravljalci preciznih instrumentov 59 
      
42281 Tehnični strojni risar   
  Tehnični risarji 24 
  Tajniki ipd. 20 
      
42500 Elektrikar energetik   
  Elektroinštalaterji 29 
  Elektromehaniki ipd. 16 
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Monterji električnega in telekomunikacijskega omrežja 3 
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 3 
      
42501 Elektromonter   
  Elektroinštalaterji 23 
  Elektromehaniki ipd. 15 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 3 
  Monterji električnega in telekomunikacijskega omrežja 3 
      
42502 Monter TK omrežja   
  Monterji električnega in telekomunikacijskega omrežja 25 
      
42504 Elektroinštalater   
  Elektroinštalaterji 40 
  Elektromehaniki ipd. 9 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 5 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
42511 Obratovni elektrikar   
  Elektroinštalaterji 28 
  Elektromehaniki ipd. 9 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 8 
      
42513 Avtoelektrikar   
  Elektromehaniki ipd. 38 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 7 
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 5 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 3 
  Vojaki in častniki 3 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
      
42515 Elektrikar motornih vozil   
  Elektromehaniki ipd. 23 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 15 
      
42521 Elektromehanik   
  Elektromehaniki ipd. 21 
  Elektroinštalaterji 8 
  Vojaki in častniki 6 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 3 
  Skladiščniki ipd. 3 
      
42526 Elektromehanik energetik v železniškem prometu   
  Vozniki železniških vozil 45 
      
42530 Elektrikar elektronik   
  Elektroinštalaterji 14 
  Elektromehaniki ipd. 11 
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 7 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
  Sestavljalci električne opreme ipd. 3 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
      
42535 RTV mehanik   
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 18 
  Elektroinštalaterji 6 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 5 
  Elektromehaniki ipd. 5 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
      
42541 Elektrikar telekomunikacij   
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 10 
  Sestavljalci električne opreme ipd. 10 
      
42701 PTT prometnik   
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 32 
  Tajniki ipd. 8 
  Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd. 7 
      
43001 Kemijski laborant   
  Tajniki ipd. 11 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 9 
      
43011 Kemijski procesničar   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 8 
      



Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA 

 93 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
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Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
43012 Kemik   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 19 
      
43321 Kamnosek   
  Kamnoseki 55 
      
43413 Keramik   
  Lončarji, keramiki 25 
  Polagalci podov ipd. 13 
      
43510 Steklar   
  Steklarji 48 
      
43521 Steklopihač   
  Steklarji 40 
      
43531 Brusilec kristalnega stekla   
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 43 
      
44000 Tekstilno mehanski procesničar   
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 18 
      
44031 Pletilec   
  Upravljalci strojev za pletenje, tkanje ipd. 13 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 10 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 7 
      
44110 Procesni izdelovalec tekstilnih oblačil   
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 19 
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 18 
  Šivalci ipd. 12 
      
44111 Konfekcionar tekstilij   
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 26 
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 18 
  Šivalci ipd. 12 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 5 
      
44112 Šivilja   
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 23 
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 18 
  Šivalci ipd. 14 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 5 
  Natakarji ipd. 3 
      
44113 Krojač   
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 25 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 7 
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 6 
  Šivalci ipd. 5 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
  Tajniki ipd. 3 
  Natakarji ipd. 3 
  Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 3 
      
44301 Čevljar   
  Izdelovalci obutve, usnjene galanterije ipd. 26 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 16 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
44332 Izdelovalec gornjih delov obutve   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 51 
      
44334 Usnjarski galanterist   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 23 
      
44510 Grafičar   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov 21 
  Izdelovalci tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkov 15 
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 7 
      
44512 Ročni stavec   
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 19 
      
44514 Montažer   
  Izdelovalci tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkov 33 
      
44521 Reprodukcijski fotograf   
  Izdelovalci tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkov 31 
      
44531 Tiskar za tisk s ploskve   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov 57 
  Stavci, tiskarji ipd. 12 
      
44532 Tiskar za tisk z izbokline   
  Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov 36 
      
44551 Knjigovez   
  Knjigovezi 40 
      
44601 Lesar tapetnik   
  Tapetniki 36 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 
      
44701 Slikopleskar   
  Pleskarji, ličarji ipd. 66 
      
44711 Avtoličar   
  Pleskarji, ličarji ipd. 45 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 4 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 3 
  Kleparji 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
      
44721 Izvajalec površinske zaščite   
  Izolaterji 54 
      
44801 Frizer   
  Frizerji, kozmetiki ipd. 60 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 
  Natakarji ipd. 4 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 4 
  Tajniki ipd. 3 
      
44802 Frizer lasničar   
  Frizerji, kozmetiki ipd. 69 
      
44811 Kozmetik   
  Frizerji, kozmetiki ipd. 56 
      



Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA 

 95 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 
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Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
45200 Gradbenik   
  Zidarji 26 
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 9 
      
45202 Železokrivec   
  Betonerji ipd. 74 
      
45203 Tesar   
  Tesarji ipd. 67 
  Zidarji 5 
      
45204 Zidar   
  Zidarji 63 
  Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 3 
      
45210 Strojnik gradbene mehanizacije   
  Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd. 51 
      
45211 Strojnik gradbene mehanizacije za postrojenja   
  Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd. 29 
      
45212 Strojnik gradbene mehanizacije za dvigala   
  Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd. 33 
      
45213 Strojnik gradbene mehanizacije za zemeljska dela   
  Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd. 77 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 5 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 4 
      
45311 Pečar   
  Zidarji 29 
  Polagalci podov ipd. 18 
  Lončarji, keramiki 10 
      
45321 Polagalec podov in tlakov   
  Polagalci podov ipd. 65 
      
45432 Strojnik gradbene mehanizacije za vzdrževanje in obnovo cest   
  Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd. 76 
      
45461 Gasilec   
  Gasilci ipd. 74 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 13 
      
45471 Dimnikar   
  Dimnikarji, čistilci fasad 47 
      
45801 Voznik avtomehanik   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 69 
  Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil 5 
      
45803 Voznik avtobusa   
  Vozniki avtobusov ipd. 85 
      
45901 Prometno transportni odpravnik   
  Sprevodniki 16 
  Uradniki za promet 12 
  Skladiščniki ipd. 11 
  Železniški signalisti, premikači ipd. 8 
  Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah ipd. 5 
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Delež 

% 

   
45902 Vlakovodja   
  Uradniki za promet 83 
      
45903 Prometno transportni skladiščnik   
  Skladiščniki ipd. 87 
      
45904 Potniški in blagovni blagajnik   
  Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah ipd. 47 
      
45905 Sprevodnik   
  Sprevodniki 87 
      
46301 Skladiščnik   
  Skladiščniki ipd. 72 
      
46321 Žerjavar   
  Upravljalci žerjavov, dvigal ipd. 55 
      
46500 Prodajalec   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 63 
  Tajniki ipd. 3 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
  Skladiščniki ipd. 3 
      
46501 Prodajalec živilskih in prehrambenih  artiklov   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 71 
      
46502 Prodajalec tekstilnih in usnjenih artiklov   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 72 
      
46503 Prodajalec papirniških in knjigotrških artiklov   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 47 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 10 
      
46504 Prodajalec kemičnih in drogerijskih artiklov   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 81 
      
46505 Prodajalec elektrotehničnih artiklov, akustike in fotomateriala   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 64 
  Skladiščniki ipd. 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
      
46506 Prodajalec železnine, gradbenega materiala in pohištva   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 61 
  Skladiščniki ipd. 4 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
      
46507 Prodajalec avtomobilskih in rezervnih delov ter kmetijske mehananizacije   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 72 
  Skladiščniki ipd. 7 
      
46601 Kuhar natakar   
  Natakarji ipd. 36 
  Kuharji 30 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 3 
      
46611 Kuhar   
  Kuharji 57 
  Natakarji ipd. 8 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 5 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
      



Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA 

 97 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
46621 Natakar   
  Natakarji ipd. 58 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
      
47301 Administrator   
  Tajniki ipd. 37 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 5 
  Knjigovodje ipd. 4 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 4 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
      
47302 Poslovni tajnik   
  Tajniki ipd. 24 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 12 
  Poslovni sekretarji ipd. 8 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
      
48001 Varuh otrok   
  Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 47 
  Varuhi otrok, rejniki 23 
      
48013 Voznik instruktor za A,B,C,D,E kategorije   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 40 
  Inštruktorji (razen poklicnega in strokovnega izobraževanja) 32 
      
48801 Aranžer   
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 36 
      
49936 Gospodinja oskrbnica   
  Sestavljalci električne opreme ipd. 21 
  Natakarji ipd. 13 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 11 
      
50101 Kmetijski tehnik   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 13 
  Kmetovalci na mešanih kmetijah 6 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 
  Skladiščniki ipd. 4 
  Predelovalci mleka 3 
  Vrtnarji ipd. 3 
  Vojaki in častniki 3 
  Tajniki ipd. 3 
      
50161 Kmetijski tehnik za vrtnarstvo   
  Vrtnarji ipd. 36 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 22 
      
50401 Veterinarski tehnik   
  Veterinarski asistenti 23 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Veterinarji 5 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 5 
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 4 
  Direktorji in člani uprave družbe 3 
  Skladiščniki ipd. 3 
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50501 Živilski tehnik   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 12 
  Peki, slaščičarji ipd. 12 
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 11 
  Mesarji ipd. 7 
  Predelovalci mleka 3 
  Natakarji ipd. 3 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Policisti 3 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
      
50521 Mesarski tehnik   
  Mesarji ipd. 49 
      
51001 Gozdarski tehnik   
  Gozdarji ipd. 16 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
  Vojaki in častniki 6 
      
51101 Lesarski tehnik   
  Mizarji ipd. 20 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 13 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Policisti 3 
      
51201 Papirniški tehnik   
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za proizvodnjo papirja 12 
  Upravljalci procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine 10 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 7 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
      
51601 Rudarski tehnik   
  Tehniki za rudarstvo, metalurgijo ipd. 43 
  Rudarji, kamnolomci 15 
  Inženirji rudarstva, metalurgije ipd. 4 
      
51701 Metalurški tehnik   
  Tehniki za rudarstvo, metalurgijo ipd. 8 
  Vojaki in častniki 6 
  Tehniki za strojništvo ipd. 5 
  Industrijski talilci, livarji, valjavci 4 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
  Tajniki ipd. 3 
      
52002 Strojni obdelovalec kovin specialist   
  Upravljalci orodnih strojev 22 
      
52041 Varilec specialist   

  Varilci ipd. 54 
      
52052 Zlatar specialist   
  Izdelovalci nakita in bižuterije 67 
      
52201 Strojni tehnik   
  Tehniki za strojništvo ipd. 13 
  Vojaki in častniki 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Orodjarji ipd. 4 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Direktorji in člani uprave družbe 3 
  Inženirji strojništva ipd. 3 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
      
52202 Strojni delovodja   
  Tehniki za strojništvo ipd. 19 
  Orodjarji ipd. 9 
  Upravljalci orodnih strojev 7 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Inženirji strojništva ipd. 4 
  Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 3 
  Skladiščniki ipd. 3 
  Strugarji ipd. 3 
      
52211 Strojni tehnik za vzdrževanje   
  Policisti 10 
  Tehniki za strojništvo ipd. 9 
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 5 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
  Skladiščniki ipd. 4 
      
52212 Obratni strojni tehnik   
  Tehniki za strojništvo ipd. 10 
  Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 9 
  Inženirji strojništva ipd. 6 
      
52214 Strojni tehnik tehnolog   
  Tehniki za strojništvo ipd. 14 
      
52221 Avtomehanski delovodja   
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 17 
      
52231 Tehnik kmetijske mehanizacije   
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 11 
  Vojaki in častniki 8 
      
52500 Elektrotehnik energetik   
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 19 
  Elektroinštalaterji 10 
  Elektromehaniki ipd. 7 
  Monterji električnega in telekomunikacijskega omrežja 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 3 
      
52501 Elektrotehnik   
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 11 
  Vojaki in častniki 7 
  Direktorji in člani uprave družbe 6 
  Elektroinštalaterji 6 
  Elektromehaniki ipd. 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 4 
  Tehniki za računalniško podporo 4 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 3 
      
52502 Elektrotehnik energetik za proizvodnjo in distribucijo   
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 26 



SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA  Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  

100  STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Elektromehaniki ipd. 9 
  Elektroinštalaterji 8 
      
52505 Delovodja v elektroenergetiki   
  Elektroinštalaterji 17 
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 17 
  Elektromehaniki ipd. 14 
      
52530 Elektrotehnik elektronik   
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 10 
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 8 
  Tehniki za računalniško podporo 7 
  Tehniki za elektroniko in telekomunikacije 6 
  Elektromehaniki ipd. 6 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 5 
  Elektroinštalaterji 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
  Policisti 3 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Računalniški operaterji 3 
      
52531 Elektrotehnik za industrijsko elektroniko   
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 17 
  Tehniki za elektroniko in telekomunikacije 7 
  Tehniki za računalniško podporo 7 
  Elektroinštalaterji 6 
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 5 
      
52541 Elektrotehnik telekomunikacij   
  Tehniki za elektroniko in telekomunikacije 12 
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 10 
      
52601 Računalniški tehnik   
  Tehniki za računalniško podporo 27 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 14 
  Računalniški operaterji 11 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 3 
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 3 
  Tajniki ipd. 3 
      
52701 PTT tehnik   
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 49 
  Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd. 8 
  Tajniki ipd. 5 
  Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in komunikacijah 3 
      
53001 Kemijski tehnik   
  Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 14 
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 14 
  Tajniki ipd. 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Kemiki 3 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Direktorji in člani uprave družbe 3 
      
53101 Farmacevtski tehnik   
  Farmacevtski asistenti 40 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 11 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 9 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. 4 
  Farmacevti 3 
  Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 3 
  Medicinske sestre 3 
      
53201 Gumarski tehnik   
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 20 
      
54001 Tekstilno mehanski tehnik   
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 15 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 7 
  Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 10 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 8 
  Tajniki ipd. 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
      
54111 Tekstilno konfekcijski tehnik   
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 13 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 10 
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 9 
  Šivalci ipd. 8 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 5 
  Tajniki ipd. 4 
  Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 4 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 3 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
      
54112 Konfekcijski modelar   
  Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 20 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 14 
  Šivalci ipd. 12 
  Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 8 
  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
  Policisti 3 
  Krojilci 3 
  Natakarji ipd. 3 
  Tajniki ipd. 3 
      
54301 Čevljarski tehnik tehnolog   
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 36 
  Izdelovalci obutve, usnjene galanterije ipd. 8 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 7 
      
54501 Grafični tehnik   
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 15 
  Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov 12 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 7 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Izdelovalci tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkov 4 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Knjigovezi 3 
  Vojaki in častniki 3 
  Tajniki ipd. 3 
  Stavci, tiskarji ipd. 3 
  Direktorji in člani uprave družbe 3 
  Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 3 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
54811 Kozmetični tehnik   
  Frizerji, kozmetiki ipd. 74 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 6 
      
55101 Geodetski tehnik   
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 33 
  Geodeti ipd. 15 
  Tajniki ipd. 5 
      
55201 Gradbeni delovodja   
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 63 
  Zidarji 8 
  Tesarji ipd. 3 
      
55211 Gradbeni tehnik   
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 33 
  Direktorji in člani uprave družbe 6 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Inženirji gradbeništva 3 
  Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu 3 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
      
55221 Gradbeni tehnik za visoke zgradbe   
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 43 
  Inženirji gradbeništva 11 
      
55231 Gradbeni tehnik za prometne zgradbe   
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 51 
      
55461 Gasilski tehnik   
  Gasilci ipd. 46 
      
55801 Prometni tehnik   
  Vojaki in častniki 14 
  Policisti 6 
  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 5 

  
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri 
delu 5 

  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
  Skladiščniki ipd. 4 
  Tajniki ipd. 4 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Špediterji ipd. 3 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 3 
  Uradniki za promet 3 
      
55901 Prometno transportni tehnik   
  Uradniki za promet 55 

  
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri 
delu 11 

  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in komunikacijah 3 
      
55903 Transportni komercialist   
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 66 
  Sprevodniki 6 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 6 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
55911 Vozovni preglednik   
  Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 77 

  
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri 
delu 8 

      
55921 Strojevodja električnih vlečnih vozil   
  Vozniki železniških vozil 73 
      
55922 Strojevodja dizelskih vlečnih vozil   
  Vozniki železniških vozil 76 
      
55923 Tehnik vleke   
  Vozniki železniških vozil 90 
      
56002 Plovbni tehnik   
  Špediterji ipd. 11 
      
56011 Ladijski strojni tehnik   
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 8 
      
56301 Skladiščni tehnik   
  Skladiščniki ipd. 77 
      
56303 Luško transportni tehnik   
  Skladiščniki ipd. 38 
      
56304 Špediter   
  Špediterji ipd. 50 
      
56501 Trgovinski poslovodja   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 65 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Tajniki ipd. 3 
      
56511 Komercialni tehnik   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 26 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 12 
  Tajniki ipd. 8 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 7 
  Knjigovodje ipd. 5 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 4 
  Skladiščniki ipd. 3 
      
56601 Gostinsko turistični tehnik   
  Natakarji ipd. 23 
  Kuharji 10 
  Tajniki ipd. 5 
  Receptorji 5 
  Gospodinjci ipd. 4 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
  Policisti 3 
  Direktorji in člani uprave družbe 3 
      
56603 Gostinski tehnik   
  Natakarji ipd. 37 
  Kuharji 15 
  Gospodinjci ipd. 7 
  Tajniki ipd. 3 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
56604 Turistični tehnik   
  Receptorji 18 
  Tajniki ipd. 9 
  Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah ipd. 9 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 8 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 7 
  Natakarji ipd. 6 
      
56611 Tehnik kuharstva   
  Kuharji 45 
  Natakarji ipd. 7 
  Vojaki in častniki 5 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
  Gospodinjci ipd. 4 
  Drugi čistilci, strežniki ipd. 3 
      
56621 Tehnik strežbe   
  Natakarji ipd. 42 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 8 
  Kuharji 4 
  Gospodinjci ipd. 3 
      
56631 Receptor   
  Receptorji 75 
      
57001 Ekonomski tehnik   
  Tajniki ipd. 14 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 12 
  Knjigovodje ipd. 10 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 8 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 4 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 4 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
      
57002 Ekonomski tehnik za računovodstvo   
  Knjigovodje ipd. 25 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 21 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 9 
  Tajniki ipd. 6 
      
57003 Ekonomski tehnik za bančništvo   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 22 
      
57006 Ekonomsko komercialni tehnik   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 19 
  Tajniki ipd. 14 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 8 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 6 
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 5 
  Knjigovodje ipd. 5 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 4 
  Poslovni sekretarji ipd. 3 
      
57007 Tehnik trgovske akademije   
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 15 
  Tajniki ipd. 13 
      
57009 Računovodja   
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 35 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 23 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
57010 Komercialist   
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 33 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 18 
      
57111 Programerski tehnik   
  Tehniki za računalniško podporo 28 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 13 
      
57301 Upravni tehnik   
  Tajniki ipd. 32 
  Stenodaktilografi in strojepisci 8 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 5 
  Knjigovodje ipd. 4 
  Poslovni sekretarji ipd. 4 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 3 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
      
57302 Tajnica   
  Tajniki ipd. 46 
      
57304 Poslovni tehnik   
  Tajniki ipd. 24 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 11 
  Poslovni sekretarji ipd. 6 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 6 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
      
57305 Poslovni sekretar   
  Poslovni sekretarji ipd. 38 
      
57311 Administrativni tehnik   
  Tajniki ipd. 40 
  Knjigovodje ipd. 7 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 6 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Poslovni sekretarji ipd. 4 
  Stenodaktilografi in strojepisci 3 
      
57401 Podčastnik   
  Vojaki in častniki 75 
      
57411 Policist   
  Policisti 65 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 8 
  Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 4 
  Vojaki in častniki 3 
  Policijski preiskovalci ipd. 3 
      
58001 Varuh predšolskih otrok   
  Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 52 
  Vzgojitelji predšolskih otrok 19 
  Varuhi otrok, rejniki 9 
  Osnovnošolski učitelji 4 
      
58002 Predšolska vzgoja   
  Vzgojitelji predšolskih otrok 43 
  Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 41 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
58021 Učitelj   
  Osnovnošolski učitelji 28 
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 9 
  Tajniki ipd. 7 
      
58102 Športni trener   
  Športniki ipd. 94 
      
58300 Družboslovno jezikovi tehnik   
  Tajniki ipd. 17 
  Osnovnošolski učitelji 12 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 9 
      
58401 Naravoslovno matematični tehnik   
  Tajniki ipd. 8 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
  Tehniki za računalniško podporo 6 
  Osnovnošolski učitelji 4 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 3 
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 3 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
      
58722 Knjižničar   
  Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 35 
      
58731 Organizator kulturnega življenja   
  Tajniki ipd. 16 
      
58801 Aranžerski tehnik   
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 30 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 21 
  Tajniki ipd. 5 
  Cvetličarji 4 
      
58811 Fotograf   
  Fotografi in operaterji naprav za slikovni in zvočni zapis 49 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 8 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
      
58821 Industrijski oblikovalec   
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 27 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 6 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
  Tajniki ipd. 5 
      
58822 Grafični oblikovalec   
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 51 
      
58824 Modni oblikovalec   
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 23 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 9 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 8 
      
58901 Plesalec v ansamblu   
  Zabaviščni glasbeniki ipd. 48 
  Plesalci, koreografi 47 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
58911 Igralec   
  Igralci, režiserji ipd. 67 
      
59001 Glasbenik splošne smeri   
  Glasbeniki 40 
  Osnovnošolski učitelji 16 
      
59021 Instrumentalist   
  Glasbeniki 45 
  Osnovnošolski učitelji 32 
      
59401 Zdravstveni tehnik   
  Medicinske sestre 32 
  Strokovni sodelavci za okoljsko zdravstvo, higieno ipd. 30 
  Zobozdravstveni asistenti in tehniki ipd. 5 
  Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd. 5 
  Tajniki ipd. 3 
      
59411 Zobotehnik   
  Zobozdravstveni asistenti in tehniki ipd. 66 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
  Strokovni sodelavci za okoljsko zdravstvo, higieno ipd. 3 
  Medicinske sestre 3 
      
59421 Laboratorijski tehnik   
  Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. 54 
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 7 
  Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 5 
      
59911 Gimnazijski maturant   
  Tajniki ipd. 10 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Osnovnošolski učitelji 5 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
  Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 3 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
  Knjigovodje ipd. 3 
  Poslovni sekretarji ipd. 3 
      
60131 Inženir kmetijstva za rastlinsko proizvodnjo   
  Agronomi, zootehniki ipd. 21 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 9 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Svetovalci, asistenti v kmetijstvu in gozdarstvu 5 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
  Kmetovalci na mešanih kmetijah 4 
      
60241 Inženir kmetijstva za živinorejo   
  Agronomi, zootehniki ipd. 23 
      
60401 Veterinar   
  Veterinarji 67 
      
61001 Inženir gozdarstva   
  Laboratorijski tehniki v biotehniki ipd. 38 
  Agronomi, zootehniki ipd. 20 
  Gozdarji ipd. 18 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
61101 Inženir lesarstva   
  Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 25 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 8 
  Direktorji in člani uprave družbe 8 
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 7 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 5 
      
61701 Inženir metalurgije   
  Inženirji rudarstva, metalurgije ipd. 13 
      
62201 Inženir strojništva   
  Inženirji strojništva ipd. 31 
  Direktorji in člani uprave družbe 9 
  Tehniki za strojništvo ipd. 7 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Vojaki in častniki 5 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
      
62203 Inženir strojništva za energetiko   
  Inženirji strojništva ipd. 40 
      
62214 Inženir strojništva za tehnologijo   
  Inženirji strojništva ipd. 36 
      
62216 Inženir strojništva za konstruktorstvo   
  Inženirji strojništva ipd. 56 
      
62501 Inženir elektrotehnike   
  Inženirji elektrotehnike ipd. 18 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 11 
  Inženirji elektronike, telekomunikacij 6 
  Direktorji in člani uprave družbe 6 
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 6 
  Tehniki za računalniško podporo 5 
  Vojaki in častniki 4 
      
62501 Inženir elektrotehnike   
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
      
62502 Inženir elektrotehnike za energetiko   
  Inženirji elektrotehnike ipd. 27 
  Tehniki za elektrotehniko ipd. 27 
      
62601 Inženir računalništva   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 39 
  Tehniki za računalniško podporo 20 
      
63001 Inženir kemijske tehnologije   
  Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 22 
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 8 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
  Kemiki 4 
  Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 4 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
      
63101 Inženir farmacije   
  Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. 35 
      
64001 Inženir tekstilne tehnologije   
  Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 23 
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 5 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
64111 Inženir tekstilno konfekcijske tehnologijo   
  Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 36 
      
64301 Inženir usnjarsko predelovalne tehnolologijo   
  Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 30 
  Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 20 
      
65101 Inženir geodezije   
  Geodeti ipd. 53 
      
65201 Inženir gradbeništva   
  Inženirji gradbeništva 41 
  Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 14 
  Direktorji in člani uprave družbe 8 
  Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu 7 
      
65801 Inženir prometa za cestni promet   
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 10 
      
65901 Inženir prometa za železniški promet   
  Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu 27 
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 23 
      
66001 Inženir prometa za pomorstvo   
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 9 
  Špediterji ipd. 8 
  Direktorji in člani uprave družbe 7 
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 7 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 6 

  
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri
delu 6 

      
67001 Ekonomist za analize in planiranje   
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 10 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 9 
  Direktorji in člani uprave družbe 7 
  Ekonomisti 7 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 6 
  Knjigovodje ipd. 5 
  Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. 4 
  Tajniki ipd. 3 
  Pravni in finančni asistenti ipd. 3 
  Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
  Menedžerji finančne enote družbe 3 
      
67002 Ekonomist za denarništvo, finance, računovodstvo   
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 19 
  Knjigovodje ipd. 11 
  Ekonomisti 10 
  Menedžerji finančne enote družbe 6 
  Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 6 
  Direktorji in člani uprave družbe 6 
  Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. 6 
  Pravni in finančni asistenti ipd. 4 
  Tajniki ipd. 3 
      
67004 Ekonomist za komercialno dejavnost   
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 17 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 12 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Direktorji in člani uprave družbe 6 
  Knjigovodje ipd. 5 
  Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 5 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 4 
  Nabavni referenti 4 
  Ekonomisti 3 
  Menedžerji kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbi 3 
  Špediterji ipd. 3 
  Pravni in finančni asistenti ipd. 3 
      
67101 Organizator dela   
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 7 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 7 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
  Tajniki ipd. 4 
  Vojaki in častniki 4 
  Poslovni sekretarji ipd. 3 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 

  
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri 
delu 3 

  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 3 
      
67121 Informatik   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 36 
      
67122 Organizator informatik   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 31 
  Tehniki za računalniško podporo 9 
      
67131 Varnostni inženir   
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 33 

  
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri 
delu 9 

  Direktorji in člani uprave družbe 6 
  Vojaki in častniki 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
      
67201 Pravnik   
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 16 
  Pravni strokovnjaki, d.n. 15 
  Direktorji in člani uprave družbe 8 
  Pravni in finančni asistenti ipd. 6 
  Vojaki in častniki 3 
  Tajniki ipd. 3 
  Davkarji 3 
      
67301 Višji upravni delavec   
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 9 
  Tajniki ipd. 6 
  Vojaki in častniki 6 
  Davkarji 5 
  Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd., d.n. 5 
  Poslovni sekretarji ipd. 4 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 4 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
  Pravni in finančni asistenti ipd. 4 
  Knjigovodje ipd. 3 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
67311 Višji upravni delavec notranjih zadev   
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 43 
  Policisti 19 
      
68001 Vzgojitelj predšolskih otrok   
  Vzgojitelji predšolskih otrok 43 
  Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 24 
  Osnovnošolski učitelji 9 
  Tajniki ipd. 3 
  Varuhi otrok, rejniki 3 
      
68021 Učitelj razrednega pouka   
  Osnovnošolski učitelji 60 
  Vojaki in častniki 3 
  Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 3 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
      
68022 Predmetni učitelj za jezikovne predmete   
  Osnovnošolski učitelji 45 
      
68023 Predmetni učitelj za matematično naravoslovne predmete   
  Osnovnošolski učitelji 57 
      
68024 Predmetni učitelj za družboslovne predmete   
  Osnovnošolski učitelji 35 
      
68025 Predmetni učitelj za vzgojne predmete   
  Osnovnošolski učitelji 53 
      
68026 Predmetni učitelj za strokovne predmete   
  Osnovnošolski učitelji 57 
      
68027 Predmetni učitelj glasbe   
  Osnovnošolski učitelji 50 
      
68031 Vzgojitelj za motnje vedenja in osebnosti   
  Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 63 
      
68041 Predmetni učitelj za slovenski jezik   
  Osnovnošolski učitelji 58 
      
68051 Predmetni učitelj za angleški jezik   
  Osnovnošolski učitelji 70 
      
68057 Predmetni učitelj matematike   
  Osnovnošolski učitelji 84 
      
68061 Predmetni učitelj biologije   
  Osnovnošolski učitelji 67 
      
68073 Predmetni učitelj glasbene vzgoje   
  Osnovnošolski učitelji 76 
      
68074 Predmetni učitelj likovne vzgoje   
  Osnovnošolski učitelji 59 
      
68075 Predmetni učitelj telesne vzgoje   
  Osnovnošolski učitelji 74 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
68079 Predmetni učitelj tehnične vzgoje   
  Osnovnošolski učitelji 95 
      
68361 Novinar   
  Pisatelji, novinarji ipd. 72 
      
68401 Inženir matematike   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 29 
      
68722 Višji knjižničar   
  Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 77 
      
68824 Inženir oblikovanja tekstilij in oblačil   
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 44 
      
68831 Inženir arhitekture   
  Arhitekti 63 
      
68901 Plesalec   
  Zabaviščni glasbeniki ipd. 61 
      
69023 Glasbenik za pihala in trobila   
  Glasbeniki 65 
      
69401 Zdravstveni terapevt   
  Medicinske sestre 72 
  Strokovni sodelavci za okoljsko zdravstvo, higieno ipd. 6 
  Strokovnjaki za zdravstveno nego 6 
      
69402 Delovni terapevt   
  Fizioterapevti, zobozdravstveni in veterinarski asistenti ipd., d.n. 60 
      
69403 Fizioterapevt   
  Fizioterapevti ipd. 86 
      
69404 Radiološki inženir   
  Operaterji medicinskih naprav 63 
      
69405 Višji zdravstveni tehnik   
  Medicinske sestre 71 
      
69421 Inženir medicinske biokemije   
  Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. 79 
      
69441 Sanitarni inženir   
  Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 38 
      
69501 Socialni delavec   
  Socialni delavci 34 
  Posredniki za zaposlovanje ipd. 4 
  Tajniki ipd. 4 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
      
69591 Socialni delavec specialist   
  Socialni delavci 30 
      
70131 Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva   
  Agronomi, zootehniki ipd. 38 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 8 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 

  
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in 
ribištvu 4 

  Svetovalci, asistenti v kmetijstvu in gozdarstvu 3 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
  Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
      
70135 Univerzitetni diplomirani inženir agronomije   
  Agronomi, zootehniki ipd. 36 
      
70241 Univerzitetni diplomirani inženir zootehnike   
  Agronomi, zootehniki ipd. 43 
      
70401 Doktor veterinarske medicine, dodiplomski   
  Veterinarji 44 
  Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 41 
      
70499 Magister veterinarske medicine   
  Veterinarji 43 
  Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 33 
      
70501 Univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije   
  Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 33 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 6 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 5 
  Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 4 
  Osnovnošolski učitelji 4 
  Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 4 
  Direktorji in člani uprave družbe 3 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 3 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 

  
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za 
oskrbo z elektriko, plinom in vodo 3 

      
71001 Univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva   
  Agronomi, zootehniki ipd. 46 
      
71101 Univerzitetni diplomirani inženir lesarstva   
  Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 25 
  Direktorji in člani uprave družbe 10 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 6 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 5 
      
71511 Univerzitetni diplomirani inženir geologije   
  Geologi, geofiziki ipd. 53 
      
71601 Univerzitetni diplomirani inženir rudarstva in geotehnologije   
  Inženirji rudarstva, metalurgije ipd. 49 
  Direktorji in člani uprave družbe 14 
      
71701 Univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov   
  Inženirji rudarstva, metalurgije ipd. 29 
  Direktorji in člani uprave družbe 13 
  Inženirji strojništva ipd. 8 
      
72201 Univerzitetni diplomirani inženir strojništva   
  Inženirji strojništva ipd. 38 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Direktorji in člani uprave družbe 10 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 4 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 3 

  
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za 
oskrbo z elektriko, plinom in vodo 3 

  Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
      
72202 Diplomirani inženir strojništva (VS)   
  Inženirji strojništva ipd. 40 
  Direktorji in člani uprave družbe 8 
      
72203 Univerzitetni diplomirani inženir strojništva za energetiko   
  Inženirji strojništva ipd. 53 
      
72214 Univerzitetni diplomirani inženir strojništva za tehnologijo   
  Inženirji strojništva ipd. 48 
      
72216 Univerzitetni diplomirani inženir strojništva za konstruktorstvo   
  Inženirji strojništva ipd. 46 
      
72291 Diplomirani inženir strojništva specialist   
  Inženirji strojništva ipd. 48 
      
72299 Magister strojništva   
  Inženirji strojništva ipd. 33 
  Direktorji in člani uprave družbe 13 
      
72501 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike   
  Inženirji elektrotehnike ipd. 23 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 21 
  Inženirji elektronike, telekomunikacij 11 
  Direktorji in člani uprave družbe 9 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
  Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
      
72502 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike za energetiko   
  Inženirji elektrotehnike ipd. 48 
  Direktorji in člani uprave družbe 14 
      
72511 Diplomirani inženir elektrotehnike (VS)   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 20 
  Inženirji elektrotehnike ipd. 18 
  Inženirji elektronike, telekomunikacij 18 
  Direktorji in člani uprave družbe 9 
      
72531 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike za industrijsko elektroniko   
  Inženirji elektronike, telekomunikacij 30 
      
72599 Magister elektrotehnike   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 21 
  Inženirji elektrotehnike ipd. 21 
  Inženirji elektronike, telekomunikacij 16 
  Direktorji in člani uprave družbe 9 
      
72601 Univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 54 
  Tehniki za računalniško podporo 6 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
  Inženirji elektronike, telekomunikacij 4 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
  Menedžerji enote za računalniške storitve v družbi 3 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 
      
72699 Magister računalništva   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 43 
      
73001 Univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije   
  Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 30 
  Kemiki 11 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 6 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 4 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 
  Menedžerji raziskovalne in razvojne enote družbe 3 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 3 
      
73002 Diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS)   
  Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 41 
      
73011 Univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva   
  Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 36 
  Kemiki 27 
      
73021 Univerzitetni diplomirani kemik   
  Kemiki 59 
      
73098 Magister kemijske tehnologije   
  Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 26 
      
73101 Magister farmacije, dodiplomski   
  Farmacevti 57 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 8 
  Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 5 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
  Kemiki 3 

  
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri 
delu 3 

      
73199 Magister farmacije   
  Farmacevti 40 
  Kemiki 22 
      
74001 Univerzitetni diplomirani inženir tekstilne tehnologije   
  Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 34 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 8 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
      
74101 Univerzitetni diplomirani inženir konfekcijske tehnologije   
  Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 38 
      
75101 Univerzitetni diplomirani inženir geodezije   
  Geodeti ipd. 55 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 10 
      
75191 Univerzitetni diplomirani inženir geodezije specialist   
  Geodeti ipd. 42 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
75201 Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva za organizacijo in tehnologijo dela   
  Inženirji gradbeništva 41 
  Direktorji in člani uprave družbe 11 
  Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu 11 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 8 
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 3 
      
75203 Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva   
  Inženirji gradbeništva 43 
      
75211 Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva za konstrukcije   
  Inženirji gradbeništva 50 
  Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu 13 
  Direktorji in člani uprave družbe 10 
      
75221 Diplomirani inženir gradbeništva (VS)   
  Inženirji gradbeništva 46 
      
75231 Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva za prometne zgradbe   
  Inženirji gradbeništva 69 
      
75241 Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva za hidrotehnične zgradbe   
  Inženirji gradbeništva 66 
      
75291 Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva specialist   
  Inženirji gradbeništva 39 
  Direktorji in člani uprave družbe 11 
  Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu 9 
      
75299 Magister gradbeništva   
  Inženirji gradbeništva 58 
      
75801 Univerzitetni diplomirani inženir tehnologije cestnega prometa   
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 19 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 8 
      
76001 Univerzitetni diplomirani inženir tehnologije pomorskega prometa   
  Špediterji ipd. 11 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 9 
      
77001 Univerzitetni diplomirani ekonomist   
  Ekonomisti 16 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 11 
  Direktorji in člani uprave družbe 9 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
  Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 4 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 4 
  Menedžerji finančne enote družbe 4 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 4 
      
77002 Univerzitetni diplomirani ekonomist za denarništvo-finance   
  Ekonomisti 26 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 21 
  Menedžerji finančne enote družbe 8 
  Knjigovodje ipd. 5 
  Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. 5 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 4 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
77003 Univerzitetni diplomirani ekonomist za finance in bančništvo   
  Ekonomisti 36 
      
77004 Univerzitetni diplomirani ekonomist za komercialno dejavnost   
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 19 
  Ekonomisti 11 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 11 
  Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 8 
  Direktorji in člani uprave družbe 6 
      
77005 Univerzitetni diplomirani ekonomist za mednarodne ekonomske odnose   
  Ekonomisti 18 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 12 
      
77011 Univerzitetni diplomirani ekonomist za transport-logistiko   
  Ekonomisti 18 
      
77041 Diplomirani ekonomist (VS)   
  Ekonomisti 14 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 7 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
  Direktorji in člani uprave družbe 6 
  Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. 5 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 5 
  Pravni in finančni asistenti ipd. 4 
  Menedžerji finančne enote družbe 4 
  Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
  Knjigovodje ipd. 3 
  Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
  Nabavni referenti 3 
  Tajniki ipd. 3 
      
77044 Diplomirani organizator - menedžer  (VS)   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 12 
      
77091 Univerzitetni diplomirani ekonomist specialist   
  Ekonomisti 12 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 11 
  Direktorji in člani uprave družbe 10 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 9 
  Menedžerji finančne enote družbe 6 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 6 
  Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 6 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 4 
  Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. 4 
      
77099 Magister ekonomije   
  Direktorji in člani uprave družbe 23 
  Ekonomisti 14 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 7 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 6 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 5 
  Menedžerji finančne enote družbe 5 
  Visoki vladni uradniki 3 
      
77101 Univerzitetni diplomirani organizator   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 11 
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 10 
  Direktorji in člani uprave družbe 7 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 7 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
  Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 3 
  Vojaki in častniki 3 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 3 
  Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 3 
  Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
      
77121 Univerzitetni diplomirani informatik   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 62 
      
77122 Univerzitetni diplomirani organizator informatik   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 44 
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 7 
      
77131 Univerzitetni diplomirani varnostni inženir   
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 36 
  Policisti 21 
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 16 
      
77132 Diplomirani inženir varstva pri delu in požarnega varstva (VS)   
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 42 
      
77191 Specialist za  organizacijo dela   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 36 
      
77199 Magister organizacije dela   
  Direktorji in člani uprave družbe 15 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 14 
      
77201 Univerzitetni diplomirani pravnik   
  Pravni strokovnjaki, d.n. 44 
  Odvetniki, notarji ipd. 12 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 10 
  Sodniki 6 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
  Visoki vladni uradniki 3 
77291 Univerzitetni diplomirani pravnik specialist   
  Sodniki 42 
  Pravni strokovnjaki, d.n. 40 
      
77301 Diplomirani upravni organizator (VS)   
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 15 
  Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd., d.n. 9 
  Tajniki ipd. 7 
  Drugi uradniki za pisarniško poslovanje, d.n. 5 
  Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 4 
  Poslovni sekretarji ipd. 4 
  Pravni in finančni asistenti ipd. 4 
  Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 3 
  Posredniki za zaposlovanje ipd. 3 
  Referenti za socialno varnost ipd. 3 
      
77401 Častnik   
  Vojaki in častniki 72 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 5 
      
78001 Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)   
  Vzgojitelji predšolskih otrok 54 
  Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 22 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
78021 Profesor razrednega pouka   
  Osnovnošolski učitelji 84 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 3 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 
      
78022 Profesor jezika s književnostjo   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 29 
  Osnovnošolski učitelji 21 
  Filologi, prevajalci, tolmači ipd. 12 
  Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n. 3 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 3 
  Direktorji in člani uprave družbe 3 
  Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 3 
  Pisatelji, novinarji ipd. 3 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 3 
      
78023 Profesor za matematično naravoslovne predmete   
  Osnovnošolski učitelji 39 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 31 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 7 
      
78024 Profesor za družboslovne predmete   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 20 
  Osnovnošolski učitelji 18 
  Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode 7 
  Pisatelji, novinarji ipd. 5 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
  Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n. 4 
  Arhivarji, konservatorji ipd. 3 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 3 
      
78025 Profesor za vzgojne predmete   
  Osnovnošolski učitelji 39 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 16 
  Športniki ipd. 9 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 6 
      
78026 Profesor za strokovne predmete   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 50 
      
78027 Profesor za kompozicijo in glasbeno teorijo   
  Glasbeniki 40 
  Osnovnošolski učitelji 21 
      
78031 Profesor defektologije za duševno motene   
  Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 51 
  Osnovnošolski učitelji 12 
  Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode 9 
      
78041 Profesor slovenščine   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 39 
  Osnovnošolski učitelji 32 
  Filologi, prevajalci, tolmači ipd. 9 
  Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 5 
      
78051 Profesor angleščine   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 38 
  Osnovnošolski učitelji 26 
  Filologi, prevajalci, tolmači ipd. 9 



SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA  Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  

120  STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 6 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 6 
      
78052 Profesor nemščine   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 51 
  Osnovnošolski učitelji 18 
  Filologi, prevajalci, tolmači ipd. 8 
      
78057 Profesor matematike   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 45 
  Osnovnošolski učitelji 32 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 6 
      
78058 Profesor fizike   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 37 
  Osnovnošolski učitelji 26 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 18 
      
78059 Profesor kemije   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 43 
  Osnovnošolski učitelji 35 
      
78061 Profesor biologije   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 38 
  Osnovnošolski učitelji 37 
      
78063 Profesor zgodovine   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 28 
  Osnovnošolski učitelji 28 
  Arhivarji, konservatorji ipd. 11 
      
78065 Profesor geografije   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 39 
  Osnovnošolski učitelji 28 
      
78066 Profesor filozofije   
  Poklici verskih delavcev 41 
      
78067 Profesor sociologije   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 39 
      
78069 Profesor pedagogike   
  Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode 22 
  Osnovnošolski učitelji 18 
      
78073 Profesor glasbene vzgoje   
  Osnovnošolski učitelji 52 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 27 
      
78074 Profesor likovne vzgoje   
  Osnovnošolski učitelji 55 
      
78075 Profesor športne vzgoje   
  Osnovnošolski učitelji 33 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 31 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 10 
  Športniki ipd. 8 
      
78079 Profesor osnove tehnike in proizvodnje   
  Osnovnošolski učitelji 71 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
78082 Profesor gospodinjstva   
  Osnovnošolski učitelji 71 
      
78086 Profesor za strokovno teoretične predmete   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 85 
      
78088 Akademski glasbenik profesor za klaviaturne instrumente   
  Osnovnošolski učitelji 68 
      
78091 Profesor specialist za telesno vzgojo   
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 48 
      
78093 Akademski glasbenik profesor za pihala in trobila   
  Osnovnošolski učitelji 63 
      
78191 Profesor telesne vzgoje specialist za športno treniranje   
  Športniki ipd. 67 
      
78221 Univerzitetni diplomirani anglist   
  Filologi, prevajalci, tolmači ipd. 33 
      
78291 Univerzitetni diplomirani prevajalec   
  Filologi, prevajalci, tolmači ipd. 75 
      
78311 Univerzitetni diplomirani zgodovinar   
  Arhivarji, konservatorji ipd. 21 
  Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 9 
      
78312 Univerzitetni diplomirani umetnostni zgodovinar   
  Arhivarji, konservatorji ipd. 27 
  Kiparji, slikarji ipd. 23 
      
78313 Univerzitetni diplomirani geograf   
  Sociologi, antropologi ipd. 24 
      
78314 Univerzitetni diplomirani etnolog   
  Sociologi, antropologi ipd. 31 
  Arhivarji, konservatorji ipd. 24 
      
78315 Univerzitetni diplomirani arheolog   
  Sociologi, antropologi ipd. 47 
      
78321 Univerzitetni diplomirani sociolog analitsko-teoretske smeri   
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 13 
  Sociologi, antropologi ipd. 11 
  Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 8 
  Direktorji in člani uprave družbe 8 
  Menedžerji kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbi 4 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
  Pisatelji, novinarji ipd. 4 
      
78322 Univerzitetni diplomirani sociolog kadrovsko-menedžerske smeri   
  Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 16 
      
78326 Univerzitetni diplomirani sociolog   
  Sociologi, antropologi ipd. 16 
      
78331 Univerzitetni diplomirani psiholog   
  Psihologi 38 
  Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 6 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
  Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n. 5 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 5 
  Vojaki in častniki 5 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
      
78341 Univerzitetni diplomirani pedagog   
  Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode 29 
  Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n. 14 
  Osnovnošolski učitelji 7 
      
78351 Univerzitetni diplomirani politolog za družbeno politiko   
  Filozofi, zgodovinarji, politologi 13 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 13 
  Vojaki in častniki 13 
  Visoki vladni uradniki 10 
  Pisatelji, novinarji ipd. 5 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
  Pravni in finančni asistenti ipd. 4 
      
78353 Univerzitetni diplomirani obramboslovec   
  Vojaki in častniki 64 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 12 
      
78354 Univerzitetni diplomirani politolog   
  Filozofi, zgodovinarji, politologi 17 
      
78361 Univerzitetni diplomirani novinar   
  Pisatelji, novinarji ipd. 54 
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 9 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 5 
  Direktorji in člani uprave družbe 4 
      
78362 Univerzitetni diplomirani komunikolog   
  Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 21 
  Sociologi, antropologi ipd. 17 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 11 
      
78382 Diplomirani psiholog specialist   
  Psihologi 57 
  Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode 28 
      
78401 Univerzitetni diplomirani inženir matematike   
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 32 
  Matematiki ipd. 13 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 12 
  Direktorji in člani uprave družbe 8 
      
78411 Univerzitetni diplomirani fizik   
  Fiziki, astronomi 27 
  Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 11 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 10 
  Inženirji elektronike, telekomunikacij 6 
  Direktorji in člani uprave družbe 5 
      
78422 Univerzitetni diplomirani inženir meteorologije   
  Meteorologi 68 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
78431 Diplomirani inženir kemije   
  Kemiki 28 
  Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 17 
  Direktorji in člani uprave družbe 6 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 5 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 5 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 4 
      
78441 Univerzitetni diplomirani biolog   
  Biologi, ekologi ipd. 48 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 5 
  Osnovnošolski učitelji 5 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 5 
  Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
  Direktorji in člani uprave družbe 3 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 
      
78442 Univerzitetni diplomirani mikrobiolog   
  Biologi, ekologi ipd. 61 
      
78493 Magister matematike   
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 65 
      
78496 Magister kemije   
  Kemiki 29 
  Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 22 
      
78498 Magister biologije   
  Biologi, ekologi ipd. 36 
      
78722 Univerzitetni diplomirani bibliotekar   
  Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 79 
      
78821 Univerzitetni diplomirani oblikovalec   
  Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 49 
  Arhitekti 13 
  Kiparji, slikarji ipd. 12 
      
78831 Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture   
  Arhitekti 63 
  Direktorji in člani uprave družbe 8 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 3 
  Inženirji gradbeništva 3 
      
78841 Akademski kipar   
  Kiparji, slikarji ipd. 72 
      
78852 Akademski slikar   
  Kiparji, slikarji ipd. 57 
  Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 9 
      
78861 Univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekure   
  Arhitekti 50 
      
78886 Restavrator specialist   
  Kiparji, slikarji ipd. 83 
      
78911 Univerzitetni diplomirani igralec   
  Igralci, režiserji ipd. 86 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
79011 Akademski glasbenik za petje   
  Glasbeniki 75 
      
79021 Akademski glasbenik za klavir ipd.   
  Osnovnošolski učitelji 44 
      
79022 Akademski glasbenik za godala   
  Glasbeniki 81 
      
79023 Akademski glasbenik za pihala-trobila   
  Glasbeniki 57 
  Osnovnošolski učitelji 21 
      
79401 Doktor medicine   
  Zdravniki 84 
  Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 3 
      
79402 Doktor medicinske biokemije   
  Zobozdravniki 83 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 8 
      
79403 Doktor stomatologije   
  Zobozdravniki 93 
      
79405 Diplomirani sanitarni inženir (VS)   
  Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 63 
      
79411 Diplomirana medicinska sestra (VS)   
  Medicinske sestre 50 
  Strokovnjaki za zdravstveno nego 42 
      
79412 Diplomirana babica (VS)   
  Medicinske sestre babice 52 
      
79413 Diplomirani fizioterapevt (VS)   
  Fizioterapevti ipd. 90 
      
79414 Diplomirani delavni terapevt (VS)   
  Fizioterapevti, zobozdravstveni in veterinarski asistenti ipd., d.n. 61 
      
79415 Diplomirani inženir radiologije (VS)   
  Operaterji medicinskih naprav 82 
      
79421 Doktor medicine specialist splošne medicine   
  Zdravniki 85 
      
79423 Doktor medicine specialist medicine dela, prometa, športa   
  Zdravniki 78 
      
79438 Doktor medicine specialist pediatrije   
  Zdravniki 95 
      
79441 Doktor medicine specialist psihiatrije   
  Zdravniki 72 
      
79446 Doktor medicine specialist rentgenologije   
  Zdravniki 92 
      
79453 Doktor medicine specialist nevrologije   
  Zdravniki 77 
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Tabela 9:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe s posameznim, točno
določenim nazivom poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 (nadaljevanje) 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant Poklicne in strokovne izobrazbe) 
Koda PSI 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

   
79455 Doktor medicine specialist oftalmologije   
  Zdravniki 100 
      
79461 Doktor medicine specialist ginekologije in porodništva   
  Zdravniki 92 
      
79463 Doktor medicine specialist fizikalne medicine-rehabilitacije   
  Zdravniki 91 
      
79469 Doktor medicine specialist anesteziologije z reanimatologijo   
  Zdravniki 100 
      
79472 Doktor medicine specialist kirurgije   
  Zdravniki 85 
      
79475 Doktor medicine specialist interne medicine   
  Zdravniki 88 
      
79483 Doktor stomatologije specialist stomatološke protetike   
  Zobozdravniki 92 
      
79501 Diplomirani socialni delavec   
  Socialni delavci 53 
  Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode 4 
  Strokovni sodelavci za socialno delo 4 
  Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 4 
  Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 3 
  Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n. 3 
      
79503 Diplomirani socialni delavec (VS)   
  Socialni delavci 54 
      
79802 Duhovnik   
  Poklici verskih delavcev 96 
      
80499 Doktor veterinarske medicine   
  Veterinarji 57 
      
82299 Doktor strojništva   
  Inženirji strojništva ipd. 41 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 37 
      
82599 Doktor elektrotehnike   
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 38 
  Inženirji elektrotehnike ipd. 19 
      
87099 Doktor ekonomije   
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 34 
      
88394 Doktor sociologije   
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 52 
      
88494 Doktor fizike   
  Fiziki, astronomi 45 
      
88496 Doktor kemije   
  Kemiki 49 
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 15 
      
89899 Doktor teologije   
  Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 94 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002   

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
0110 Vojaki in častniki  
 strojni tehnik 12 
 elektrotehnik 7 
 gimnazijski maturant 5 
 ekonomski tehnik 5 
 častnik 5 
   
1121 Visoki vladni uradniki  
 univ.dipl. pravnik 23 
 univ. dipl. ekonomist 11 
 univ.dipl.polit.d.politi. 8 
   
1129 Visoki državni uradniki  
 univ.dipl. pravnik 29 
   
1142 Visoki uradniki organizacij delodajalcev, delavcev in drugih gospodarskointeresnih 

organizacij 
 

 univ. dipl. ekonomist 15 
   
1210 Direktorji in člani uprave družbe  
 univ. dipl. ekonomist 8 
 gimnazijski maturant 8 
 ekonomski tehnik 5 
 strojni tehnik 5 
   
1221 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in 

ribištvu 
 

 univ.dipl.inž. kmetijstva 19 
 kmetijski tehnik 5 
 inž. gozdarstva 5 
   
1222 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih 

dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo 
 

 strojni tehnik 10 
 univ.dipl.inž. strojništ. 8 
 inž. strojništva 6 
   
1223 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu  
 grad.teh. 18 
 inž. gradbeništva 10 
 univ.dipl.inž.grad. orgn. 8 
 strojni tehnik 6 
 univ.dipl.inž. strojništ. 6 
 inž. strojništva 5 
   
1224 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v trgovini, za popravilo motornih vozil 

in izdelkov široke porabe 
 

 univ. dipl. ekonomist 11 
 strojni tehnik 7 
 gimnazijski maturant 7 
 univ.dipl.inž. strojništ. 5 
   
1225 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v trgovini, za popravilo motornih vozil 

in izdelkov široke porabe 
 

 gostinsko turistični teh. 12 
 natakar 9 
 ekonomski tehnik 9 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
1226 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in 

komunikacijah  
 

 gimnazijski maturant 9 
 ekonom.za analize-plan. 6 
 ptt tehnik 5 
 strojni tehnik 5 
 ekonomski tehnik 5 
   
1227 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe za poslovne storitve  
 univ. dipl. ekonomist 19 
 strojni tehnik 6 
 ekonom.za analize-plan. 5 
   
1229 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe, d.n.  
 univ. dipl. ekonomist 30 
 univ. dipl. pravnik 19 
   
1231 Menedžerji finančne enote družbe   
 univ. dipl. ekonomist 34 
 ekonom.za analize-plan. 14 
 ekonomski tehnik 13 
 gimnazijski maturant 6 
   
1232 Menedžerji kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbi  
 univ. dipl. ekonomist 9 
 univ.dipl.  pravnik 9 
 gimnazijski maturant 6 
 ekonomski tehnik 5 
 ekonom.za analize-plan. 5 
 višji upravni delavec 5 
   
1233 Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi  
 univ. dipl. ekonomist 18 
 ekonom.za analize-plan. 8 
 gimnazijski maturant 6 
 ekonomski tehnik 5 
   
1234 Menedžerji enote za oglaševanje in odnose z javnostmi v družbi  
 univ. dipl. ekonomist 22 
 gimnazijski maturant 15 
 univ. dipl. novinar 5 
   
1235 Menedžerji nabavne in distribucijske enote družbe   
 univ. dipl. ekonomist 16 
 ekonom.za analize-plan. 6 
 ekonomski tehnik 6 
 inž. strojništva 5 
   
1236 Menedžerji enote za računalniške storitve v družbi  
 univ.dipl.inž. elektrot. 11 
 gimnazijski maturant 10 
 univ.dipl.inž. račun.inf. 8 
 univ. dipl. ekonomist 8 
 ekonom.za analize-plan. 7 
   
1237 Menedžerji raziskovalne in razvojne enote družbe  
 univ. dipl. ekonomist 8 
 univ.dipl.inž. strojništ. 8 
 inž. strojništva 5 
 univ.dipl.inž. elektrot. 5 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
   
1312 Menedžerji manjših družb v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, 

plinom in vodo 
 

 strojni tehnik 12 
 gimnazijski maturant 6 
 delavec brez poklica 5 
 ključavničar 5 
   
1313 Menedžerji manjših družb v gradbeništvu  
 grad.teh. 11 
 delavec brez poklica 9 
   
1314 Menedžerji manjših družb v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke 

porabe  
 

 delavec brez poklica 9 
 avtomehanik 5 
 gimnazijski maturant 5 
 prodajalec 5 
 ekonomski tehnik 5 
   
1315 Menedžerji manjših družb v gostinstvu  
 natakar 18 
 delavec brez poklica 13 
 kuhar 10 
 pomožni delavec 6 
 gimnazijski maturant 5 
   
1317 Menedžerji manjših družb za poslovne storitve  
 univ. dipl. ekonomist 8 
 gimnazijski maturant 8 
   
1318 Menedžerji manjših družb za osebne storitve, čiščenje ipd.  
 delavec brez poklica 8 
 ekonomski tehnik 8 
 strojni tehnik 7 
   
1319 Menedžerji manjših družb, d.n.   
 gimnazijski maturant 16 
   
2111 Fiziki,astronomi  
 univ.dipl. fizik 54 
 dr. fizike 24 
   
2112 Meteorologi  
 univ.dipl.inž. meteorolo. 49 
   
2113 Kemiki  
 dipl. inž. kemije 24 
 univ. dipl. ing. kem.teh. 13 
 kemijski tehnik 10 
 dr. kemije 8 
 mag. farmacije 7 
 univ. dipl. kemik 7 
   
2114 Geologi, geofiziki ipd.  
 univ.dipl.inž. geologije 44 
   
2121 Matematiki ipd.  
 univ.dipl.inž. matematike 47 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
2122 Statistiki  
 univ. dipl. ekonomist 26 
   
2130 Analitiki in snovalci informacijskih sistemov  
 univ.dipl.inž. elektrot. 13 
 univ.dipl.inž. račun.inf. 11 
 gimnazijski maturant 6 
 univ. dipl. ekonomist 5 
   
2141 Arhitekti  
 univ. dipl.inž. arhitekt. 74 
   
2142 Inženirji gradbeništva  
 inž. gradbeništva 24 
 univ.dipl.inž.grad. orgn. 13 
 grad. teh. 8 
 univ.dipl.inž.gr. pr.zg. 7 
 univ.dipl.inž.grad. spec. 7 
 univ.dipl.inž. grad.kon. 6 
   
2143 Inženirji elektrotehnike ipd.  
 univ.dipl.inž. elektrot. 44 
 inž. elektrotehnike 17 
 elektrotehnik 6 
   
2144 Inženirji elektronike, telekomunikacij  
 univ.dipl.inž. elektrot. 32 
 inž. elektrotehnike 9 
 elektrotehnik 7 
   
2145 Inženirji strojništva ipd.  
 univ.dipl.inž. strojništ. 32 
 inž. strojništva 25 
 strojni tehnik 13 
   
2146 Kemijski tehnolog, živilski tehnologi ipd.  
 univ. dipl. inž. živ.teh. 20 
 univ. dipl. ing. kem.teh. 20 
 inž. kemijske tehnologije 9 
 dipl. inž. kemije 8 
   
2147 Inženirji rudarstva, metalurgije ipd.  
 univ.dipl.inž.rudar.-geo. 23 
 univ.dipl.inž.metal. mat. 18 
 rudarski tehnik 10 
 strojni tehnik 7 
 inž. metalurgije 5 
   
2148 Geodeti ipd.  
 univ.dipl.inž. geodezije 33 
 inž. geodezije 24 
 geodetski tehnik 16 
 univ.dipl.inž.geod.spe. 5 
   
2149 Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n.  
 univ.dipl.inž. teks. teh. 14 
 univ. dipl.inž. lesarstva 11 
 inž. lesarstva 9 
 tekstilno konf. tehnik 8 
 inž.tekstilne tehnologije 8 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
 inž. tekst. konf. tehnol. 6 
 univ.dipl.inž. konf. teh. 5 
   
2150 Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd.  
 univ.dipl. organizator 8 
 varnostni inž. 7 
 univ. dipl. ekonomist 7 
 gimnazijski maturant 5 
   
2211 Biologi, ekologi ipd.  
 univ. dipl. biolog 55 
 univ. dipl. mikrobiolog 7 
   
2213 Agronomi, zootehniki ipd., n.o.  
 univ.dipl.inž. kmetijstva 37 
 univ.dipl.inž. gozdarstva 13 
 inž.kmet.za rast. proiz. 12 
 univ.dipl.inž. zootehnike 10 
   
2221 Zdravniki  
 dr. medicine 65 
 dr.spec.splošne medicine 5 
   
2222 Zobozdravniki  
 dr. stomatologije 51 
 dr. medicin. biokem. 37 
   
2223 Veterinarji  
 dr. veterinarske med.dod. 59 
 veterinar 13 
 dr. veterin. medicine 9 
 mag. veterinar. medicine 8 
 veterinarski tehnik 7 
   
2224 Farmacevti  
 magister farmacije, dod. 69 
 mag. farmacije 12 
   
2229 Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n.  
 dr. veterinarske med.dod. 37 
 sanitarni inž. 10 
 dipl. sanitarni inž. (vs) 8 
 dr. medicine 7 
 magister farmacije, dod. 5 
   
2230 Strokovnjaki za zdravstveno nego  
 dipl. med. sestra (vs) 55 
 zdravstveni terapevt 22 
 dr. medicine 6 
   
2310 Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje  
 univ.dipl.inž. strojništ. 5 
 univ. dipl. ekonomist 5 
   
2321 Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje  
 prof. jezika s književ. 9 
 gimnazijski maturant 6 
 prof.  angleščine 5 
   
2331 Osnovnošolski učitelji  
 prof. razrednega pouka 18 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
 gimnazijski maturant 13 
 učitelj razrednega pouka 8 
   
2332 Vzgojitelji predšolskih otrok  
 vzgojitelj predšol. otrok 61 
 varuh predšolskih otrok 12 
 dipl. vzg.pred.otro. (vs) 8 
 gimnazijski maturant 5 
   
2340 Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami  
 prof. def. duševno motene 19 
 gimnazijski maturant 15 
 vzg. za mot.ved.in osebn. 11 
   
2351 Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode  
 univ. dipl. pedagog 14 
 gimnazijski maturant 11 
 prof. družboslovne pred. 7 
 prof. def. duševno motene 5 
 d. socialni delavec 5 
 dipl. pedagog specialist 5 
   
2359 Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n.   
 gimnazijski maturant 12 
 prof. jezika s književ. 5 
 univ. dipl. pedagog 5 
   
2411 Finančniki, revizorji, računovodje ipd.  
 univ. dipl. ekonomist 25 
 ekonomski tehnik 22 
 ekonom.za analize-plan. 14 
 gimnazijski maturant 7 
   
2412 Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd.  
 univ. dipl. ekonomist 17 
 ekonom.za analize-plan. 6 
 univ.dipl. organizator 6 
 gimnazijski maturant 5 
 univ. dipl.sociolog ana. 5 
   
2419 Strokovnjaki za poslovanje, d.n.  
 univ. dipl. ekonomist 19 
 gimnazijski maturant 5 
   
2421 Odvetniki, notarji ipd.  
 univ.dipl.  pravnik 93 
 pravnik 3 
   
2422 Sodniki  
 univ.dipl.  pravnik 73 
 univ.dipl. pravnik spec. 25 
   
2423 Tožilci in pravobranilci  
 univ.dipl.  pravnik 90 
   
2429 Pravni strokovnjaki d.n.  
 univ.dipl.  pravnik 82 
 pravnik 7 
   



SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA  Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  

132  STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
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Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
2431 Arhivarji, konservatorji ipd.  
 univ. dipl. zgodovinar 11 
 univ.dipl. um. zgodovinar 10 
 prof. zgodovine 7 
 univ.dipl. etnolog 6 
 prof. družboslovne predmete 5 
 univ. dipl. inž. arhitekt. 5 
   
2432 Bibliotekarji dokumentalisti ipd.  
 univ.dipl. bibliotekar 16 
 gimnazijski maturant 16 
 ekonomski tehnik 5 
   
2441 Ekonomisti  
 univ. dipl. ekonomist 51 
 ekonom.za analize-plan. 14 
   
2442 Sociologi, antropologi ipd.  
 univ. dipl.sociolog ana. 13 
 univ.dipl. geograf 11 
 univ.dipl. arheolog 8 
 univ. dipl. komunikolog 7 
 univ.dipl. etnolog 7 
 univ. dipl. sociolog 5 
   
2443 Filozofi, zgodovinarji, politologi  
 univ.dipl.polit.d.politi. 33 
 univ. dipl. politolog 9 
   
2444 Filologi, prevajalci, tolmači ipd.  
 prof. jezika s književ. 21 
 gimnazijski maturant 15 
 prof.  angleščine 6 
 univ.dipl. anglist 6 
 prof. slovenščine 5 
   
2445 Psihologi  
 univ. dipl. psiholog 68 
 dipl. psiholog specialist 10 
   
2446 Socialni delavci  
 d. socialni delavec 40 
 socialni delavec 29 
   
2451 Pisatelji, novinarji ipd.  
 univ. dipl. novinar 23 
 gimnazijski maturant 18 
   
2452 Kiparji, slikarji ipd.  
 akad. slikar 23 
 akademski kipar 11 
 univ.dipl. um. zgodovinar 6 
   
2453 Glasbeniki  
 instrumentalist 10 
 akad.glas.za godala 10 
 gimnazijski maturant 8 
 akad.glas.za pihala-trob. 8 
 glasbenik splošne smeri 6 
 prof. za komp. in g. teo. 5 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
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Delež 

% 

   
2454 Plesalci, koreografi  
 plesalec v ansamblu 45 
 delavec brez poklica 27 
 gimnazijski maturant 7 
   
2455 Igralci, režiserji ipd.  
 univ. dipl. igralec 32 
 gimnazijski maturant 17 
 igralec 8 
   
2460 Poklici verskih delavcev  
 duhovnik 63 
 prof. filozofije 23 
   
2470 Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n.  
 univ.dipl.  pravnik 14 
 univ. dipl. ekonomist 11 
 policist 6 
 višji upravni delavec 6 
 pravnik 6 
   
3111 Tehniki za fiziko, kemijo ipd.  
 kemijski tehnik 48 
 gimnazijski maturant 8 
   
3112 Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd.  
 grad.teh. 40 
 gradbeni delovodja 16 
 grad.teh.za visoke zgrad. 5 
   
3113 Tehniki za elektrotehniko ipd.  
 elektrotehnik 36 
 elektrotehnik elektronik 11 
 elektrotehnik energetik 7 
   
3114 Tehniki za elektroniko in telekomunikacije  
 elektrotehnik 22 
 elektrotehnik elektronik 16 
 strojni tehnik 7 
 el.teh. telekomunikacij 5 
   
3115 Tehniki za strojništvo ipd.  
 strojni tehnik 54 
 inž.  strojništva 5 
   
3116 Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd.  
 kemijski tehnik 22 
 živilski tehnik 10 
 strojni tehnik 9 
   
3117 Tehniki za rudarstvo, metalurgijo ipd.  
 rudarski tehnik 48 
 strojni tehnik 14 
 metalurški tehnik 7 
 elektrotehnik 4 
   
3118 Tehnični risarji  
 strojni tehnik 21 
 grad.teh. 18 
 tehnični risar 9 
 tehnični strojni risar 9 
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Delež 

% 

   
3119 Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n.  
 lesarski tehnik 27 
 tekstilno konf. tehnik 12 
 čevljarski tehnik tehnol. 8 
 konfekcijski modelar 7 
   
3121 Tehniki za računalniško podporo  
 gimnazijski maturant 14 
 računalniški tehnik 12 
 elektrotehnik 10 
 strojni tehnik 7 
 elektrotehnik elektronik 5 
 ekonomski tehnik 5 
   
3122 Računalniški operaterji  
 gimnazijski maturant 11 
 računalniški tehnik 11 
 elektrotehnik 9 
 strojni tehnik 7 
 ekonomski tehnik 6 
   
3131 Fotografi in operaterji naprav za slikovni in zvočni zapis  
 fotograf 23 
 gimnazijski maturant 9 
 delavec brez poklica 8 
 elektrotehnik 6 
   
3132 Operaterji oddajnih, telekomunikacijskih naprav  
 elektrotehnik 22 
 delavec brez poklica 10 
 strojni tehnik 8 
 ekonomski tehnik 7 
   
3133 Operaterji medicinskih naprav  
 radiološki inž. 60 
 dipl.inž. radiolog. (vs) 19 
   
3160 Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost 

pri delu  
 

 gimnazijski maturant 7 
 strojni tehnik 7 
 prometno trans. tehnik 5 
 prometni tehnik 5 
   
3211 Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd.   
 laboratorijski tehnik 37 
 kemijski tehnik 10 
 inž. farmacije 7 
 inž. med. biokemije 5 
   
3212 Laboratorijski tehniki v biotehniki ipd.  
 inž. gozdarstva 43 
   
3213 Svetovalci, asistenti v kmetijstvu in gozdarstvu  
 kmetijski tehnik 21 
 univ.dipl.inž. kmetijstva 21 
 inž.kmet.za rast. proiz. 19 
   
3222 Strokovni sodelavci za okoljsko zdravstvo, higieno ipd.  
 zdravstveni tehnik 89 
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Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
3224 Očesni optiki  
 optik 56 
   
3225 Zobozdravstveni asistenti in tehniki ipd.  
 zobotehnik 52 
 zdravstveni tehnik 41 
   
3226 Fizioterapevti ipd.  
 fizioterapevt 56 
 dipl. fizoter. (vs) 19 
   
3227 Veterinarski asistenti  
 veterinarski tehnik 64 
 kmetijski tehnik 9 
   
3228 Farmacevtski asistenti  
 farmacevtski tehnik 89 
   
3229 Fizioterapevti, zobozdravstveni in veterinarski asistenti ipd., d.n.  
 delovni terapevt 27 
 gimnazijski maturant 10 
 dipl .del. terapevt (vs) 10 
   
3231 Medicinske sestre  
 zdravstveni tehnik 58 
 zdravstveni terapevt 26 
 dipl. med. sestra (vs) 6 
   
3232 Medicinske sestre babice  
 dipl. babica (vs) 50 
   
3320 Pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok   
 vzgojitelj predšol. otrok 22 
 varuh predšolskih otrok 22 
 gimnazijski maturant 17 
   
3341 Inštruktorji (razen poklicnega in strokovnega izobraževanja)  
 strojni tehnik 11 
 voznik instrukt. za abcde 8 
 avtomehanik 6 
 gimnazijski maturant 5 
   
3342 Učitelji praktičnega pouka, organizatorji praktičnega pouka in sodelavci učitelja  
 gimnazijski maturant 9 
 strojni tehnik 5 
   
3411 Borzni posredniki  
 univ. dipl. ekonomist 35 
 ekonomski tehnik 16 
 gimnazijski maturant 13 
   
3412 Zavarovalniški zastopniki  
 ekonomski tehnik 15 
 strojni tehnik 8 
 gimnazijski maturant 7 
 ekonom. za analize-plan. 5 
   
3413 Posredniki za nepremičnine in premičnine  
 gimnazijski maturant 13 
 ekonomski tehnik 11 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
 strojni tehnik 8 
 grad.teh. 8 
   
3414 Zastopniki in organizatorji za potovanja ipd.  
 gimnazijski maturant 25 
   
3415 Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd.  
 ekonomski tehnik 13 
 gimnazijski maturant 9 
 strojni tehnik 6 
 univ. dipl. ekonomist 6 
 ekonom.za analize-plan. 5 
   
3416 Nabavni referenti  
 ekonomski tehnik 16 
 strojni tehnik 6 
 univ. dipl. ekonomist 6 
 gimnazijski maturant 6 
 ekonom.za analize-plan. 6 
   
3417 Cenilci, dražbarji ipd.  
 inž. strojništva 30 
   
3419 Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n.  
 ekonomski tehnik 16 
 gimnazijski maturant 9 
 univ. dipl. ekonomist 7 
 ekonom.za analize-plan. 7 
 strojni tehnik 6 
 komercialni tehnik 5 
   
3421 Posredniki za prevozništvo, trgovino ipd.  
 delavec brez poklica 14 
 prodajalec 10 
 ekonomski tehnik 7 
 prod. živ.-preh. artiklov 7 
   
3422 Špediterji ipd.  
 ekonomski tehnik 24 
 gimnazijski maturant 9 
 ekonom.za analize-plan. 6 
   
3423 Posredniki za zaposlovanje ipd.  
 ekonomski tehnik 13 
 gimnazijski maturant 9 
 višji upravni delavec 6 
 socialni delavec 5 
 ekonom.za analize-plan. 5 
   
3429 Posredniki za poslovne storitve ipd., d.n.   
 gimnazijski maturant 10 
 ekonomski tehnik 9 
 delavec brez poklica 5 
 strojni tehnik 5 
   
3431 Poslovni sekretarji ipd.  
 ekonomski tehnik 20 
 gimnazijski maturant 16 
 upravni tehnik 5 
 ekonom.za analize-plan. 5 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
3432 Pravni in finančni asistenti ipd.  
 ekonomski tehnik 21 
 gimnazijski maturant 13 
 ekonom.za analize-plan. 10 
 univ. dipl. ekonomist 8 
 univ.dipl.  pravnik 5 
 višji upravni delavec 5 
   
3433 Knjigovodje ipd.  
 ekonomski tehnik 45 
 gimnazijski maturant 9 
 ekonom.za analize-plan. 6 
   
3434 Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd.  
 ekonomski tehnik 18 
 ekonom.za analize-plan. 17 
 univ. dipl. ekonomist 15 
 gimnazijski maturant 11 
   
3439 Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci, knjigovodje ipd., d.n.  
 ekonomski tehnik 20 
 gimnazijski maturant 8 
 višji upravni delavec 8 
 upravni tehnik 6 
 administrator 5 
   
3441 Cariniki  
 ekonomski tehnik 26 
 strojni tehnik 22 
 gimnazijski maturant 8 
   
3442 Davkarji  
 ekonom.za analize-plan. 26 
 višji upravni delavec 23 
 ekonomski tehnik 12 
 pravnik 6 
 univ. dipl. ekonomist 6 
 gimnazijski maturant 6 
   
3443 Referenti za socialno varnost ipd.  
 ekonomski tehnik 20 
 višji upravni delavec 12 
 ekonom.za analize-plan. 9 
 univ.dipl.  pravnik 8 
 gimnazijski maturant 7 
 pravnik 5 
 dipl. uprav. organ. (vs) 5 
   
3449 Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd., d.n.  
 višji upravni delavec 13 
 ekonomski tehnik 11 
 dipl. uprav. organ. (vs) 7 
 ekonom.za analize-plan. 6 
 gimnazijski maturant 6 
 univ.dipl.  pravnik 5 
   
3450 Policijski preiskovalci ipd.  
 policist 31 
   



SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA  Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  

138  STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
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Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
3460 Strokovni sodelavci za socialno delo  
 d. socialni delavec 15 
 gimnazijski maturant 12 
   
3471 Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd.  
 aranžerski tehnik 9 
 grafični oblikovalec 9 
 gimnazijski maturant 8 
 industrijski oblikovalec 7 
 grafični tehnik 7 
   
3473 Zabaviščni glasbeniki ipd.  
 delavec brez poklica 48 
 pomožni delavec 21 
 plesalec v ansamblu 17 
 plesalec 6 
   
3474 Artisti, komiki ipd.  
 delavec brez poklica 62 
   
3475 Športniki ipd.  
 delavec brez poklica 22 
 gimnazijski maturant 12 
 pomožni delavec 7 
 ekonomski tehnik 5 
 strojni tehnik 5 
   
3480 Člani samostanske skupnosti, duhovnikovi pomočniki ipd.  
 delavec brez poklica 21 
 gimnazijski maturant 14 
   
4111 Stenodaktilografi in strojepisci  
 upravni tehnik 50 
 ekonomski tehnik 17 
 admin. tehnik 7 
 administrator 5 
   
4112 Urejevalci in posredovalci besedil ipd.  
 ekonomski tehnik 16 
   
4113 Vnašalci podatkov  
 ekonomski tehnik 26 
 gimnazijski maturant 13 
 delavec brez poklica 6 
 upravni tehnik 5 
   
4115 Tajniki ipd.  
 ekonomski tehnik 23 
 gimnazijski maturant 11 
 upravni tehnik 9 
 delavec brez poklica 6 
 administrator 5 
   
4121 Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu  
 ekonomski tehnik 40 
 gimnazijski maturant 11 
   
4122 Uradniki v statistiki, financah ipd.  
 ekonomski tehnik 34 
 gimnazijski maturant 18 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
4131 Skladiščniki ipd.  
 delavec brez poklica 17 
 prodajalec 5 
 pomožni delavec 5 
   
4132 Uradniki za planiranje proizvodnje ipd.  
 strojni tehnik 16 
 ekonomski tehnik 11 
 gimnazijski maturant 6 
 lesarski tehnik 5 
   
4133 Uradniki za promet  
 prometno trans. tehnik 38 
 vlakovodja 17 
   
4134 Uradniki za nabavo, prodajo in najem  
 delavec brez poklica 12 
 ekonomski tehnik 8 
   
4141 Uradniki v knjižnicah, arhivih ipd.  
 gimnazijski maturant 15 
 ekonomski tehnik 12 
 delavec brez poklica 9 
   
4142 Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd.  
 avtomehanik 5 
 ekonomski tehnik 5 
 delavec brez poklica 5 
 mizar 5 
 strojni tehnik 5 
   
4190 Drugi uradniki za pisarniško poslovanje, d.n.  
 ekonomski tehnik 19 
 gimnazijski maturant 14 
 upravni tehnik 11 
 višji upravni delavec 7 
 dipl. uprav. organ. (vs) 5 
   
4211 Blagajniki, prodajalci vstopnic ipd.   
 prodajalec 18 
 ekonomski tehnik 18 
 prod. živ.-preh. artiklov 6 
 gimnazijski maturant 6 
 delavec brez poklica 5 
   
4212 Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd.  
 ekonomski tehnik 34 
 gimnazijski maturant 16 
 ptt tehnik 11 
   
4213 Sprejemalci stav, krupjeji ipd.  
 gimnazijski maturant 11 
 ekonomski tehnik 10 
 strojni tehnik 8 
   
4215 Izterjevalci dolgov, zbiralci darov za dobrodelne namene   
 ekonomski tehnik 13 
 strojni tehnik 12 
 gimnazijski maturant 11 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
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Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
4221 Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah ipd.  
 gimnazijski maturant 18 
 ekonomski tehnik 13 
 prodajalec 7 
 gostinsko turistični teh. 7 
 turistični tehnik 7 
 potniški-blag. blagajnik 5 
   
4222 Receptorji  
 ekonomski tehnik 11 
 gimnazijski maturant 10 
 delavec brez poklica 8 
 gostinsko turistični teh. 7 
 turistični tehnik 5 
   
4223 Telefonisti  
 delavec brez poklica 19 
 ekonomski tehnik 11 
 gimnazijski maturant 8 
 pomožni telefonist 6 
   
5112 Sprevodniki  
 sprevodnik 42 
 prometno trans. odpravnik 14 
 transportni komercialist 6 
 prometni tehnik 5 
   
5113 Vodniki  
 gimnazijski maturant 25 
 ekonomski tehnik 11 
 delavec brez poklica 5 
   
5121 Gospodinjci ipd.  
 delavec brez poklica 11 
 natakar 8 
 ekonomski tehnik 7 
 kuhar 6 
 gostinsko turistični teh. 5 
 gimnazijski maturant 5 
   
5122 Kuharji  
 kuhar 68 
 delavec brez poklica 6 
   
5123 Natakarji ipd.  
 natakar 35 
 delavec brez poklica 16 
 kuhar 5 
   
5131 Varuhi otrok, rejniki  
 gimnazijski maturant 17 
 varuh predšolskih otrok 12 
 vzgojitelj predšol. otrok 8 
 zdravstveni tehnik 7 
 delavec brez poklica 6 
 ekonomski tehnik 6 
   
5132 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd.  
 bolničar 27 
 zdravstveni tehnik 22 
 delavec brez poklica 7 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
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Delež 

% 

   
5133 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ipd.  
 delavec brez poklica 18 
 zdravstveni tehnik 6 
 pomožni delavec 5 
 bolničar 5 
 ekonomski tehnik 5 
 gimnazijski maturant 5 
   
5141 Frizerji, kozmetiki ipd.  
 frizer 78 
 kozmetični tehnik 5 
   
5143 Grobarji, pogrebniki ipd.  
 delavec brez poklica 34 
   
5144 Astrologi ipd.  
 delavec brez poklica 27 
   
5145 Poklici za družabno animiranje  
 pomožni delavec 18 
 ekonomski tehnik 13 
 gostinsko turistični teh. 10 
   
5161 Gasilci ipd.  
 gasilec 31 
 strojni tehnik 6 
 gasilski tehnik 6 
   
5162 Policisti  
 policist 49 
 ekonomski tehnik 9 
 strojni tehnik 8 
   
5163 Pazniki v zaporu  
 strojni tehnik 19 
 elektrotehnik 12 
 ekonomski tehnik 8 
 prometni tehnik 8 
   
5169 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n.  
 delavec brez poklica 13 
 pomožni delavec 5 
   
5221 Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji  
 prodajalec 26 
 prod. živ.-preh. artiklov 20 
 trgovinski poslovodja 11 
 ekonomski tehnik 8 
 prod. tekst.-usn.artiklov 6 
   
5222 Akviziterji, prodajalci po telefonu   
 delavec brez poklica 17 
 ekonomski tehnik 9 
 pomožni delavec 6 
   
5223 Cvetličarji  
 cvetličar 30 
 vrtnar cvetličar 26 
 vrtnar 7 
 aranžerski tehnik 6 
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% 

   
6111 Poljedelci, sadjarji, vinogradniki ipd.  
 delavec brez poklica 31 
 poljedelec 10 
 kmetijski tehnik 9 
   
6112 Vrtnarji ipd.  
 vrtnar cvetličar 31 
 delavec brez poklica 11 
 kmetijski tehnik 8 
 kmet.teh.za vrtnarstvo 7 
 cvetličar 6 
 vrtnar 6 
   
6121 Živinorejci  
 delavec brez poklica 15 
 kmetovalec 13 
 kmetijski tehnik 8 
 živinorejec 6 
 kmetijski delavec 5 
   
6122 Perutninarji  
 delavec brez poklica 34 
 delavec v živinoreji 26 
 pomožni delavec 7 
 kmetijski tehnik 5 
   
6129 Rejci živali, d.n.  
 delavec v živinoreji 21 
 delavec brez poklica 19 
   
6130 Kmetovalci na mešanih kmetijah  
 delavec brez poklica 20 
 kmetovalec 10 
 pomožni delavec 10 
 kmetijski tehnik 7 
   
6141 Gozdarji ipd.  
 delavec brez poklica 22 
 gozdar 11 
 gozdarski delavec 10 
 pomožni delavec 8 
 gozdarski tehnik 8 
 gozdni delavec sekač 6 
   
6153 Ribiči na odprtem morju  
 delavec brez poklica 26 
   
7111 Rudarji, kamnolomci   
 rudar :podz.prid.min.sur. 64 
 delavec brez poklica 12 
 rudarski tehnik 8 
 pomočnik rudarja 6 
   
7112 Minerji ipd.  
 rudar :podz.prid.min.sur. 33 
 delavec brez poklica 13 
   
7113 Kamnoseki  
 delavec brez poklica 24 
 kamnosek 24 
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% 

   
 pomožni delavec 8 
 grad.teh. 5 
   
7121 Graditelji s tradicionalnimi materiali  
 delavec brez poklica 45 
 gradbeni delavec 8 
 zidar 8 
 grad.teh. 7 
 pomožni delavec 5 
   
7122 Zidarji  
 zidar 43 
 delavec brez poklica 25 
 zidar za zidanje-ometav. 11 
 gradbeni delavec 5 
   
7123 Betonerji ipd.  
 delavec brez poklica 31 
 železokrivec 25 
 gradbeni delavec 14 
 zidar 5 
   
7124 Tesarji ipd.  
 tesar 41 
 delavec brez poklica 18 
 tesar opažev 10 
 mizar 7 
 gradbeni delavec 5 
 pomožni delavec 5 
   
7129 Gradbinci ipd., d.n.  
 delavec brez poklica 22 
 pomožni delavec 6 
 gradbeni delavec 5 
   
7131 Krovci  
 delavec brez poklica 40 
   
7132 Polagalci podov ipd.  
 delavec brez poklica 26 
 pomožni delavec 8 
 pečar 8 
 mizar 5 
 polagalec podov in tlakov 5 
   
7134 Izolaterji  
 delavec brez poklica 29 
 izolater inštalacij 11 
 pomožni delavec 6 
 izv. površinske zaščite 6 
   
7136 Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav  
 monter ogrevalnih naprav 16 
 monter vodovodnih naprav 15 
 delavec brez poklica 11 
 strojni tehnik 7 
 ključavničar 5 
   
7137 Elektroinštalaterji  
 elektromonter 30 
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% 

   
 elektroinštalater 13 
 elektrotehnik 12 
 elektrikar energetik 9 
 elektrikar elektronik 6 
   
7139 Gradbinci zaključnih del ipd., d.n.  
 delavec brez poklica 21 
 pomožni delavec 6 
 grad.teh. 6 
 strojni tehnik 6 
 gradbeni delovodja 5 
   
7141 Pleskarji, ličarji ipd.  
 slikopleskar 25 
 delavec brez poklica 20 
 avtoličar 18 
 pomožni delavec 7 
 pleskar 6 
   
7143 Dimnikarji, čistilci fasad  
 dimnikar 37 
 delavec brez poklica 19 
   
7211 Livarji ipd.  
 delavec brez poklica 13 
 pomožni delavec 13 
 oblikovalec kovin 7 
 strojni tehnik 6 
   
7212 Varilci ipd.  
 varilec v serij. proiz. 15 
 delavec brez poklica 14 
 varilec 13 
 pomožni delavec 13 
 ključavničar 8 
   
7213 Kleparji  
 avtomobilski klepar 35 
 klepar 10 
 delavec brez poklica 10 
   
7214 Monterji kovinskih konstrukcij ipd.  
 delavec brez poklica 18 
 ključavničar 14 
 strojni tehnik 7 
 strojni mehanik 5 
 pomožni delavec 5 
   
7221 Kovači  
 pomožni delavec 18 
 obdelovalec kovin 9 
 delavec brez poklica 8 
 kovač 8 
 kovinarski delavec 7 
 avtomehanik 6 
 metalurški delavec 5 
   
7222 Orodjarji ipd.  
 ključavničar 30 
 orodjar 10 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
 strojni tehnik 8 
 delavec brez poklica 7 
 strojni mehanik 6 
 oblikovalec kovin 5 
   
7223 Strugarji ipd.  
 strugar 26 
 strojni tehnik 11 
 delavec brez poklica 8 
 frezalec 5 
 oblikovalec kovin 5 
   
7224 Brusilci, polirci, ostrilci  
 delavec brez poklica 29 
 pomožni delavec 12 
 brusilec 7 
 kovinarski delavec 5 
   
7231 Mehaniki in monterji motornih vozil in koles  
 avtomehanik 58 
 vozovni preglednik 5 
 strojni mehanik 5 
   
7233 Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd.  
 strojni mehanik 15 
 ključavničar 11 
 strojni tehnik 9 
 delavec brez poklica 8 
 avtomehanik 8 
   
7241 Elektromehaniki ipd.  
 elektromonter 20 
 elektrotehnik 11 
 elektromehanik 7 
 avtoelektrikar 7 
 elektrikar energetik 5 
 delavec brez poklica 5 
 elektrikar elektronik 5 
   
7242 Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji  
 elektrotehnik 16 
 delavec brez poklica 10 
 elektrotehnik elektronik 9 
 elektromonter 8 
 strojni tehnik 6 
 elektrikar elektronik 5 
   
7244 Mehaniki in serviserji telekomunikacijskih naprav  
 elektrotehnik 15 
 delavec brez poklica 10 
   
7245 Monterji električnega in telekomunikacijskega omrežja   
 elektromonter 22 
 elektrotehnik 11 
 elektrotehnik energetik 7 
 elektrikar energetik 5 
 elektrikar elektronik 5 
 delavec brez poklica 5 
 elektrotehnik elektronik 5 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
7311 Izdelovalci in popravljalci preciznih instrumentov  
 finomehanik 19 
 elektrotehnik 10 
 strojni tehnik 8 
 delavec brez poklica 7 
   
7313 Izdelovalci nakita in bižuterije  
 zlatar 53 
 finomehanik 9 
 zlatar specialist 7 
   
7321 Lončarji, keramiki  
 delavec brez poklica 39 
 keramik 9 
 pečar 7 
 pomožni delavec 6 
   
7322 Steklarji  
 delavec brez poklica 47 
 pomožni delavec 7 
   
7331 Izdelovalci predmetov domače obrti iz lesa in drugih materialov  
 delavec brez poklica 22 
 pomožni delavec 11 
   
7332 Izdelovalci predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja in podobnih materialov   
 delavec brez poklica 42 
   
7341 Stavci, tiskarji ipd.  
 tiskar za tisk s ploskve 14 
 delavec brez poklica 10 
 grafični tehnik 8 
   
7343 Izdelovalci tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkov  
 delavec brez poklica 11 
 grafičar 9 
 montažer 8 
 grafični tehnik 7 
 reprodukcijski fotograf 6 
   
7345 Knjigovezi  
 knjigovez 22 
 delavec brez poklica 15 
 grafični tehnik 9 
   
7346 Ročni sitotiskarji  
 delavec brez poklica 25 
   
7411 Mesarji ipd.  
 mesar - sekač 55 
 pomožni delavec 5 
 delavec brez poklica 5 
 mesar klavničar 5 
 živilski tehnik 5 
   
7412 Peki, slaščičarji ipd.  
 pek 24 
 delavec brez poklica 20 
 slaščičar 17 
 živilski tehnik 5 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
7413 Predelovalci mleka  
 kmetijski tehnik 23 
 živilski tehnik 11 
 mlekar 10 
 pomožni delavec 8 
 delavec brez poklica 5 
   
7421 Obdelovalci lesa  
 delavec brez poklica 30 
 obdelovalec lesa 11 
 lesarski delavec 10 
 mizar 7 
 pomožni delavec 6 
 lesarski tehnik 5 
   
7422 Mizarji ipd.  
 mizar 49 
 lesarski tehnik 13 
 delavec brez poklica 10 
   
7423 Nastavljalci lesnoobdelovalnih strojev  
 delavec brez poklica 32 
 mizar 15 
   
7433 Krojači, šiviljci, klobučarji ipd.  
 šivilja 26 
 delavec brez poklica 18 
 konfekcionar tekstilij 12 
 tekstilno konf. tehnik 8 
 pomožni delavec 5 
 krojač 5 
   
7435 Krojilci  
 delavec brez poklica 23 
 šivilja 12 
 konfekcionar tekstilij 9 
 tekstilno konf. tehnik 7 
 pomožni delavec 6 
 konfekcijski modelar 5 
   
7436 Šivalci ipd.  
 šivilja 19 
 delavec brez poklica 17 
 pomožni delavec 10 
 konfekcionar tekstilij 10 
 tekstilno konf. tehnik 6 
   
7437 Tapetniki  
 lesar tapetnik 29 
 pomožni delavec 16 
 delavec brez poklica 15 
 mizar 5 
   
7442 Izdelovalci obutve, usnjene galanterije ipd.  
 delavec brez poklica 25 
 čevljar 11 
 čevljarski tehnik tehnol. 10 
 prodajalec 5 
   
7999 Poklici za neindustrijski način dela, d.n.  
 delavec brez poklica 21 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
 avtomehanik 17 
 pomožni delavec 10 
   
8111 Upravljalci rudarskih procesnih strojev in naprav  
 rudar :podz.prid.min.sur. 48 
 delavec brez poklica 20 
 pomočnik rudarja 7 
 ključavničar 7 
   
8112 Upravljalci procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin  
 delavec brez poklica 32 
   
8113 Upravljalci procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin  
 delavec brez poklica 51 
   
8121 Upravljalci procesnih strojev in naprav za pridobivanje kovin  
 strojni tehnik 13 
 delavec brez poklica 12 
 oblikovalec kovin 10 
 avtomehanik 6 
 pomožni delavec 6 
   
8122 Industrijski talilci, livarji, valjavci  
 pomožni delavec 17 
 delavec brez poklica 16 
   
8123 Upravljalci procesnih strojev za toplotno obdelavo kovin  
 pomožni delavec 18 
 delavec brez poklica 9 
 strojni tehnik 7 
 obdelovalec kovin 6 
   
8124 Upravljalci strojev in naprav za vlečenje, iztiskanje kovin  
 delavec brez poklica 33 
 metalurški delavec 10 
   
8131 Upravljalci steklarskih, keramijskih in podobnih strojev in naprav  
 delavec brez poklica 21 
 pomožni delavec 15 
   
8139 Upravljalci mineralurških procesnih strojev in naprav, d.n.  
 delavec brez poklica 16 
   
8141 Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo lesa  
 delavec brez poklica 30 
 pomožni delavec 14 
 mizar 11 
 lesarski tehnik 7 
 lesarski delavec 5 
 obdelovalec lesa 5 
   
8142 Upravljalci procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine  
 papirniški tehnik 33 
   
8143 Upravljalci procesnih strojev in naprav za proizvodnjo papirja  
 delavec brez poklica 22 
 papirničar 21 
 papirniški tehnik 16 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
8150 Upravljalci kemijskih procesnih strojev in naprav  
 delavec brez poklica 19 
 pomožni delavec 14 
   
8159 Upravljalci procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo, d.n.  
 kemijski tehnik 12 
 delavec brez poklica 11 
 strojni tehnik 10 
 pomožni delavec 7 
   
8161 Upravljalci energetskih procesnih naprav  
 ključavničar 11 
 strojni mehanik 11 
 delavec brez poklica 7 
 elektromonter 7 
   
8162 Upravljalci parnih strojev in naprav   
 strojni mehanik 11 
 ključavničar 10 
 delavec brez poklica 9 
 strojni tehnik 9 
 monter ogrevalnih naprav 7 
 pomočnik uprav.energ.nap. 6 
   
8211 Upravljalci orodnih strojev  
 delavec brez poklica 15 
 strojni tehnik 9 
 strugar 9 
 pomožni delavec 7 
 ključavničar 5 
   
8212 Upravljalci strojev za proizvodnjo cementnih in drugih mineralnih izdelkov  
 pomožni delavec 23 
 delavec brez poklica 21 
 tesar 7 
   
8221 Upravljalci strojev za proizvodnjo zdravil, pralnih in toaletnih sredstev  
 oprav. farma. stroj.-nap. 11 
 avtomehanik 9 
   
8223 Upravljalci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov  
 delavec brez poklica 24 
 pomožni delavec 13 
 strojni tehnik 6 
   
8229 Upravljalci strojev za proizvodnjo kemijskih izdelkov, d.n.  
 delavec brez poklica 18 
 pomožni delavec 11 
 strojni mehanik 5 
 strojni tehnik 5 
   
8231 Upravljalci strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov  
 delavec brez poklica 31 
 pomožni delavec 18 
   
8232 Upravljalci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov   
 delavec brez poklica 27 
 pomožni delavec 10 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
8240 Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov  
 delavec brez poklica 23 
 mizar 19 
 lesarski delavec 12 
 lesarski tehnik 10 
   
8251 Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov   
 tiskar za tisk s ploskve 18 
 delavec brez poklica 16 
 grafični tehnik 9 
 grafičar 5 
 pomožni delavec 5 
   
8252 Upravljalci knjigoveških strojev  
 delavec brez poklica 25 
   
8253 Upravljalci strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov  
 delavec brez poklica 29 
 pomožni delavec 14 
 papirniški delavec 5 
   
8261 Upravljalci strojev za predenje, previjanje ipd.  
 delavec brez poklica 26 
 pomožni delavec 25 
 pomožni tekstilec 10 
   
8262 Upravljalci strojev za pletenje, tkanje ipd.  
 pomožni delavec 24 
 delavec brez poklica 17 
 šivilja 6 
   
8263 Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd.   
 šivilja 20 
 delavec brez poklica 19 
 konfekcionar tekstilij 18 
 pomožni delavec 8 
 konfekcijski pomočnik 7 
 tekstilno konf. tehnik 5 
   
8264 Upravljalci strojev za beljenje, barvanje, čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd.  
 delavec brez poklica 26 
 pomožni delavec 18 
 šivilja 9 
   
8266 Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije  
 delavec brez poklica 46 
 šivalec gor. del. obutve 12 
 pomožni delavec 8 
   
8269 Upravljalci strojev za proizvodnjo tekstilnih, usnjenih, krznenih izdelkov, d.n.  
 šivilja 23 
 delavec brez poklica 16 
 pomožni delavec 13 
   
8271 Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo mesa in rib  
 živilskopredelov.delavec 14 
   
8272 Upravljalci strojev za proizvodnjo mlečnih izdelkov   
 delavec brez poklica 39 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
8273 Upravljalci strojev za mletje žita, kavovin, začimb ipd.  
 pomožni delavec 33 
    
8274 Upravljalci strojev za proizvodnjo pekarskih, slaščičarskih in podobnih izdelkov  
 delavec brez poklica 45 
 pek 13 
   
8275 Upravljalci strojev za predelavo sadja, zelenjave, rastlinskih maščob ipd.  
 delavec brez poklica 24 
    
8278 Upravljalci strojev za proizvodnjo piva, vina ipd.  
 delavec brez poklica 27 
 živilskopredelov.delavec 8 
 ključavničar 7 
   
8281 Sestavljalci strojev in naprav  
 pomožni delavec 25 
 delavec brez poklica 11 
 montažni delavec 6 
   
8282 Sestavljalci električne opreme ipd.   
 delavec brez poklica 36 
 pomožni delavec 7 
   
8283 Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd.  
 delavec brez poklica 25 
 pomožni delavec 12 
   
8284 Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike  
 delavec brez poklica 26 
 pomožni delavec 12 
   
8285 Sestavljalci izdelkov iz lesa in podobnih materialov  
 delavec brez poklica 14 
 mizar 14 
 monter elementov 10 
 lesarski delavec 8 
 pomožni delavec 5 
   
8286 Sestavljalci izdelkov iz kartona, tekstilij in podobnih materialov  
 delavec brez poklica 28 
 pomožni delavec 15 
   
8290 Drugi upravljalci strojev za proizvodnjo izdelkov in sestavljalci izdelkov, d.n.  
 pomožni delavec 23 
 delavec brez poklica 17 
 slatinar 7 
 živilskopredelov.delavec 7 
   
8311 Vozniki železniških vozil  
 elektromonter 11 
 avtomehanik 10 
 strojevod.elek.vleč.vozil 10 
 delavec brez poklica 9 
 ključavničar 9 
 strojevod.diz.vleč.vozil 6 
 meh.želez.voz.-voz.sred. 5 
   
8312 Železniški signalisti, premikači ipd.  
 postajni manipulant 43 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
 delavec brez poklica 13 
 pomožni delavec 9 
   
8322 Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil  
 delavec brez poklica 22 
 avtomehanik 7 
 voznik avtomehanik 6 
 voznik cestnih mot. vozil 6 
 pomožni delavec 6 
   
8323 Vozniki avtobusov ipd.  
 voznik avtobusa 37 
 avtomehanik 9 
 voznik avtomehanik 8 
 delavec brez poklica 5 
   
8324 Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev  
 voznik avtomehanik 22 
 delavec brez poklica 13 
 avtomehanik 12 
 voznik cestnih mot. vozil 10 
   
8331 Upravljalci premičnih kmetijskih in gozdarskih strojev  
 delavec brez poklica 27 
 pomožni delavec 12 
   
8332 Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd.  
 delavec brez poklica 19 
 str.grad.meh.za zem. dela 14 
 avtomehanik 7 
 uprav. lahke grad. mehan. 5 
 pomožni delavec 5 
 strojnik 5 
   
8333 Upravljalci žerjavov, dvigal ipd.  
 delavec brez poklica 25 
 voznik viličarja 12 
 pomožni delavec 11 
   
8334 Upravljalci težkih tovornjakov z dvigalom  
 delavec brez poklica 24 
 voznik avtomehanik 24 
   
8340 Krmarji, ladijski strojevodje, mornarji ipd.  
 delavec brez poklica 23 
   
9131 Čistilci in gospodinjski pomočniki na domu  
 delavec brez poklica 26 
 pomožni delavec 6 
 ekonomski tehnik 6 
 gimnazijski maturant 5 
   
9132 Drugi čistilci, strežniki ipd.  
 delavec brez poklica 41 
 pomožni delavec 17 
 snažilka 10 
   
9133 Likalci, pralci ipd.  
 delavec brez poklica 37 
 pomožni delavec 14 
 perica 6 
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Tabela 10:  Najpogostejši nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v
posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe) 
Delež 

% 

   
9141 Hišniki ipd.  
 delavec brez poklica 17 
 mizar 7 
 pomožni delavec 6 
 ključavničar 5 
   
9142 Čistilci oken, ročni pralci vozil  
 delavec brez poklica 37 
 pomožni delavec 20 
   
9151 Kurirji, dostavljalci  
 delavec brez poklica 32 
 pomožni delavec 8 
   
9152 Vratarji ipd.  
 delavec brez poklica 30 
 pomožni delavec 12 
   
9153 Oskrbovalci prodajnih in igralnih avtomatov ipd.  
 delavec brez poklica 14 
   
9160 Pometalci, smetarji ipd.  
 delavec brez poklica 44 
 pomožni delavec 18 
 komunalni delavec 5 
   
9211 Delavci za preprosta kmetijska dela  
 delavec brez poklica 41 
 pomožni delavec 11 
 živilskopredelov.delavec 7 
   
9212 Delavci za preprosta gozdarska dela  
 delavec brez poklica 55 
 pomožni delavec 11 
 gozdarski delavec 10 
   
9311 Delavci za preprosta kamnolomska in rudarska dela  
 delavec brez poklica 49 
 rudar :podz.prid.min.sur. 25 
 pomočnik rudarja 6 
   
9312 Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah  
 delavec brez poklica 52 
 pomožni delavec 13 
 gradbeni delavec 10 
   
9313 Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah  
 delavec brez poklica 74 
 gradbeni delavec 8 
 pomožni delavec 7 
   
9320 Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih  
 delavec brez poklica 36 
 pomožni delavec 16 
   
9330 Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela  
 delavec brez poklica 38 
 pomožni delavec 15 
 skladiščno trans. delavec 5 
   
9999 Poklici za preprosta dela, d.n.  
 delavec brez poklica 52 
 pomožni delavec 14 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002   

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
OŠ/USO-I Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija  

Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 50 
Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov 17 

  
OŠ/USO-I Trgovina na debelo in drobno  

Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 26 
Poklici za preprosta dela, d.n. 24 
Skladiščniki ipd. 10 
Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 7 

  
OŠ/USO-I Strojništvo in obdelava kovin  

Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 16 
Livarji ipd. 10 
Upravljalci orodnih strojev 8 
Orodjarji ipd. 7 
Brusilci, polirci, ostrilci 5 
Sestavljalci izdelkov iz lesa in podobnih materialov 5 
Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 3 
Monterji kovinskih konstrukcij ipd. 3 
Kovači 3 
Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 
Industrijski talilci, livarji, valjavci 3 
Sestavljalci strojev in naprav 3 

  
OŠ/USO-I Elektrotehnika in energetika  

Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 50 
Sestavljalci električne opreme ipd. 11 

  
OŠ/USO-I Kemijska tehnologija in inženirstvo  

Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 21 
  

OŠ/USO-I Živilska tehnologija  
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 32 
Mesarji ipd. 9 
Peki, slaščičarji ipd. 9 
Delavci za preprosta kmetijska dela 8 
Skladiščniki ipd. 6 
Drugi upravljalci strojev za proizvodnjo izdelkov in sestavljalci izdelkov, d.n. 6 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
Upravljalci strojev za proizvodnjo piva, vina ipd. 3 
Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 3 

  
OŠ/USO-I Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje  

Upravljalci strojev za predenje, previjanje ipd. 25 
Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 12 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 10 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 9 
Šivalci ipd. 7 
Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 6 
Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 4 
  

 

                        
1) Kategorija izobrazbe je šifrant, ki je bil pripravljen posebej za to raziskovanje. Posamezne enote šifranta Kategorija izobrazbe so oblikovane z združitvijo 

posameznih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe iz Šifranta poklicne in strokovne izobrazbe glede na raven in področje izobraževanja. Oznake kategorij 
izobrazbe so obrazložene v metodoloških pojasnilih (glej točko 3.1). 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
OŠ/USO-I Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.)  

Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 36 
Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov 16 
Obdelovalci lesa 10 
Mizarji ipd. 7 
Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo lesa 3 
Sestavljalci izdelkov iz lesa in podobnih materialov 3 

  
OŠ/USO-I Gradbeništvo  

Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 32 
Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 19 
Zidarji 14 
Betonerji ipd. 7 
Tesarji ipd. 6 
Gradbinci ipd., d.n. 6 

  
OŠ/USO-I Poljedelstvo in živinoreja  

Poklici za preprosta dela, d.n. 12 
Kmetovalci na mešanih kmetijah 10 
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 8 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 8 
Delavci za preprosta kmetijska dela 7 
Živinorejci 6 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 5 
Natakarji ipd. 4 
Poljedelci, sadjarji, vinogradniki ipd. 4 
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 4 

  
OŠ/USO-I Gozdarstvo  

Gozdarji ipd. 74 
Delavci za preprosta gozdarska dela 20 

  
OŠ/USO-I Farmacija  

Farmacevti 94 
  

OŠ/USO-I Hotelirstvo in gostinstvo  
Drugi čistilci, strežniki ipd. 33 
Natakarji ipd. 27 
Kuharji 7 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
Poklici za preprosta dela, d.n. 6 

  
OŠ/USO-I Gospodinjske in podobne storitve  

Drugi čistilci, strežniki ipd. 79 
  

OŠ/USO-I Transportne storitve  
Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 48 
Skladiščniki ipd. 19 
Upravljalci žerjavov, dvigal ipd. 5 
Poklici za preprosta dela, d.n. 5 
Posredniki za prevozništvo, trgovino ipd. 4 
  

OŠ/USO-I Komunalne sanitarne storitve  
Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 34 
  

OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti)  
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 11 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 9 
Poklici za preprosta dela, d.n. 9 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 8 
Natakarji ipd. 3 
Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr.  

Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 40 
Inštruktorji (razen poklicnega in strokovnega izobraževanja) 31 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija  

Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov 24 
Izdelovalci tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkov 9 
Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 6 
Stavci, tiskarji ipd. 6 
Knjigovezi 6 
Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 3 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Oblikovanje  

Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 36 
  

OŠ/USO-II/NPI/SPI Obrtne tehnike  
Izdelovalci nakita in bižuterije 53 
  

OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno  
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 66 
Tajniki ipd. 3 
Skladiščniki ipd. 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija)  

Tajniki ipd. 34 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 5 
Knjigovodje ipd. 4 
Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 4 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 4 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
  

OŠ/USO-II/NPI/SPI Tehnika, š.p.  
Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 45 
Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 10 
Orodjarji ipd. 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin  

Orodjarji ipd. 14 
Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 8 
Varilci ipd. 6 
Strugarji ipd. 6 
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 5 
Upravljalci orodnih strojev 4 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
Livarji ipd. 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika  

Elektroinštalaterji 22 
Elektromehaniki ipd. 14 
Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektronika in avtomatizacija  

Elektroinštalaterji 11 
Elektromehaniki ipd. 9 
Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 9 
Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 3 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
Monterji električnega in telekomunikacijskega omrežja 3 
Sestavljalci električne opreme ipd. 3 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Kemijska tehnologija in inženirstvo  

Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 10 
Tajniki ipd. 6 
Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 5 
Upravljalci procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo, d.n. 5 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 4 
Skladiščniki ipd. 3 
Natakarji ipd. 3 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
Upravljalci kemijskih procesnih strojev in naprav 3 
Poklici za preprosta dela, d.n. 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala  

Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 24 
Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 14 
Kleparji 4 
Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
Pleskarji, ličarji ipd. 3 
Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija  

Peki, slaščičarji ipd. 25 
Mesarji ipd. 23 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 6 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 5 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje  

Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 16 
Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 16 
Šivalci ipd. 10 
Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 7 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 6 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.)  

Mizarji ipd. 32 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov 5 
Tesarji ipd. 3 
Obdelovalci lesa 3 
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin  

Rudarji, kamnolomci 50 
Upravljalci rudarskih procesnih strojev in naprav 12 
Delavci za preprosta kamnolomska in rudarska dela 10 
Poklici za preprosta dela, d.n. 4 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo  

Zidarji 32 
Tesarji ipd. 12 
Pleskarji, ličarji ipd. 8 
Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd. 5 
Betonerji ipd. 3 
Gradbinci ipd., d.n. 3 
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Poljedelstvo in živinoreja  

Kmetovalci na mešanih kmetijah 13 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 7 
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 6 
Živinorejci 5 
Perutninarji 5 
Poljedelci, sadjarji, vinogradniki ipd. 3 
Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Hortikultura  

Vrtnarji ipd. 32 
Cvetličarji 13 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 8 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 5 
Natakarji ipd. 4 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
Kmetovalci na mešanih kmetijah 3 
Sestavljalci električne opreme ipd. 3 
Poklici za preprosta dela, d.n. 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Gozdarstvo  

Gozdarji ipd. 49 
Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 5 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Ribištvo  

Ribiči na odprtem morju 100 
  

OŠ/USO-II/NPI/SPI Zdravstvena nega in oskrba  
Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd. 49 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 24 
Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ipd. 6 
Medicinske sestre 4 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Medicinska tehnologija  

Očesni optiki 46 
Izdelovalci in popravljalci preciznih instrumentov 13 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 8 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Farmacija  

Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 67 
Upravljalci strojev za proizvodnjo zdravil, pralnih in toaletnih sredstev 24 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Varstvo otrok in skrb za mladostnike  

Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 48 
Varuhi otrok, rejniki 25 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo  

Natakarji ipd. 31 
Kuharji 30 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
Drugi čistilci, strežniki ipd. 6 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Gospodinjske in podobne storitve  

Dimnikarji, čistilci fasad 16 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 10 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 9 
Sestavljalci električne opreme ipd. 8 
Natakarji ipd. 6 
Šivalci ipd. 5 
Čistilci in gospodinjski pomočniki na domu ipd. 4 
Poklici za preprosta dela, d.n. 4 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Frizerstvo in kozmetika  

Frizerji, kozmetiki ipd. 60 
Natakarji ipd. 4 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 4 
Tajniki ipd. 3 
Drugi čistilci, strežniki ipd. 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve  

Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 22 
Železniški signalisti, premikači ipd. 10 
Upravljalci žerjavov, dvigal ipd. 7 
Vozniki avtobusov ipd. 6 
Skladiščniki ipd. 5 
Uradniki za promet 4 
Sprevodniki 4 
Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil 4 
Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 3 

  
OŠ/USO-II/NPI/SPI Komunalne sanitarne storitve  

Pometalci, smetarji ipd. 44 
  

OŠ/USO-II/NPI/SPI Varovanje oseb in premoženja  
Gasilci ipd. 40 
Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 29 
Vratarji ipd. 13 

  
SSI/G Programi temeljnega izobraževanja  

Tajniki ipd. 10 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Osnovnošolski učitelji 5 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
Poslovni sekretarji ipd. 3 
Knjigovodje ipd. 3 
Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 
Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 3 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 

  
SSI/G Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven  

Vzgojitelji predšolskih otrok 43 
Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 41 
  

SSI/G Izobraževanje učiteljev - začetna osnovna raven  
Osnovnošolski učitelji 28 
Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 9 
Tajniki ipd. 7 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
SSI/G Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr.  

Osnovnošolski učitelji 18 
  

SSI/G Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti  
Glasbeniki 24 
Plesalci, koreografi 19 
Zabaviščni glasbeniki ipd. 19 
Osnovnošolski učitelji 14 
Igralci, režiserji ipd. 4 
Vojaki in častniki 3 

  
SSI/G Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija  

Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 19 
Fotografi in operaterji naprav za slikovni in zvočni zapis 13 
Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov 8 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 4 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
Direktorji in člani uprave družbe 3 
Tajniki ipd. 3 

  
SSI/G Oblikovanje  

Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 27 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 13 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
Tajniki ipd. 5 
Direktorji in člani uprave družbe 3 

  
SSI/G Obrtne tehnike  

Izdelovalci nakita in bižuterije 67 
  

SSI/G Bibliotekarstvo, družboslovna informatika in arhivistika  
Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 17 
Uradniki v knjižnicah, arhivih ipd. 9 

  
SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p.  

Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 14 
Tajniki ipd. 13 
Knjigovodje ipd. 9 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 7 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 4 
Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 4 
Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 3 

  
SSI/G Trgovina na debelo in drobno  

Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 60 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 8 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
Tajniki ipd. 3 

  
SSI/G Finance, bančništvo, zavarovalništvo  

Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 16 
Tajniki ipd. 14 

  
SSI/G Računovodstvo in davkarstvo  

Knjigovodje ipd. 24 
Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 21 
Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 14 
Tajniki ipd. 6 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija)  

Tajniki ipd. 34 
Stenodaktilografi in strojepisci 6 
Knjigovodje ipd. 5 
Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 5 
Poslovni sekretarji ipd. 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 3 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 

  
SSI/G Računalništvo  

Tehniki za računalniško podporo 28 
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 13 

  
SSI/G Tehnika, š.p.  

Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 50 
  

SSI/G Strojništvo in obdelava kovin  
Tehniki za strojništvo ipd. 13 
Vojaki in častniki 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
Orodjarji ipd. 4 
Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4 
Direktorji in člani uprave družbe 3 
Inženirji strojništva ipd. 3 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
Upravljalci orodnih strojev 3 

  
SSI/G Elektrotehnika in energetika  

Tehniki za elektrotehniko ipd. 12 
Vojaki in častniki 6 
Elektroinštalaterji 6 
Elektromehaniki ipd. 6 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 4 
Tehniki za računalniško podporo 3 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 

  
SSI/G Elektronika in avtomatizacija  

Tehniki za računalniško podporo 12 
Tehniki za elektrotehniko ipd. 8 
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 7 
Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji 6 
Tehniki za elektroniko in telekomunikacije 5 
Računalniški operaterji 5 
Elektromehaniki ipd. 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
Elektroinštalaterji 3 

  
SSI/G Kemijska tehnologija in inženirstvo  

Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 14 
Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 14 
Tajniki ipd. 5 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
Direktorji in člani uprave družbe 3 
Kemiki 3 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
SSI/G Motorna vozila, ladje in letala  

Vojaki in častniki 8 
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 5 
Tehniki za strojništvo ipd. 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
Skladiščniki ipd. 4 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 4 
Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 3 

  
SSI/G Živilska tehnologija  

Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 11 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 11 
Peki, slaščičarji ipd. 11 
Mesarji ipd. 8 
Predelovalci mleka 4 
Skladiščniki ipd. 3 
Natakarji ipd. 3 
Policisti 3 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 
  

SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje  
Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 13 
Krojači, šiviljci, klobučarji ipd. 10 
Šivalci ipd. 6 
Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 6 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 5 
Tajniki ipd. 4 
Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 3 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 3 

  
SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.)  

Mizarji ipd. 18 
Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 12 
Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov 5 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
Skladiščniki ipd. 3 
Policisti 3 

  
SSI/G Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin  

Tehniki za rudarstvo, metalurgijo ipd. 43 
Rudarji, kamnolomci 14 
Inženirji rudarstva, metalurgije ipd. 4 

  
SSI/G Arhitektura in urbanizem  

Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 33 
Geodeti ipd. 14 
Tajniki ipd. 4 

  
SSI/G Gradbeništvo  

Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 39 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Inženirji gradbeništva 3 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
Zidarji 3 

  
SSI/G Poljedelstvo in živinoreja  

Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 12 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
Kmetovalci na mešanih kmetijah 6 
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 5 
Predelovalci mleka 4 
Vojaki in častniki 3 
Tajniki ipd. 3 
Skladiščniki ipd. 3 
Policisti 3 
Vrtnarji ipd. 3 

  
SSI/G Hortikultura  

Vrtnarji ipd. 36 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 22 

  
SSI/G Gozdarstvo  

Gozdarji ipd. 16 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
Vojaki in častniki 6 
  

SSI/G Veterina  
Veterinarski asistenti 23 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
Veterinarji 5 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 5 
Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 4 
Direktorji in člani uprave družbe 3 
Skladiščniki ipd. 3 

  
SSI/G Zdravstvena nega in oskrba  

Medicinske sestre 32 
Strokovni sodelavci za okoljsko zdravstvo, higieno ipd. 30 
Zobozdravstveni asistenti in tehniki ipd. 5 
Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd. 5 
Tajniki ipd. 3 

  
SSI/G Zobozdravstvo  

Zobozdravstveni asistenti in tehniki ipd. 66 
Direktorji in člani uprave družbe 4 
Strokovni sodelavci za okoljsko zdravstvo, higieno ipd. 3 
Medicinske sestre 3 

  
SSI/G Medicinska tehnologija  

Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. 53 
Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 7 
Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 5 

  
SSI/G Farmacija  

Farmacevtski asistenti 40 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 11 
Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 9 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. 4 
Farmacevti 3 
Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 3 
Medicinske sestre 3 

  
SSI/G Varstvo otrok in skrb za mladostnike  

Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 52 
Vzgojitelji predšolskih otrok 19 
Varuhi otrok, rejniki 9 
Osnovnošolski učitelji 4 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
SSI/G Hotelirstvo in gostinstvo  

Natakarji ipd. 25 
Kuharji 15 
Gospodinjci ipd. 5 
Tajniki ipd. 4 
Receptorji 4 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 

  
SSI/G Turizem, potovanja, rekreacija, prosti čas  

Receptorji 15 
Tajniki ipd. 10 
Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah ipd. 7 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 7 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
Natakarji ipd. 5 
Poslovni sekretarji ipd. 4 

  
SSI/G Šport  

Športniki ipd. 59 
  

SSI/G Frizerstvo in kozmetika  
Frizerji, kozmetiki ipd. 73 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 6 

  
SSI/G Transportne storitve  

Uradniki za promet 12 
Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 10 
Vojaki in častniki 6 
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu 6 
Mehaniki in monterji motornih vozil in koles 6 
Vozniki železniških vozil 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
Špediterji ipd. 3 
Tajniki ipd. 3 
Skladiščniki ipd. 3 
Policisti 3 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 3 

  
SSI/G Varovanje oseb in premoženja  

Policisti 64 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 8 
Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 4 
Vojaki in častniki 3 
Policijski preiskovalci ipd. 3 

  
SSI/G Obramboslovje  

Vojaki in častniki 75 
  

VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven  
Vzgojitelji predšolskih otrok 43 
Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 24 
Osnovnošolski učitelji 9 
Tajniki ipd. 3 
Varuhi otrok, rejniki 3 

  
VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev - začetna osnovna raven  

Osnovnošolski učitelji 51 
Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 10 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti  

Osnovnošolski učitelji 52 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 4 
Direktorji in člani uprave družbe 3 
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe, d.n. 3 
Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 3 

  
VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr.  

Osnovnošolski učitelji 60 
Glasbeniki 3 

  
VIŠ/VSŠ Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti  

Glasbeniki 29 
Zabaviščni glasbeniki ipd. 24 
Osnovnošolski učitelji 14 
Plesalci, koreografi 11 

  
VIŠ/VSŠ Oblikovanje  

Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 42 
  

VIŠ/VSŠ Novinarstvo in reporterstvo  
Pisatelji, novinarji ipd. 72 
  

VIŠ/VSŠ Bibliotekarstvo, družboslovna informatika in arhivistika  
Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 77 
  

VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p.  
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 10 
Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 9 
Direktorji in člani uprave družbe 7 
Ekonomisti 7 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 6 
Knjigovodje ipd. 5 
Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. 4 
Menedžerji finančne enote družbe 3 
Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
Pravni in finančni asistenti ipd. 3 
Tajniki ipd. 3 
Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3 

  
VIŠ/VSŠ Trgovina na debelo in drobno  

Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 17 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 12 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 5 
Knjigovodje ipd. 5 
Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 4 
Ekonomisti 4 
Nabavni referenti 4 
Menedžerji kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbi 3 
Špediterji ipd. 3 
Pravni in finančni asistenti ipd. 3 

  
VIŠ/VSŠ Finance, bančništvo, zavarovalništvo  

Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 19 
Knjigovodje ipd. 11 
Ekonomisti 10 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Menedžerji finančne enote družbe 6 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. 6 
Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 6 
Pravni in finančni asistenti ipd. 4 
Tajniki ipd. 3 

  
VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela  

Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 7 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 5 
Tajniki ipd. 5 
Vojaki in častniki 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
Poslovni sekretarji ipd. 4 
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 3 
Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 3 
Pravni in finančni asistenti ipd. 3 
Knjigovodje ipd. 3 
Davkarji 3 
Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd., d.n. 3 
  

VIŠ/VSŠ Pravo  
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 16 
Pravni strokovnjaki, d.n. 15 
Direktorji in člani uprave družbe 8 
Pravni in finančni asistenti ipd. 6 
Vojaki in častniki 3 
Davkarji 3 
Tajniki ipd. 3 

  
VIŠ/VSŠ Matematika  

Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 29 
  

VIŠ/VSŠ Računalništvo  
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 37 
Tehniki za računalniško podporo 20 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Računalniški operaterji 6 

  
VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin  

Inženirji strojništva ipd. 31 
Direktorji in člani uprave družbe 8 
Tehniki za strojništvo ipd. 7 
Vojaki in častniki 5 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 

  
VIŠ/VSŠ Elektrotehnika in energetika  

Inženirji elektrotehnike ipd. 19 
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 10 
Tehniki za elektrotehniko ipd. 8 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Inženirji elektronike, telekomunikacij 6 
Tehniki za računalniško podporo 5 
Vojaki in častniki 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 

  
VIŠ/VSŠ Elektronika in avtomatizacija  

Inženirji elektronike, telekomunikacij 21 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
VIŠ/VSŠ Kemijska tehnologija in inženirstvo  

Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 22 
Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 8 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 8 
Kemiki 4 
Tehniki za fiziko, kemijo ipd. 4 
Direktorji in člani uprave družbe 3 

  
VIŠ/VSŠ Motorna vozila, ladje in letala  

Inženirji strojništva ipd. 15 
  

VIŠ/VSŠ Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje  
Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 25 
Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 9 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z 
elektriko, plinom 3 
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 3 
Tajniki ipd. 3 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 

  
VIŠ/VSŠ Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.)  

Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 25 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 9 
Direktorji in člani uprave družbe 7 
Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n. 7 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 5 

  
VIŠ/VSŠ Arhitektura in urbanizem  

Geodeti ipd. 38 
Arhitekti 17 
Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 8 

  
VIŠ/VSŠ Gradbeništvo  

Inženirji gradbeništva 41 
Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 14 
Direktorji in člani uprave družbe 8 
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu 7 

  
VIŠ/VSŠ Poljedelstvo in živinoreja  

Agronomi, zootehniki ipd. 19 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 9 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Svetovalci, asistenti v kmetijstvu in gozdarstvu 4 
Kmetovalci na mešanih kmetijah 4 

  
VIŠ/VSŠ Gozdarstvo  

Laboratorijski tehniki v biotehniki ipd. 38 
Agronomi, zootehniki ipd. 20 
Gozdarji ipd. 18 

  
VIŠ/VSŠ Veterina  

Veterinarji 67 
  

VIŠ/VSŠ Zdravstvena nega in oskrba  
Medicinske sestre 71 
  

VIŠ/VSŠ Medicinska tehnologija  
Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. 71 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
VIŠ/VSŠ Terapevtika in rehabilitacija  

Medicinske sestre 49 
Fizioterapevti ipd. 17 
Operaterji medicinskih naprav 6 
Fizioterapevti, zobozdravstveni in veterinarski asistenti ipd., d.n. 5 
Strokovnjaki za zdravstveno nego 4 
Strokovni sodelavci za okoljsko zdravstvo, higieno ipd. 4 

  
VIŠ/VSŠ Farmacija  

Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. 35 
  

VIŠ/VSŠ Socialno delo in svetovanje  
Socialni delavci 34 
Direktorji in člani uprave družbe 4 
Posredniki za zaposlovanje ipd. 4 
Tajniki ipd. 4 
Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 3 

  
VIŠ/VSŠ Turizem, potovanja, rekreacija, prosti čas  

Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 9 
  

VIŠ/VSŠ Transportne storitve  
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu 8 
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 7 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in komunikacijah 6 
Vojaki in častniki 5 
Špediterji ipd. 5 
Piloti letal ipd. 3 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
Uradniki za promet 3 
Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 3 

  
VIŠ/VSŠ Komunalne sanitarne storitve  

Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 40 
  

VIŠ/VSŠ Varnost in zdravje pri delu  
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 33 
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu 8 
Vojaki in častniki 6 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 

  
VS Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven  

Vzgojitelji predšolskih otrok 54 
Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok 22 

  
VS Ekonomija  

Ekonomisti 14 
Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 7 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 5 
Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. 5 
Menedžerji finančne enote družbe 4 
Pravni in finančni asistenti ipd. 4 
Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
Nabavni referenti 3 



Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA 

 169 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 
Knjigovodje ipd. 3 
Tajniki ipd. 3 

  
VS Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela  

Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 11 
Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd., d.n. 6 
Tajniki ipd. 6 
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 5 
Poslovni sekretarji ipd. 5 
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 4 
Drugi uradniki za pisarniško poslovanje, d.n. 4 
Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 3 
Ekonomisti 3 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
Pravni in finančni asistenti ipd. 3 

  
VS Računalništvo  

Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 47 
  

VS Strojništvo in obdelava kovin  
Inženirji strojništva ipd. 38 
Direktorji in člani uprave družbe 7 
Tehniki za strojništvo ipd. 6 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 5 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 

  
VS Elektrotehnika in energetika  

Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 20 
Inženirji elektrotehnike ipd. 18 
Inženirji elektronike, telekomunikacij 18 
Direktorji in člani uprave družbe 9 

  
VS Kemijska tehnologija in inženirstvo  

Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 41 
  

VS Gradbeništvo  
Inženirji gradbeništva 46 
  

VS Poljedelstvo in živinoreja  
Agronomi, zootehniki ipd. 25 
  

VS Zdravstvena nega in oskrba  
Medicinske sestre 45 
Strokovnjaki za zdravstveno nego 39 
Medicinske sestre babice 6 

  
VS Terapevtika in rehabilitacija  

Fizioterapevti ipd. 55 
Operaterji medicinskih naprav 16 
Fizioterapevti, zobozdravstveni in veterinarski asistenti ipd., d.n. 15 

  
VS Socialno delo in svetovanje  

Socialni delavci 54 
  

VS Komunalne sanitarne storitve  
Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 63 
  

VS Varnost in zdravje pri delu  
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 42 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
UNI/SPEC/MAG Izobraževalne vede  

Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode 28 
Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n. 11 
Osnovnošolski učitelji 9 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 5 
Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 5 
Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 4 

  
UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - začetna osnovna raven  

Osnovnošolski učitelji 69 
Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 10 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 3 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 
Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode 3 

  
UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti  

Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 33 
Osnovnošolski učitelji 25 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 5 
Filologi, prevajalci, tolmači ipd. 5 

  
UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr.  

Osnovnošolski učitelji 37 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 21 
Športniki ipd. 8 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 6 
Glasbeniki 5 

  
UNI/SPEC/MAG Upodabljajoče umetnosti  

Kiparji, slikarji ipd. 49 
Arhivarji, konservatorji ipd. 10 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 6 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Osnovnošolski učitelji 4 
Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 4 

  
UNI/SPEC/MAG Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti  

Glasbeniki 37 
Igralci, režiserji ipd. 19 
Osnovnošolski učitelji 12 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 7 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 6 
Direktorji in člani uprave družbe 4 
Pisatelji, novinarji ipd. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Oblikovanje  

Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 47 
Arhitekti 12 
Kiparji, slikarji ipd. 12 

  
UNI/SPEC/MAG Religija  

Poklici verskih delavcev 54 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 7 

  
UNI/SPEC/MAG Tuji jeziki  

Filologi, prevajalci, tolmači ipd. 31 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 8 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 7 
Poslovni sekretarji ipd. 7 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 6 
Pisatelji, novinarji ipd. 5 

  
UNI/SPEC/MAG Zgodovina in arheologija  

Arhivarji, konservatorji ipd. 15 
Sociologi, antropologi ipd. 10 
Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 8 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 6 
Pisatelji, novinarji ipd. 6 
Filozofi, zgodovinarji, politologi 5 

  
UNI/SPEC/MAG Psihologija  

Psihologi 38 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 5 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 5 
Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n. 5 
Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 5 
Vojaki in častniki 4 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija  

Sociologi, antropologi ipd. 17 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 8 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 5 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
Pisatelji, novinarji ipd. 4 
Menedžerji kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbi 3 
Arhivarji, konservatorji ipd. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Politologija in državljanska vzgoja  

Filozofi, zgodovinarji, politologi 14 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 13 
Vojaki in častniki 9 
Visoki vladni uradniki 8 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 5 
Pisatelji, novinarji ipd. 5 
Poslovni sekretarji ipd. 3 
Pravni in finančni asistenti ipd. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Ekonomija  

Ekonomisti 16 
Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 11 
Direktorji in člani uprave družbe 10 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
Menedžerji finančne enote družbe 4 
Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 4 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 4 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 4 

  
UNI/SPEC/MAG Novinarstvo in reporterstvo  

Pisatelji, novinarji ipd. 50 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 9 
Direktorji in člani uprave družbe 4 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 4 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
UNI/SPEC/MAG Bibliotekarstvo, družboslovna informatika in arhivistika  

Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 59 
  

UNI/SPEC/MAG Trgovina na debelo in drobno  
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 19 
Ekonomisti 11 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 11 
Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 8 
Direktorji in člani uprave družbe 6 

  
UNI/SPEC/MAG Marketing in oglaševanje  

Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 19 
Sociologi, antropologi ipd. 17 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 11 

  
UNI/SPEC/MAG Finance, bančništvo, zavarovalništvo  

Ekonomisti 28 
Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 19 
Menedžerji finančne enote družbe 7 
Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. 5 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
Knjigovodje ipd. 4 
Direktorji in člani uprave družbe 3 
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela  

Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 15 
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 8 
Direktorji in člani uprave družbe 7 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 6 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
Finančniki, revizorji, računovodje ipd. 3 
Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 3 
Ekonomisti 3 

  
UNI/SPEC/MAG Pravo  

Pravni strokovnjaki, d.n. 44 
Odvetniki, notarji ipd. 12 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 10 
Sodniki 8 
Direktorji in člani uprave družbe 4 

  
UNI/SPEC/MAG Biologija in biokemija  

Biologi, ekologi ipd. 46 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 7 
Osnovnošolski učitelji 4 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 4 
Direktorji in člani uprave družbe 3 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Fizika  

Fiziki, astronomi 27 
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 11 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 10 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Inženirji elektronike, telekomunikacij 6 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
UNI/SPEC/MAG Kemija  

Kemiki 32 
Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 17 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 5 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 4 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Vede o zemlji  

Geologi, geofiziki ipd. 42 
Meteorologi 15 

  
UNI/SPEC/MAG Matematika  

Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 30 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 16 
Matematiki ipd. 13 
Direktorji in člani uprave družbe 8 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 4 

  
UNI/SPEC/MAG Računalništvo  

Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 54 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Tehniki za računalniško podporo 5 
Inženirji elektronike, telekomunikacij 4 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
Menedžerji enote za računalniške storitve v družbi 3 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 

  
UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin  

Inženirji strojništva ipd. 37 
Direktorji in člani uprave družbe 10 
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 4 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z
elektriko, plinom 3 
Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 3 

  
UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika  

Inženirji elektrotehnike ipd. 23 
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 21 
Inženirji elektronike, telekomunikacij 11 
Direktorji in člani uprave družbe 10 
Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Elektronika in avtomatizacija  

Inženirji elektronike, telekomunikacij 28 
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 21 
Inženirji elektrotehnike ipd. 16 

  
UNI/SPEC/MAG Kemijska tehnologija in inženirstvo  

Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 29 
Kemiki 12 
Direktorji in člani uprave družbe 6 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 5 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 4 
Menedžerji raziskovalne in razvojne enote družbe 3 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Živilska tehnologija  

Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd. 32 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 6 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 5 
Direktorji in člani uprave družbe 4 
Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 4 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
Osnovnošolski učitelji 4 
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z
elektriko, plinom 3 
Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 3 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje  

Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 33 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 7 
Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd. 6 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
Osnovnošolski učitelji 3 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.)  

Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n. 25 
Direktorji in člani uprave družbe 10 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 6 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 6 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 5 

  
UNI/SPEC/MAG Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin  

Inženirji rudarstva, metalurgije ipd. 49 
Direktorji in člani uprave družbe 14 

  
UNI/SPEC/MAG Arhitektura in urbanizem  

Arhitekti 53 
Direktorji in člani uprave družbe 7 
Geodeti ipd. 7 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 5 

  
UNI/SPEC/MAG Gradbeništvo  

Inženirji gradbeništva 46 
Direktorji in člani uprave družbe 10 
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu 8 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Poljedelstvo in živinoreja  

Agronomi, zootehniki ipd. 38 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 8 
Direktorji in člani uprave družbe 5 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu 3 
Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 3 
Svetovalci, asistenti v kmetijstvu in gozdarstvu 3 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 3 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Gozdarstvo  

Agronomi, zootehniki ipd. 44 
  

UNI/SPEC/MAG Veterina  
Veterinarji 44 
Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 39 

  
UNI/SPEC/MAG Medicina  

Zdravniki 66 
Zobozdravniki 20 
Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Medicinska tehnologija  

Zdravniki 85 
  

UNI/SPEC/MAG Terapevtika in rehabilitacija  
Zdravniki 91 
  

UNI/SPEC/MAG Farmacija  
Farmacevti 53 
Kemiki 7 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7 
Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n. 5 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 4 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 4 
Direktorji in člani uprave družbe 3 
Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 3 
Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu 3 

  
UNI/SPEC/MAG Socialno delo in svetovanje  

Socialni delavci 53 
Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode 4 
Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd. 4 
Strokovni sodelavci za socialno delo 4 
Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n. 3 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 3 

  
UNI/SPEC/MAG Transportne storitve  

Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 12 
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in komunikacijah 5 
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 5 
Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 5 
Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 5 
Špediterji ipd. 5 
Direktorji in člani uprave družbe 4 
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 4 
Vojaki in častniki 3 
Strokovnjaki za poslovanje, d.n. 3 
Ekonomisti 3 

  
UNI/SPEC/MAG Varnost in zdravje pri delu  

Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 34 
Policisti 19 
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. 15 

  
UNI/SPEC/MAG Obramboslovje  

Vojaki in častniki 68 
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Tabela 11:  Najpogostejše skupine poklicev, v katere se razvršča delo, ki ga opravljajo osebe, ki imajo nazive
poklicne/strokovne izobrazbe, razvrščene v posamezno, točno določeno kategorijo izobrazbe, 
Slovenija, 1. 1. 1999 - 28. 2. 2002 (nadaljevanje)  

Kategorija izobrazbe1) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Delež 

% 

  
Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n. 8 
Visoki vladni uradniki 3 

  
DR Religija  

Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 94 
  

DR Zgodovina in arheologija  
Filozofi, zgodovinarji, politologi 43 
  

DR Sociologija in kulturologija  
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 46 
  

DR Ekonomija  
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 34 
  

DR Biologija in biokemija  
Biologi, ekologi ipd. 35 
  

DR Fizika  
Fiziki, astronomi 44 
  

DR Kemija  
Kemiki 49 

Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 15 
  

DR Strojništvo in obdelava kovin  
Inženirji strojništva ipd. 35 
Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 33 

  
DR Elektrotehnika in energetika  

Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 38 
Inženirji elektrotehnike ipd. 19 

  
DR Veterina  

Veterinarji 57 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih 
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2.  

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
0110 Vojaki in častniki  
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 8 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 7 
 UNI/SPEC/MAG Obramboslovje 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 5 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 5 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 SSI/G Transportne storitve 4 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
   
1110 Zakonodajalci  
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 9 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 9 
   
1121 Visoki vladni uradniki  
 UNI/SPEC/MAG Pravo 23 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 16 
 UNI/SPEC/MAG Politologija in državljanska vzgoja 10 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 4 
 UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija 3 
 UNI/SPEC/MAG Arhitektura in urbanizem 3 
 UNI/SPEC/MAG Obramboslovje 3 
   
1122 Visoki uradniki lokalne samouprave  
 UNI/SPEC/MAG Pravo 17 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 11 
   
1129 Visoki državni uradniki, d.n.  
 UNI/SPEC/MAG Pravo 33 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 12 
   

1142 
Visoki uradniki organizacij delodajalcev, delavcev in drugih gospodarskointeresnih
organizacij  

 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 24 
   
1210 Direktorji in člani uprave družbe  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 10 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 9 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 4 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 4 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 4 
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 3 
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 3 
   

1221 
Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in
ribištvu  

 UNI/SPEC/MAG Poljedelstvo in živinoreja 23 
   
1222 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih 

dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 15 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 10 
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 8 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 

                        
1) Kategorija izobrazbe je šifrant, ki je bil pripravljen posebej za to raziskovanje. Posamezne enote šifranta Kategorija izobrazbe so oblikovane z združitvijo 

posameznih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe iz Šifranta poklicne in strokovne izobrazbe glede na raven in področje izobraževanja. Oznake kategorij 
izobrazbe so obrazložene v metodoloških pojasnilih (glej točko 3.1). 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 3 
 SSI/G Gradbeništvo 3 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 3 
   
1223 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu  
 SSI/G Gradbeništvo 20 
 UNI/SPEC/MAG Gradbeništvo 17 
 VIŠ/VSŠ Gradbeništvo 10 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 8 
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 6 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 6 
 UNI/SPEC/MAG Arhitektura in urbanizem 4 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 3 
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 3 
   
1224 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v trgovini, za popravilo motornih vozil

in izdelkov široke porabe  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 13 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 8 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 5 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 5 
   
1225 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v gostinstvu  
 SSI/G Hotelirstvo in gostinstvo 25 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 15 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 9 
   
1226 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in

komunikacijah  
 SSI/G Transportne storitve 13 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 9 
 VIŠ/VSŠ Transportne storitve 9 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 8 
 UNI/SPEC/MAG Transportne storitve 7 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 6 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 3 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
1227 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe za poslovne storitve  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 22 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 7 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 5 
 UNI/SPEC/MAG Gradbeništvo 5 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 4 
 SSI/G Gradbeništvo 4 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 4 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
 UNI/SPEC/MAG Pravo 3 
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 3 
   
1229 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe, d.n.  
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 13 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 9 
 UNI/SPEC/MAG Pravo 5 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 4 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 4 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr. 4 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven 3 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev - začetna osnovna raven 3 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
   
1231 Menedžerji finančne enote družbe  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 39 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 14 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 14 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 6 
 VIŠ/VSŠ Finance, bančništvo, zavarovalništvo 4 
 VS Ekonomija 3 
 UNI/SPEC/MAG Finance, bančništvo, zavarovalništvo 3 
   
1232 Menedžerji kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbi  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 11 
 UNI/SPEC/MAG Pravo 9 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 8 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 8 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 7 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 4 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
 UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija 3 
   
1233 Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 21 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 8 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 7 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 7 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 4 
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
   
1234 Menedžerji enote za oglaševanje in odnose z javnostmi v družbi  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 25 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 18 
   
1235 Menedžerji nabavne in distribucijske enote družbe  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 18 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 9 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 5 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 5 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
   
1236 Menedžerji enote za računalniške storitve v družbi  
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 13 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 12 
 UNI/SPEC/MAG Računalništvo 10 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 9 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 7 
   
1237 Menedžerji raziskovalne in razvojne enote družbe  
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 13 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 9 
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 6 
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 6 
 UNI/SPEC/MAG Kemijska tehnologija in inženirstvo 6 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 3 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
 UNI/SPEC/MAG Gradbeništvo 3 
   
1239 Menedžerji drugih enot družbe, d.n.  
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 14 
   
1312 Menedžerji manjših družb v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, 

plinom in vodo  
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 15 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 14 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 6 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 5 
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 4 
   
1313 Menedžerji manjših družb v gradbeništvu  
 SSI/G Gradbeništvo 16 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 6 
   
1314 Menedžerji manjših družb v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke

porabe  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 7 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 7 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 6 
 SSI/G Trgovina na debelo in drobno 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 4 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 3 
   
1315 Menedžerji manjših družb v gostinstvu  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 29 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 19 
 SSI/G Hotelirstvo in gostinstvo 7 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 5 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
   
1316 Menedžerji manjših družb v prometu, skladiščenju in komunikacijah  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 11 
   
1317 Menedžerji manjših družb za poslovne storitve  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 9 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 8 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 3 
   
1318 Menedžerji manjših družb za osebne storitve, čiščenje ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 10 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 10 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 8 
   
1319 Menedžerji manjših družb, d.n.  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 16 
   
2111 Fiziki, astronomi  
 UNI/SPEC/MAG Fizika 60 
 DR Fizika 24 
   
2112 Meteorologi  
 UNI/SPEC/MAG Vede o zemlji 54 
   
2113 Kemiki  
 UNI/SPEC/MAG Kemija 35 
 UNI/SPEC/MAG Kemijska tehnologija in inženirstvo 17 
 SSI/G Kemijska tehnologija in inženirstvo 10 
 UNI/SPEC/MAG Farmacija 10 
 DR Kemija 8 
 VIŠ/VSŠ Kemijska tehnologija in inženirstvo 3 
   
2114 Geologi, geofiziki ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Vede o zemlji 52 
   
2121 Matematiki ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Matematika 49 
   
2122 Statistiki  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 26 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 14 
   
2130 Analitiki in snovalci informacijskih sistemov  
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 15 
 UNI/SPEC/MAG Računalništvo 13 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 8 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 7 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 7 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 5 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 5 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 4 
 VIŠ/VSŠ Računalništvo 3 
 VIŠ/VSŠ Elektrotehnika in energetika 3 
 UNI/SPEC/MAG Matematika 3 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
2141 Arhitekti  
 UNI/SPEC/MAG Arhitektura in urbanizem 79 
 SSI/G Gradbeništvo 4 
 VIŠ/VSŠ Arhitektura in urbanizem 3 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
2142 Inženirji gradbeništva  
 UNI/SPEC/MAG Gradbeništvo 41 
 VIŠ/VSŠ Gradbeništvo 24 
 SSI/G Gradbeništvo 11 
 UNI/SPEC/MAG Arhitektura in urbanizem 3 
   
2143 Inženirji elektrotehnike ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 52 
 VIŠ/VSŠ Elektrotehnika in energetika 19 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 6 
 VS Elektrotehnika in energetika 3 
   
2144 Inženirji elektronike, telekomunikacij  
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 37 
 VIŠ/VSŠ Elektrotehnika in energetika 9 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 7 
 VS Elektrotehnika in energetika 4 
 UNI/SPEC/MAG Računalništvo 4 
 UNI/SPEC/MAG Elektronika in avtomatizacija 4 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 3 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
2145 Inženirji strojništva ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 39 
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 29 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 15 
 VS Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
2146 Kemijski tehnologi, živilski tehnologi ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Kemijska tehnologija in inženirstvo 25 
 UNI/SPEC/MAG Živilska tehnologija 21 
 UNI/SPEC/MAG Kemija 11 
 VIŠ/VSŠ Kemijska tehnologija in inženirstvo 9 
 SSI/G Kemijska tehnologija in inženirstvo 3 
 VS Kemijska tehnologija in inženirstvo 3 
   
2147 Inženirji rudarstva, metalurgije ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 25 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 22 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 10 
 SSI/G Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 10 
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 7 
   
2148 Geodeti ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Arhitektura in urbanizem 39 
 VIŠ/VSŠ Arhitektura in urbanizem 25 
 SSI/G Arhitektura in urbanizem 16 
   
2149 Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n.  
 UNI/SPEC/MAG Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 21 
 VIŠ/VSŠ Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 17 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 12 
 UNI/SPEC/MAG Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 11 
 VIŠ/VSŠ Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 9 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
   
2150 Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 9 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 VIŠ/VSŠ Varnost in zdravje pri delu 7 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 7 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 6 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 5 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 4 
 UNI/SPEC/MAG Transportne storitve 4 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
   
2211 Biologi, ekologi ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Biologija in biokemija 68 
 DR Biologija in biokemija 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 3 
   
2213 Agronomi, zootehniki ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Poljedelstvo in živinoreja 52 
 VIŠ/VSŠ Poljedelstvo in živinoreja 17 
 UNI/SPEC/MAG Gozdarstvo 14 
 VIŠ/VSŠ Gozdarstvo 4 
 VS Poljedelstvo in živinoreja 3 
   
2221 Zdravniki  
 UNI/SPEC/MAG Medicina 95 
   
2222 Zobozdravniki  
 UNI/SPEC/MAG Medicina 98 
   
2223 Veterinarji  
 UNI/SPEC/MAG Veterina 69 
 VIŠ/VSŠ Veterina 13 
 DR Veterina 9 
 SSI/G Veterina 7 
   
2224 Farmacevti  
 UNI/SPEC/MAG Farmacija 82 
 OŠ/USO-I Farmacija 4 
 SSI/G Farmacija 3 
   
2229 Drugi strokovnjaki v zdravstvu ipd., d.n.  
 UNI/SPEC/MAG Veterina 42 
 VIŠ/VSŠ Komunalne sanitarne storitve 11 
 UNI/SPEC/MAG Medicina 11 
 VS Komunalne sanitarne storitve 8 
 UNI/SPEC/MAG Farmacija 7 
 UNI/SPEC/MAG Živilska tehnologija 4 
   
2230 Strokovnjaki za zdravstveno nego  
 VS Zdravstvena nega in oskrba 58 
 VIŠ/VSŠ Terapevtika in rehabilitacija 23 
 UNI/SPEC/MAG Medicina 8 
   
2310 Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje  
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 13 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 6 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 6 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr. 5 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - začetna osnovna raven 3 
 UNI/SPEC/MAG Biologija in biokemija 3 



SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA  Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  

184  STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 UNI/SPEC/MAG Matematika 3 
 DR Religija 3 
   
2321 Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje  
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 44 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 9 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr. 9 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 5 
   
2331 Osnovnošolski učitelji  
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - začetna osnovna raven 19 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 16 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 14 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev - začetna osnovna raven 8 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr. 8 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 6 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr. 5 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven 3 
   
2332 Vzgojitelji predšolskih otrok  
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven 61 
 SSI/G Varstvo otrok in skrb za mladostnike 12 
 VS Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven 8 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 5 
 SSI/G Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven 3 
   
2340 Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami  
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - začetna osnovna raven 24 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 18 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev - začetna osnovna raven 14 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 4 
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 3 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven 3 
 VIŠ/VSŠ Socialno delo in svetovanje 3 
   
2351 Strokovnjaki za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode  
 UNI/SPEC/MAG Izobraževalne vede 21 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 17 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 12 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - začetna osnovna raven 10 
 UNI/SPEC/MAG Socialno delo in svetovanje 5 
 UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija 4 
   
2359 Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d.n.  
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 17 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 13 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževalne vede 6 
 UNI/SPEC/MAG Psihologija 5 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 4 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 3 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr. 3 
 UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija 3 
   
2411 Finančniki, revizorji, računovodje ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 27 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 24 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 14 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 8 
 VIŠ/VSŠ Finance, bančništvo, zavarovalništvo 3 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
2412 Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 19 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 9 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 6 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija 6 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 5 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
 VIŠ/VSŠ Pravo 3 
 VS Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
 UNI/SPEC/MAG Psihologija 3 
 UNI/SPEC/MAG Pravo 3 
   
2419 Strokovnjaki za poslovanje, d.n.  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 22 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 6 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 4 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 4 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
 UNI/SPEC/MAG Novinarstvo in reporterstvo 3 
   
2421 Odvetniki, notarji ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Pravo 95 
 VIŠ/VSŠ Pravo 3 
   
2422 Sodniki  
 UNI/SPEC/MAG Pravo 99 
   
2423 Tožilci in pravobranilci  
 UNI/SPEC/MAG Pravo 92 
   
2429 Pravni strokovnjaki, d.n.  
 UNI/SPEC/MAG Pravo 86 
 VIŠ/VSŠ Pravo 7 
   
2431 Arhivarji, konservatorji ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Zgodovina in arheologija 15 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 13 
 UNI/SPEC/MAG Upodabljajoče umetnosti 13 
 UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija 9 
 UNI/SPEC/MAG Arhitektura in urbanizem 7 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 5 
 UNI/SPEC/MAG Biologija in biokemija 5 
   
2432 Bibliotekarji, dokumentalisti ipd.  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 17 
 UNI/SPEC/MAG Bibliotekarstvo, družboslovna informatika in arhivistika 17 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 11 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 SSI/G Bibliotekarstvo, družboslovna informatika in arhivistika 4 
 VIŠ/VSŠ Bibliotekarstvo, družboslovna informatika in arhivistika 4 
 UNI/SPEC/MAG Zgodovina in arheologija 4 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 3 
 UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija 3 
   
2441 Ekonomisti  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 56 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 14 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
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Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 UNI/SPEC/MAG Finance, bančništvo, zavarovalništvo 5 
 VS Ekonomija 4 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
   
2442 Sociologi, antropologi ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija 45 
 UNI/SPEC/MAG Zgodovina in arheologija 8 
 UNI/SPEC/MAG Marketing in oglaševanje 8 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 4 
   
2443 Filozofi, zgodovinarji, politologi  
 UNI/SPEC/MAG Politologija in državljanska vzgoja 51 
 DR Zgodovina in arheologija 12 
 UNI/SPEC/MAG Zgodovina in arheologija 10 
   
2444 Filologi, prevajalci, tolmači ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 41 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 17 
 UNI/SPEC/MAG Tuji jeziki 16 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 3 
   
2445 Psihologi  
 UNI/SPEC/MAG Psihologija 78 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 6 
   
2446 Socialni delavci  
 UNI/SPEC/MAG Socialno delo in svetovanje 40 
 VIŠ/VSŠ Socialno delo in svetovanje 32 
 VS Socialno delo in svetovanje 4 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 3 
   
2451 Pisatelji, novinarji ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Novinarstvo in reporterstvo 24 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 21 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 8 
 UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija 4 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 3 
   
2452 Kiparji, slikarji ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Upodabljajoče umetnosti 50 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 5 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 5 
 SSI/G Oblikovanje 5 
 UNI/SPEC/MAG Oblikovanje 5 
   
2453 Glasbeniki  
 UNI/SPEC/MAG Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 28 
 SSI/G Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 19 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr. 12 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 8 
 VIŠ/VSŠ Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 6 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
   
2454 Plesalci, koreografi  
 SSI/G Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 46 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 30 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 8 
 VIŠ/VSŠ Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 7 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
2455 Igralci, režiserji ipd.  
 UNI/SPEC/MAG Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 41 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 18 
 SSI/G Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 9 
   
2460 Poklici verskih delavcev  
 UNI/SPEC/MAG Religija 66 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 23 
   
2470 Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n.  
 UNI/SPEC/MAG Pravo 15 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 12 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 8 
 SSI/G Varovanje oseb in premoženja 6 
 VIŠ/VSŠ Pravo 6 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 4 
 VS Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev - posamezni predmeti 3 
 UNI/SPEC/MAG Sociologija in kulturologija 3 
 UNI/SPEC/MAG Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
3111 Tehniki za fiziko, kemijo ipd.  
 SSI/G Kemijska tehnologija in inženirstvo 48 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 9 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 SSI/G Medicinska tehnologija 3 
 SSI/G Farmacija 3 
 VIŠ/VSŠ Kemijska tehnologija in inženirstvo 3 
   
3112 Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd.  
 SSI/G Gradbeništvo 63 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 6 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 SSI/G Arhitektura in urbanizem 4 
 VIŠ/VSŠ Gradbeništvo 4 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
   
3113 Tehniki za elektrotehniko ipd.  
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 49 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 17 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 9 
 VIŠ/VSŠ Elektrotehnika in energetika 5 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektronika in avtomatizacija 3 
   
3114 Tehniki za elektroniko in telekomunikacije  
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 27 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 23 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektronika in avtomatizacija 5 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
 VIŠ/VSŠ Elektrotehnika in energetika 3 
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 3 
   
3115 Tehniki za strojništvo ipd.  
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 64 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 9 
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 6 
   
3116 Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd.  
 SSI/G Kemijska tehnologija in inženirstvo 22 
 SSI/G Živilska tehnologija 12 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 4 
 SSI/G Farmacija 4 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Kemijska tehnologija in inženirstvo 3 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
 SSI/G Poljedelstvo in živinoreja 3 
 VIŠ/VSŠ Kemijska tehnologija in inženirstvo 3 
   
3117 Tehniki za rudarstvo, metalurgijo ipd.  
 SSI/G Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 50 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 23 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 5 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 5 
   
3118 Tehnični risarji  
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 23 
 SSI/G Gradbeništvo 19 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 11 
   
3119 Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d.n.  
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 35 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 27 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 6 
 VIŠ/VSŠ Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 4 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
 SSI/G Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 3 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
3121 Tehniki za računalniško podporo  
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 19 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 17 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 10 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 8 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 SSI/G Računalništvo 3 
 VIŠ/VSŠ Elektrotehnika in energetika 3 
 UNI/SPEC/MAG Elektrotehnika in energetika 3 
   
3122 Računalniški operaterji  
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 16 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 13 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 9 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 8 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 3 
   
3131 Fotografi in operaterji naprav za slikovni in zvočni zapis  
 SSI/G Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 25 



Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA 

 189 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 10 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 10 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 7 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 6 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 3 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
   
3132 Operaterji oddajnih, telekomunikacijskih naprav  
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 24 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 11 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 10 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 9 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 9 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 7 
   
3133 Operaterji medicinskih naprav  
 VIŠ/VSŠ Terapevtika in rehabilitacija 67 
 VS Terapevtika in rehabilitacija 19 
   
3143 Piloti letal ipd.  
 VIŠ/VSŠ Transportne storitve 25 
   
3144 Kontrolorji zračnega prometa  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 17 
   
3160 Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost

pri delu  
 SSI/G Transportne storitve 13 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 8 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 8 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 5 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
 VIŠ/VSŠ Transportne storitve 3 
   
3211 Laboratorijski tehniki v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd.  
 SSI/G Medicinska tehnologija 37 
 SSI/G Kemijska tehnologija in inženirstvo 10 
 VIŠ/VSŠ Farmacija 7 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 6 
 VIŠ/VSŠ Medicinska tehnologija 5 
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 4 
 SSI/G Farmacija 4 
 UNI/SPEC/MAG Farmacija 4 
   
3212 Laboratorijski tehniki v biotehniki ipd.  
 VIŠ/VSŠ Gozdarstvo 43 
   
3213 Svetovalci, asistenti v kmetijstvu in gozdarstvu  
 UNI/SPEC/MAG Poljedelstvo in živinoreja 25 
 VIŠ/VSŠ Poljedelstvo in živinoreja 22 
 SSI/G Poljedelstvo in živinoreja 21 
   
3222 Strokovni sodelavci za okoljsko zdravstvo, higieno ipd.  
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 90 
 VIŠ/VSŠ Terapevtika in rehabilitacija 4 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
3224 Očesni optiki  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Medicinska tehnologija 56 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 12 
   
3225 Zobozdravstveni asistenti in tehniki ipd.  
 SSI/G Zobozdravstvo 52 
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 41 
   
3226 Fizioterapevti ipd.  
 VIŠ/VSŠ Terapevtika in rehabilitacija 63 
 VS Terapevtika in rehabilitacija 21 
   
3227 Veterinarski asistenti  
 SSI/G Veterina 64 
 SSI/G Poljedelstvo in živinoreja 10 
   
3228 Farmacevtski asistenti  
 SSI/G Farmacija 89 
   
3229 Fizioterapevti, zobozdravstveni in veterinarski asistenti ipd., d.n.  
 VIŠ/VSŠ Terapevtika in rehabilitacija 31 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 11 
 VS Terapevtika in rehabilitacija 10 
   
3231 Medicinske sestre  
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 59 
 VIŠ/VSŠ Terapevtika in rehabilitacija 27 
 VS Zdravstvena nega in oskrba 6 
   
3232 Medicinske sestre babice  
 VS Zdravstvena nega in oskrba 50 
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 37 
   
3320 Pomočnik vzgojiteljev predšolskih otrok  
 SSI/G Varstvo otrok in skrb za mladostnike 22 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven 22 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 17 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 4 
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 4 
   
3341 Inštruktorji (razen poklicnega in strokovnega izobraževanja)  
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 15 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 9 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr. 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 8 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 5 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 4 
 SSI/G Transportne storitve 4 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
   
3342 Učitelji praktičnega pouka, organizatorji praktičnega pouka in sodelavci učitelja  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 10 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 7 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 4 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 3 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
 SSI/G Gradbeništvo 3 
 SSI/G Transportne storitve 3 
   
3411 Borzni posredniki  
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 35 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 17 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 17 
   
3412 Zavarovalniški zastopniki  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 20 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 11 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 8 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 SSI/G Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 3 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 3 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 3 
   
3413 Posredniki za nepremičnine in premičnine  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 15 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 14 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 8 
 SSI/G Gradbeništvo 8 
   
3414 Zastopniki in organizatorji za potovanja ipd.  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 30 
   
3415 Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 18 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 6 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 6 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 6 
 SSI/G Trgovina na debelo in drobno 5 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 3 
   
3416 Nabavni referenti  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 22 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 7 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 7 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 7 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
3417 Cenilci, dražbarji ipd.  
 VIŠ/VSŠ Strojništvo in obdelava kovin 31 
   
3419 Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 22 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 10 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 7 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 7 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 SSI/G Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 3 
   
3421 Posredniki za prevozništvo, trgovino ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 18 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 15 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 5 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 5 
 SSI/G Trgovina na debelo in drobno 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 3 
   
3422 Špediterji ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 29 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 11 
 SSI/G Transportne storitve 7 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 4 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 4 
   
3423 Posredniki za zaposlovanje ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 16 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 9 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 9 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 8 
 VIŠ/VSŠ Socialno delo in svetovanje 6 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 VIŠ/VSŠ Pravo 4 
 VS Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 4 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 4 
 UNI/SPEC/MAG Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
   
3429 Posredniki za poslovne storitve ipd., d.n.  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 13 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 12 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 7 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 SSI/G Gradbeništvo 3 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
   
3431 Poslovni sekretarji ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 24 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 18 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 9 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 5 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 4 
   
3432 Pravni in finančni asistenti ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 24 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 14 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 10 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 9 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 6 
 UNI/SPEC/MAG Pravo 6 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 4 
 VIŠ/VSŠ Pravo 4 
   
3433 Knjigovodje ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 51 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 9 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 3 
   
3434 Strokovni sodelavci za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 21 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 17 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 17 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 11 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 4 
 VS Ekonomija 3 
   
3439 Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci, knjigovodje ipd., d.n.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 22 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 11 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 8 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 6 
   
3441 Cariniki  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 29 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 22 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 10 
   
3442 Davkarji  
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 26 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 24 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 13 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 6 
 VIŠ/VSŠ Pravo 6 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 6 
   
3443 Referenti za socialno varnost ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 23 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 14 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 9 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 8 
 UNI/SPEC/MAG Pravo 8 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 5 
 VIŠ/VSŠ Pravo 5 
 VS Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 5 
   
3449 Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd., d.n.  
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 16 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 13 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 7 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 VS Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 7 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 6 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 UNI/SPEC/MAG Pravo 5 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 4 
 VIŠ/VSŠ Pravo 3 
   
3450 Policijski preiskovalci ipd.  
 SSI/G Varovanje oseb in premoženja 31 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 12 
   
3460 Strokovni sodelavci za socialno delo  
 UNI/SPEC/MAG Socialno delo in svetovanje 15 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 14 
   
3471 Dekoraterji, aranžerji, oblikovalci ipd.  
 SSI/G Oblikovanje 20 
 SSI/G Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 16 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 9 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 5 
 UNI/SPEC/MAG Oblikovanje 5 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 4 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 3 
   
3473 Zabaviščni glasbeniki ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 69 
 SSI/G Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 18 
 VIŠ/VSŠ Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 6 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 4 
   
3474 Artisti, komiki ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 88 
   
3475 Športniki ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 29 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 13 
 UNI/SPEC/MAG Izobraževanje učiteljev, inštruktorjev -praktični pouk idr. 11 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
 SSI/G Šport 3 
   
3480 Člani samostanske skupnosti, duhovnikovi pomočniki ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 22 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 15 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 9 
   
4111 Stenodaktilografi in strojepisci  
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 59 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 23 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 7 
   
4112 Urejevalci in posredovalci besedil ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 18 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 18 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 15 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
4113 Vnašalci podatkov  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 33 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 14 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 7 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
   
4115 Tajniki ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 28 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 14 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 12 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 5 
   
4121 Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 46 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 11 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 5 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
   
4122 Uradniki v statistiki, financah ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 37 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 18 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 6 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 4 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
   
4131 Skladiščniki ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 21 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 4 
   
4132 Uradniki za planiranje proizvodnje ipd.  
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 19 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 12 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 7 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 6 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 4 
 SSI/G Gradbeništvo 4 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 3 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 3 
   
4133 Uradniki za promet  
 SSI/G Transportne storitve 43 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 23 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 7 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
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Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
4134 Uradniki za nabavo, prodajo in najem  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 14 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 11 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 8 
   
4141 Uradniki v knjižnicah, arhivih ipd.  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 17 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 14 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 11 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 5 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 3 
   
4142 Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 10 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 6 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 5 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 SSI/G Transportne storitve 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 3 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 3 
   
4190 Drugi uradniki za pisarniško poslovanje, d.n.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 23 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 16 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 15 
 VIŠ/VSŠ Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 9 
 VS Poslovodenje, upravljanje, organizacija dela 5 
   
4211 Blagajniki, prodajalci vstopnic ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 27 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 23 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 7 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 4 
 SSI/G Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
   
4212 Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd.  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 41 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 18 
 SSI/G Transportne storitve 12 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
 VIŠ/VSŠ Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
   
4213 Sprejemalci stav, krupjeji ipd.  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 18 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 14 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 9 
   



Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA 

 197 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
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Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 
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4215 Izterjevalci dolgov, zbiralci darov za dobrodelne namene  
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 16 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 15 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 12 
   
4221 Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah ipd.  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 20 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 9 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 8 
 SSI/G Hotelirstvo in gostinstvo 7 
 SSI/G Turizem, potovanja, rekreacija, prosti čas 7 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
 UNI/SPEC/MAG Ekonomija 3 
   
4222 Receptorji  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 12 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 12 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 11 
 SSI/G Hotelirstvo in gostinstvo 10 
 SSI/G Turizem, potovanja, rekreacija, prosti čas 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
   
4223 Telefonisti  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 23 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 11 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
   
5112 Sprevodniki  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 61 
 SSI/G Transportne storitve 9 
 SSI/G Trgovina na debelo in drobno 7 
   
5113 Vodniki  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 27 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 12 
   
5121 Gospodinjci ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 16 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 14 
 SSI/G Hotelirstvo in gostinstvo 11 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 9 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 6 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
5122 Kuharji  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 75 
 SSI/G Hotelirstvo in gostinstvo 9 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 8 
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5123 Natakarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 44 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 20 
 SSI/G Hotelirstvo in gostinstvo 9 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 3 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
   
5131 Varuhi otrok, rejniki  
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 17 
 SSI/G Varstvo otrok in skrb za mladostnike 12 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 8 
 VIŠ/VSŠ Izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev -predšolska raven 8 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 7 
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Varstvo otrok in skrb za mladostnike 3 
   
5132 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Zdravstvena nega in oskrba 29 
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 23 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 4 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
   
5133 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 23 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 10 
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Zdravstvena nega in oskrba 5 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 5 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Frizerstvo in kozmetika 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
 SSI/G Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
   
5141 Frizerji, kozmetiki ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Frizerstvo in kozmetika 83 
 SSI/G Frizerstvo in kozmetika 6 
 SSI/G Zdravstvena nega in oskrba 3 
   
5143 Grobarji, pogrebniki ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 42 
   
5144 Astrologi ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 30 
   
5145 Poklici za družabno animiranje  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 22 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 16 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 11 
 SSI/G Hotelirstvo in gostinstvo 10 
   
5161 Gasilci ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Varovanje oseb in premoženja 31 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 15 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 8 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 8 
 SSI/G Varovanje oseb in premoženja 6 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 4 
   
5162 Policisti  
 SSI/G Varovanje oseb in premoženja 49 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 10 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 9 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 4 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 3 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
 SSI/G Transportne storitve 3 
   
5163 Pazniki v zaporu  
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 21 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 14 
 SSI/G Transportne storitve 9 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 8 
   
5169 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 18 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 8 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 4 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 4 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
   
5221 Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 55 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 12 
 SSI/G Trgovina na debelo in drobno 11 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 3 
   
5222 Akviziterji, prodajalci po telefonu  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 24 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
   
5223 Cvetličarji  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hortikultura 64 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 6 
 SSI/G Oblikovanje 6 
   
6111 Poljedelci, sadjarji, vinogradniki ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 34 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Poljedelstvo in živinoreja 16 
 SSI/G Poljedelstvo in živinoreja 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-I Poljedelstvo in živinoreja 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
   
6112 Vrtnarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hortikultura 44 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 14 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 SSI/G Poljedelstvo in živinoreja 9 
 SSI/G Hortikultura 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Poljedelstvo in živinoreja 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
6121 Živinorejci  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Poljedelstvo in živinoreja 27 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 17 
 SSI/G Poljedelstvo in živinoreja 9 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 8 
 OŠ/USO-I Poljedelstvo in živinoreja 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 5 
   
6122 Perutninarji  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 41 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Poljedelstvo in živinoreja 29 
 SSI/G Poljedelstvo in živinoreja 5 
   
6129 Rejci živali, d.n.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Poljedelstvo in živinoreja 35 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 20 
   
6130 Kmetovalci na mešanih kmetijah  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 30 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Poljedelstvo in živinoreja 15 
 SSI/G Poljedelstvo in živinoreja 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 3 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
   
6141 Gozdarji ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 31 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gozdarstvo 23 
 OŠ/USO-I Gozdarstvo 10 
 SSI/G Gozdarstvo 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 3 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
 VIŠ/VSŠ Gozdarstvo 3 
   
6153 Ribiči na odprtem morju  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Ribištvo 14 
   
7111 Rudarji, kamnolomci  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 71 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 12 
 SSI/G Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 3 
   
7112 Minerji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 39 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 20 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
7113 Kamnoseki  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 32 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 28 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 9 
 SSI/G Gradbeništvo 6 
   
7121 Graditelji s tradicionalnimi materiali  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 50 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 13 
 SSI/G Gradbeništvo 9 
 OŠ/USO-I Gradbeništvo 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
   
7122 Zidarji  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 59 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 28 
 OŠ/USO-I Gradbeništvo 5 
   
7123 Betonerji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 38 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 34 
 OŠ/USO-I Gradbeništvo 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
   
7124 Tesarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 54 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 22 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 9 
 OŠ/USO-I Gradbeništvo 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
7129 Gradbinci ipd., d.n.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 29 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 16 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 11 
 OŠ/USO-I Gradbeništvo 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
   
7131 Krovci  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 43 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 18 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 5 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
   
7132 Polagalci podov ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 34 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 22 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
   
7134 Izolaterji  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 35 



SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA  Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  

202  STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 17 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tehnika, š.p. 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
   
7135 Zastekljevalci  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
   
7136 Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tehnika, š.p. 36 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 20 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 15 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 3 
   
7137 Elektroinštalaterji  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 61 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 16 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektronika in avtomatizacija 7 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 5 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 4 
   
7139 Gradbinci zaključnih del ipd., d.n.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
 SSI/G Gradbeništvo 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 9 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 9 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 5 
   
7141 Pleskarji, ličarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 33 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 22 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
   
7143 Dimnikarji, čistilci fasad  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gospodinjske in podobne storitve 37 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 24 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 9 
   
7211 Livarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 39 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 26 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 OŠ/USO-I Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 3 
   
7212 Varilci ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 57 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 5 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
7213 Kleparji  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 42 



Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA 

 203 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 31 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 13 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
   
7214 Monterji kovinskih konstrukcij ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 35 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 23 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 4 
 OŠ/USO-I Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
7221 Kovači  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 34 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 25 
 OŠ/USO-I Strojništvo in obdelava kovin 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 9 
   
7222 Orodjarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 65 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 10 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
   
7223 Strugarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 57 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 13 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
   
7224 Brusilci, polirci, ostrilci  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 41 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 30 
 OŠ/USO-I Strojništvo in obdelava kovin 6 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
   
7231 Mehaniki in monterji motornih vozil in koles  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 68 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 9 
 SSI/G Transportne storitve 6 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 4 
   
7233 Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 41 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 11 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tehnika, š.p. 4 
   
7241 Elektromehaniki ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 38 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 15 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 12 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 9 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektronika in avtomatizacija 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 5 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 5 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
7242 Mehaniki in monterji elektronskih naprav, serviserji  
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 19 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 13 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektronika in avtomatizacija 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 7 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 3 
   
7244 Mehaniki in serviserji telekomunikacijskih naprav  
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 17 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 15 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektronika in avtomatizacija 11 
   
7245 Monterji električnega in telekomunikacijskega omrežja  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 39 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 20 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektronika in avtomatizacija 13 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 8 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
7311 Izdelovalci in popravljalci preciznih instrumentov  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 35 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 10 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 10 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Medicinska tehnologija 4 
 SSI/G Elektronika in avtomatizacija 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektronika in avtomatizacija 3 
   
7313 Izdelovalci nakita in bižuterije  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Obrtne tehnike 53 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 13 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 7 
 SSI/G Obrtne tehnike 7 
   
7321 Lončarji, keramiki  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 45 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 16 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 
   
7322 Steklarji  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 54 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 3 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
7324 Dekoraterji stekla, keramike ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 20 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 20 
   
7331 Izdelovalci predmetov domače obrti iz lesa in drugih materialov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 33 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 11 
   
7332 Izdelovalci predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja in podobnih materialov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 42 
   
7341 Stavci, tiskarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 32 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 15 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 9 
 SSI/G Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 9 
   
7343 Izdelovalci tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkov  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 29 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 11 
 SSI/G Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 4 
   
7345 Knjigovezi  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 29 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 16 
 SSI/G Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
   
7346 Ročni sitotiskarji  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 25 
   
7411 Mesarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 66 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 10 
 SSI/G Živilska tehnologija 6 
 OŠ/USO-I Živilska tehnologija 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 3 
 SSI/G Trgovina na debelo in drobno 3 
   
7412 Peki, slaščičarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 48 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 24 
 SSI/G Živilska tehnologija 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 5 
   
7413 Predelovalci mleka  
 SSI/G Poljedelstvo in živinoreja 29 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 14 
 SSI/G Živilska tehnologija 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
   
7414 Predelovalci sadja, zelenjave ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 37 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
7421 Obdelovalci lesa  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 36 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 20 
 OŠ/USO-I Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 10 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 3 
   
7422 Mizarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 56 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 13 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 5 
   
7423 Nastavljalci lesnoobdelovalnih strojev  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 33 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 25 
   
7433 Krojači, šiviljci, klobučarji ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 54 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 23 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 13 
   
7434 Izdelovalci usnjenih in krznenih oblačil  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 41 
   
7435 Krojilci  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 33 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 29 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 14 
   
7436 Šivalci ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 39 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 4 
   
7437 Tapetniki  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 36 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 31 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 4 
   
7441 Usnjarji in krznarji, izdelovalci krzna  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 45 
   
7442 Izdelovalci obutve, usnjene galanterije ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 28 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 26 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 15 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 5 
   
7999 Poklici za neindustrijski način dela, d.n.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 32 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 31 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 4 
   
8111 Upravljalci rudarskih procesnih strojev in naprav  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 55 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 20 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 10 
 SSI/G Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 3 
   
8112 Upravljalci procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 41 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 32 
   
8113 Upravljalci geovrtalnih strojev in naprav  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 54 
   
8121 Upravljalci procesnih strojev in naprav za pridobivanje kovin  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 32 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 17 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 16 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 3 
   
8122 Industrijski talilci, livarji, valjavci  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 33 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 27 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 OŠ/USO-I Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
   
8123 Upravljalci procesnih strojev za toplotno obdelavo kovin  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 26 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 10 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 9 
   
8124 Upravljalci strojev in naprav za vlečenje, iztiskanje kovin  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 39 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 23 
 OŠ/USO-I Strojništvo in obdelava kovin 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 10 
   
8131 Upravljalci steklarskih, keramijskih in podobnih strojev in naprav  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 36 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 4 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
   
8139 Upravljalci mineralurških procesnih strojev in naprav, d.n.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 18 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
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Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
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Kategorija izobrazbe1) 
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 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 18 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 8 
   
8141 Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo lesa  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 45 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 16 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 8 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 7 
 OŠ/USO-I Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 5 
   
8142 Upravljalci procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine  
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 33 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 28 
   
8143 Upravljalci procesnih strojev in naprav za proizvodnjo papirja  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 23 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 16 
   
8150 Upravljalci kemijskih procesnih strojev in naprav  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 33 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Kemijska tehnologija in inženirstvo 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 3 
   
8155 Upravljalci procesnih strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plina  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 50 
   
8159 Upravljalci procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo, d.n.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 18 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Kemijska tehnologija in inženirstvo 12 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 12 
 SSI/G Kemijska tehnologija in inženirstvo 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 6 
   
8161 Upravljalci energetskih procesnih naprav  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 31 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 18 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 11 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tehnika, š.p. 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 6 
   
8162 Upravljalci parnih strojev in naprav  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 40 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 11 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tehnika, š.p. 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 9 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 7 
   
8163 Upravljalci vodočrpalnih, klimatskih, čistilnih naprav ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 23 
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Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
8211 Upravljalci orodnih strojev  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 38 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 22 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 12 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 7 
 OŠ/USO-I Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
8212 Upravljalci strojev za proizvodnjo cementnih in drugih mineralnih izdelkov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 44 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 18 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 5 
   
8221 Upravljalci strojev za proizvodnjo zdravil, pralnih in toaletnih sredstev  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 21 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Farmacija 11 
   
8223 Upravljalci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 37 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 17 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 7 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 3 
   
8229 Upravljalci strojev za proizvodnjo kemijskih izdelkov, d.n.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 28 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 18 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 5 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
   
8231 Upravljalci strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 49 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 14 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 3 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
8232 Upravljalci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 37 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 15 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 8 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 3 
   
8240 Upravljalci strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 26 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 24 
 OŠ/USO-I Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 12 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 10 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 3 
   
8251 Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 32 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 20 
 SSI/G Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 8 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
   
8252 Upravljalci knjigoveških strojev  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 30 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 17 
   
8253 Upravljalci strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 43 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 13 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 7 
 OŠ/USO-I Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 5 
   
8261 Upravljalci strojev za predenje, previjanje ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 51 
 OŠ/USO-I Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 5 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
   
8262 Upravljalci strojev za pletenje, tkanje ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 41 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 28 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 4 
   
8263 Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 54 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 7 
   
8264 Upravljalci strojev za beljenje, barvanje, čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 44 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 21 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
 SSI/G Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
   
8265 Upravljalci strojev za proizvodnjo usnja in krzna  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
   
8266 Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 54 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 35 
   
8269 Upravljalci strojev za proizvodnjo tekstilnih, usnjenih, krznenih izdelkov, d.n.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 36 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 29 
   
8271 Upravljalci strojev za predelavo mesa in rib  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 23 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 15 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 15 
 OŠ/USO-I Živilska tehnologija 14 
   
8272 Upravljalci strojev za proizvodnjo mlečnih izdelkov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 48 
   
8273 Upravljalci strojev za mletje žita, kavovin, začimb ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 39 
   
8274 Upravljalci strojev za proizvodnjo pekarskih, slaščičarskih in podobnih izdelkov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 48 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 21 
   
8275 Upravljalci strojev za predelavo sadja, zelenjave, rastlinskih maščob ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 27 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 11 
   
8278 Upravljalci strojev za proizvodnjo piva, vina ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 32 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 16 
 OŠ/USO-I Živilska tehnologija 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 7 
   
8281 Sestavljalci strojev in naprav  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 36 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 7 
 OŠ/USO-I Strojništvo in obdelava kovin 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 3 
   
8282 Sestavljalci električne opreme ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 43 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 3 
   
8283 Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 37 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 9 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 
 OŠ/USO-I Elektrotehnika in energetika 3 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 3 
   
8284 Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 38 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 17 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 4 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
   
8285 Sestavljalci izdelkov iz lesa in podobnih materialov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 19 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 18 
 OŠ/USO-I Strojništvo in obdelava kovin 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 9 
 OŠ/USO-I Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 SSI/G Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 3 
   
8286 Sestavljalci izdelkov iz kartona, tekstilij in podobnih materialov  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 43 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 15 
   
8290 Drugi upravljalci strojev za proizvodnjo izdelkov in sestavljalci izdelkov, d.n.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 40 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Živilska tehnologija 11 
 OŠ/USO-I Živilska tehnologija 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 3 
   
8311 Vozniki železniških vozil  
 SSI/G Transportne storitve 22 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 21 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 16 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 13 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 10 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 3 
   
8312 Železniški signalisti, premikači ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 51 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 22 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
   
8322 Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 28 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 16 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 11 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 3 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
8323 Vozniki avtobusov ipd.  
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 42 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 22 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 8 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 7 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
   



Razvojna vprašanja statistike, št. 12/2004  SPREMLJANJE POVEZANOSTI MED POKLICI, DEJAVNOSTJO IN IZOBRAZBO NA SLOVENSKEM TRGU DELA 

 213 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
9141 Hišniki ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 22 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 21 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 8 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 5 
 SSI/G Elektrotehnika in energetika 5 
   
9142 Čistilci oken, ročni pralci vozil  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 57 
   
9151 Kurirji, dostavljalci  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 39 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tajniška in referentska dela (administracija) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Elektrotehnika in energetika 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 3 
 SSI/G Programi temeljnega izobraževanja 3 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
9152 Vratarji ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 42 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Varovanje oseb in premoženja 5 
 SSI/G Poslovne in upravne vede, š.p. 4 
 SSI/G Strojništvo in obdelava kovin 3 
   
9153 Oskrbovalci prodajnih in igralnih avtomatov ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 26 
   
9160 Pometalci, smetarji ipd.  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 63 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Komunalne sanitarne storitve 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 4 
   
9211 Delavci za preprosta kmetijska dela  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 52 
 OŠ/USO-I Živilska tehnologija 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Poljedelstvo in živinoreja 6 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 4 
 SSI/G Poljedelstvo in živinoreja 4 
 OŠ/USO-I Poljedelstvo in živinoreja 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 3 
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 66 
 OŠ/USO-I Gozdarstvo 10 
   
9311 Delavci za preprosta kamnolomska in rudarska dela  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 50 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 32 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 6 
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Tabela 12:  Najpogostejše kategorije izobrazbe, v katere se razvrščajo nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih
imajo osebe, ki opravljajo delo, razvrščeno v posamezno, točno določeno skupino poklicev, Slovenija,
1. 1. 1999 – 28. 2. (nadaljevanje) 

Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija poklicev) 
Koda SKP 

Kategorija izobrazbe1) 
Delež 

% 

   
9312 Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 66 
 OŠ/USO-I Gradbeništvo 10 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 5 
   
9313 Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 81 
 OŠ/USO-I Gradbeništvo 8 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Gradbeništvo 4 
   
9320 Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 52 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Tekstil, konfekcija, obuvala, usnje 4 
 OŠ/USO-I Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Materiali (les, papir, plastika, steklo, idr.) 3 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Hotelirstvo in gostinstvo 3 
   
9330 Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela  
 OŠ/USO-I Drugo (ni mogoče razvrstiti) 54 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Strojništvo in obdelava kovin 7 
 OŠ/USO-I Transportne storitve 5 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Motorna vozila, ladje in letala 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Transportne storitve 4 
 OŠ/USO-II/NPI/SPI Trgovina na debelo in drobno 3 
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Tabela 13:  Prvih 50 poklicev glede na število različnih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo osebe, ki 
te poklice opravljajo, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Koda SKP Poklic (Standardna klasifikacija poklicev) Število oseb  
Število različnih 

nazivov 
poklicne/strokovne 

izobrazbe 
    
1210.03 Direktor družbe 5468 528 
5221.03 Prodajalec 20650 367 
4115.01 Administrator 7515 362 
3415.01 Komercialist za prodajo 3839 347 
9999.01 Delavec za druga preprosta dela 7277 344 
5169.09 Varnostnik 2771 317 
3419.01 Nabavno-prodajni referent 3417 308 
8324.02 Voznik tovornjaka 7245 277 
4131.02 Skladiščnik 2804 276 
2331.02 Predmetni učitelj 2295 257 
9132.03 Čistilec prostorov 6614 254 
2321.01 Srednješolski učitelj 2017 249 
5123.04 Natakar 6593 246 
3415.06 Trgovski potnik 1854 241 
9320.10 Delavec za preprosta dela v proizvodnji strojev in naprav 3130 232 
3431.02 Poslovni sekretar 1767 226 
5221.01 Trgovski poslovodja 3950 219 
9330.01 Delavec za preprosta prekladalna dela 2099 216 
3421.02 Posrednik za trgovino 1084 197 
4131.03 Skladiščni manipulant 1252 194 
4115.02 Tajnik 2118 192 
3415.02 Prodajni referent 1073 190 
3433.02 Knjigovodja 3425 186 
0110.02 Podčastnik 1587 185 
3416.01 Nabavni referent 1003 181 
2150.06 Organizator dela 714 181 
2310.01 Visokošolski sodelavec 721 180 
2331.01 Učitelj razrednega pouka 1994 176 
7222.02 Ključavničar 3580 174 
3412.01 Zavarovalniški zastopnik 996 172 
1210.04 Pomočnik direktorja družbe 636 172 
8322.01 Voznik lahkega dostavnega vozila 1391 171 
9320.08 Delavec za preprosta dela v proizvodnji izdelkov iz gume in 

plastičnih mas 
1335 171 

0110.01 Častnik 1227 171 
8282.05 Sestavljalec električnih delov 1266 169 
1233.02 Menedžer enote za prodajo v družbi 732 169 
3160.03 Strokovni sodelavec za organizacijo dela 478 163 
2310.02 Visokošolski učitelj 476 159 
3122.01 Računalniški operater 758 155 
8284.02 Sestavljalec kovinskih izdelkov 918 154 
0110.03 Vojak 1065 152 
9313.01 Delavec za preprosta dela pri visokih gradnjah 5852 151 
4131.01 Vodja skladišča 524 150 
6130.02 Kmetovalec na mešani kmetiji 1048 149 
2470.00 Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n., n.o. 737 147 
4142.01 Pismonoša 762 145 
3121.01 Programer 1047 144 
9131.02 Gospodinjski pomočnik na domu 751 144 
9312.01 Delavec za preprosta dela pri nizkih gradnjah 2623 142 
9320.01 Delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in 

tobačnih izdelkov 
1218 142 
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Tabela 14:  Prvih 50 skupin poklicev glede na število različnih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe, ki jih imajo 
osebe, ki opravljajo poklice, ki se razvrščajo v te skupine poklicev, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Koda SKP Enota področne skupine poklicev (Standardna klasifikacija 
poklicev) Število oseb  

Število različnih 
nazivov 

poklicne/strokovne 
izobrazbe 

    
1210 Direktorji in člani uprave družbe 6472 558 
3415 Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo ipd. 7603 472 
9320 Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 12019 430 
5221 Prodajalci v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji 24664 418 
4115 Tajniki ipd. 9634 409 
4131 Skladiščniki ipd. 4789 368 
9999 Poklici za preprosta dela, d.n. 7717 349 
5169 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. 2909 332 
0110 Vojaki in častniki 3879 322 
9132 Drugi čistilci, strežniki ipd. 9438 312 
3419 Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki ipd., d.n. 3539 310 
2331 Osnovnošolski učitelji 4289 307 
8324 Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 7564 282 
7233 Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd. 4057 279 
5123 Natakarji ipd. 7491 267 
2321 Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 2140 264 
2470 Drugi strokovnjaki v javni upravi, d.n.  2109 250 
2150 Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in 

varnost pri delu ipd. 1323 250 
2310 Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje 1197 246 
2419 Strokovnjaki za poslovanje 1315 245 
3431 Poslovni sekretarji ipd. 1884 239 
3160 Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa, 

organizacijo in varnost pri delu  1088 239 
9330 Delavci za preprosta prekladalna in transportna dela 2565 235 
1233 Menedžerji enote za trženje in prodajo v družbi 1359 234 
2130 Analitiki in snovalci informacijskih sistemov 2663 218 
8282 Sestavljalci električne opreme ipd.  2140 218 
8284 Sestavljalci izdelkov iz kovin, gume in plastike 1642 218 
7129 Gradbinci ipd., d.n. 1820 212 
8322 Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil 2095 211 
8211 Upravljalci orodnih strojev 2255 205 
3421 Posredniki za prevozništvo, trgovino ipd. 1145 202 
4222 Receptorji 961 200 
8283 Sestavljalci elektronskih naprav in opreme ipd. 1563 198 
5121 Gospodinjci ipd. 1096 195 
7222 Orodjarji ipd. 4606 193 
4121 Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu 3125 193 
4142 Usmerjevalci in raznašalci pošte ipd. 1161 191 
3429 Posredniki za poslovne storitve 701 189 
3433 Knjigovodje ipd. 3627 188 
3121 Tehniki za računalniško podporo 1660 187 
3416 Nabavni referenti 1003 181 
7422 Mizarji ipd. 3560 180 
7136 Monterji in vzdrževalci inštalacij in naprav 1794 175 
7211 Livarji ipd. 1629 175 
8232 Upravljalci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov  1039 173 
3412 Zavarovalniški zastopniki  996 172 
3115 Tehniki za strojništvo ipd. 2171 171 
1222 Menedžerji proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, 

predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo 629 171 
6130 Kmetovalci na mešanih kmetijah 1296 169 
7223 Strugarji ipd. 2094 165 
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Tabela 15:  Prvih 50 nazivov poklicne/strokovne izobrazbe glede na število različnih poklicev, ki jih opravljajo 
osebe, ki imajo te nazive poklicne/strokovne izobrazbe, Slovenija, 1. 1. 1999 – 28. 2. 2002 

Koda SKP Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (Šifrant poklicne in 
strokovne izobrazbe) Število oseb  Število različnih 

poklicev 
    

19900 Delavec brez poklica1) 44128 298 
52201 Strojni tehnik 9321 297 
59911 Gimnazijski maturant 10803 287 
57001 Ekonomski tehnik 16693 265 
19901 Pomožni delavec 14125 247 
52501 Elektrotehnik 4227 238 
42221 Avtomehanik 5918 222 
46500 Prodajalec 10110 212 
51101 Lesarski tehnik 2245 205 
42004 Ključavničar 4327 197 
42211 Strojni mehanik 3333 192 
50101 Kmetijski tehnik 1556 192 
55211 Grad.teh. 2281 189 
41101 Mizar 3815 183 
46621 Natakar 4444 181 
42501 Elektromonter 2663 181 
46611 Kuhar 5099 179 
42011 Strugar 2224 179 
53001 Kemijski tehnik 1246 177 
46501 Prod. živ.-preh. artiklov 6904 175 
42010 Oblikovalec kovin 1849 169 
42021 Orodjar 1553 167 
58401 Naravoslovno mat. tehnik 873 167 
67001 Ekonom.za analize-plan. 3836 166 
57301 Upravni tehnik 2533 160 
56511 Komercialni tehnik 2525 159 
56501 Trgovinski poslovodja 4170 155 
77001 Univ. dipl. ekonomist 5869 148 
52530 Elektrotehnik elektronik 1251 148 
45204 Zidar 2956 143 
54111 Tekstilno konf. tehnik 1370 142 
56601 Gostinsko turistični teh. 1368 142 
55801 Prometni tehnik 1003 141 
59401 Zdravstveni tehnik 3448 138 
44801 Frizer 3072 138 
42034 Avtomobilski klepar 1319 136 
67101 Organizator dela 822 135 
47301 Administrator 1412 134 
62201 Inž. strojništva 1745 132 
22005 Obdelovalec kovin 1119 131 
67301 Višji upravni delavec 1418 129 
42530 Elektrikar elektronik 830 128 
44112 Šivilja 2660 126 
42521 Elektromehanik 713 126 
77101 Univ.dipl. organizator 988 125 
57006 Ekon.komercialni tehnik 1434 124 
25801 Voznik cestnih mot. vozil 1341 123 
50501 Živilski tehnik 770 123 
45801 Voznik avtomehanik 2444 120 
46502 Prod. tekst.-usn.artiklov 2001 119 

                        
1) Iz rezultatov raziskovanja oziroma iz objavljenih prikazov niso izločene enote Šifranta poklicne in strokovne izobrazbe, za katere bi sicer lahko bolj ali manj 

jasno sklepali, da niso »nazivi poklicne/strokovne izobrazbe«: - na primer: delavec brez poklica (glej točko 4. IZHODIŠČA ZA RAZPRAVO IN PRIPOMBE 
Administrativni viri, klasifikacije). 
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4. IZHODIŠČA ZA RAZPRAVO IN PRIPOMBE  

Nekatera metodološka vprašanja in rešitve   

Obseg prikaza povezav med poklici, dejavnostjo in izobrazbo 

 Pri proučevanju odnosov med poklici in dejavnostmi ter med poklici in izobrazbo smo se soočili s številnimi povezavami in v 
tem smislu z vprašanjem, kako obsežen prikaz povezav je zanimiv za uporabnike.     

Tako je na primer izhodišče za proučevanje odnosov med izobrazbo oseb, izraženo z nazivi poklicne/strokovne izobrazbe in 
poklici, v katere se razvršča delo, ki ga te osebe opravljajo, predstavljala dejanska izpolnitev povezav med 1 750 nazivi in 1 
729 poklici oziroma med 1750 nazivi in 371 enotami področnih skupin poklicev. Teoretično to pomeni 3 025 750 oziroma 
649 250 kombinacij, dejansko pa manj, saj se vsak naziv poklicne/strokovne izobrazbe ne pojavi v odnosu z vsakim 
poklicem oziroma z vsako enoto področne skupine poklicev. Za opravljanje nekaterih poklicev je usposobljenost oziroma 
vrsta potrebne izobrazbe podrobneje predpisana celo z zakonskimi in drugimi podobnimi pravnimi predpisi (regulirani 
poklici).  

V publikaciji smo prikaz povezav omejili na prikaz najpogostejših povezav, ki smo jih opredelili z določenim deležem ob 
sočasni dodatni omejitvi zaradi varovanja osebnih podatkov.  

Tako sta bila na primer za prikaz najpogostejših skupin poklicev po posameznih nazivih poklicne/strokovne izobrazbe 
zahtevana dva pogoja, in sicer:  

- prvi pogoj (vezan na varovanje osebnih podatkov) – izkazujemo le tiste enote področnih skupin poklicev SKP, za katere 
velja, da poklice, ki jih te enote vključujejo opravlja najmanj 10 oseb s posameznim istim nazivom poklicne/strokovne 
izobrazbe; 

- drugi hkratni pogoj (vezan na opredelitev najpogostejše skupine poklicev) – ta isti posamični naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe mora imeti najmanj 3 odstotke vseh oseb, ki so glede na poklic razvrščene v opazovano enoto področne 
skupine poklicev. 

Z navedenimi omejitvami smo tako izkazali 1 763 primerov povezav med enotami področnih skupin poklicev in nazivi 
poklicne/strokovne izobrazbe (to je dobrih 5 % dejansko obstoječih povezav) oziroma točneje, prikazali smo 1 763 
najpogostejših skupin poklicev po nazivih poklicne/strokovne izobrazbe.   

Za prikaz najpogostejših nazivov poklicne/strokovne izobrazbe po skupinah poklicev pa sta bila zahtevana naslednja pogoja, 
in sicer:  
- prvi pogoj (vezan na varovanje osebnih podatkov) – izkazujemo le tiste enote področnih skupin poklicev SKP, za katere 

velja, da poklice, ki jih te enote vključujejo, opravlja najmanj 10 oseb s posameznim istim nazivom poklicne/strokovne 
izobrazbe; 

- drugi hkratni pogoj (vezan na opredelitev najpogostejših nazivov poklicne/strokovne izobrazbe) – ta isti posamični naziv 
poklicne oziroma strokovne izobrazbe mora imeti najmanj 5 odstotkov vseh oseb, ki so glede na poklic razvrščene v 
opazovano enoto področne skupine poklicev. 

Z navedenimi omejitvami smo tako izkazali 1 061 primerov povezav med nazivi poklicne/strokovne izobrazbe ter enotami 
področnih skupin poklicev (to so dobri 3 odstotki od dejansko obstoječih povezav) oziroma točneje 1 061 najpogostejših 
nazivov poklicne/strokovne izobrazbe po skupinah poklicev.   

Administrativni viri, klasifikacije   

Izvedeno raziskovanje temelji na podatkih iz SRDAP-a. Podatki, ki jih ta statistični register vsebuje izvirajo iz administrativnih 
evidenc in registrov. Postopki in pravila, vključno z opredelitvami in klasifikacijami, ki se nanašajo na te evidence (matična 
evidenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in evidenca o sklenitvi delovnega 
razmerja) in registre (Poslovni register Slovenije) vplivajo na obdelane podatke, kar je treba upoštevati pri razumevanju in 
tolmačenju rezultatov. 

V tej zvezi bi izpostavili in pojasnili izrazit primer navedenih vplivov na rezultate raziskovanja, in sicer vpliv vsebine 
Standardne klasifikacije dejavnosti (uporabljene za določitev dejavnosti osebe) na prikaz najpogostejših oddelkov dejavnosti 
po posameznih enotah področnih skupin poklicev.  

V navedenem prikazu se namreč v nasprotju s pričakovanji presenetljivo velikokrat pojavlja kot eden od najpogostejših 
oddelkov dejavnosti v enotah področnih skupin poklicev (na primer v Upravljalcih knjigoveških strojev, Upravljalcih za 
pletenje in tkanje, Upravljalcih strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije, itd.) oddelek dejavnosti Zdravstvo in 
socialno varstvo. Ti rezultati kažejo, da so se tako imenovana »invalidska podjetja« (569. člen ZGD določa, da družbe z 
omejeno odgovornostjo, delniške družbe in komanditne delniške družbe, ki med celim poslovnim letom usposabljajo in 
zaposlujejo najmanj 40 % invalidnih oseb od vseh zaposlenih v družbi, poslujejo kot invalidsko podjetje, če pridobijo 
predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije) ne glede na to, kaj je bila njihova glavna dejavnost (tiskarstvo, tekstilstvo ...) 
v Standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščala skupaj z bolnišnicami, domovi za starejše občane in podobnimi javnimi zavodi 
v oddelek dejavnosti Zdravstvo in socialno varstvo. Oseb, zaposlenih v invalidskih podjetjih, je bilo na stanje 31. 12. 2001 v 
SRDAP-u več kot 11 000.  
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Podatki v prikazu so sicer pravilni, a zaradi pojasnjenega dejstva izkazujejo nekoliko izkrivljeno sliko. Skladno z novo Uredbo 
o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije dejavnosti, ki je začela veljati v letu 2002, se »invalidska podjetja« razvrščajo 
glede na dejavnost, ki je pretežni vir prihodkov. 

Na podoben način na podatke, ki izkazujejo povezave med poklici in dejavnostjo in izvirajo iz navedenih administrativnih 
virov, vpliva tudi nedosledno prijavljanje enot poslovnih subjektov v poslovnem registru (različna dejavnost enot poslovnih 
subjektov), še posebej pa neprijavljanje novih zaposlitev ali sprememb v zaposlitvi (M obrazci) po enotah poslovnih 
subjektov, temveč le po matičnem poslovnem subjektu. 

V SRDAP-u skušamo te slabosti odpravljati z naknadnimi popravki. Nekoliko več manevrskega prostora za izčiščenje 
podatkov, povezanih z dejavnostjo, bo v prihodnosti omogočila načrtovana postavitev statističnega poslovnega registra, 
temelječega na obstoječem administrativnem poslovnem registru.   

V nasprotju z administrativnim registrom (administrativnimi evidencami) je namreč v statističnem registru možno manjkajoče 
podatke nadomeščati z imputacijo, zaznane nekakovostne podatke  korigirati s podatki, pridobljenimi iz ustreznejših virov 
ipd.  

Osrednja klasifikacija, s katero je izražena izobrazba pri izkazovanju odnosov med poklici in izobrazbo, je Šifrant poklicne in 
strokovne izobrazbe Zavoda RS za zaposlovanje. Ta šifrant ima svoje prednosti in slabosti, vsekakor pa je edino orodje, s 
katerim je mogoče iz obstoječih virov izkazati odnose med poklici in izobrazbo na tako podrobni ravni.   

Ker je Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe nastal iz Šifranta poklicev (šifrant službe za zaposlovanje od leta 1970), so 
kategorije, ki jih vsebuje, nabor poimenovanj poklicev iz delovnega okolja ter nazivov, ki jih je bilo mogoče pridobiti z 
različnimi programi usposabljanja, izpopolnjevanja in s programi, ki so omogočili pridobitev javnoveljavne izobrazbe (tako 
imenovani »pošolani poklici«). Glavnina vsebine so nazivi pridobljeni z izobraževanjem, zaradi česar je bil Šifrant poklicev 
tudi prekvalificiran v Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe.  

Pri ugotavljanju odnosov med poklici in izobrazbo smo uporabili Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe takšen, kakršen je, 
prav tako pa iz rezultatov raziskovanja oziroma iz objavljenih prikazov nismo izločali kategorij, za katere bi sicer lahko bolj ali 
manj jasno sklepali, da niso »nazivi poklicne/strokovne izobrazbe« (na primer: delavec brez poklica, razna poimenovanja 
pomožnih delavcev, ki niso bili nazivi, pridobljeni v programih USO itd.).               

Od dejanskih nazivov, pridobljenih z izobraževanjem, odstopajo tudi nazivi v Šifrantu poklicne in strokovne izobrazbe, ki 
izhajajo iz višješolskega in visokošolskega izobraževanja. Nazivi v Šifrantu poklicne in strokovne izobrazbe so v določeni 
meri umetni konstrukt, saj se v nasprotju z dejanskimi nazivi (strokovnimi in znanstvenimi naslovi, tvorjenimi po Zakonu o 
strokovnih in znanstvenih naslovih) ne nanašajo le na program, temveč celo na nižjo programsko enoto – usmeritev (smer, 
modul). Z analitičnega vidika je to vsekakor prednost, ki bi jo morali na ustrezen način obdržati pri izdelavi novega 
klasifikacijskega sistema na področju izobraževanja.   

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe (kodiran s Šifrantom poklicne in strokovne izobrazbe) ni neposreden atribut v SRDAP-u, 
pridobiti ga je mogoče posredno s povezavo prek identifikatorjev iz osnovnega gradiva o prijavno-odjavnih obrazcih M z 
Zavoda za Zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kot je bilo omenjeno v metodoloških pojasnilih, te dodatne dele osnovnega 
gradiva arhiviramo od leta 1999. Zaradi tega je zajetje enot, na katerih proučujemo odnose med poklici in izobrazbo, manjše 
(325 491 oseb) kot pri proučevanju odnosov med poklici in dejavnostjo (780 867 oseb), prav tako je druga tudi časovna 
sestavina proučevanja, in sicer pri proučevanju odnosov med poklici in dejavnostjo smo izhajali iz stanja na dan 31. 12. 
2001, pri proučevanju odnosov med poklici in izobrazbo pa iz obdobja od 1. 1. 1999 do 28. 2. 2002. Posledično to pomeni, 
da so na izkazane najpogostejše povezave med poklici in izobrazbo vplivale poleg značilnosti uporabljenih klasifikacij in 
virov značilnosti zaposlovanja v navedenem obdobju.        

Odnose med poklici in izobrazbo smo skušali izraziti tudi na manj podrobni ravni  (nazivi, združeni v kategorije izobrazbe), 
da bi izločili nekatere slabosti Šifranta poklicne in strokovne izobrazbe, predvsem pa, da bi v nadaljnjih tovrstnih 
raziskovanjih ohranjali nacionalno primerljivost in hkrati zagotavljali vsaj osnovno mednarodno primerljivost.  

Zagotavljanje nacionalne primerljivosti na takšen način se zdi smiselno zaradi relativno hitrega spreminjanja nacionalnega 
sistema izobraževanja in usposabljanja. Dejstvo je, da posameznih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe ni mogoče nič več 
pridobiti (programi se ne izvajajo več), lahko pa se pridobijo »drugi nazivi«, ki izhajajo iz novih programov oziroma iz novih 
poklicnih/izobraževalnih standardov in ki se glede na sorodnost lahko razvrščajo v isto kategorijo izobrazbe kot nekatere 
prejšnje. 

Odprtost državne statistike zahteva, da skušamo tudi pri mednarodno neobvezujočih raziskovanjih, rezultate izražati na 
načine, ki bodo razumljivi in primerljivi tudi v drugih okoljih. Pri spremljanju in izkazovanju podatkov na področju 
izobraževanja in usposabljanja sta v najširši (velikokrat obvezujoči) uporabi Mednarodna standardna klasifikacija 
izobraževanja ISCED-1997 in mednarodna klasifikacija Fields of Education and Training (Manuel; December 1999).    

Kot je razvidno v Metodoloških pojasnilih (točka 3.1), smo nazive poklicne/strokovne izobrazbe razvrstili oziroma združili v 
posebej za to raziskovanje opredeljene kategorije izobrazbe. Pri tem smo uporabili dva kriterija: raven izobrazbe in področje 
izobrazbe. Pri opredelitvi kategorij izobrazbe glede na raven izobrazbe smo skušali upoštevati tudi logiko ravni zahtevnosti 
znanj iz SKP-ja.  
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V kategorijah izobrazbe uporabljene ravni izobrazbe lahko prevedemo v kategorije ISCED-1997 takole: OŠ/USO-1 = ISCED 
2; OŠ/USO-II/NPI/SPI = ISCED 3(C); SSI/G = ISCED 3(A+B); VIŠ/VSŠ = ISCED 5(B; short); VS = ISCED 5(B;medium); 
UNI/SPEC/MAG = ISCED 5(A; razen SPEC, ki je v manjšem obsegu in je ISCED 5B); DR = ISCED 6.      

V kategorijah izobrazbe uporabljena področja izobrazbe pa temeljijo na že omenjeni mednarodni klasifikaciji Fields of 
Education and Training (Metodološka pojasnila točka 3.1).    

Opredelitev kategorij izobrazbe bomo morali preveriti (mnenja in pripombe uporabnikov so zaželjena!). Prav tako bomo 
morali preveriti ustreznost razvrstitve posameznih nazivov poklicne/strokovne izobrazbe v opredeljene kategorije izobrazbe. 
Na tem področju še ni doseženega nacionalnega konsenza.    

V točki 3.2 Osnovne značilnosti je v tabelaričnem in grafičnem prikazu razvidno, da pri porazdelitvi delovno aktivnega 
prebivalstva po področjih izobraževanja (vključene so osebe, ki so imele na zadnji prijavi podatkov na obrazcu M iz obdobja 
od 1. 1. 1999 do 28. 2. 2002 podatek o poklicu in nazivu poklicne/strokovne izobrazbe) skoraj 18 % oseb spada v kategorijo 
Drugo (ni mogoče razvrstiti).       

V kategorijo področij izobraževanja Drugo (ni mogoče razvrstiti) smo razvrstili osebe, ki so imele v obrazcih M v rubriki naziv 
poklicne/strokovne izobrazbe navedene kode in nazive, kot so: delavec brez poklica, pomožni delavec, neznan poklic ipd. 
Kljub temu da dejansko to niso nazivi poklicne/strokovne izobrazbe, so to (zaradi že pojasnjenih razlogov) enote Šifranta 
poklicne in strokovne izobrazbe.  

Iz navedenih nazivov (delavec brez poklica, pomožni delavec ...) ne moremo neposredno opredeliti, da imajo te osebe na 
primer osnovnošolsko izobrazbo ali vsaj nekaj razredov osnovne šole (čeprav je to velika verjetnost), da bi jim kot področje 
izobraževanja določili področje Programi temeljnega izobraževanja, prav tako (zaradi skopega oziroma presplošnega naziva 
– pomožni  delavec) tudi ni mogoče sklepati, na katerem področju so določene usposobljenosti osebe pridobile na 
neformalen način. Zaradi navedenih razlogov, smo vse osebe s tovrstnimi nazivi poklicne/strokovne izobrazbe razvrstili v 
področje Drugo (ni mogoče razvrstiti).      

Področje izobraževanja Programi temeljnega izobraževanja, je bilo določeno le osebam z nazivom poklicne/strokovne 
izobrazbe gimnazijski maturant. 

Kakovost poklicnih podatkov  

Za kakovost statističnega poročanja in statističnih raziskav so pomembni naslednji elementi: ustreznost oziroma primernost 
statističnih konceptov, točnost podatkov (ocen), dostopnost in jasnost podatkov, primerljivost itd. V povezavi z izvedenim 
raziskovanjem smo o nekaterih elementih že pisali, na kratko pa bomo predstavili še temeljnega, tj. kakovost poklicnih 
podatkov v SRDAP-u. 

Razvrščanje – kodiranje dela v poklice je praviloma strokovno zelo specifično delo. To delo opravljajo za obravnavani vir 
poklicnih podatkov (SRDAP) neposredno podjetja oziroma drugi zavezanci za izpolnjevanje obrazcev M. Ob uvedbi SKP-ja 
v obvezno uporabo smo na Statističnem uradu RS začeli izvajati številne aktivnosti, s katerimi želimo olajšati delo vsem, ki 
kodirajo poklice. Izvedli smo številne inštruktaže, stalno zagotavljamo pomoč pri kodiranju prek elektronske pošte, po faksu 
in telefonu, občasno predložimo kadrovskim službam dodatna pisna navodila in opozorila. 

Kakovost poklicnih podatkov preverjamo. Pogostost in obseg preverjanja sta omejena na razpoložljivost kadrovskih virov. 
Jeseni leta 1999 smo izvedli prvo obsežno akcijo preverjanja podatkov o poklicih na obrazcih M. Preverjena je bila tretjina 
prejetih obrazcev (46 524 obrazcev); pravilno kodiranih je bilo 72, 8 % obrazcev, napačno kodo jih je imelo 14,4 %, 12, 8 % 
pa je bilo obrazcev, na katerih ni bilo navedenega naziva delovnega mesta in kode poklica. Večje preverjanje obrazcev smo 
izvedli tudi sredi leta 2001, ko je bilo preverjenih 48 556 obrazcev, prejetih v maju, juniju in juliju 2001 (tretjina prejetih 
obrazcev v letu 2001). Pravilno je bilo kodiranih 73 % obrazcev, napačno pa 27 %, pri čemer niso bili upoštevani obrazci 
brez kode in naziva delovnega mesta.          

Ker je SRDAP statistični register, skušamo podatke o poklicu (glede na razpoložljive možnosti) popravljati tudi brez 
informacij iz obrazcev M, in sicer s pomočjo logičnih povezav z drugimi podatki. Nekatere večje dajalce podatkov (večja 
podjetja) o napakah tudi obvestimo in jim predlagamo ustrezne rešitve. 

Kakovost poklicnih podatkov je temelj za kakovostna nadaljnja raziskovanja oziroma širšo poklicno statistiko. H ključnim 
prihodnjim nalogam za zagotavljanje podatkov o stanjih in gibanjih na trgu dela, s poudarkom na poklicnih podatkih, bomo 
morali zagotovo dodati tudi pripravo modela rednega sistematičnega preverjanja kakovosti poklicnih podatkov v SRDAP-u.  
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