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Predstavitev temelji na gradivih in izdelkih, razvitih v okviru razvojnih nalog Statističnega urada RS oz. v 
projektnih skupinah za uvajanje in nadgrajevanje KLASIUS-a in za uvedbo standardne klasifikacije 
poklicev SKP-08



Vsebina predstavitve
UVOD (razlogi za pripravo KLASIUS in SKP-08 razlike med izobrazbo in

KLASIUS SKP-08

UVOD (razlogi za pripravo KLASIUS in SKP 08, razlike med izobrazbo in 
poklicem, kje se uporabljajo standardne klasifikacije) 

KLASIUS
• Opis KLASIUS-SRV in KLASIUS-P
• Vpis podatka o doseženi izobrazbi 

b M

SKP 08
• Opis SKP-08
• Vpis podatka o poklicu na obrazec M

Sna obrazec M
• E-iskalnik KLASIUS

– Vsebina e-iskalnika

• E-iskalnik SKP-08
– Vsebina e-iskalnika
– Predstavitev delovanja 

– Predstavitev delovanja 
e-iskalnika

• Obravnava in razvrščanje

e-iskalnika
• Obravnava in razvrščanje nekaterih 

skupin poklicev in najpogostejše • Obravnava in razvrščanje 
nekaterih izobrazb napake pri kodiranju
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Spremembe na obrazcih M 

STARI OBRAZEC M

• Rubrika 29: Šolska izobrazba

NOVI OBRAZEC M

• Rubrika 23: Vrsta izobrazbe 

• Rubrika 31: Stopnja šolske  
izobrazbe

• Rubrika 33: Stopnja strokovne

(KLASIUS-SRV)
• Rubrika 24: Področje izobrazbe 

(KLASIUS-P)
Rubrika 33: Stopnja strokovne 
izobrazbe

• Rubrika 34: • Rubrika 25: Poklic, ki ga opravlja 
– naziv delovnega mesta
– opis dela 
– poklic, ki ga opravlja 

(7-mestna koda po SKP-V2)

g p j
(SKP-08) vpiše 4-mestna koda 
po novi SKP-08

• Rubrika 32: Stopnja strokovne 
usposobljenosti

ne nadomešča nobene nove rubrike
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Ok lišči i l i i KLASIUSOkoliščine in razlogi za pripravo KLASIUS-a 
in SKP-08 

KLASIUS
• spremembe na področju izobraževanja in usposabljanja

od 90 let se je sistem izobraževanja in usposabljanja hitro spreminjal– od 90. let se je sistem izobraževanja in usposabljanja hitro spreminjal
– nastanek novih programov in izobrazbe (bolonjska reforma)
– velik porast šol in programov

• obstoječi šifranti so zastareli nepovezljiviobstoječi šifranti so zastareli, nepovezljivi
– več šifrantov, lestvic, klasifikacij v državi (koncept, struktura iz 80. let)
– problem razvrščanja novih vrst programov/izobrazbe

SKP-08
• spremembe na trgu dela
• zastarelost  prejšnje mednarodne standardne klasifikacije poklicev p j j j p

(ISCO-88), na kateri je temeljila prejšnja SKP-V2
• sprejem nove mednarodne standardne klasifikacije poklicev ISCO-08 

pripraviti orodje oz. klasifikacijo, ki bo čim bolj usklajena z ISCO-08 
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R lik I b b i kliRazlike: Izobrazba in poklic
Izobrazbe in poklica ne smemo enačiti: izobrazbo oseba pridobi z uspešnim šolanjem, poklicIzobrazbe in poklica ne smemo enačiti: izobrazbo oseba pridobi z uspešnim šolanjem, poklic 
pa se nanaša na delo, ki ga oseba opravlja. 
• Izobrazba:

– je najpogosteje razumljena kot najvišja dosežena javno veljavna izobrazba, ki jo oseba j jp g j j j j j j , j
praviloma pridobi z uspešnim končanjem javno veljavnega izobraževalnega oz. 
študijskega programa, 

– javno veljavno izobrazbo lahko oseba pridobi tudi po drugih poteh izobraževanja (npr. 
mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit), 

– oseba pridobitev izobrazbe dokazuje z javno listino (spričevalo, diplomo itd.),
– izobrazbo lahko razvrščamo s Klasifikacijskim sistemom izobraževanja in 

blj j (KLASIUS)usposabljanja (KLASIUS).  
• Poklic:

– je niz del, katerih poglavitne naloge in dolžnosti so si zelo podobne po vsebini in 
zahtevnostizahtevnosti,

– poklic lahko razvrščamo s Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (SKP-08). 

P i b i j k č j š l j id bil t k i l i it t i di l i iPrimer:  oseba si je s končanjem šolanja pridobila strokovni naslov univerzitetni diplomirani 
inženir strojništva ( izobrazba), vendar opravlja delo računalniškega programerja (
poklic). 5



Kaj so KLASIUS-SRV, KLASIUS-P in SKP-08? 

• so obvezen nacionalni standard, ki ga je uvedla vlada z
– Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 

blj j (U d i li t RS št 46/2006) t b d 1 1 2007usposabljanja (Uradni list RS št. 46/2006) postopna uporaba od 1.1.2007
– Uredbo o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS št. 50/2010) 

postopna uporaba od 1.1.2011

• so nacionalne standardne klasifikacije, ki se uporabljajo:
– v uradnih oz. administrativnih zbirkah podatkov

v statističnih raziskovanjih in statističnih registrih– v statističnih raziskovanjih in statističnih registrih

• Namen: evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in 
izkazovanje statističnoanalitičnih podatkov pomembnih za spremljanje stanj inizkazovanje statističnoanalitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in 
gibanj na socialnoekonomskem in demografskem področju v RS
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KLASIUS, SKP-08 in statistično poročanje
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Klasifikacijski sistem izobraževanja in 
usposabljanja

(KLASIUS)

www.stat.si/klasius



KLASIUS
KLASIUS je kratica za KLAsifikacijski Sistem Izobraževanja in 

Usposabljanja ki ga sestavljata dve klasifikaciji:

KLASIUS-SRV KLASIUS-P

Usposabljanja, ki ga sestavljata dve klasifikaciji:

• klasifikacija razvršča aktivnosti in 
izide izobraževanja in usposabljanja 
glede na 
• Segment

• klasifikacija razvršča aktivnosti in 
izide glede na 

• Področja tj. 
• Segment,
• Raven/podraven,
• Vrsto, ki jo opredeljujejo druge 

značilnosti specifične za

predmetnospecifično značilnost 
oziroma vsebino.

značilnosti, specifične za 
posamezni segment in raven.

Pojasnilo:Pojasnilo:
• AKTIVNOSTI so načrtovane in organizirane aktivnosti, namenjene izboljšanju znanja, spretnosti in  

zmožnosti za življenje in delo; najpogostejša organizacijska oblika izobraževalnih aktivnosti so programi.
• IZIDI so izkazi o tem, da so posamezniki dosegli določene nize znanj, spretnosti in zmožnosti za življenje 

in/ali za delo; obsegajo javnoveljavno izobrazbo, nacionalne poklicne kvalifikacije ter druge izide, ki 
so merljivi oziroma izkazljivi z javnimi listinamiso merljivi oziroma izkazljivi z javnimi listinami.

www.stat.si/klasius 9



S t KLASIUS SRVSestava KLASIUS-SRV
• sestavljajo jo hierarhično oblikovane klasifikacijske skupine oz kategorijesestavljajo jo hierarhično oblikovane klasifikacijske skupine oz. kategorije  

aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja
• na štirih klasifikacijskih ravneh (na četrti klasifikacijski ravni 5-mestna KLASIUS-

SRV koda))
• deskriptor je sestavljen iz dveh delov (prvi in drugi del sta ločena s poševnico (»/«)):

• prvi del se nanaša na aktivnost izobraževanja in usposabljanja, 
• drugi del pa na izid izobraževanja in usposabljanja.

Klas. 
raven

Ime klasifikacijske 
ravni

Vzorec 
kode Izsek iz KLASIUS-SRV (koda in deskriptor)

Prva Široka skupina vrst A 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje

g p j p j j

p j p j j

Druga Ožja skupina vrst AB
16 Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in  
podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in 
podobna izobrazbapodob a ob a ba

Tretja Ožja podskupina vrst ABC
161 Podraven 6/1: Višješolsko in višje strokovno 
izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba

Četrta Podrobna skupina vrst ABCDD 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazbap j j j

www.stat.si/klasius
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Sestava KLASIUS-P
t lj j j hi hič blik kl ifik ij k k i k t ij• sestavljajo jo hierarhično oblikovane klasifikacijske skupine oz. kategorije 

aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja
• na štirih klasifikacijskih ravneh

KLASIUS P klasifikacija je do 3 mestne kode identična z mednarodno• KLASIUS-P klasifikacija je do 3-mestne kode identična z mednarodno 
standardno klasifikacijo ISCED-97 fields

Klas. 
raven Ime klasifikacijske ravni Vzorec 

kode Izsek iz KLASIUS-P (koda in deskriptor)

Prva Široka področja A 3 Družbene, poslovne upravne in pravne vedePrva Široka področja A 3 Družbene, poslovne upravne in pravne vede

Druga Ožja področja AB 34 Poslovne in upravne vede

Tretja Podrobna področja ABC 345 Poslovodenje in upravljanje

Četrta Nacionalno specifična področja ABCD 3453 Upravljanje kadrov (kadrovski management) 

www.stat.si/klasius



KLASIUS-P

1 Ž 3 Ž 5 91 - IZOBRAŽEVALNE 
VEDE IN 

IZOBRAŽEVANJE 
UČITELJEV

3 – DRUŽBENE, 
POSLOVNE, 

UPRAVNE IN PRAVNE 
VEDE

5 – TEHNIKA, 
PROIZVODNE 

TEHNOLOGIJE IN 
GRADBENIŠTVO

7 – ZDRAVSTVO IN 
SOCIALA

9 –
NEOPREDELJENO 

PO ŠIROKEM 
PODROČJU

14 ... 31 ... 32 ... 34 ... 38 ... 52 ... 54 ... 58 ... 72 ... 76 ... 99 ...

0 - SPLOŠNE 
IZOBRAŽEVALNE 
AKTIVNOSTI/IZIDI 2 – UMETNOST IN 

HUMANISTIKA

4 – NARAVOSLOVJE, 
MATEMATIKA IN 

RAČUNALNIŠTVO

6 – KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO, 

RIBIŠTVO, 
VETERINARSTVO

8 – STORITVE

01 ... 08 ... 09 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 62 ... 64 ... 81 ... 84 ... 85 ... 86 ...

21 - UMETNOST 22 -HUMANISTIKA

210 - Umetnost 2100 ...

220 ...

211 – Umetnostna zgodovina, 
slikarstvo, kiparstvo

212 – Glasba, ples, dramska 
umetnost

2110 – Umetnostna zgodovina, slikarstvo, 
kiparstvo (podrobneje neopredeljeno)

2111 – Umetnostna zgodovina
2120 ...

2112 – Slikarstvo

213 – Avdiovizualne tehnike in 
(multi)medijska proizvodnja

214 – Oblikovanje

2130 ...

2140 ...

2112 Slikarstvo

2113 – Kiparstvo

2114 – Grafika

2115 – Restavratorstvo
215 – Umetna obrt 2150 ...

2119 – Umetnostna zgodovina, slikarstvo, 
kiparstvo (drugo)

www.stat.si/klasius



Ob i b b KLASIUS SRVObravnava izobrazb po KLASIUS-SRV
(uporabite e-iskalnik za hkratno določitev tudi KLASIUS-P kode)

Srednješolska izobrazbaOsnovnošolska izobrazba
• Devetletna osnovna šola (1 do 5 

razredov) ali osemletna osnovna šola 
(1 do 3 razredi) KLASIUS-SRV

Srednješolska izobrazba
• Nižja poklicna izobrazba, npr. pomočnik 

elektrikarja KLASIUS-SRV koda 13001
• Srednja poklicna izobrazba npr(1 do 3 razredi) KLASIUS SRV 

koda 11001 
• Devetletna osnovna šola (6 do 8 

razredov) ali osemletna osnovna šola 
(4 do 7 ra redo ) KLASIUS SRV

• Srednja poklicna izobrazba, npr. 
elektrikar KLASIUS-SRV koda 14001

• Srednja strokovna izobrazba, npr. 
elektrotehnik KLASIUS-SRV koda (4 do 7 razredov) KLASIUS-SRV 

koda 11002
• Devetletna osnovna šola (izpolnjena 

osnovnošolska obveznost in 6 do 8 

15001
• Srednja splošna izobrazba, npr. končana 

gimnazija KLASIUS-SRV koda 15002
razredov) ali osemletna osnovna šola 
(izpolnjena osnovnošolska obveznost 
in 4 do 7 razredov) KLASIUS-SRV 
koda 11003

Višješolska izobrazba
• Višja strokovna izobrazba, prvi diplomanti 

že leta 1998, npr. inženir informatike
• Končana devetletna osnovna šola ali 

osemletna osnovna šola KLASIUS-
SRV koda 12001

že leta 1998, npr. inženir informatike 
KLASIUS-SRV koda 16101

• Višješolska izobrazba (prejšnja), programi 
sprejeti pred letom 1994, zadnji diplomanti  
še leta 2002, npr. višja medicinska sestra 

KLASIUS-SRV koda 16102
14www.stat.si/klasius



Obravnava izobrazb po KLASIUS-SRV:Obravnava izobrazb po KLASIUS-SRV: 
pred in po bolonjski reformi 
(uporabite e-iskalnik za hkratno določitev tudi KLASIUS-P kode)

Visokošolska izobrazba (prejšnja)
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), 

prvi diplomanti že leta 1996, npr. diplomirani 

Visokošolska izobrazba (bolonjske 
stopnje)
• visokošolska strokovna izobrazba (1. 

bolonjska stopnja) prvi diplomanti že letap p p p
inženir strojništva KLASIUS-SRV koda 
16202

• specializacija po visokošolski strokovni 
izobrazbi (prejšnja) npr specialist strojništva

bolonjska stopnja), prvi diplomanti že leta 
2006, npr. diplomirani inženir strojništva 
(VS) KLASIUS-SRV koda 16203

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. izobrazbi (prejšnja), npr. specialist strojništva
KLASIUS-SRV koda 17001

• visokošolska univerzitetna izobrazba 
(prejšnja), npr. univerzitetni diplomirani 
inženir strojništva KLASIUS SRV koda

(
bolonjska stopnja), prvi diplomanti že leta 
2005, npr. diplomirani inženir strojništva 
(UN) KLASIUS-SRV koda 16204

inženir strojništva KLASIUS-SRV koda 
17002

• specializacija po univerzitetni izobrazbi 
(prejšnja), npr. specialist arhitekt urbanist 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska 
stopnja), prvi diplomanti že leta 2006, 
npr. magister inženir strojništva
KLASIUS-SRV koda 17003

KLASIUS-SRV koda 18101
• magisterij znanosti (prejšnji), npr. magister 

znanosti KLASIUS-SRV koda 18102
• doktorat znanosti (prejšnji) npr doktor

KLASIUS SRV koda 17003
• doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja), 

prvi doktorji znanosti že leta 2008, npr. 
doktor znanosti  KLASIUS-SRV koda • doktorat znanosti (prejšnji), npr. doktor 

znanosti  KLASIUS-SRV koda 18201 18202

15www.stat.si/klasius



Obvezne kombinacije med KLASIUS-SRV in KLASIUS-P
• osnovnošolska izobrazba (tudi nepopolna) ali srednja splošna izobrazba (končana 

gimnazija) se lahko kombinira le s KLASIUS P kodo 010 in z nobeno drugogimnazija) se lahko kombinira le s KLASIUS-P kodo 010 in z nobeno drugo 
KLASIUS-P kodo 

• 5-mestne kode KLASIUS-SRV, ki niso navedene v spodnji tabeli, se lahko 
kombinirajo s katerokoli 3-mestno KLASIUS-P kodo (pri tem naj vam bo v pomoč e-

KLASIUS-SRV KLASIUS-P

j (p j p
iskalnik KLASIUS)

• ni možen vnos kode 10000 Predšolska vzgoja

Koda Deskriptor/Naziv Koda Deskriptor/Naziv

11001 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna 
nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi

11002 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/popolna 
nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidij p j

11003 Izpolnjena osnovnošolska obveznost/nepopolna višja 
stopnja osnovnošolske izobrazbe 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi

11099 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna 
osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi

0snovnošolsko izobraževanje višje12001 0snovnošolsko izobraževanje višje 
stopnje/osnovnošolska izobrazba 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi

12099 Osnovnošolsko izobraževanje višje 
stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi

15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna 010 Splošne i obraže alne akti nosti/i idi15002 j p j j p
izobrazba 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi

16www.stat.si/klasius



P b tiPosebnosti
• Glede na Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur.l. RS, št. 47/1998): 

– osebi, ki je pridobila strokovni naslov »diplomirani …« okvirno PRED LETOM 
2000, praviloma določite 5-mestno kodo po KLASIUS-SRV 17002 Visokošolsko 
univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba 
(prejšnja) t j enako kot osebi ki je končala visokošolski univerzitetni študijski(prejšnja), t.j. enako kot osebi, ki je končala visokošolski univerzitetni študijski 
program, s končanjem katerega je pridobila strokovni naslov »univerzitetni 
diplomirani…« okvirno po letu 2000. 

– osebi, ki je pridobila strokovni naslov »diplomirani …« okvirno v LETU 2000 in , j p p
kasneje, praviloma določite 5-mestno kodo po KLASIUS-SRV: 16202 
Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba 
(prejšnja)

bi ki j id bil i l i t db d čj– osebi, ki je pridobila znanstveni naslov »magister ... z navedbo področja» 
okvirno PRED LETOM 2000 (npr. magister gradbeništva), praviloma določite 5-
mestno kodo po KLASIUS-SRV 18102 Magistrsko izobraževanje 
(prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji). Ta znanstveni naslov (pred letom 2000) se(prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji). Ta  znanstveni naslov  (pred letom 2000) se 
ne sme zamenjavati z naslovi za “strokovni” magisterij po novih bolonjskih 
programih.

• Naziva »gimnazijski maturant« v e-iskalniku ni mogoče najti, saj to ni uraden naziv, ki 
ga je oseba pridobila s končanjem gimnazijskega programa v polje program vpišite 
»gimnazija« ali izberite vrsto izobrazbe »Srednja splošna«.

17www.stat.si/klasius



V i d tk i b bi b MVpis podatka o izobrazbi na obrazec M
• Obrazec M-1

Ob M 3 (č d t k i j i ti b k di)• Obrazec M-3 (če se podatek spreminja, vpisati obe kodi)

Vrsta izobrazbe (KLASIUS-SRV) vpiše se 5-mestna koda iz Segmenta 1 
(Temeljno stopenjsko izobraževanje), koda se vedno začne s številko 1 _ _ _ _
P d čj i b b (KLASIUS P) iš 3 t k d ( U dbi i čl iPodročje izobrazbe (KLASIUS-P) vpiše se 3-mestna koda (v Uredbi sicer členi  
do 4-mestne kode) 

V obe rubriki se vpiše podatek za najvišjo doseženo javno veljavno izobrazbo, p p j j j j ,
ki jo je oseba pridobila z uspešnim končanjem javno veljavnega izobraževalnega 
oz. študijskega programa, lahko pa tudi po drugih poteh javno veljavnega 
izobraževanja (z mojstrskim, delovodskim, poslovodskim izpitom). Oseba 
pridobitev izobrazbe praviloma dokazuje z javno listino (spričevalo diploma ipd )pridobitev izobrazbe praviloma dokazuje z javno listino (spričevalo, diploma ipd.).
Ne vpisuje se podatka o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji!

Vpisati za zavarovalne podlage: 001, 002, 003, 005, 008, 013, 016, 019, 027, 029, 034, 036, 
040, 047, 051, 052, 053, 054, 064, 065, 084, 085, 094, 101, 102, 103, 104 
Rubriki 23 in 24 v novem obrazcu nadomeščata: Šolska izobrazba, Stopnja šolske izobrazbe, 
Stopnja strokovne izobrazbe 18

www.stat.si/klasius



Pripomočki za lažje kodiranje po KLASIUS-u

Č ŽKLASIČNI PRISTOP:
• Metodološka pojasnila KLASIUS 

(Uradni list RS št. 89/2006)

NAPREDNI (LAŽJI) PRISTOP:
• e-iskalnik KLASIUS za enotnejše, 

lažje in uporabniku prijaznejše ( )
• Opisi kategorij KLASIUS (podrobni 

opisi kaj se razvrsti v posamezno 
kodo)

j p p j j
kodiranje dosežene izobrazbe po 
KLASIUS-u
– na podlagi podatka o programu, ) p g p p g ,

nazivu izobrazbe oz. strokovnem, 
znanstvenem naslovu, ki se 
pojavljajo na listinah (spričevalu, p j j j ( p
diplomi itd.)

Na voljo na www.stat.si/klasius Na voljo na www.stat.si/klasius
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E-iskalnik KLASIUS
i k l ik KLASIUS i k l ik i č k d lj j• e-iskalnik KLASIUS = iskalnik oz. pripomoček za opredeljevanje 

dosežene izobrazbe po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P kodi ( da lahko 
vsi enako doseženo izobrazbo oz. isti program razvrstijo v isto KLASIUS-
SRV in KLASIUS P kodo):SRV in KLASIUS-P kodo):
– iskanje na podlagi podatkov, ki se najpogosteje pojavljajo na diplomah, 

spričevalih:
• izobraževalni oz. študijski program in/ali 
• naziv izobrazbe oz. strokovni/znanstveni naslov (v moški ali ženski 

obliki) in/ali
• vrsta (“stopnja”) izobrazbe

– omogoča, da se doseženo izobrazbo hkrati opredeli s 5-mestno 
KLASIUS-SRV in 3-mestno KLASIUS-P kodoKLASIUS SRV in 3 mestno KLASIUS P kodo

• na spletnem naslovu www.stat.si/klasius
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Vsebina v e-iskalniku KLASIUS

• V e-iskalniku se nahajajo:
– Aktivni programi od osnovnega do visokega šolstva, ki se trenutno 

izvajajo v Sloveniji (podatki pridobljeni iz administrativnega okolja)izvajajo v Sloveniji (podatki pridobljeni iz administrativnega okolja) 
kodiranje po KLASIUS pri viru v fazi nastanka programa in ne na SURS

– Delno starejši neaktivni programi od osnovnega do visokega šolstva v 
Sloveniji (podatke je/bo pripravil SURS iz različnih papirnatih virov saj tiSloveniji (podatke je/bo pripravil SURS iz različnih papirnatih virov, saj ti 
podatki niso bili vodeni na poenoten in elektronski način)

• Vsebina v e-iskalniku KLASIUS se bo sproti izpopolnjevala in dopolnjevala in 
1x letno ažurirala z novimi programi, ki jih bodo po KLASIUS-u pokodirali 
pripravljalci novih programov.pripravljalci novih programov. 
(SURS bo 1x letno iz administrativnega okolja prevzemal podatke o novih 
programih, ki so že pokodirani po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P)
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Vsebina, ki NE BO v e-iskalniku KLASIUS

E-iskalnik KLASIUS ne bo vključeval:
• tujih programov izven meja Slovenije,
• vseh starih neaktivnih programov iz Slovenije (želja je popisati čim več   p g j ( j j p p

starih neaktivnih programov, ki so še relevantni za delovno aktivno prebivalstvo 
odvisno od zmožnosti, dostopnosti in kakovosti virov).

Kako doseženo izobrazbo razvrstiti v navedenem primeru? p
• po podobnosti oz. največjem ujemanju s slovenskimi že pokodiranimi 

programi, ki jih je poiskal e-iskalnik KLASIUS in 
• na podlagi opisov kategorij KLASIUS-a.g g j
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Načini iskanja po e-iskalniku KLASIUS

E-iskalnik omogoča dva ENOSTAVNA načina iskanja:
– Po KLJUČNIH BESEDAH: iskanje po imenu programa, nazivu izobrazbe 

oz. strokovnem, znanstvenem naslovu in vrsti izobrazbe (praviloma na , (p
osnovi listine o doseženi izobrazbi)

– Po STRUKTURI: iskanje po strukturi KLASIUS-SRV in/ali KLASIUS-P 

OPOMBA: če iskanje po ključnih besedah ne vrne ustreznega rezultata (iskalnik ne vrne 
ustreznega programa oz. doseženega naziva, izobrazba je pridobljena v tujini itd.) se 
doseženo izobrazbo razvrsti po podobnosti oz. največjem ujemanju s slovenskimi že 
pokodiranimi programi in opisi kategorij KLASIUS-a (uporabi se tudi iskanje po 
STRUKTURI)
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Rezultat iskanja po e-iskalniku KLASIUS

• Pri obeh načinih iskanja po e-iskalniku KLASIUS je rezultat:
– 5-mestna koda KLASIUS-SRV 
– 3-mestna koda KLASIUS-P

• Rezultate lahko sortirate po abecedi oz. padajoče/ naraščajoče s klikom na 
polje rezultata

• Pri opredeljevanju dosežene izobrazbe po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P se 
odločate na podlagi vrnjenih rezultatov o programu, doseženem nazivu oz. 
strokovnem, znanstvenem naslovu in kratici zavoda (kratica zavoda se bo 
izpisala le v primeru različnega kodiranja po KLASIUS-P za istoimenske 
programe in dosežene nazive na isti vrsti izobrazbe)
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E-iskalnik KLASIUS na www.stat.si/klasius

DVE MOŽNOSTI ISKANJA
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Standardna klasifikacija poklicev 2008

(SKP‐08)
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SKP 08SKP-08
• Nadomešča prejšnjo Standardno klasifikacijo poklicev (SKP-V2)• Nadomešča prejšnjo Standardno klasifikacijo poklicev (SKP-V2)
• SKP-08 je implementacija mednarodne klasifikacije ISCO-08 v slovensko 

okolje
M d k t i d fi i ij i i bi t ih lik d SKP 08 i SKP V2• Med konceptom in definicijami ni bistvenih razlik med SKP-08 in SKP-V2

• Razlike med SKP-08 in SKP-V2 so v strukturi:
– še vedno 10 glavnih skupin poklicev, vendar premiki poklicev in skupin tudi 

d l i i k i i kli (čl i k i d ž j k imed glavnimi skupinami poklicev (členitev skupin, združevanje skupin, 
nove skupine, preimenovanje skupin z enako vsebino), 

– enake 4-mestne kode v SKP-08 označujejo druge skupine poklicev kot v 
prejšnji SKP V2prejšnji SKP-V2,

– SKP-08 ima štiri klasifikacijske ravni, kjer so na zadnji klasifikacijski ravni 
skupine poklicev, označene s 4-mestno kodo (SKP-V2 jih je imela pet; na 
zadnji so bili poklici označeni s 7-mestno kodo)zadnji so bili poklici, označeni s 7 mestno kodo).               
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Sestava SKP-08

• sestavljajo jo hierarhično oblikovane skupine poklicev
• na štirih klasifikacijskih ravneh (na četrti klasifikacijski ravni 4-mestna SKP-08

koda)

Klas. 
raven

Ime klasifikacijske 
ravni

Vzorec 
kode Izsek iz SKP-08 (koda in deskriptor)raven ravni kode

Prva Glavna skupina poklicev A 2 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE

D P d k i kli AB 26 St k j ki/ t k j ki j d žb l j k lt i dDruga Podskupina poklicev AB 26  Strokovnjaki/strokovnjakinje za pravo, družboslovje, kulturo ipd.

Tretja Področna skupina 
poklicev ABC 264 Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke in jezikoslovci/

jezikoslovke
Enota področne skupineČetrta Enota področne skupine 
poklicev ABCD 2642 Novinarji/novinarke

www.stat.si/skp



Opomba: V grafičnem prikazu so deskriptorji prikazani le v moški obliki zaradi večje preglednosti.
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K t SKP 08Koncept SKP-08
Temelja:• Temelja: 

Vrsta dela, ki ga oseba opravlja
Znanje, ki je potrebno za opravljanje nalog v okviru  dela, ki ga oseba 
opravljaopravlja 

• Znanje - merili za razvrščanje dela oz. poklica:
Raven znanja oz. sposobnost opravljanja nalog in dolžnosti (znanje j p p j j g ( j
pridobljeno s formalnim, neformalnim izobraževanjem in delovnimi 
izkušnjami); odvisna od zahtevnosti dela 

najpomembnejši element pri ugotavljanju ravni znanja je vsebina 
(narava) konkretnega dela in ujemanje te vsebine s tipičnimi(narava) konkretnega dela in ujemanje te vsebine s tipičnimi 
nalogami, ki so opredeljene za vsako raven znanja in ne formalna 
izobrazba
praviloma določa umestitev poklicev v glavno skupino poklicev 

Vrsta znanja = področje znanja, uporaba naprav in orodij, predmeti 
dela, vrste izdelkov ali storitev

• praviloma določa umestitev poklicev znotraj glavnih skupin 
poklicevpoklicev
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K t SKP 08 jKoncept SKP-08: raven znanja
Raven znanja, ki praviloma zagotavlja opravljanje del po glavnih skupinah poklicev glede na 
šolski sistem RSšolski sistem RS
• formalna izobrazba je le eden od meril, najpomembnejše merilo je vsebina (narava) 

konkretnega dela!
• pogojna uporaba: znanje je lahko pridobljeno tudi po neformalni poti in z delovnimi  

i k š j iizkušnjami
• oseba lahko opravlja bolj zahtevna dela ali manj zahtevna dela kot ima doseženo izobrazbo!

Glavna skupina poklicev v SKP-08 Raven znanja v SKP-08 glede na slovenski šolski sistem
1 Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji  4. raven: Visokošolska univerzitetna izobrazba, magisterij, doktorat znanosti; j j

3. raven: (Višješolska, višješolska strokovna), visokošolska strokovna 
izobrazba. 2 Strokovnjaki

3 Tehniki in drugi strokovni sodelavci
3. raven: Višješolska,višješolska strokovna,visokošolska strokovna izobrazba;
2. raven: (Nižja poklicna, srednja poklicna), srednja splošna, srednja strokovna 
izobrazba.

4 Uradniki

2. raven: Nižja poklicna, srednja poklicna, srednja splošna, srednja strokovna 
izobrazba.

5 Poklici za storitve, prodajalci
6 Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci
7 Poklici za neindustrijski način dela
8 U lj i t j i i d t ij ki8 Upravljavci strojev in naprav, industrijski 
izdelovalci in sestavljavci
9 Poklici za preprosta dela 1. raven: Izpolnjena osnovnošolska obveznost.

0 V j ški kli i
4. raven: Visokošolska univerzitetna izobrazba, magisterij, doktorat znanosti;
3. raven: Višješolska, višješolska strokovna, visokošolska strokovna izobrazba;0 Vojaški poklici 3. raven: Višješolska, višješolska strokovna, visokošolska strokovna izobrazba; 
2. raven: (Nižja poklicna), srednja poklicna, srednja splošna, srednja strokovna 
izobrazba.
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Posebna pravila kodiranja - razvrščanja po SKP-08 
1. Pravilo zahtevnosti dela: ko oseba opravlja več nalog, ki so na različni ravni znanja po 

SKP-08, se delo oz. poklic razvrsti na podlagi najzahtevnejših nalog.
Npr.:  oseba, ki raznaša pošto, hkrati pa opravlja tajniško-administrativna dela se razvrsti v ustrezno 
skupino v 4. glavni skupini poklicev (npr. tajnik v 4120) in ne kot kurir (v 9621).

2. Pravilo proizvodnega procesa: ko so naloge povezane z različnimi stopnjami 
i d i di t ib ij k i i d j d t d d jproizvodnega in distribucijskega procesa, ima proizvodnja prednost pred prodajo.

Npr.: oseba, ki pripravlja meso in ga hkrati tudi prodaja  → mesar (v 7511) in ne med prodajalce. 
3. Pravilo pretežnosti: ko se opravlja raznovrstne naloge, ki so na isti ravni zahtevnosti 

znanja po SKP-08 in v isti fazi proizvodno distribucijskega procesa, se delo razvrsti v 
ti t k i kli k t l lj j t j jih bi čtisto skupino poklicev, katere naloge se opravljajo pogosteje oz. se za njih porabi več 
časa.

Posebni primeri: 
• Pripravniki: glede na delo, za katerega se usposabljajo.
• Raziskovalci: glede na področje specializacije v ustrezno skupino v 2 glavni skupini; 

kadar tudi predavajo, se jih razvrsti v 23 Strokovnjaki za izobraževanje in vzgojo.  
• Zdravniki specializanti: glede na področje specializacije;

→ 2211 Zdravniki specialisti splošne medicine ali 
→ 2212 Zdravniki specialisti (razen splošne medicine).

• Samozaposlene osebe: glede na delo, ki ga pretežno opravljajo in ne glede na status v 
zaposlitvi. Samostojni podjetnik posameznik (s.p.), ki pretežno zida → 7112 Zidarji ipd. (ne v 1323 
M dž ji i d j db išt )Menedžerji za proizvodnjo v gradbeništvu); 
- pravilo se uporablja tudi za direktorje podjetij z manjšim številom zaposlenih (razvrstiti glede na delo,   
ki ga pretežno opravljajo in ne glede na funkcijo)32



Nekatera poimenovanja v SKP-08
• Poklica ne smemo enačiti z nazivom izobrazbe!  (primer: ekonomski 

tehnik; ime poklica v klasifikaciji je opisno opredeljeno → prodajni referent, 
nepremičninski referent itd.) 

• Inženir: poklici, kjer so za opravljanje del potrebna inženirska znanja s 
področja matematike, fizike, računalništva, elektrotehnike, gradbeništva, 
strojništvastrojništva…

• Tehnik: poklici, ki zahtevajo obvladovanje posebnih tehnik in spretnosti 
delovnega področja; poklici niso vezani na srednješolsko izobrazbo ali nadelovnega področja; poklici niso vezani na srednješolsko izobrazbo ali na 
določen program. Npr. inženir ortopedske tehnike → 3214 Tehniki zobne 
protetike, ortopedskih in drugih zdravstvenih  pripomočkov 

• Uradnik: oseba, ki opravlja pisarniška dela, npr. vpisničar na sodišču 
(značilno za 4. glavno skupino poklicev). Pojma se ne sme enačiti z 
visokimi (državnimi) uradniki, npr. predstojnik vladne službe, ki se jih 
razvršča v 1. glavno skupino poklicev
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Vpis podatka o poklicu na obrazec M
• Obrazec M-1Obrazec M 1
• Obrazec M-3 (če se podatek spreminja)

4-mestna koda po SKP-08 (do sedaj 7-mestna koda po SKP-V2)
Najnižja klasifikacijska raven t.i. enota področne skupine poklicevNajnižja klasifikacijska raven t.i. enota področne skupine poklicev
Enake 4-mestne kode po SKP-08 označujejo druge skupine poklicev kot v prejšnji 
različici SKP (SKP-V2)!

Vpisati za zavarovalne podlage: 001, 002, 003, 005, 008, 013, 016, 019, 027, 029, 
034, 036, 040, 047, 051, 052, 053, 054, 064, 065, 084, 085, 094, 101, 102, 103, 
104 
Rubrika 25 na novem obrazcu odpravlja podatka:

• Naziv delovnega mesta
• Opis dela
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Pripomočki za lažje kodiranje po SKP-08

KLASIČNI (DOSEDANJI) PRISTOP:
• Metodološka pojasnila SKP-08 

(trenutno še v lekturi)

NAPREDNI (LAŽJI) PRISTOP:
• e-iskalnik SKP-08 za enotnejše, 

lažje in uporabniku prijaznejše(trenutno še v lekturi)
• Opisi kategorij SKP-08 (podrobni 

opisi kaj se razvrsti v posamezno 
k d ki š d l j j j )

lažje in uporabniku prijaznejše 
kodiranje dela oz. poklica po SKP-08
– na podlagi kodirnega seznama in 

i k t ij SKP 08kodo, ki pa se še dopolnjujejo)
• Kodirni seznam SKP-08

opisov kategorij SKP-08

Na voljo na www.stat.si/skp Na voljo na www.stat.si/skp
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E-iskalnik SKP-08
• e-iskalnik SKP = iskalnik oz. pripomoček za opredeljevanje dela oz. p p p j j

poklicev v skupine poklicev po SKP-08
– iskanje na podlagi:

• dela ki je skupek nalog in dolžnosti ki jih opravlja ena oseba;dela, ki je skupek nalog in dolžnosti, ki jih opravlja ena oseba;
• delovnega mesta, ki je najmanjša enota v organizaciji delodajalca 

in je opredeljeno z nalogami, ki jih opravlja oseba, ter s pogoji, ki jih 
mora oseba izpolnjevati za opravljanje teh nalog;mora oseba izpolnjevati za opravljanje teh nalog;

• poklica, ki tvori niz del, katerih poglavitne naloge in dolžnosti so si 
zelo podobne.

• na spletnem naslovu www.stat.si/skp
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Vsebina v e-iskalniku SKP-08
• E-iskalnik prikazuje enote iz Kodirnega seznama SKP-08:

– imena oz. nazivi del, delovnih mest, poklicev, sopomenke ter imena iz 
tujih jezikov, če se ta uporabljajo v delovnem okolju

• Vsaka enota je v Kodirnem seznamu razvrščena v ustrezno skupino poklicev j p p
po SKP-08 oz. ima določeno 4-mestno kodo po SKP-08. 

• Omogočeno je iskanje po ženskih in moških nazivih, izpišejo se samo 
moške oblike poklicev (npr. medicinska sestra = zdravstveni tehnik,moške oblike poklicev (npr. medicinska sestra  zdravstveni tehnik, 
zdravstvenik; šivilja = šiviljec).

OMEJITVE
• E-iskalnik SKP-08 trenutno prikazuje le določeno začetno število imen del, 

delovnih mest ali poklicev, ki pa se bo postopoma dopolnjevalo, s čimer 
se bo povečala tudi možnost, da se neposredno z iskanjem po ključnim 
b d h d l či SKP 08 k d k k t d l d lbesedah določi SKP-08 kodo konkretnemu posameznemu delu, delovnemu 
mestu ali poklicu. 

• Namen e-iskalnika ni, da vsebuje celoten popis delovnih mest, temveč le, da 
je čim bolj učinkovit pripomoček za lažjo in enotnejšo uporabo SKP-08.
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E-iskalnik SKP-08 na www.stat.si/skp

DVE MOŽNOSTI ISKANJA
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Obravnava nekaterih poklicev v SKP-08
Menedžerski poklici 

SKP-V2:
1    ZAKONODAJALCI, VISOKI 

URADNIKI, MENEDŽERJI
11 Zakonodajalci visoki uradniki

SKP-08:
1 ZAKONODAJALCI, VISOKI URADNIKI, MENEDŽERJI
11  Zakonodajalci, visoki uradniki in člani uprave družbe
12 Menedžerji za splošne poslovne funkcije in komercialo11   Zakonodajalci, visoki uradniki

12   Direktorji, menedžerji družb
13   Menedžerji manjših družb

12 Menedžerji za splošne poslovne funkcije in komercialo
13 Menedžerji za proizvodnjo in specializirane strokovne in 

tehnične storitve
14 Menedžerji v gostinstvu, trgovini in drugih  storitvah

SKP V2: 12 Direktorji menedžerji družb (10 ali več zaposlenih oseb)SKP-V2: 12 Direktorji, menedžerji družb (10 ali več zaposlenih oseb)
13 Menedžerji manjših družb (manj kot 10 zaposlenih oseb)
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Obravnava nekaterih poklicev v SKP-08
Menedžerski poklici

SKP-08:
1120 Generalni direktorji in člani uprave družbe: generalni direktorji ali člani uprave, ki 
vodijo hierarhijo menedžerjev (dopolnilno oz. nadomestno merilo je vodenje srednjega ali 
velikega podjetja 50 ali več zaposlenih oseb); samo menedžerji v gospodarskih družbahvelikega podjetja 50 ali več zaposlenih oseb); samo menedžerji v gospodarskih družbah 
(predstojniki vladnih služb so v 1112); če ni hierarhije managerjev se jih razvrsti v 12, 13 ali 14.

12 Menedžerji za splošne poslovne funkcije in komercialo
- menedžerji, organizacijskih enot, ki zagotavljajo podporne poslovne funkcije za j g j g j j p p p j

organizacijo (podjetje, družbo, zavod…); tako v podjetjih kot tudi javni upravi;
- menedžerji manjših organizacij (podjetij…), ki take storitve zagotavljajo drugim. 

13  Menedžerji za proizvodnjo in specializirane strokovne in tehnične storitve
- menedžerji ki so odgovorni za menedžment proizvodnje izdelkov ali storitev ki jihmenedžerji, ki so odgovorni za menedžment proizvodnje izdelkov ali storitev, ki jih 

proizvajajo ali zagotavljanjo organizacije, v katerih so zaposleni (pogost naziv: tehnični 
direktor);

- menedžerji, ki vodijo manjše organizacije (podjetja…), ki take storitve zagotavljajo drugim;
- managerji javnih institucij, ki niso javna uprava (tudi večjih organizacij) kot so npr. direktor g j j j j p ( j g j) p

centra za socialno delo, direktor ZZZS, direktor zdravstvenega doma. 

14 Menedžerji v gostinstvu, trgovini in drugih storitvah
- menedžerji, ki so odgovorni za menedžment proizvodnje izdelkov ali storitev, ki jih 

proizvajajo ali zagotavljajo organizacije v katerih so zaposleni;proizvajajo ali zagotavljajo organizacije, v katerih so zaposleni;
- menedžerji, ki vodijo manjše organizacije (podjetja…), ki take storitve zagotavljajo drugim;
- direktor velikega podjetja npr. trgovske verige se razvrsti v 1120.
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Obravnava nekaterih poklicev v SKP-08
Strokovnjaki

š SPotrebna raven znanja glede na šolski sistem v RS
- kot okvirno vodilo praviloma za večino poklicev: visokošolska univerzitetna izobrazba, 

magisterij in doktorat znanosti; lahko tudi: (višješolska,višješolska strokovna),visokošolska 
strokovna izobrazba (POZOR: upoštevati tudi znanje pridobljeno z neformalnim 
izobraževanjem in delovnimi izkušnjami). 

- so izjeme: npr. novinarji, pomočniki vzgojiteljev v predšolski vzgoji, učitelji v neformalnem 
izobraževanju, umetniški ustvarjalci…

- Medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki/zdravstveniki (poudarek je na vrsti in 
zahtevnosti dela, zaradi danih okoliščin so bile potrebne poenostavitve izjemoma “dodali” 
tarifne razrede)
- v 3221: medicinska sestra (bolj zahtevna dela) – V. tarifni razred( j )
- v 2221: medicinska sestra (zelo zahtevna dela) in medicinska sestra (visoko zahtevna dela) 

– VI. in VII. tarifni razred 
- v 2221: medicinska sestra (visoko zahtevna dela) - VII. tarifni razred 

- Srednješolski učitelji – glede na predmet, ki ga poučujejo:
- 2331 Učitelji splošno izobraževalnih predmetov v srednjih šolah in vzgojitelji v dijaških 

domovih
2321 Učitelji in sodelavci za poučevanje poklicno specifičnih predmetov in vsebin- 2321 Učitelji in sodelavci za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov in vsebin 
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Obravnava nekaterih poklicev v SKP-08
Nadzorniki, delovodje, skupinovodje

• če pretežno ne opravljajo enakega dela kot delavci, ki jih vodijo ali 
nadzirajo, ampak pretežno le nadzorujejo ali vodijo te delavce, se jih razvrsti 

k i kliv skupine poklicev 
312 Nadzorniki v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu

- 3121 Rudarski nadzorniki
- 3122 Nadzorniki v predelovalnih dejavnostih3122 Nadzorniki v predelovalnih dejavnostih
- 3123 Gradbeni nadzorniki

• če opravljajo pretežno enako delo kot delavci, ki jih vodijo, se jih razvrsti kot p j j p , j j , j
delavce, ki jih vodijo;
- nekatere enote so vključene v e-iskalnik SKP:

primeri: delovodja zaključnih del → 7129 Gradbinci zaključnih del ipd., d.n.
zidarski skupinovodja → 7112 Zidarji ipd.
trgovski poslovodja → 5222 Trgovski poslovodje
dimnikarski delovodja → 7133 Dimnikarji, čistilci fasad
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Obravnava nekaterih poklicev v SKP-08
Prodajalci

SKP-V2:
5221 Prodajalci v trgovinah, na     

stojnicah,  demonstratorji
5221 00 Prodajalci v trgovinah na

SKP-08:
52 Prodajalci

521 Poulični prodajalci hrane, prodajalci na stojnicah
5211 Prodajalci na stojnicah5221.00  Prodajalci v trgovinah, na     

stojnicah, demonstratorji, n.o.   
5221.01 Trgovski poslovodja 
5221.02 Demonstrator za prodajo   
5221 03 Prodajalec

5211 Prodajalci na stojnicah
5212 Poulični prodajalci hrane

522 Prodajalci v trgovinah
5221 Trgovci v lastnih trgovinah
5222 Trgovski poslovodje5221.03 Prodajalec

5222 Akviziterji, prodajalci po telefonu 
5222.00  Akviziterji, prodajalci po     

telefonu, n.o.  
5222 01 Akviziter

5222 Trgovski poslovodje
5223 Prodajalci

523 Blagajniki, prodajalci vstopnic ipd.
5230 Blagajniki, prodajalci vstopnic ipd.

524 Drugi prodajalci ipd5222.01 Akviziter 
5222.02 Prodajalec po telefonu   
5222.03 Voznik, prodajalec

5223 Cvetličarji
5223 00 Cvetličarji n o

524 Drugi prodajalci ipd.
5241 Modeli ipd.
5242 Demonstratorji za prodajo
5243 Prodajalci po domovih
5244 Prodajalci po telefonu5223.00 Cvetličarji, n.o.   

5223.01 Cvetličar
5244 Prodajalci po telefonu
5245 Prodajalci na bencinskih črpalkah
5246 Prodajalci hitre hrane (za strežnim pultom)
5249 Prodajalci/prodajalke ipd., d. n.
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Obravnava nekaterih poklicev v SKP-08
Prodajalci

5211 Prodajalci na stojnicah = na stojnicah, prodajajo izdelke, ki so namenjeni takojšnji  
uporabi (meso, mlečni izdelki, sadje, zelenjava)

→ branjevec na tržnici

5212 Poulični prodajalci hrane: prodajajo že pripravljeno toplo ali hladno hrano ali 
pijačo na javnih mestih kot so ulice ali prireditvenih (športne dvorane, avtobusne in j j (
železniške postaje, cirkusi ipd.); pripomočki: prodajni avtomati, vozički, pladnji ipd.

5221 Trgovci v lastnih trgovinah: lastniki manjših trgovin, ki prodajajo

5246 Prodajalci hitre hrane (za strežnim pultom); pripravljajo, strežejo in prodajajo 
→ prodajalec bureka, McDonald‘s 
(razlika z 9411 Pripravljalci hitre hrane: samo pripravljajo hitro hrano; ne 
strežejo in ne prodajajo)strežejo in ne prodajajo)
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N j t jš k i šč jNajpogostejše napake pri razvrščanju 
poklicev 

- Računovodje:

Računovodja; računovodja za večje družbe in zavode
→ 2411 Strokovnjaki za računovodstvo, revizijo ipd.; 

Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode: 
→ 3313 Knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu;j g j ;

Uradnik v knjigovodstvu, uradnik v računovodstvu 
4311 Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu;→ 4311 Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu;
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N j t jš k i šč jNajpogostejše napake pri razvrščanju 
poklicev 

- Organizator dela v proizvodnem procesu (to ni delovodja)Organizator dela v proizvodnem procesu (to ni delovodja) 

→ 2421 Analitiki poslovnih procesov in organizacije dela:

Analitiki poslovnih procesov in organizacije dela pomagajo organizacijam 
dosegati večjo učinkovitost in reševati organizacijske težave. Preučujejo 
organizacijske strukture, metode, sisteme in postopke.

- Zobotehnik 
→ 3214 Tehniki zobne protetike ortopedskih in drugih zdravstvenih→ 3214 Tehniki zobne protetike, ortopedskih in drugih zdravstvenih 
pripomočkov (ni zootehnik)
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Najpogostejše napake pri razvrščanju 
poklicev p

• 7. in 8. glavna skupina:

- 7 Poklici za neindustrijski način dela
šiviljec (ž. šivilja); šiviljec za neindustrijski način dela
→  7531 Krojači, šiviljci, izdelovalci usnjenih in krznenih oblačil, j j j

klobučarji ipd. 

- 8 Upravljavci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in sestavljavci 
- industrijski način proizvodnje 

Šiviljec, industrijski način dela: 
→  8153 Upravljavci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, 

krzna ipd.  
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V k lik i bil č d l čiti k d KLASIUSV kolikor ni bilo mogoče določiti kode po KLASIUS 
ali SKP-08 se obrnite na klasius-skp.surs@gov.si

KLASIUS
• na katero klasifikacijo se vprašanje nanaša 

(npr : KLASIUS SRV; KLASIUS P)

SKP-08
• na katero klasifikacijo (npr. SKP-08) se 

vprašanje nanaša(npr.: KLASIUS-SRV; KLASIUS-P),
• ključne podatke o javno veljavni izobrazbi 

osebe, za katero vam  ni uspelo določiti kod po 
KLASIUS-u, in sicer:

vprašanje nanaša, 
• naziv oz. ime dela, delovnega mesta oz. 

poklica, ki mu ne morete določiti 4-mestne kode 
po SKP-08, 

– ime izobraževalnega/študijskega programa, 
– naziv izobrazbe oz. strokovni ali znanstveni 

naslov, če je le mogoče, tudi
– letnico pridobitve javno veljavne izobrazbe,

• kratek opis dela (delovnega mesta) ter 
izobrazbene/kvalifikacijske pogoje za opravljanje 
tega dela (delovnega mesta), 

• ime in priimek kontaktne osebe in njeno letnico pridobitve javno veljavne izobrazbe, 
– šolo oz. izobraževalni zavod, 
– vrsto in/ali stopnjo izobrazbe, če je ta 

navedena na listini.

p j
telefonsko številko, ki jo bo Statistični urad RS 
lahko poklical in pridobil dodatna pojasnila, če jih 
bo potreboval. 

• ime in priimek kontaktne osebe in njeno 
telefonsko številko, da jo bo Statistični urad RS 
lahko poklical in pridobil dodatna pojasnila, če jih 
bo potreboval.

>> več inwww.stat.si/klasius >> več info nwww.stat.si/skp48



ŠHVALA ZA VAŠO POZORNOST!

Več informacij na spletnem naslovu:
t t i/kl iwww.stat.si/klasius

www.stat.si/skp

E-pošta: klasius-skp.surs@gov.si
Informacijsko središče tel.: (01) 241 51 04
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