Pojasnilo v zvezi z uporabo klasifikacije KLASIUS-P-16 pri razvrščanju aktivnosti in
izidov izobraževanja in usposabljanja v podrobno področje 0917 Tradicionalna in
dopolnilna medicina in terapija po tej klasifikaciji
V pojasnilu je razloženo, kako se po klasifikaciji KLASIUS-P-16 razvrščajo aktivnosti in izidi
izobraževanja in usposabljanja, kadar ti v izobraževalni vsebini obsegajo predmet/predmete s
področja »tradicionalne in dopolnilne medicine in terapije«. Za podporo pravilni uporabi
klasifikacijske kategorije podrobno področje 0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in
terapija iz klasifikacije KLASIUS-P-16 je v prilogi k pojasnilu povzeto še, za kakšne namene
se uporablja klasifikacijski sistem KLASIUS, za kakšne pa klasifikacija SKD-2008.
Klasifikacijska kategorija podrobno področje 0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in
terapija iz klasifikacije KLASIUS-P-16 se pri razvrščanju programov, tečajev ali drugih oblik
aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja po tej klasifikaciji uporablja:
 neodvisno od morebitne regulacije izvajanja dejavnosti tradicionalne in dopolnilne
medicine in terapije kot gospodarske dejavnosti, tj. dejavnosti, ki jo izvaja pravna
oseba ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik; posameznik, ki samostojno
izvaja zdravilsko dejavnost);
 neodvisno od kategorij in pravil za razvrščanje dejavnosti pravnih ali fizičnih oseb po
Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008);
 neodvisno od razvrščanja enot v Poslovnem registru Slovenije po SKD 2008.
Načela za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja po KLASIUS-P-16
so pri razvrščanju v podrobno področje 0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in
terapija enaka kot pri razvrščanju v preostale klasifikacijske kategorije (podrobna področja s
4-mestnimi kodnimi oznakami). Temeljna načela so ta:
 programi in druge aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja se razvrstijo v
področja glede na glavno predmetnospecifično izobraževalno vsebino
(predmet/predmete); to določa podrobno področje, tj. področje, ki mu je namenjena
večina oziroma dominantni delež (tj. več kot 50 %) kreditnih točk ali »načrtovanega
obsega pouka – študija«;
 predmetnospecifične vsebine so faktografska, praktična in teoretična znanja, ki se
usvojijo s programom in priznajo s kvalifikacijo;
 posamezni aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja spadajo v isto področje,
če je njihova glavna predmetnospecifična vsebina enaka ali ustrezno podobna;
 podobnost predmetnospecifičnih vsebin se ugotavlja na podlagi meril, ki so bila tudi
sicer uporabljena za oblikovanje strukture klasifikacije, ta so:
o teoretična vsebina (ta se nanaša na ideje in koncept, ki so predmet obravnave v
okviru aktivnosti izobraževanja in usposabljanja);
o namen učenja (ta se nanaša na cilj spretnosti in znanj, ki se pridobijo s pomočjo
aktivnosti izobraževanja in usposabljanja),
o predmet zanimanja (to je pojavov, problemov in bistva, ki so predmet učenja.
To so "stvari", h katerim so dijaki oz. študenti usmerjeni, ko se učijo
uporabljati znanje in spretnost, npr. matematični problemi, popravila potrebna
vozila, ljudje z določeno boleznijo);
o metode in tehnike (te se nanašajo na posebne postopke za uporabo spretnosti in
znanja, pridobljenega s pomočjo aktivnosti izobraževanja in usposabljanja. To

1

so npr. koraki pri reševanju matematičnih problemov, tehnike popravljanja
vozila ali postopki zdravljenja bolezni;
o orodja in oprema (to je instrumentov in izvedb, ki se jih posameznik v okviru
aktivnosti izobraževanja in usposabljanja nauči uporabljati in z njimi delati).
Opis podrobnega področja 0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija, podan v
metodoloških pojasnilih Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja z oznako
MP-KLASIUS-2.1, je v celoti povzet po mednarodni standardni klasifikaciji področij
izobraževanja ISCED-F 2013, in je takšen:
0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija
Podrobno področje 0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija obsega
predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na »alternativno medicino«.
V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja
z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino:
Akupunktura in orientalska medicina
Aromaterapija
Ajurvedska medicina
Zeliščarstvo
Herbologija
Holistična medicina
Homeopatska medicina
Tradicionalna medicina, npr. kitajska
Pri razvrščanju izobraževalnih aktivnosti oz. izidov izobraževanja in usposabljanja, ki
vsebujejo na primer predmet »aromaterapija«, je treba, da bodo upoštevana navedena
metodološka pojasnila in načela razvrščanja in uporabe KLASIUS-P-16, ravnati tako:




če je »aromaterapija« glavna (tj. dominantna) predmetnospecifična vsebina
aktivnosti/izida izobraževanja in usposabljanja in je namen učenja oz. cilj spretnosti
in znanj, ki se pridobijo s to aktivnostjo oz. izidom, ugotavljanje in zdravljenje
bolezni kot oblike izvajanja komplementarne terapije ali alternativne medicine, se taka
aktivnost/izid izobraževanja in usposabljanja razvrsti v podrobno področje 0917
Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija (po KLASIUS-P-16);
če »aromaterapija« ni glavna (tj. dominantna) predmetnospecifična vsebina
aktivnosti/izida izobraževanja in usposabljanja in/ali namen učenja in cilj spretnosti in
znanj, ki se pridobijo s to aktivnostjo oz. izidom, ni izvajanje zdravljenja kot oblike
komplementarne terapije ali alternativne medicine, temveč je na primer namenjeno
izvajanju tehnik aromaterapevtske masaže za izboljševanje dobrega počutja strank, se
taka aktivnost oz. tak izid izobraževanja in usposabljanja razvrsti v podrobno področje
1012 Frizerske in druge lepotilne storitve.

Skrbniški odbor KLASIUS; 4. seja, 12. 12. 2018
Priloga: Povzetek opisov namena uporabe klasifikacijskega sistema KLASIUS-a in namena
uporabe klasifikacije SKD-2008
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PRILOGA
Povzetek opisov namena uporabe klasifikacijskega sistema KLASIUS-a in namena uporabe
klasifikacije SKD-2008
KLASIUS
Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS), katerega del je tudi
klasifikacija KLASIUS-P-16, je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za
evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, posredovanje in izkazovanje statističnoanalitičnih
podatkov. KLASIUS je orodje za razvrščanje aktivnosti oz. izidov izobraževanja in
usposabljanja, tj. programov za pridobitev javno veljavne izobrazbe, programov za
izpopolnjevanje in tudi drugih oblik aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja.
Namenjen je zagotavljanju konsistentnih in mednarodno primerljivih podatkov o
vključenosti prebivalstva v izobraževanje in usposabljanje ter tudi za spremljanje
izobrazbene sestave prebivalstva.
(Povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja, Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17 in po Metodoloških pojasnilih
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja z oznako MP-KLASIUS-2.1)

SKD 2008
Standardna klasifikacija dejavnosti 2008 (SKD 2008) je obvezen nacionalni standard, ki
se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih
delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registrov, evidenc,
podatkovnih baz ipd.) ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni
ravni.
(Povzeto po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti; Uradni list RS, št. 69/2007 in št.
17/2008; neuradno prečiščeno besedilo).
SKD 2008 in Poslovni register Slovenije (PRS)
Poslovni register Slovenije oz. na kratko »poslovni register« je osrednja baza podatkov o vseh
poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali
nepridobitno dejavnost, in o njihovih delih ter o podružnicah tujih podjetij, kot jih določa
zakon, ki ureja gospodarske družbe.
Enotam poslovnega registra se določi številčna oznaka (šifra) dejavnosti, in sicer v
skladu s SKD; določi jo AJPES pri vpisu poslovnega subjekta v poslovni register (in ob
morebitni spremembi), in sicer na podlagi podatkov, ki jih prejme od enote poslovnega
registra.
(Povzeto po Zakonu o poslovnem registru Slovenije; Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 –
ZSReg-B, 19/15 in 54/17).
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