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METODOLOŠKA POJASNILA K PRETVORNIKU  
MED ŠIFRANTOM PSI ZRSZ IN KLASIUS1   

 
 
A. UVOD  
 
Statistični urad RS je pripravil povezovalno tabelo med Šifrantom poklicne in strokovne izobrazbe 
Zavoda RS za zaposlovanje2 (v nadaljnjem besedilu: Šifrant PSI ZRSZ) ter klasifikacijama, ki 
sestavljata KLASIUS3 – to sta Klasifikacija vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov (KLASIUS-SRV)  in 
Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov (KLASIUS-P).  
 
Povezovalne tabele - t. i. pretvorniki - omogočajo primerjanje (statističnih) podatkov, ki so zbrani in 
predstavljeni z uporabo različnih klasifikacij. Pretvorniki med klasifikacijami so pripomočki, s pomočjo 
katerih pretvorimo kategorije izvorne klasifikacije v kategorije ciljne klasifikacije.        
 
Pretvornik med Šifrantom PSI ZRSZ in KLASIUS4 (v nadaljnjem besedilu: pretvornik) je pripomoček za 
uporabo KLASIUS-a v državni  statistiki, hkrati pa je tudi ključni pripomoček za podporo uvedbe in 
uporabe KLASIUS-a v uradnih oz. administrativnih evidencah in postopkih na Zavodu RS za 
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ).      
 
Statistični urad RS (SURS) je sicer že pred tem pripravil dve sorodni nepovezani delni različici 
pretvornikov enot Šifranta PSI ZRSZ, ki sta bili uporabljeni pri obdelavi podatkov v popisih 
prebivalstva. Za potrebe popisa prebivalstva v letu 2002 je bila pripravljena pretvorba enot Šifranta 
PSI ZRSZ v t. i. kategorije področij izobraževanja po ISCED 1997 Fields of education, za potrebe 
popisa prebivalstva v letu 2011 pa je bila pripravljena pretvorba enot v kategorije po KLASIUS-SRV.  
 
Pristop k pripravi pretvornika in značilnosti pretvornika se razlikujejo od pristopa in značilnosti 
omenjenih predhodnih sorodnih različic pretvornikov. Izpostaviti velja, da ta novi pretvornik: 

• obsega pretvorbo vseh enot Šifranta PSI ZRSZ oz. njegove zadnje veljavne posodobitve iz 
februarja 2012;    

• da je vsaka enota Šifranta PSI ZRSZ vzporedno pretvorjena v kategorijo po KLASIUS-SRV in 
v kategorijo po KLASIUS-P, pri čemer je pretvorba v kategorije KLASIUS-P pripravljena na 
dva načina:  

o kot enolična pretvorba - tj. pretvorba 1:1 - po načelu (objektivne/domnevne) 
pretežnostne skladnosti in 

o kot večlična pretvorba - tj. pretvorba 1:N - v primerih, v katerih obstaja 
(objektivno/domnevno) več možnosti razvrstitve;          

• da je pri pretvorbi kot osnova primarno upoštevana razvrstitev programov/nazivov izobrazbe 
po KLASIUS-u, ki je bila izvedena v izvornem administrativnem okolju in ki je razvidna s 
pomočjo e-iskalnika KLASIUS (po stanju Statistične podatkovne zbirke KLASIUS, na kateri 
deluje e-iskalnik KLASIUS5: avgust 2012).   

 
Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe ZRSZ je nastal iz Šifranta poklicev, ki je bil pripomoček 
strokovnih služb za zaposlovanje od leta 1970 dalje. Po uveljavitvi Uredbe o uvedbi in uporabi 
                                                 
1 Metodološka pojasnila k Pretvorniku med Šifrantom PSI ZRSZ in KLASIUS se nanašajo na Pretvornik med 
Šifrantom PSI ZRSZ in KLASIUS z datumsko oznako: 26. 10. 2012.     
2 Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe je dostopen na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:  
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/sifranti_klasifikacije (prevzeto: 9. 11. 2012).  
3 Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja; Uradni list RS, št. 
46/2006;  http://www.stat.si/klasius/ (prevzeto: 9. 11. 2012).  
4 Pretvornik med PSI ZRSZ IN KLASIUS, datum/verzija: 26. 10. 2012. Pretvornik je dostopen v okviru rubrike 
»Pripomočki/Pretvorniki« na e-naslovu: http://www.stat.si/klasius/   
5 Klasius (http://www.stat.si/klasius/ prevzeto: 9. 11. 2012). 
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standarne klasifikacije poklicev6, tj. od leta 1997 dalje, je ZRSZ ta šifrant začel uporabljati kot ključno 
orodje za evidentiranje izobrazbe. Pri posodabljanju je ZRSZ v šifrant začel dosledneje vnašati enote, 
ki so bile bodisi dejanski bodisi prilagojeni (preoblikovani) nazivi izobrazbe. Glede na prvotni namen 
šifranta, kasnejšo spremembo namembnosti in težave pri vzdrževanju, enote (kategorije) Šifranta PSI 
ZRSZ niso enoznačne.   
 
V pretvorniku so zaradi specifičnih operativnih potreb ZRSZ po KLASIUS-u razvrščene vse enote 
Šifranta PSI ZRSZ, torej tudi tiste enote šifranta, za katere se domneva, da niso uradni nazivi izobrazb 
oz. da niso preoblikovani uradni nazivi izobrazb. Pri uporabi pretvornika je treba to dejstvo 
ustrezno upoštevati.              
 
Pretvornik med PSI ZRSZ in KLASIUS ter Metodološko pojasnilo k Pretvorniku med PSI ZRSZ in 
KLASIUS temeljita na podatkih Statistične podatkovne zbirke KLASIUS oz. na t. i. e-iskalniku 
KLASIUS7, po stanju v avgustu 2012.       
 
SURS bo obstoječo Statistično podatkovno zbirko KLASIUS oz. e-iskalnik KLASIUS še nadalje 
posodabljal. V e-iskalnik KLASIUS bo predvidoma letno - skladno z možnostmi - vnašal podatke o 
starih in novih izobraževalnih programih ter nazivih izobrazbe, vključno s kodami po KLASIUS-u, ki se 
programom praviloma določajo že v postopkih priprav in akreditacij v izvornem administrativnem 
okolju. Pri morebitnem naknadnem primerjanju enot Šifranta PSI ZRSZ z enotami v e-iskalniku 
KLASIUS, ki bo vključeval posodobitve, bo lahko prišlo do odstopanj pri posameznih ugotovitvah, na 
katerih sicer temeljijo povezave oz. Pretvornik med Šifrantom PSI ZRSZ in KLASIUS (datum/verzija: 
26. 10. 2012), kar pa ne zadrži ali omejuje nadaljnje uporabe tega pretvornika.                     
 
 
B. SPLOŠNE UGOTOVITVE IN POJASNILA  
 
Enote Šifranta PSI ZRSZ 
Enote Šifranta PSI ZRSZ naj bi bili nazivi poklicne oz. strokovne izobrazbe. Enote v Statistični 
podatkovni zbirki KLASIUS, na kateri deluje e-iskalnik KLASIUS, so javno veljavni programi 
izobraževanja s pripadajočimi nazivi izobrazbe oz. s pripadajočimi strokovnimi/znanstvenimi naslovi. 
Programi (bodisi aktualni bodisi tisti stari, ki so že vključeni v omenjeno statistično podatkovno zbirko), 
so bili praviloma predhodno razvrščeni po KLASIUS-SRV in po KLASIUS-P v izvornem 
administrativnem okolju oz. v postopkih akreditacije8.                 
 
Pri pregledu – primerjavi enot Šifranta PSI ZRSZ z enotami v e-iskalniku KLASIUS (po stanju 
Statistične podatkovne zbirke KLASIUS v avgustu 2012), so bila na splošno ugotovljena naslednja 
dejstva:  

• nekatere enote v Šifrantu PSI ZRSZ so skladne z enotami v e-iskalniku KLASIUS, in sicer 
popolnoma ali v sprejemljivo prepoznavni meri;  

• nekatere enote iz Šifranta PSI ZRSZ niso skladne - prepoznavne v primerjavi z enotami v e-
iskalniku KLASIUS.  

 
Zaradi izvora, razvoja, načina vzdrževanja ter namena uporabe Šifranta PSI ZRSZ imajo enote v 
Šifrantu PSI ZRSZ zelo različen pomen. Poleg tega, da so to dejansko nazivi izobrazbe, pridobljeni z 
javno veljavnimi izobraževalnimi programi, so to še:  

• izpeljanke, sestavljanke oz.  preoblikovanke dejanskih nazivov izobrazbe oz. uradnih 
strokovnih in znanstvenih naslovov; 

• »poimenovanja del in nalog, ki bi jih lahko opravljal, kdor je končal izobraževanje po programu 
oz. smeri izobraževanja« (po Programskih zasnovah za oblikovanje vzgojno izobraževalnih 
programov oz. po Zakonu o usmerjenem izobraževanju; neodvisno od tega, ali je bil program 
dejansko izdelan ali ne, idr.);  

• poimenovanja poklicev (iz t.i. nomenklatur poklicev in drugih virov).     
       

                                                 
6 Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev, Uradni list RS, št. 28/1997. 
7 E-iskalnik KLASIUS, rubrika »Navodilo« na naslovu http://www.stat.si/klasius/    
8 Podrobnejše informacije o KLASIUS-u kot tudi o Statistični podatkovni zbirki KLASIUS, na kateri deluje e-
iskalnik KLASIUS, so dostopne na spletni strani SURS-a: http://www.stat.si/klasius/ (prevzeto: 9. 11. 2012). 
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Struktura šifre enot Šifranta PSI ZRSZ 
• prva številka označuje »stopnjo izobrazbe« (1–8; izjema je številka 9, ki označuje vse 

bolonjske študije neodvisno od stopnje); 
• druga in tretja številka označujeta »skupino« (01–99), in sicer z vsebinsko predmetno-

specifičnega vidika (npr. 01 = Pridelovalci rastlin; 11 = Lesarji; 25 Elektrikarji …); 
• četrta in peta številka označujeta posamezen naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe znotraj 

skupine. 
 
Splošni pristop k pretvorbi enot Šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS 

• Pretvorba enot Šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-SRV: 
o pri ugotovljenem popolnem ujemanju - skladnosti in/ali pri zelo veliki skladnosti  med 

enoto Šifranta SPZ ZRSZ in enoto v e-iskalniku KLASIUS je bila koda KLASIUS-SRV 
določena glede na kodo KLASIUS-SRV v e-iskalniku KLASIUS; 

o če ujemanje - skladnost ni bila ugotovljena, je bila izvedena t. i. enostavna sistemska 
stopenjska pretvorba; 

o po potrebi oz. v odvisnosti od značilnosti posamezne enote so bile izvedene povsem 
individualne pretvorbe.  

 
• Pretvorba enot Šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-P: 

o pri ugotovljenem popolnem ujemanju - skladnosti in/ali pri zelo veliki skladnosti  med 
enoto Šifranta SPZ ZRSZ in enoto v e-iskalniku KLASIUS je bila koda KLASIUS-P 
določena glede na kodo KLASIUS-P v e-iskalniku KLASIUS; 

o če ujemanje – skladnost ni bila ugotovljena, je bila izvedena t. i. enostavna sistemska 
področna pretvorba; 

o enote Šifranta PSI ZRSZ, ki imajo na drugem do tretjem mestu v šifri številko/oznako »99 
Nerazporejeno« (x99xx), so bile po KLASIUS-P pretvorjene v kategorijo »999 
Neopredeljeno po podrobnem področju«, razen v primerih, ko je bila tovrstna enota 
Šifranta PSI ZRSZ v e-iskalniku KLASIUS prepoznana kot dejanski program/naziv 
izobrazbe. V tem primeru je bila pretvorba določena glede na kodo KLASIUS-P v e-
iskalniku KLASIUS; 

o po potrebi oz. v odvisnosti od značilnosti posamezne enote so bile izvedene povsem 
individualne pretvorbe, pri čemer se je sledilo načelu pretežnosti ter opisom kategorij 
KLASIUS-P.     

 
V podporo odločitvam pri določitvi posameznih (predvsem individualnih) pretvorb so bili 
uporabljeni različni razpoložljivi viri, npr. Programske zasnove za oblikovanje vzgojno- 
izobraževalnih programov v usmerjenem izobraževanju, 1989 (v nadaljnjem besedilu: PROZA 
1989); posamezne letne objave za vpise v šolska in študijska leta; publikacije s starejšimi 
različicami šifranta poklicev oz. šifranta PSI ZRSZ; publikacija Srednješolsko izobraževanje v RS 
1990–1996 ter drugi viri.                  

 
Pojasnilo »enostavne sistemske stopenjske pretvorbe«    

• Enostavna sistemska stopenjska pretvorba je postopek, po katerem se je enoto Šifranta PSI 
ZRSZ pretvorilo v kategorijo KLASIUS-SRV zgolj na podlagi vrednosti - številke v delu šifre, ki 
izraža stopnjo izobrazbe po »Pregledu stopenj izobrazb«, ki ga je ZRSZ navedel v pojasnilih k  
šifrantu9.       
Na primer: enoto Šifranta PSI ZRSZ, ki ima na prvem mestu v šifri številko 3 (3xxxx), se je po 
KLASIUS-SRV pretvorilo v kategorijo 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna 
izobrazba.  
Opomba: po omenjenih pojasnilih ZRSZ številka 3 na prvem mestu v šifri označuje vsebino, 
navedeno v naslednjem izseku, ki sledi: 

 
Izsek iz Pregleda stopenj izobrazbe v Šifrantu poklicne in strokovne izobrazbe   
Stopnja izobrazbe Stopnja izobrazbe pred 

prenovo sistema 
izobraževanja 

Stopnja izobrazbe po prenovi 
sistema izobraževanja 

3 Dveletno poklicno ali strokovno 
izobraževanje  

Nižje poklicno izobraževanje  

                                                 
9 Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, oktober 2000, Zavod RS za zaposlovanje.   
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Pojasnilo »enostavne sistemske področne pretvorbe«  

• Enostavna sistemska področna pretvorba je postopek, po katerem se je enoto Šifranta PSI 
ZRSZ pretvorilo v kategorijo KLASIUS-P zgolj na podlagi vrednosti - števila v delu šifre, ki 
izraža umeščenost v skupino/področje po »Pregledu skupin«, ki jih je ZRSZ navedel v 
pojasnilih k šifrantu10.       
Na primer: enoto Šifranta PSI ZRSZ, ki ima na drugem do tretjem mestu v šifri številko 40 
(x40xx), se je po KLASIUS-P pretvorilo v kategorijo 542 Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in 
usnjarska tehnologija.  
Opomba: po omenjenih pojasnilih ZRSZ številka 40 na drugem do tretjem mestu v šifri 
označuje vsebino, navedeno v naslednjem izseku: 

 
Izsek iz Pregleda skupin Šifranta poklicne in strokovne izobrazbe 
 Predelava tekstila, kož, usnja in krzna 
40 Tekstilci 
41 Izdelovalci oblačil 
42 Usnjarji krznarji 
43 Izdelovalci obutve in usnjarske galanterije  
  
 
V nadaljevanju besedila so pojasnjene še nekatere posebnosti pretvorb enot Šifranta PSI ZRSZ v 
kategorije po KLASIUS, in sicer po sklopih enot, ki so po Šifrantu PSI ZRSZ označene s t. i. isto 
stopnjo izobrazbe.     
 
 
C. POSEBNOSTI PRETVORBE ENOT, OZNAČENIH  S STOPNJO IZOBRAZBE 1, PO ŠIFRANTU 
PSI ZRSZ 
 
Opis enot in stopnje izobrazbe po Šifrantu PSI ZRSZ  
Enote imajo na prvem mestu v šifri številko 1 (1xxxx). 
Pojasnilo: 1. stopnja izobrazbe po Šifrantu PSI ZRSZ: 

• osnovnošolska izobrazba  
 
Problematika pretvarjanja  
Ugotovitve: 

• veljajo splošne ugotovitve. 
Dodatno so zaznane še naslednje specifične ugotovitve: 

• nekatere enote iz Šifranta PSI ZRSZ, ki se v šifri začenjajo s številko 1 (1xxxx), so skladne  z 
enotami v e-iskalniku KLASIUS (oz. s popisanimi nazivi, pridobljenimi s starimi neaktivnimi 
programi), in sicer: 

o s t. i. programi USO I, ki so po KLASIUS-SRV razvrščeni v kategorijo 12099 
Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje 
nerazporejeno; 

o s programi, ki so po KLASIUS-SRV razvrščeni v kategorijo 13001 Nižje poklicno 
izobraževanje/nižja poklicna izobrazba; 

• nekatere enote iz Šifranta PSI ZRSZ niso skladne z enotami  ali prepoznane enote  v e-
iskalniku KLASIUS. 

 
Posebni pristopi k pretvorbi 
KLASIUS-SRV: 

• enote, ki so skladne s programi/nazivi izobrazbe v e-iskalniku KLASIUS, ki so po KLASIUS-
SRV razvrščeni v kategorijo 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba, so 
bile pretvorjene v kategorijo 13001;  

• enote, ki so skladne s programi/nazivi izobrazbe v e-iskalniku KLASIUS, ki so po KLASIUS-
SRV razvrščeni v kategorijo 12099 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska 
izobrazba, drugje nerazporejeno, so bile pretvorjene v kategorijo 12099;  

                                                 
10 Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, oktober 2000, Zavod RS za zaposlovanje.   
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• vse ostale enote šifranta PSI ZRSZ so bile po KLASIUS-SRV pretvorjene v kategorijo 12001 
Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba.     

 
Opomba: enostavna sistemska stopenjska pretvorba je/bi bila sicer naslednja:  

• enota 1xxxx po šifrantu PSI ZRSZ → kategorija 12001 Osnovnošolsko izobraževanje višje 
stopnje/osnovnošolska izobrazba po KLASIUS-SRV. 

 
KLASIUS-P:  

• uporabljen je opisani splošni pristop k pretvorbi enot Šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-
P.    

• Posebnosti: vse enote Šifranta PSI ZRSZ, ki so bile po KLASIUS-SRV pretvorjene v 
kategorijo 12001 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, so bile 
- zaradi obvezne povezave med nekaterimi kategorijami KLASIUS-SRV in KLASIUS-P -  po 
KLASIUS-P pretvorjene v kategorijo 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi.  

 
 
D. POSEBNOSTI PRETVORBE ENOT, OZNAČENIH S STOPNJO IZOBRAZBE 2, PO ŠIFRANTU 
PSI ZRSZ  
 
Opis/oznaka enot in stopnje izobrazbe po Šifrantu PSI ZRSZ  
Enote imajo na prvem mestu v šifri številko 2 (2xxxx). 
2. stopnja izobrazbe po Šifrantu PSI ZRSZ: 

• osnovnošolsko izobraževanje z 
dveletnimi poklicnimi tečaji (USO 
programi) 

 

 
 
Problematika pretvarjanja 
Ugotovitve:  

• veljajo splošne ugotovitve.  
 
Posebni pristopi k pretvorbi  
KLASIUS-SRV: 

• enote iz Šifranta PSI ZRSZ, ki so bile prepoznane v e-iskalniku KLASIUS kot enote s kodami 
KLASIUS-SRV 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba, so bile 
pretvorjene v to kodo (tj. v 13001); 

• enote, ki so bile v e-iskalniku KLASIUS prepoznane kot enote s kodami 12099 Osnovnošolsko 
izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno, so bile 
pretvorjene v to kodo (tj. v 12099);  

• ostale enote Šifranta ZRSZ, katerim se šifra začenja s številko 2 (2xxxx), se bile po KLASIUS-
SRV pretvorjene v kategorijo 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba. 

 
Opomba: enostavna sistemska (stopenjska) pretvorba je/bi bila sicer naslednja:  

• enota 2xxxx po Šifrantu PSI ZRSZ → kategorija 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja 
poklicna izobrazba po KLASIUS-SRV. 

 
 
KLASIUS-P: 

• uporabljen je opisani splošni pristop k pretvorbi enot Šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-
P.    

 
 
E. POSEBNOSTI PRETVORBE ENOT, OZNAČENIH S STOPNJO IZOBRAZBE 3, PO ŠIFRANTU 
ZRSZ 
 
Opis/oznaka enot in stopnje izobrazbe po Šifrantu PSI ZRSZ  
Enote imajo na prvem mestu v šifri številko 3 (3xxxx) 
3. stopnja izobrazbe po ZRSZ: 

• dveletno poklicno ali strokovno 
izobraževanje 

• nižje poklicno izobraževanje 
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Problematika pretvarjanja 
Ugotovitve: 

• veljajo splošne ugotovitve. 
Dodatno so zaznane še naslednje specifične ugotovitve: 

• nekatere od enot Šifranta PSI ZRSZ, ki se začnejo na prvem mestu v šifri s številko 3, so  
skladne (povsem ali v ustrezni prepoznavni meri) z enotami v e-iskalniku KLASIUS, ki imajo 
po KLASIUS-SRV kodo 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba.   

 
Posebni pristopi k pretvorbi  
KLASIUS-SRV  

• enote Šifranta PSI ZRSZ, ki so prepoznane v e-iskalniku KLASIUS kot enote s kodo 14001 
Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba po KLASIUS-SRV, so bile 
pretvorjene v kategorijo 14001; 

• vse preostale enote so bile po KLASIUS-SRV pretvorjene v kategorijo 13001 Nižje poklicno 
izobraževanje/nižja poklicna izobrazba. 

 
Opomba: enostavna sistemska (stopenjska) pretvorba je/bi bila naslednja:  

• enota 3xxxx po Šifrantu PSI ZRSZ → kategorija 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja 
poklicna izobrazba po KLASIUS-SRV. 
 

KLASIUS-P: 
• uporabljen je opisani splošni pristop k pretvorbi enot Šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-

P.    
 
 
Prikaz in pojasnilo primerov nekaterih problematičnih enot oz. pretvorb  
  
Primeri enot Šifranta PSI ZRSZ   

Šifra Naziv poklicne in strokovne izobrazbe po PSI ZRSZ 
KLASIUS-

SRV 
KLASIUS-P 

Pretvorba 1:1 
KLASIUS-P  

Pretvorba 1:N 
Stolpec 1 

 
Stolpec 2 

 
Stolpec 3 Stolpec 5 Stolpec 7 

34041 APRETER TEKSTILIJ 14001 542   

34042 BARVAR TEKSTILIJ 14001 542   

34043 BELILEC TEKSTILIJ 14001 542   

34044 TISKAR TEKSTILIJ 14001 542   

34045 KEMIČNI ČISTILEC IN PRALEC 14001 814   

 
 
Izseki izpisov programov/nazivov izobrazbe iz e-iskalnika KLASIUS   

Program  
Naziv izobrazbe, strokovni ali 

znanstveni naslov 
Zavod 

KLASIUS-
SRV 

KLASIUS-
P 

Apreter (tekstilij) apreter (tekstilij)   14001  542  
Plemenitilec (apreter, 
barvar, tiskar) plemenitilec (apreter, barvar, tiskar)   14001  542  

Tekstilni apreter tekstilni apreter   14001  542  
   
 

Program  
Naziv izobrazbe, strokovni ali 

znanstveni naslov 
Zavod 

KLASIUS-
SRV 

KLASIUS-
P 

Tekstilec, Kemični čistilec in 
vzdrževalec tekstilij  

kemični čistilec in vzdrževalec 
tekstilij   14001  814  

 
 
Pojasnilo: izpostavljeni primeri enot Šifranta PSI ZRSZ v pretvorniku niso pretvorjeni po načelu 
enostavne sistemske stopenjske pretvorbe (tj. 3xxxx po šifrantu PSI ZRSZ →  kategorija 13001 Nižje 
poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba po KLASIUS-SRV), temveč skladno s programi/nazivi 
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v e-iskalniku KLASIUS, s katerimi se ujemajo (npr. 34041 Apreter tekstilij po šifrantu PSI ZRSZ → 
kategorija 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba po KLASIUS-SRV).   
 
 
F. POSEBNOSTI PRETVORBE ENOT, OZNAČENIH S STOPNJO IZOBRAZBE 4, PO ŠIFRANTU 
ZRSZ  
 
Opis/oznaka enot in stopnje izobrazbe po Šifrantu PSI ZRSZ  
Enote imajo na prvem mestu v šifri številko 4 (4xxxx). 
4. stopnja izobrazbe po ZRSZ: 

• triletno poklicno ali strokovno 
izobraževanje 

• srednje poklicno izobraževanje 

 
Problematika pretvarjanja 
Ugotovitve: 

• veljajo splošne ugotovitve. 
Dodatno so zaznane še naslednje specifične ugotovitve: 

• nekatere od enot Šifranta PSI ZRSZ, ki se začnejo na prvem mestu v šifri s številko 4, so  
skladne oz. se prepoznavno ustrezno ujemajo z enotami v e-iskalniku KLASIUS, ki imajo po 
KLASIUS-SRV kodo 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba.   

 
Posebni pristopi k pretvorbi  
KLASIUS-SRV:  

• enote šifranta PSI ZRSZ, ki so prepoznane v e-iskalniku KLASIUS kot enote s kodami 13001 
Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba, so bile pretvorjene v kategorijo 13001; 

• vse preostale enote so bile po KLASIUS-SRV pretvorjene v kategorijo 14001 Srednje poklicno 
izobraževanje/srednja poklicna izobrazba. 

 
Opomba: enostavna sistemska (stopenjska) pretvorba je/bi bila sicer naslednja: 

• enota 4xxxx po šifrantu PSI ZRSZ → kategorija 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja 
poklicna izobrazba po KLASIUS-SRV. 
 

KLASIUS-P: 
• uporabljen je opisani splošni pristop k pretvorbi enot Šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-

P.    
 
 
Prikaz in pojasnilo primerov nekaterih problematičnih enot oz. pretvorb  
 
Primeri enot Šifranta PSI ZRSZ   

Šifra Naziv poklicne in strokovne izobrazbe po PSI ZRSZ 
KLASIUS-

SRV 
KLASIUS-P 

Pretvorba 1:1 
KLASIUS-P  

Pretvorba 1:N 
Stolpec 1 

 
Stolpec 2 

 
Stolpec 3 Stolpec 5 Stolpec 7 

40522 PREDELOVALEC MESA 13001 541   

40524 PREDELOVALEC RIB 14001 541   

 
Pojasnilo: v e-iskalniku KLASIUS je (star) program, ki je omogočal pridobiti naziv izobrazbe 
»pridelovalec mesa«; program je bil v administrativnem okolju razvrščen po KLASIUS-SRV v 13001. 
Skladno s tem je izvedena tudi pretvorba v pretvorniku. Po enostavni sistemski stopenjski pretvorbi bi 
se enoto po KLASIUS-SRV pretvorilo v kategorijo 14001.  
V e-iskalniku KLASIUS pa ni programa in naziva izobrazbe »predelovalec rib« (verjetna razloga sta 
dva: program oz. naziv ne obstaja (gre torej za poklic); program oz. naziv še ni bil evidentiran v okviru 
aktivnosti popisovanja starih programov). Posledično je bila ta enota šifranta v kategorijo KLASIUS-
SRV pretvorjena po načelu enostavne sistemske stopenjske pretvorbe (enota 4xxxx po šifrantu PSI 
ZRSZ → kategorija 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba po KLASIUS-
SRV).    
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Primeri enot Šifranta PSI ZRSZ   

Šifra Naziv poklicne in strokovne izobrazbe po PSI ZRSZ 
KLASIUS-

SRV 
KLASIUS-P 

Pretvorba 1:1 
KLASIUS-P  

Pretvorba 1:N 
Stolpec 1 

 
Stolpec 2 

 Stolpec 3 Stolpec 5 Stolpec 7 

41604 RUDAR 14001 544   

42711 TELEFONIST 14001 346   

43321 KAMNOSEK 14001 215   

 
Pojasnilo: v e-iskalniku KLASIUS je več programov, ki dajejo te iste nazive izobrazbe. Npr. dva 
različna programa, ki dajeta naziv »rudar« (pri čemer sta po KLASIUS-SRV razvrščena: eden v 
kategorijo 13001, eden v kategorijo 14001), dva različna programa, ki dajeta naziv »telefonist« (velja 
enako glede razvrstitve po KLASIUS-SRV) ter trije različni programi, ki dajejo naziv »kamnosek« (tudi 
v tem primeru je eden po KLASIUS-SRV razvrščen v kategorijo 13003, dva pa v kategorijo 14001). V 
šifrantu PSI ZRSZ obstaja le po ena enota s takimi poimenovanji. Tovrstni primeri enot šifranta PSI 
ZRSZ so bili po KLASIUS-SRV vedno pretvorjeni v kategorijo, ki izraža višjo raven/stopnjo izobrazbe 
(npr. enota 41604 Rudar po šifrantu PSI ZRSZ → kategorija 14001 Srednje poklicno 
izobraževanje/srednja poklicna izobrazba po KLASIUS-SRV).  
 
 
G. POSEBNOSTI PRETVORBE ENOT, OZNAČENIH S STOPNJO IZOBRAZBE 5, PO ŠIFRANTU 
ZRSZ  
 
Opis/oznaka enot in stopnje izobrazbe po Šifrantu PSI ZRSZ  
Enote imajo na prvem mestu v šifri številko 5 (5xxxx). 
5. stopnja izobrazbe po Šifrantu ZRSZ: 

• štiriletno ali petletno srednje 
izobraževanje 

 

• gimnazijsko izobraževanje, 
• srednje poklicno-tehniško izobraževanje, 
• srednje tehniško in drugo strokovno 

izobraževanje 
 
     
Problematika pretvarjanja 
Ugotovitve: 

• veljajo splošne ugotovitve. 
Dodatno so zaznane še naslednje specifične ugotovitve: 

• v tem sklopu Šifranta PSI ZRSZ je zaznan večji obseg enot, ki niso prepoznavne v e-iskalniku 
KLASIUS. Razlogi so (verjetno) naslednji:  

o dosedanji popis starih srednješolskih programov ni pokril vsega obdobja (popisani še 
niso programi iz obdobja veljavnosti Zakona o usmerjenem izobraževanju oz. vpisa v 
1. letnike programov od leta 1981 do leta 1990); 

o v Šifrant PSI ZRSZ so bile vključene tudi enote - nazivi izobrazbe, ki bi se jih pridobilo 
s končanjem programov, ki dejansko nikoli niso bili izdelani (PROZA 1989). 

• V tem sklopu Šifranta PSI ZRSZ je zaznati tudi večji obseg enot, ki so poimenovanja 
»značilnih del in nalog oziroma poklicev, ki jih lahko opravlja, kdor je končal izobraževanje po 
določenem programu oz. smeri izobraževanja«. (Primer: v PROZI 1989 je kot ime triletnega 
poklicnega programa navedeno: »oblikovalec kovin«, kot strokovni naslov je navedeno: 
»oblikovalec kovin«, v šifrantu PSI ZRSZ pa so kot enote navedena/vključena še vsa »dela 
oz. poklici«, za katere ta program  izobražuje – to so: »strugar, frezalec, vrtalec, ostrilec 
brusilec, graver, orodjar, puškar, tehnični strojni risar«.  
Ključen problem pretvorb, ki je povezan z zgoraj navedenimi ugotovitvami, je, da se koda po 
KLASIUS-P pogosto ne dodeli programu/nazivu kot celoti, temveč posameznim »podenotam« 
- tj. posameznim »poklicem«. Teoretično in praktično to pomeni, da imajo ti lahko po 
KLASIUS-P drugačno kodo kot krovni program/naziv. V tovrstnih primerih oz. v tem sklopu 
enot šifranta PSI ZRSZ ni bilo mogoče zagotoviti povsem enotnega ravnanja oz. pristopa k 
pretvorbi. (Razlogi: način vzdrževanja Šifranta PSI ZRSZ; nepopoln popis oz. vključitev starih  
programov in nazivov izobrazbe v e-iskalnik KLASIUS.)                       
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Posebni pristopi k pretvorbi  
KLASIUS-SRV:  

• enote šifranta, ki pomenijo izobrazbo oz. nazive izobrazbe, ki so bili ali naj bi bili pridobljeni s t. 
i. programi za izpopolnjevanje po srednjem izobraževanju in ki so omogočili pridobiti naziv 
»specialist«, so bili po KLASIUS-SRV pretvorjeni v kategorijo 15001 Srednje tehniško in drugo 
strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba.  
Opomba: razvrščanje tovrstnih starih programov in nazivov ni eksplicitno omenjeno v 
Metodoloških pojasnilih KLASIUS11, je pa usklajeno s pristojnim ministrstvom.  

• Enote šifranta, ki pomenijo izobrazbo oz. izpeljanke nazivov izobrazbe, pridobljene po 
specifičnih programih Zakona o usmerjenem izobraževanju (programi kot so: Družboslovni in 
kulturni s smerema A - klasično-humanistična in B splošna; Naravoslovno-matematična 
dejavnost s smerema A - naravoslovni-matematični tehnik in B - splošnoizobraževalna) so bili 
po KLASIUS-SRV pretvorjeni v kategorijo 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja 
splošna izobrazba (to je skladno z navedbami in opisi kategorij v Metodoloških pojasnilih 
KLASIUS12).  

 
Opomba: enostavna sistemska (stopenjska) pretvorba je/bi bila sicer naslednja: 

• enota 5xxxx po Šifrantu PSI ZRSZ → kategorija 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno 
izobraževanje/srednja strokovna izobrazba po KLASIUS-SRV. 

 
KLASIUS-P: 

• uporabljen je opisani splošni pristop k pretvorbi enot Šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-
P.    

• Posebnosti: enote Šifranta PSI ZRSZ, ki so bile po KLASIUS-SRV pretvorjene v kategorijo 
15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba, so bile -  zaradi obvezne 
povezave med nekaterimi kategorijami KLASIUS-SRV in KLASIUS-P - po KLASIUS-P 
pretvorjene v kategorijo 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi.      

 
 
Prikaz in pojasnilo primerov nekaterih problematičnih enot oz. pretvorb  
 
Primeri enot Šifranta PSI ZRSZ   

Šifra Naziv poklicne in strokovne izobrazbe po PSI ZRSZ 
KLASIUS-

SRV 
KLASIUS-P 

Pretvorba 1:1 
KLASIUS-P  

Pretvorba 1:N 
Stolpec 1 

 
Stolpec 2 

 
Stolpec 3 Stolpec 5 Stolpec 7 

56102 LETALSKI TEHNIK 15001 521   

56111 STEVARD(ESA) 15001 840   

56304 ŠPEDITER 15001 840   

57005 CARINIK 15001 861   

 
Pojasnilo: programov/nazivov izobrazbe, ki bi imeli poimenovanja, kot so razvidna v zgornji 
preglednici, v e-iskalniku KLASIUS, ni. Iz različnih virov (predvsem PROZA 1989) se da razbrati, da so 
te enote bodisi poimenovanja del in nalog oz. poklicev, ki se jih opravlja, ko se zaključi določen 
program po Zakonu o usmerjenem izobraževanju (npr. poklic »carinik« po zaključku programa 
Ekonomsko komercialni tehnik, ki je sicer omogočal pridobiti naziv izobrazbe »ekonomski tehnik«), 
bodisi nazivi programov, ki sicer niso bili izdelani (npr. program za izpopolnjevanje po končanem 
programu strokovne izobrazbe (IZP) – Stevard, stevardesa).       
Tovrstne enote Šifranta PSI ZRSZ so bile pri pretvarjanju obravnavane tako, kot da bi bile dejanski 
nazivi izobrazbe. Pretvorba v kategorije KLASIUS-SRV je bila praviloma narejena po načelu 
enostavne sistemske stopenjske pretvorbe, pri pretvorbi v kategorije po KLASIUS-P se je - če je bilo le 
mogoče -  sledilo načelu enostavne sistemske področne pretvorbe (npr. enota 56111 Stevard(esa) po 
šifrantu PSI ZRSZ → po KLASIUS-SRV kategorija 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno 
izobraževanje/srednja strokovna izobrazba + po KLASIUS-P kategorija 840 Transportne storitve).       
 

                                                 
11 Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in uposabljanja (z oznako MP-KLASIUS-1.0); 
Uradni list RS, št. 89/2006; http://www.stat.si/klasius/ (prevzeto 9. 11. 2012). 
12 Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in uposabljanja (z oznako MP-KLASIUS-1.0); 
Uradni list RS, št. 89/2006; http://www.stat.si/klasius/ (prevzeto 9. 11. 2012). 
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Primeri enot Šifranta PSI ZRSZ   

Šifra Naziv poklicne in strokovne izobrazbe po PSI ZRSZ 
KLASIUS-

SRV 
KLASIUS-P 

Pretvorba 1:1 
KLASIUS-P  

Pretvorba 1:N 
Stolpec 1 

 
Stolpec 2 

 Stolpec 3 Stolpec 5 Stolpec 7 

51713 TALILEC LIVAR SPECIALIST 15001 521   

51722 FORMAR LIVAR SPECIALIST 15001 521   

51724 LIVARSKI MODELAR SPECIALIST 15001 521   

51733 ŽIČAR SPECIALIST 15001 521   
 
Pojasnilo: programov/nazivov izobrazbe, ki bi imeli poimenovanja, kot so razvidna iz preglednice, ni v 
e-iskalniku KLASIUS; a dejstvo je (mnenje pristojnega ministrstva), da so taki programi v določenem 
obdobju usmerjenega izobraževanja obstajali. To so bili t.i. programi za izpopolnjevanje, ki so 
omogočili pridobiti naziv »specialist« (IZS). Skladno z mnenjem pristojnega ministrstva so vse tovrstne 
enote Šifranta PSI ZRSZ po KLASIUS-SRV pretvorjene v kategorijo 15001 Srednje tehniško in drugo 
strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba.   
 
Primeri enot Šifranta PSI ZRSZ   

Šifra Naziv poklicne in strokovne izobrazbe po PSI ZRSZ 
KLASIUS-

SRV 
KLASIUS-P 

Pretvorba 1:1 
KLASIUS-P  

Pretvorba 1:N 
Stolpec 1 

 
Stolpec 2 

 Stolpec 3 Stolpec 5 Stolpec 7 

58300 DRUŽBOSLOVNO JEZIKOVNI TEHNIK 15002 010   

58401 NARAVOSLOVNO MATEMATIČNI TEHNIK 15002 010   

58411 FIZIKALNI TEHNIK 15002 010   

58441 BIOLOŠKO KEMIJSKI TEHNIK 15002 010   

58451 METEOROLOŠKI TEHNIK 15002 010   

58711 ARHIVSKI TEHNIK 15002 010   

58712 MUZEJSKI TEHNIK 15002 010   

58713 GALERIJSKI TEHNIK 15002 010   

58721 DOKUMENTACIJSKI TEHNIK 15002 010   

58722 KNJIŽNIČAR 15002 010   

58731 ORGANIZATOR KULTURNEGA ŽIVLJENJA 15002 010   
 
Pojasnilo:  nazivov izobrazbe, ki bi imeli poimenovanja, kot so razvidna iz preglednice, ni v e-
iskalniku KLASIUS. V preglednici izpostavljene enote Šifranta PSI ZRSZ so v bistvu poimenovanja 
»del in nalog oz. poklicev«, ki naj bi jih lahko opravljala oseba, ki je končala izobraževanje po 
določenih programih oz. smereh izobraževanja po zakonu o usmerjenem izobraževanju, in sicer 
Družboslovni in kulturni VIP. Skladno z že omenjenimi navedbami v Metodoloških pojasnilih KLASIUS 
se ta program razvršča enako kot gimnazijski programi. Skladno s tem so te enote Šifranta PSI ZRSZ 
pretvorjene po KLASIUS-SRV v kategorijo 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna 
izobrazba; po KLASIUS-P pa v kategorijo 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi.             
 
 
H. POSEBNOSTI PRETVORBE ENOT, OZNAČENIH S STOPNJO IZOBRAZBE 6, PO ŠIFRANTU 
ZRSZ  
 
Opis/oznaka enot in stopnje izobrazbe po Šifrantu PSI ZRSZ  
Enote imajo na prvem mestu v šifri številko 6 (6xxxx). 
6. stopnja izobrazbe po ZRSZ: 

• dvoletno ali triletno višje izobraževanje 
 

• višje strokovno izobraževanje  
Opomba: enote, ki naj bi označevale »višjo 
strokovno izobrazbo« imajo deskriptor oblikovan 
tako, da je imenu enote dodan še oklepaj z 
navedbo »VSŠ«, primer; tehnolog prometa (VSŠ) 

 
Problematika pretvarjanja 
Ugotovitve: 

• veljajo splošne ugotovitve. 
Dodatno so zaznane še naslednje specifične ugotovitve: 
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• med enotami v tem sklopu Šifranta PSI ZRSZ so tudi enote, ki pomenijo t.i. specializacijo po 
višješolski prejšnji izobrazbi. V e-iskalnik (oz. v bazo) KLASIUS je bil do zdaj (verjetno) 
vključen le manjši del tovrstnih (starih) programov in pripadajočih strokovnih naslovov; 

• večje število enot iz tega sklopa Šifranta PSI ZRSZ nima skladnih enot v e-iskalniku KLASIUS;  
te enote so npr. 62741 Letališki navigator, 62771 RTV napovedovalec, 65461 Gasilski inženir, 
62722 Pomorski radiotelegrafist idr. Te enote verjetno ne izvirajo neposredno iz t. i. 
programskih zasnov za oblikovanje programov (PROZA 1989;  rubrika »dela in naloge oz. 
poklici«); te enote so verjetno rezultat ZRSZ-jevega lastnega pristopa k tvorjenju in 
vzdrževanju Šifranta ZRSZ. 

• pri enotah v tem sklopu Šifranta PSI ZRSZ, ki so sicer prepoznane v e-iskalniku KLASIUS, je 
je zaznan dodaten problem, in sicer, da v e-iskalniku KLASIUS obstaja več tovrstnih 
istoimenskih enot (nazivov izobrazbe/strokovnih naslovov), ki pa imajo po KLASIUS-P različno 
kodo. Dejstvo je, da s temi enotami povezani strokovni naslovi izvirajo iz različnih prejšnjih 
višješolskih programov; tem prejšnjim višješolskim programom so (različno) kodo po KLASIUS 
-P določili že izobraževalni zavodi. Tipičen tovrstni problem je npr. strokovni naziv 
»ekonomist«. V zvezi s tem nastopi problem določitve le ene kode po KLASIUS-P oz. 
določitve, katera koda po KLASIUS-P je t. i. »pretežnostna koda« (pretvorba 1:1), katere pa 
so t. i. »kode drugih možnosti« (pretvorba 1:N).              

 
Posebni pristopi k pretvorbi  
KLASIUS-SRV:  

• enote Šifranta PSI ZRSZ, ki imajo na prvem mestu v šifri številko 6, so bile po KLASIUS-SRV 
pretvorjene v kategorije:  

o 16101 Višješolsko strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba,  
o 16102 Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),  
o 16201 Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po 

višješolski izobrazbi (prejšnja). 
• Enote Šifranta PSI ZRSZ, ki so skladne s tistimi programi/nazivi izobrazbe v e-iskalniku 

KLASIUS, ki so po KLASIUS-SRV razvrščeni v kategorijo 16101, so bile pretvorjene v 
kategorijo 16101. Pri pretvorbi se je sledilo načelu enostavne sistemske pretvorbe, po katerem 
se je enoto z oznako »(VSŠ)« pretvorilo po KLASIUS-SRV v kategorijo 16101; izjema so vse 
tiste enote, za katere je iz administrativnih seznamov pristojnega ministrstva razvidno, da niso 
nazivi izobrazbe po višjem strokovnem izobraževanju. Velja tudi obratno: če enota šifranta PSI 
ZRSZ nima dodane oznake »(VSŠ)«, pa je prepoznana kot naziv izobrazbe po višješolskem 
izobraževanju, je bila po KLASIUS-SRV pretvorjena v kategorijo 16101 (npr. 67322 Poslovni 
sekretar po šifrantu PSI ZRSZ → kategorija 16101 Višješolsko strokovno izobraževanje/višja 
strokovna izobrazba po KLASIUS-SRV).    

• Enote, ki imajo v tem sklopu šifranta PSI ZRSZ v imenu besedo oz. besedno zvezo 
»specialist«, so bile po KLASIUS-SRV pretvorjene v kategorijo 16201 Specialistično 
izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi 
(prejšnja), neodvisno od  tega, ali je enota dejansko prepoznana v e-iskalniku KLASIUS ali ne; 

• vse ostale enote tega sklopa Šifranta PSI ZRSZ so bile po KLASIUS-SRV pretvorjene v 
kategorijo 16102 Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja), tudi 
enote, ki sicer v e-iskalniku  KLASIUS niso prepoznane, med drugim npr. enoti 62771 RTV 
napovedovalec in 65461 Gasilski inženir.  

 
KLASIUS-P: 

• uporabljen je opisani splošni pristop k pretvorbi enot Šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-
P.    

• Za enote Šifranta PSI ZRSZ, ki so po pomenu izpeljanke strokovnega naslova »ekonomist« 
(šifre: 67001, 67002, 67004, 67005, 67011, 67021, 67031), odločitev, katera koda po 
KLASIUS-P velja za »glavno/pretežnostno razvrstitev« (pretvorba 1:1) in katere kode po 
KLASIUS-P veljajo za »druge možnosti razvrstitve« po KLASIUS-P, temelji na okvirnih/grobih 
statističnih podatkih o diplomantih »ekonomistih« Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru v 
letih oz. obdobju: 1980, 1985, 1989, 1990–2002.  
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Primeri posameznih problematičnih enot oz. pretvorb 
 
Primeri enot Šifranta PSI ZRSZ   
 

Šifra Naziv poklicne in strokovne izobrazbe po PSI ZRSZ 
KLASIUS-

SRV 
KLASIUS-P 

Pretvorba 1:1 
KLASIUS-P  

Pretvorba 1:N 
Stolpec 1 

 
Stolpec 2 

 Stolpec 3 Stolpec 5 Stolpec 7 

67001 EKONOMIST ZA ANALIZE IN PLANIRANJE 16102 345 314, 340 

67002 
EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO, FINANCE, 
RAČUNOVODSTVO 16102 345 314, 340 

67004 EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST 16102 345 314, 340 

67005 EKONOMIST ZA MEDNARODNE EKONOMSKE ODNOSE 16102 345 314, 340 

67011 EKONOMIST ZA TRANSPORT IN LOGISTIKO 16102 345 314, 340 

67021 EKONOMIST ZA TURIZEM 16102 345 314, 340 

67031 EKONOMIST ZA ORGANIZIRANOST OZD 16102 345 314, 340 

 
Izseki izpisov programov/nazivov izobrazbe iz e-iskalnika KLASIUS   

Program  
Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni 

naslov 
Zavod 

KLASIUS-
SRV 

KLASIUS-
P 

Ekonomija ekonomist UL EF 16102  314  

Ekonomija ekonomist UM 
EPF 16102  345  

Poslovna 
šola ekonomist   16102  340  

 
Pojasnilo: v zgornji preglednici so kot primer izpostavljene tipične enote Šifranta PSI ZRSZ, ki niso  
identične z uradnimi nazivi izobrazbe oz. s strokovnimi in znanstvenimi naslovi. Te enote se le delno 
oz. »implicitno ujemajo« z enotami v e-iskalniku KLASIUS. Problem pri pretvorbi je povezan tudi z 
dejstvom, da se posamezna tovrstna enota Šifranta PSI ZRSZ »implicitno ujema« z več enotami v e-
iskalniku KLASIUS (tj. z večjim številom nazivov izobrazb/strokovnih naslovov), ki pa imajo različno 
kodo po KLASIUS-P. Ti strokovni naslovi izvirajo iz različnih prejšnjih višješolskih programov; tem 
prejšnjim višješolskim programom so (različno) kodo po KLASIUS-P določili že izobraževalni zavodi. 
Zaradi specifičnih operativnih potreb, povezanih z uporabo pretvornika (še zlasti na ZRSZ), je bila v 
tovrstnih primerih pretvorba pripravljena na dva načina, kot pretvorba 1:1 (razvrstitev po pretežnosti) in 
kot pretvorba 1:N (druge možnosti razvrstitve). V izpostavljenem primeru določitev pretežnostne kode 
po KLASIUS-P (pretvorba 1:1) temelji na okvirnih/grobih podatkih o diplomantih posameznih študijskih 
programov.              
 
 
I. POSEBNOSTI PRETVORBE ENOT, OZNAČENIH S STOPNJO IZOBRAZBE 7, PO ŠIFRANTU 
ZRSZ  
 
Opis/oznaka enot in stopnje izobrazbe po šifrantu PSI ZRSZ  
Enote imajo na prvem mestu v šifri številko 7 (7xxxx). 
7. stopnja izobrazbe po ZRSZ: 

• štiriletno ali večletno visokošolsko 
izobraževanje,  

• podiplomski študij (magisterij) 
 

• visokošolsko strokovno izobraževanje, 
• univerzitetno dodiplomsko izobraževanje, 
• univerzitetno podiplomsko izobraževanje 

(magisterij)  
 
Problematika pretvarjanja 
Ugotovitve: 

• veljajo splošne ugotovitve. 
Dodatno so zaznane še naslednje specifične ugotovitve: 

• ta sklop enot šifranta PSI ZRSZ vsebuje veliko enot/nazivov, ki naj bi se jih pridobilo z 
visokošolskimi programi, ki so bili vključeni v t. i. programske zasnove po Zakonu o 
usmerjenem izobraževanju (PROZA 1989). Ob tem pa velja izpostaviti, da nekateri od teh 
programov dejansko nikoli niso bili izdelani, nekateri dejansko podeljeni strokovni oz. 
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znanstveni naslovi pa so bili pogosto drugačni od tistih, ki so bili navedeni v programskih 
zasnovah. 

• Tudi v tem sklopu šifranta PSI ZRSZ so nekatere enote šifranta po pomenu poklici (npr. 79101 
Književnik).     

• Pogosto so imena enot v tem sklopu šifranta PSI ZRSZ - ki naj sicer bila strokovni oz. 
znanstveni naslovi - preoblikovana; imena enot so opisna, izhajajo iz smeri/usmeritev v 
posameznih visokošolskih programih. Tovrstne enote šifranta je težko prepoznati v e-iskalniku 
KLASIUS, in sicer tako zaradi preoblikovanja imen, kot tudi zaradi dejstva, da v e-iskalnik 
KLASIUS (še) niso vključeni vsi stari predbolonjski visokošolski programi.   

• V tem sklopu šifranta je poseben problem tudi pretvorba enot, ki imajo v imenu besedo oz. 
besedno zvezo, ki vključujejo besedo »specialist«. Težko je namreč identificirati, ali gre za 
strokovne  naslove »specializacij«, pridobljene s programi, ki zahtevajo predhodno 
univerzitetno visokošolsko izobrazbo (iz česar sledi razvrstitev po KLASIUS-SRV v kategorijo 
18101), ali visokošolsko strokovno izobrazbo (iz česar sledi razvrstitev po KLASIUS-SRV v 
kategorijo 17001).  

• Problematična je pretvorba enot šifranta, ki imajo v imenu besedo oz. besedno zvezo, ki 
vključuje besedo »profesor«. Obstajali so oz. obstajajo študiji, ki so dvopredmetni, pri čemer je 
en del lahko bodisi pedagoški ali nepedagoški. Strokovni naslovi so sestavljeni iz obeh delov, 
npr. »profesor geografije in …«; »univerzitetni diplomirani filozof in …«. V šifrantu PSI ZRSZ ni 
enot, ki bi izražale to »dvopredmetnost«, dejanski strokovni naslovi so v šifrantu PSI ZRSZ 
prosto preoblikovani, tj. iz enega strokovnega naslova sta praviloma oblikovani (najmanj) dve 
enoti. 

• Problematična je pretvorba enot šifranta oz. imen tistih enot, ki izhajajo ne le iz enega, temveč 
iz več visokošolskih programov, ki so bili v administrativnem okolju po KLASIUS-P razvrščeni 
v različne kategorije.  
(Primer: enota šifranta PSI ZRSZ: 77001 Univerzitetni diplomirani ekonomist. Ta enota oz. 
strokovni naslov izhaja (najmanj) iz treh visokošolski programov: Ekonomije na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani, Ekonomije na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze Maribor in 
Managementa na Univerzi na Primorskem; te programe so visokošolski zavodi po KLASIUS-P 
razvrstili v različne kategorije: 314, 435, 340).  

 
 
Posebni pristopi k pretvorbi  
KLASIUS-SRV:  

• enote šifranta PSI ZRSZ, ki imajo na prvem mestu v šifri številko 7, so bile po KLASIUS-SRV 
pretvorjene v kategorije:  

o 16202 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna 
izobrazba (prejšnja),  

o 17001 Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi 
(prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),  

o 17002 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna 
izobrazba (prejšnja),  

o 18101 Specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi (prejšnje)/specializacija 
po univerzitetni izobrazbi (prejšnja),  

o 18102 Magistrsko izobraževanje (prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji). 
• Enote šifranta PSI ZRSZ, ki so skladne oz. se prepoznavno ujemajo s programi oz. 

strokovnimi in znanstvenimi naslovi, vključenimi v e-iskalnik KLASIUS, so bile pretvorjene v 
kategorije po KLASIUS-SRV po zgledu posameznih razvrstitev v e-iskalniku KLASIUS.  
Če se enote šifranta ne skladajo oz. se prepoznavno ne ujemajo z enotami v e-iskalniku 
KLASIUS,  se je pri pretvorbi sledilo načelu enostavne sistemske pretvorbe, po kateri: 

o se je enoto, ki ima na koncu imena dodan oklepaj oz. oznako »(VS)«, pretvorilo v 
kategorijo 16202, 

o se je enoto, ki ima v imenu besedi oz. besedno zvezo, ki skupaj vključuje besedi 
»diplomirani« in »specialist« ali pa le besedo »specialist«, pretvorilo v kategorijo 
17001;   

o se je enoto, ki ima v imenu besedo oz. besedno zvezo, ki vključuje besedo 
»univerzitetni«, pretvorilo v kategorijo 17002; 

o se je enoto, ki ima v imenu besedne zveze kot npr. »doktor medicine specialist« ali 
doktor dentalne medicine specialist«, pretvorilo v kategorijo 17002; tovrstni 
specialistični nazivi so namreč rezultat specializacij, ki temeljijo na zakonu o 
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zdravstveni dejavnosti in pomenijo strokovno usposabljanje na enem od področij 
medicine in stomatologije,      

o se je enoto, ki ima v imenu besedi oz. besedno zvezo, ki vključuje besedi »specialist« 
in »univerzitetni«, pretvorilo v kategorijo 18101, 

o se je enoto, ki ima v imenu besedo oz. besedno zvezo, ki vključuje besedo 
»magister«, pretvorilo v 18102, 

o vse ostale enote tega sklopa šifranta PSI ZRSZ se je po KLASIUS-SRV pretvorilo v 
kategorijo 17102 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prejšnja), torej tudi enote, ki sicer v e-iskalniku  KLASIUS 
niso prepoznane, in so po pomenu verjetno poklici, na primer: 79101 Književnik po 
šifrantu PSI ZRSZ → kategorija 17102 po KLASIUS-SRV.   

Opomba: pri tem velja ponovno poudariti: enotam šifranta PSI ZRSZ so bile kode po 
KLASIUS-SRV primarno določene glede na kode, ki jih imajo skladni programi oz.  strokovni in 
znanstveni naslovi v e-iskalniku KLASIUS. 

 
KLASIUS-P: 

• uporabljen je opisani splošni pristop k pretvorbi enot šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-
P.    

• Posebnosti: pretvorba enot šifranta (nazivov izobrazbe), ki izhajajo iz dvopredmetnih 
pedagoško/nepedagoških študijskih programov:  

o enote šifranta, ki imajo v imenu enote besedo oz. besedno zvezo, ki vključuje besedo 
»profesor«, so bile po KLASIUS-P pretvorjene v ustrezno 3-mestno kodo (140, 142, 
143, 144, 145, 146) v okviru ožjega področja 14 Izobraževalne vede in izobraževanje 
učiteljev; pretvorba je bila tako tudi v primerih, ko je v e-iskalniku KLASIUS razvidno, 
da je enota šifranta PSI ZRSZ bodisi strokovni naslov bodisi del strokovnega naslova, 
pri čemer pa je ta dvopredmetni  pedagoško/nepedagoški program, iz katerega 
strokovni naslov izhaja, razvrščen v kategorijo, ki ne spada v ožje področje 14  
Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev.  

o Opomba: opisani pristop k pretvorbi je enolična pretvorba 1:1; v pretvorniku je 
izkazana v stolpcu 5. V teh primerih je večlična pretvorba 1:N, ki vsebinsko pomeni 
»drugo možno« kodo po KLASIUS-P, izkazana v stolpcu 7. Ta »druga možna koda« 
je praviloma koda KLASIUS-P, ki je bila tem dvopredmetnim 
pedagoško/nepedagoškim programom oz. naslovom določena v izvornem 
administrativnem okolju in ki je razvidna v e-iskalniku KLASIUS. (Glej tudi Primeri 
posameznih problematičnih enot in pretvorb).          

• Posebnosti: pretvorba enot šifranta (nazivov oz. preoblikovank nazivov izobrazbe), ki ne 
izhajajo iz enega, temveč iz večih študijskih programov, ki so bili v administrativnem okolju po 
KLASIUS-P razvrščeni v različne kategorije: 

o enote šifranta, ki imajo v imenu besedo oz. besedno zvezo, ki vključuje besedo 
»diplomirani ekonomist« ali pa »univerzitetni diplomirani ekonomist«, so bile po 
KLASIUS-P pretvorjene na dva načina; in sicer po načelu pretežnostne skladnosti 
(enolična pretvorba 1:1) ter glede na »druge možnosti« po večlični pretvorbi 1:N. 
Določitev pretežnostne kode po KLASIUS-P je temeljila na okvirnih/grobih statističnih 
podatkih o diplomantih posameznih študijskih programov v letih 1980, 1985, 1989–
2011.  

o Enak je bil tudi pristop k pretvorbi drugih tovrstnih enot šifranta (npr. 72599 Magister 
elektrotehnike).                  

 
Primeri posameznih problematičnih enot in pretvorb 
 
Primeri enot šifranta PSI ZRSZ   

Šifra Naziv poklicne in strokovne izobrazbe po PSI ZRSZ 
KLASIUS-

SRV 
KLASIUS-P 

Pretvorba 1:1 
KLASIUS-P  

Pretvorba 1:N 
Stolpec 

1 
 

Stolpec 2 
 Stolpec 3 Stolpec 5 Stolpec 7 

78065 PROFESOR GEOGRAFIJE 17002 145 310, 312 

78066 PROFESOR FILOZOFIJE 17002 145 226 

78067 PROFESOR SOCIOLOGIJE 17002 145 312 

78081 PROFESOR DRUŽBENOMORALNE VZGOJE 17002 145  312, 313 

78301 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI FILOZOF 17002 226   
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78311 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ZGODOVINAR 17002 225   

78313 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI GEOGRAF 17002 310 312 

78321 
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIOLOG ANALITSKO-
TEORETSKE SMERI 

17002 
312   

78326 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIOLOG 17002 312   

78046 PROFESOR RUŠČINE 17002 145 222 

78204 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI RUSIST 17002 222   

 
 
Izseki izpisov programov/nazivov izobrazbe iz e-iskalnika KLASIUS   
 

Program  
Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni 

naslov 
Zavod 

KLASIUS-
SRV 

KLASIUS-
P 

Geografija profesor geografije in …; univerzitetni 
diplomirani geograf in …   17002  310  

Geografija in … profesor geografije in …   17002  145  
 
 

Program  
Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni 

naslov 
Zavod 

KLASIUS-
SRV 

KLASIUS-
P 

Ruski jezik in 
književnost 

profesor ruščine in …; univerzitetni diplomirani 
rusist in …   17002  222  

 
Pojasnilo: iz izpisa e-iskalnika KLASIUS je razvidno, da so bili v izvornem administrativnem okolju 
prejšnji visokošolski univerzitetni programi, ki so bili dvopredmetni in hkrati pedagoški/nepedagoški, po 
KLASIUS-P praviloma razvrščeni v t.i. »nepedagoške« kategorije (torej npr. v 310, 222 ipd., in ne v 
140, 142, 143, 144, 145, 146). Iz izpisa enot šifranta je razvidno, da ni enot s poimenovanji strokovnih 
naslovov, kot so se tvorili skladno z Zakonom o strokovnih naslovih oz. je en »uradni strokovni 
naslov« razdeljen v dve polovički, npr. v »78046 Profesor ruščine« in v »78204 Univerzitetni 
diplomirani rusist«. Pretvorba tovrstnih enot je v pretvorniku izjema, saj ni bila prednostno upoštevana 
razvrstitev po KLASIUS-P, ki je razvidna v e-iskalniku KLASIUS. Neodvisno od razvrstitve tovrstnih 
programov oz. strokovnih naslovov v e-iskalniku KLASIUS so bile enote šifranta, ki imajo v imenu 
besedo oz. besedno zvezo, ki vključuje besedo »profesor«, v pretvorbi označeni kot »1:1«, dosledno 
pretvorjene v t.i. »pedagoške kategorije« (glej stolpec 5); v pretvorbi, označeni kot »1:N«, pa še v 
kategorije, ki so dejansko določene in razvidne v e-iskalniku KLASIUS.       
 
 
J. POSEBNOSTI PRETVORBE ENOT, OZNAČENIH S STOPNJO IZOBRAZBE 8, PO ŠIFRANTU 
ZRSZ  
 
Opis/oznaka enot in stopnje izobrazbe po šifrantu PSI ZRSZ  
Enote imajo na prvem mestu v šifri številko 8 (8xxxx). 
8. stopnja izobrazbe po šifrantu PSI ZRSZ: 

• doktorat znanosti 
 

• doktorat znanosti   

 
 
Problematika pretvarjanja 
Ugotovitve: 

• veljajo splošne ugotovitve. 
Dodatno so zaznane še naslednje specifične ugotovitve: 

• ta sklop enot šifranta PSI ZRSZ vsebuje enote, katerih imena naj bi bili nazivi izobrazbe, 
pridobljene z doktorsko disertacijo oz. s končanjem podiplomskih študijskih programov za 
pridobitev doktorata znanosti, ki so bili sprejeti pred letom 2004 (tj. pred uveljavitvijo 
»bolonjskih programov«).  Glede na določbe zakonov, ki so urejali/urejajo te strokovne in 
znanstvene naslove, je bil/je znanstveni naslov po končanem doktorskem študiju oz. 
opravljeni doktorski disertaciji praviloma le »doktor znanosti« oz. »doktorica znanosti«. ZRSZ 
pa je - zaradi prvotnega namena uporabe šifranta - tvoril imena teh enot šifranta tako, da je 
praviloma iz besedne zveze »doktor znanosti« izpustil besedo »znanosti«, dodal pa besedo ali 
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besedno zvezo, ki je izražala bodisi ime doktorskega študija bodisi znanstveno disciplino ali 
predmetno-specifično področje doktorata, na primer: 82299 Doktor strojništva,  88799 Doktor 
arhivistike, 82599 Doktor elektrotehnike ipd. Tovrstne enote šifranta je težko prepoznati v e-
iskalniku KLASIUS, in sicer tako zaradi specifičnega preoblikovanja imen kot tudi zaradi 
dejstva, da v e-iskalnik KLASIUS (še) niso vključeni vsi stari predbolonjski visokošolski 
programi. Dodatna težava je tudi dejstvo, da tovrstno ime oz. ena enota v šifrantu lahko izhaja 
iz več študijskih programov za pridobitev doktorata znanosti.   

 
Posebni pristopi k pretvorbi  
KLASIUS-SRV:  

• vse enote šifranta PSI ZRSZ, ki imajo na prvem mestu v šifri številko 8, so bile po KLASIUS-
SRV pretvorjene v kategorijo 18201 Doktorsko izobraževanje (prejšnje)/doktorska izobrazba 
(prejšnja). To velja tudi za enote šifranta, ki niso bile prepoznane v e-iskalniku KLASIUS.   

 
KLASIUS-P: 

• uporabljen je opisani splošni pristop k pretvorbi enot šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-
P.  

• Posebnosti: pretvorba enot šifranta (nazivov oz. preoblikovank nazivov izobrazbe), ki ne 
izhajajo iz enega, temveč iz večih študijskih programov, ki so bili v administrativnem okolju po 
KLASIUS-P razvrščeni v različne kategorije. Tovrstne enote so pretvorjene na dva načina, in 
sicer po načelu pretežnostne skladnosti (pretvorba 1:1) ter po večlični pretvorbi glede na 
»druge možnosti« (pretvorba 1:N).   
(Glej tudi Primeri posameznih problematičnih enot in pretvorb).          

 
Primeri posameznih problematičnih enot in pretvorb 
 
Primeri enot šifranta PSI ZRSZ   

Šifra Naziv poklicne in strokovne izobrazbe po PSI ZRSZ 
KLASIUS-

SRV 
KLASIUS-P 

Pretvorba 1:1 
KLASIUS-P  

Pretvorba 1:N 
Stolpec 1 

 
Stolpec 2 

 Stolpec 3 Stolpec 5 Stolpec 7 

82599 DOKTOR ELEKTROTEHNIKE 18201 520 522 

 
 
Izseki izpisov programov/nazivov izobrazbe iz e-iskalnika KLASIUS   

Program  
Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni 

naslov 
Zavod 

KLASIUS-
SRV 

KLASIUS-
P 

Elektrotehnika doktor znanosti UL FE 18201  520  

Elektrotehnika doktor znanosti UM 
FERI 18201  522  

 
 
K. POSEBNOSTI PRETVORBE ENOT, UMEŠČENIH V KATEGORIJO 9, PO ŠIFRANTU ZRSZ  
 
Opis/oznaka enot in stopnje izobrazbe po šifrantu PSI ZRSZ  
Enote imajo na prvem mestu v šifri številko 9 (9xxxx). 
Iz Pojasnila k Šifrantu13 je razvidno:  

• da se enote šifranta, ki imajo na prvem mestu v šifri številko 9, nanašajo na bolonjski študij, 
• da bolonjski študiji v šifrantu niso razvrščeni po stopnjah šifranta, temveč da so vsi uvrščeni v 

kategorijo »9 – nerazporejeno«.      
 
Problematika pretvarjanja 
Ugotovitve: 

• veljajo splošne ugotovitve. 
Dodatno so zaznane še naslednje specifične ugotovitve: 

• ta sklop enot šifranta PSI ZRSZ vsebuje enote, katerih imena naj bi bili nazivi izobrazbe, 
pridobljeni s končanjem t. i. bolonjskih programov. Tudi ta poimenovanja niso povsem 

                                                 
13 Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe je dostopen na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:  
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/sifranti_klasifikacije (prevzeto: 9. 11. 2012). 
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identična z dejanskimi strokovnimi oz. znanstvenimi naslovi. Zaradi predhodnega načina 
tvorjenja nazivov izobrazbe, pridobljene s prejšnjimi visokošolskimi strokovnimi programi, je 
ZRSZ imena teh enot tvoril tako, da je dejanskim strokovnim oz. znanstvenim naslovom dodal 
še posebne oznake, ki označujejo stopnjo izobrazbe. Glede na to tudi te enote šifranta PSI 
ZRSZ ne morejo biti/niso povsem skladne z enotami (imeni programov, strokovnih oz. 
znastvenih naslovov) v e-iskalniku KLASIUS, se pa prepoznavno ujemajo.     

 
 
Posebni pristopi k pretvorbi  
KLASIUS-SRV:  

• enote šifranta PSI ZRSZ, ki imajo na prvem mestu v šifri številko 9, so bile po KLASIUS-SRV 
pretvorjene v kategorije:  

o 16203 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska 
strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja),  

o 16204 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),  

o 17003 Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 
(druga bolonjska stopnja), 

o 18202 Doktorsko izobraževanje (tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja 
bolonjska stopnja).  

• Enote šifranta PSI ZRSZ, ki so skladne oz. se prepoznavno ujemajo s programi oz. 
strokovnimi in znanstvenimi naslovi, vključenimi v e-iskalnik KLASIUS, so bile pretvorjene v 
kategorije po KLASIUS-SRV po zgledu posameznih razvrstitev v e-iskalniku KLASIUS. V 
primerih, ko se enote šifranta ne skladajo oz. se prepoznavno ne ujemajo z enotami v e-
iskalniku KLASIUS,  se je pri pretvorbi sledilo načelu enostavne sistemske pretvorbe, po 
kateri: 

o se je enoto, ki ima na koncu imena dodano oznako »(vs)/1.bol.st/«, pretvorilo v 
kategorijo 16203, 

o se je enoto, ki ima na koncu imena dodano oznako »(un)/1.bol.st/«, pretvorilo v 
kategorijo 16204, 

o se je enoto, ki ima na koncu imena dodano oznako »2.bol.st/«, pretvorilo v kategorijo 
17003, 

o se je enoto, ki je poimenovana »BOLONJSKI ŠTUDIJ 3. STOPNJA« pretvorilo v 
kategorijo 18202.  

 
KLASIUS-P: 

• uporabljen je opisani splošni pristop k pretvorbi enot šifranta PSI ZRSZ v kategorije KLASIUS-
P.  

• Posebnosti: pretvorba enot šifranta (nazivov oz. preoblikovank nazivov izobrazbe), ki ne 
izhajajo iz enega, temveč iz več študijskih programov, ki so bili v administrativnem okolju po 
KLASIUS-P razvrščeni v različne kategorije. Tovrstne enote so pretvorjene na dva načina, in 
sicer po načelu »pretežnostne skladnosti«  (enolična pretvorba oz. pretvorba 1:1) ter po 
večlični pretvorbi (pretvorba 1:N).   
(Glej tudi Primeri posameznih problematičnih enot in pretvorb). 

 
 
Primeri posameznih problematičnih enot in pretvorb 
 
Primeri enot šifranta PSI ZRSZ   

Šifra Naziv poklicne in strokovne izobrazbe po PSI ZRSZ 
KLASIUS-

SRV 
KLASIUS-P 

Pretvorba 1:1 
KLASIUS-P  

Pretvorba 1:N 
Stolpec 1 

 
Stolpec 2 

 Stolpec 3 Stolpec 5 Stolpec 7 

97104 DIPLOMIRANI ORGANIZATOR (UN)/1.bol.st./ 16204 340 345 

97009 MAGISTER POSLOVNIH VED/2.bol.st./ 
17003 340 345, 344, 343, 342, 

314 
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Izseki izpisov programov/nazivov izobrazbe iz e-iskalnika KLASIUS   

Program  
Naziv izobrazbe, strokovni 

ali znanstveni naslov 
Zavod 

KLASIUS-
SRV 

KLASIUS-
P 

Organizacija in management 
kadrovskih in izobraževalnih sistemov diplomirani organizator (UN)    16204  345  

Organizacija in management poslovnih 
in delovnih sistemov diplomirani organizator (UN)    16204  340  

 
 
Izseki izpisov programov/nazivov izobrazbe iz e-iskalnika KLASIUS   

Program  
Naziv izobrazbe, strokovni ali 

znanstveni naslov 
Zavod 

KLASIUS-
SRV 

KLASIUS-
P 

Finančni management magister poslovnih ved    17003  343  
Komerciala magister poslovnih ved   17003  340  
Management magister poslovnih ved    17003  345  
Mednarodno 
poslovanje magister poslovnih ved  UL EF 17003  345  

Mednarodno 
poslovanje magister poslovnih ved  VPŠ DOBA 17003  340  

Podjetništvo magister poslovnih ved  GEA College - 
VŠP 17003  340  

Podjetništvo magister poslovnih ved  UL EF 17003  345  
Poslovna informatika magister poslovnih ved    17003  345  
Poslovna logistika magister poslovnih ved    17003  345  
Poslovodenje in 
organizacija magister poslovnih ved    17003  345  

Računovodstvo in 
revizija magister poslovnih ved    17003  344  

Trženje magister poslovnih ved    17003  342  
Turizem magister poslovnih ved    17003  
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Tanja Domijan 
 
Datum: 26. 10. 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 


