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1. SPLOŠNO  
 
1. 1 PRAVNE PODLAGE 
 
Skladno z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) je Statistični urad 
Republike Slovenije pristojen za določanje metodoloških osnov in standardov za statistična 
raziskovanja, kamor spadajo tudi klasifikacije. Standardne klasifikacije, ki so nacionalnega 
pomena, sprejema Vlada Republike Slovenije. Takšen zakonsko predpisan način urejanja 
nacionalnih standardov in njihove uporabe temelji na že v preteklosti sprejeti odločitvi, da je 
Slovenija registrsko usmerjena država. Med bistvene lastnosti registrske usmeritve pa spada 
tudi z zakoni oziroma ustreznimi pravnimi akti urejeno vodenje registrov, predpisane 
identifikacije, standardne klasifikacije, enkratno zajemanje podatkov čim bližje izvoru, 
racionalizacija statističnih raziskovanj z izrabo administrativnih virov itd. 
Klasifikacijski sistem izobraževanja bo sprejet z uredbo Vlade RS. Uporaba bo obvezujoča v 
statističnih raziskovanjih in administrativnih evidencah.  
 
 
1. 2 KRATEK PREGLED NASTAJANJA OSNUTKA KLASIFIKACIJSKEGA 
SISTEMA IZOBRAŽEVANJA 
 
V bivši skupni državi SFRJ je bil na področju izobraževanja in dela uveljavljen koncept 
neposredne povezanosti pojmov zahtevnosti ravni poklica in zahtevnosti ravni izobrazbe kot 
dveh identičnih pokrivajočih se lastnosti nosilca poklica in izobrazbe (Družbeni dogovor o 
enotni klasifikaciji poklicev in izobrazbe, Ur. l. SFRJ, št. 29/80). Čeprav ta predpis ni bil 
privzet v pravni red Republike Slovenije, je v praksi še vedno prisoten, saj je vgrajen v 
sistemizacije delovnih mest, v sistem pooblastil za opravljanje določenih poklicnih in 
strokovnih dejavnosti, v sistem zaposlovanja, v plačne sisteme itd. S sprejetjem Uredbe vlade 
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev (Uradni list RS, št. 28/97) je bil zastareli 
koncept pojmovanja poklica kot lastnosti posameznika sicer formalno presežen. S to uredbo 
je bila uveljavljena mednarodna definicija poklica kot statistično-analitične kategorije, v 
katero se razvršča delo, sorodno po vsebini in zahtevnosti, ne več posamezniki, nosilci 
določene izobrazbe, ustrezne za opravljanje določenega dela. Poleg tega je v devedesetih letih 
področje izobraževanja  v Republiki Sloveniji doživelo temeljite konceptualne spremembe, 
nastale so nove kategorije izobraževalnih programov, ki jih v prejšnjem sistemu ni bilo, na 
primer: višješolski strokovni programi in visokošolski strokovni programi, pred kratkim je 
bila sprejeta novela zakona o visokem šolstvu, ki postavlja zakonski okvir za uresničevanje 
nove bolonjske strukture študija, zato stare lestvice stopenj izobrazbe, prevzete iz družbenega 
dogovora, ne ustrezajo več sedanjemu stanju. Nove, sodobnejše standardne klasifikacije na 
področju izobraževanja, ki bi imela tudi atribute evropske primerljivosti, pa nam v novi državi 
doslej še ni uspelo pripraviti. 
 
V uporabi je veliko število »šifrantov« in »lestvic«, ki niso povezljivi, imajo zapleten sistem 
kod (podobne ali enake značilnosti so v vsakem šifrantu različno označene/kodirane). Šifranti  
so zastareli in z njimi niso pokrita vsa področja izobraževanja v nacionalnem okolju.    
 
Statistični urad Republike Slovenije si sicer že dalj časa prizadeva na novo urediti sistem 
klasifikacij s področja izobraževanja. Skupaj s sodelavci iz takratnega Ministrstva za šolstvo 
in šport je leta 1998 izdelal osnutek standardne klasifikacije izobrazbe po stopnjah. Osnutek je 
bil posredovan v predhodno mnenje širši strokovni javnosti in posameznim ministrstvom. 
Izkazalo se je, da je problematika zelo kompleksna in da na nekatere pomembne dileme še ni 
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bilo mogoče najti ustreznih odgovorov. Na podlagi dotedanjih ugotovitev ter novih domačih 
in tujih spoznanj je bil nato pripravljen grob oris novega sistema klasifikacij s področja 
izobraževanja. Ta koncept je bil predstavljen resornim organom in širši strokovni javnosti v 
juniju 2000. Koncept se je v strokovni razpravi izkazal za sprejemljivega, enotno mnenje pa je 
bilo, da je potrebno posebno pozornost  posvetiti ustrezni definicijski in terminološki ureditvi 
klasifikacije ter konsenzu glede prevajanja nacionalnih kategorij izobraževanja v mednarodne 
kategorije, to je v ISCED-1997. Skupno stališče je bilo tudi, da je potrebno zaradi 
kompleksnosti dela vzpostaviti projekt na nivoju medresorne usklajevalne skupine. 
 
Kljub nenehnim prizadevanjem statističnega urada je do imenovanja medresorne usklajevalne 
skupine prišlo šele v decembru 2002. Skupina, sestavljena iz sodelavcev statističnega urada in 
sodelavcev ministrstva, pristojnega za izobraževanje, se je soočila z novejšimi koncepti 
oblikovanja klasifikacij za razvrščanje izobraževalnih aktivnosti in izzidov v Evropi in v 
svetu. Gre za premik od razvrščanja zgolj izobraževalnih programov v okviru tradicionalnega 
formalnega šolskega izobraževanja. V središče je postavljen učeči se posameznik ter njegovo 
znanje, spretnosti in kompetence in celotna filozofija vseživljenjskega učenja. Klasifikacija se 
zato razširja na klasifikacijski sistem, v katerem so poudarki na izobrazbenih izidih in 
usposobljenosti.  
 
Konceptualno metodološki vidik klasifikacijskega sistema izobraževanja temelji na 
izhodiščih, ki jih je na podlagi proučitve nacionalne prakse in novejših mednarodnih 
konceptov predhodno izoblikovala in v strokovnem krogu tudi preverila delovna skupina za 
pripravo predloga standardne klasifikacije izobraževanja (Dodatek 3: Nekatera izhodišča za 
pripravo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja).  
 
Imenovana medresorna delovna skupina je pripravila zasnovo klasifikacijskega sistema 
izobraževanja – »Klasifikacijski sistem izobraževanja, Konceptualno metodološke zasnove in 
struktura; interno gradivo; 10. junij, 2004«.  
Navedeno gradivo je bilo obravnavano v okviru SURS-a (razširjen kolegij – 13. 7. 2004;  
interni strokovni sestanek – 6. 10. 2004) in v okviru MŠZŠ (sestanek ministra, pristojnega za 
izobraževanje z vabljenimi eksperti – 21. 9. 2004; stališča in ugotovitve, sprejete na sestanku 
so razvidne iz Dodatka 5).             
 
Na podlagi ugotovitev in stališč, zavzetih na omenjenih obravnavah, je delovna skupina v 
sodelovanju s sodelavci SURS-a, ki pokrivajo področje organizacije in informatike, 
nadaljevala z delom. Začetne konceptualno metodološko zasnove so bile nadgrajene z 
organizacijsko informacijskimi vidiki. Pripravljeno je bilo gradivo »Klasifikacijski sistem 
izobraževanja; Osnutek; verzija 1.0; Marec 2005«.    
     
 
2. NAMEN PRIPRAVE IN UPORABA KLASIFIKACIJSKEGA SISTEMA 
IZOBRAŽEVANJA  
 
Dominantna vloga informacij in znanja v družbi zahteva prilagoditve v organiziranosti 
družbenih procesov, od dela in življenja posameznika do globalnih družbenih razmerij v 
posamezni državi in v mednarodnih okvirih. Informacijska družba potrebuje za svoje 
delovanje poleg tehnološke podpore tudi primerno neopredmeteno infrastrukturo, torej orodja, 
ki bodo omogočala prilagajanje družbene organiziranosti novim razmeram. Eno takih orodij, 
katerih pomen se v celoti uveljavlja v informacijski družbi so klasifikacije. Klasifikacije so 
orodje za organizirano in sistematično obravnavo podatkov. Prvenstveno se uporabljajo v 
statistične namene, vendar je ravno zaradi razvoja v zadnjem desetletju opazna druga, 
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nestatistična dimenzija uporabe, to je kot definicijski instrument kompleksnih pojavov, s 
katerimi naj se objektivizira izmenjava informacij med različnimi družbenimi subjekti.1    
 
Klasifikacijski sistem izobraževanja vsebuje niz klasifikacij za evidentiranje, analiziranje in 
izkazovanje izobraževalne dejavnosti kot tudi za izkazovanje izobrazbene strukture 
prebivalstva. Vsebovane klasifikacije se tako uporabljajo za statistično-analitično razvrščanje 
izobraževalnih programov in drugih izobraževalnih aktivnosti, za razvrščanje doseženih 
izobraževalnih in poklicnih kvalifikacij ter drugih izobraževalnih izidov (primarne enote 
razvrščanja) oziroma za razvrščanje udeležencev izobraževanja, izvajalcev izobraževanja, 
učiteljev in drugih vidikov (sekundarne enote razvrščanja) v povezavi z izobraževalnimi 
aktivnostmi in izidi.  
 
 
Vsebovane klasifikacije so obvezen nacionalni standard za razvrščanje izobraževalnih 
aktivnosti in izidov glede na z vladno uredbo predpisane značilnosti – spremenljivke, po 
katerih se zaradi splošnih nacionalnih in mednarodnih zahtev opazuje enote  opazovanih 
pojavov. Te značilnosti - spremenljivke so: segment, raven, vrsta, področje, kumulativno 
teoretično trajanje, strukturiranost, organiziranost in prilagoditev izobraževanja.  
 
 
V konkretnih raziskovanjih oziroma evidencah je možno uporabljati klasifikacijski sistem kot 
celoto ali pa le posamične vsebovane klasifikacije. V vsakem primeru je obvezna uporaba 
besednih in številčnih oznak kategorij oziroma podkategorij in vrednosti spremenljivk.  
 
 
Statistični  nameni in uporaba 
 

− kot konceptualno in tehnično orodje pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, 
analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov, pomembnih za spremljanje 
stanj in gibanj na področju izobraževanja (poročanje za nacionalne in mednarodne 
potrebe). 

 
 
Nestatistični nameni in uporaba  
 

− kot konceptualno in tehnično orodje v procesu načrtovanja, izvajanja in 
evalvacije (javnih) storitev na področju izobraževanja (uporaba v administrativnih 
evidencah na področju izobraževanja, omogočanje povezljivosti podatkov znotraj 
različnih sektorjev, služb ministrskih resorjev, pristojnih za izobraževanje ipd.); 

 
− kot konceptualno in tehnično orodje v procesih načrtovanja, izvajanja in 

evalvacije (javnih) storitev na področju trga dela (uporaba v administrativnih 
evidencah Zavoda RS za zaposlovanje za opravljanje nalog v zvezi s posredovanjem 
dela, aktivno politiko zaposlovanja itd.); 
 

− kot konceptualno in tehnično orodje v implementaciji usmeritev EU, vezanih na 
Bolonjsko in Kopenhaško deklaracijo (oblikovanje skupnega evropskega 
visokošolskega prostora, evropskega kvalifikacijskega ogrodja in drugih orodij, kot so 

                                                 
1 Dr. Lea Bregar statistične klasifikacije in izobraževanje; Problemi pri uporabi ISCED-a 1997 v Sloveniji – 
Zbornik prispevkov; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2001   
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Dodatek k diplomi, Dodatek k spričevalu, Europass itd.). Klasifikacija ravni 
izobraževalnih aktivnosti in izidov, ki je ena od izhodiščnih klasifikacij predvidenega 
novega klasifikacijksega sistema izobraževanja bi lahko hkrati opravljala funkcijo 
ravni oziroma generičnih kvalifikacijskih opisnikov »nacionalnega kvalifikacijskega 
ogrodja«2;  

 
− kot konceptualno in tehnično orodje v procesu načrtovanja, izvajanja in 

evalvacije kadrovske politike v podjetjih, organizacijah.   
 
 

Glavna področja uporabe klasifikacijskega sistema izoraževanja so shematično prikazana v 
Sliki 1.  
 
 
 

 
2 Opomba: v dokumentu Report on: A Framework for Qualifications of the European higher education Erea; 
Bologna Working Group on Qualifications frameworks, December 2004 so pripravljena priporočila za 
obravnavo na svetu ministrov, pristojnih za izobraževanje v EU (Bergen, maj 2005) v zvezi z oblikovanjem in 
povezavami med evropskim kvalifikacijskim ogrodjem in nacionalnimi kvalifikacijskimi ogrodji. Predvideno je, 
da naj bi se procesi »certificiranja« kompatibilnosti nacionalnih kvalifikacijskih ogrodij z evropskim 
kvalifikacijskim ogrodjem zaključil do leta 2010.     
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Slika 1: SHEMATSKI PRIKAZ GLAVNIH PODROČIJ UPORABE KLASIFIKACIJSKEGA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA
MEDNARODNO    OKOLJE

-UOE
OBRAZEC
- druge ankete
(ADS...)

MEDNARODNI
TRG DELA

MEDNARODNI
TRG

IZOBRAŽEVANJA

(JAVNE) STORITVE ZAPOSLOVANJA /ZRSZ idr.

posredovanje zaposlitev
aktivna politika zaposlovanja
poklicno svetovanje  (izobrazbeni /
kvalifikacijski pogoji, dosežena izobrazba,
napotitev na izobraževanje)

evidence:
- potreb po delavcih
- iskalcev zaposlitev

(JAVNE) STORITVE IZOBRAŽEVANJA/ izobr. zavodi, pristojna min. in
druge inštitucije

nastajanje, sprejemanje programov in drugih oblik  izobraževanja
izvajanje izobraževanja
postopki priznavanja, vrednostenja izobraževanja za nadaljne
izobraževanje

DRŽAVNA STATISTIKA / SURS in drugi pooblaščeni izvajalci

zagotavljanje podatkov za domače in mednarodne potrebe
usklajevanje metodologije

            - stat. raziskovanja (vpisani, diplomirani v tekočem šol.letu)

            - stat. raziskovanja (izobrazbena/kvalif. struktura)
Klasje

Statistična
podatkovna baza
izobr. aktivnosti in

izidov

POSLOVNI SUBJEKTI
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pogoji za zasedbo del. mest)
povpraševanje po izobrazbenih aktivnostih

evidence:
- zaposleni glede na izobr. izide
- zaposleni glede na izobr. aktivnosti

enoten sistem
zajemanja
podatkov

(ZZZS, ZPIS,
ZRSZ)

M - obrazci

ISCED

preva-
jalnik

FIZIČNE OSEBE

povpraševanje po izobraževalnih aktivnostih
pridobitev izobr. izodov
iskanje zaposlitev

Statistični register
izobrazbe/kvalifik.

prebivalcev

Predvideno -načrtovano
evidence/podatkovne   baze:
- na izobr. zavodih in dr. inštitucijah (šole,
univeze, fakultete, idr.)

evidence/podatkovne baze /registri:
- na pristojnih ministrstvih in pooblaščenih
inštitucijah

enoten  sistem
zajemanja
podatkov o

udeležencih ,
izobr. aktivnostih

in izidih

Distribuiran   sistem
administrativnih evidenc

EU
KVALIFIKA
- CIJSKO

OGRODJE

preva-
jalnik

NACIONALNO    OKOLJE

 



3. KONCEPTUALNO METODOLOŠKE OSNOVE KLASIFIKACIJSKEGA 
SISTEMA IZOBRAŽEVANJA 
 
 
3.1 DEFINICIJE NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV 
 
Izobraževanje se pojavlja v najrazličnejših okoljih in je lahko bolj ali manj formalno. 
 
Ena od (mednarodno) zaznanih težav v povezavi s spremljanjem in izkazovanjem 
izobraževanja je terminološka neusklajenost pojmov, saj imajo pojmi, kot so: formalno in 
neformalno izobraževanje, redno izobraževanje, začetno, nadaljnje izobraževanje, 
izobraževanje odraslih, vseživljenjsko izobraževanje itd. v različnih državah, v okviru 
različnih inštitucij različne pomene.   
 
Formalno izobraževanje je namerna, institucionalizirana, sistematična, vnaprej načrtovana 
in organizirana izobraževalna aktivnost, ki običajno predstavlja »lestvični sistem« rednega 
izobraževanja otrok in mladostnikov, ki se na splošno prične pri 5 - 7 letih in nadaljuje do 20 - 
25 let starosti. To aktivnost najpogosteje tvorijo izobraževalni programi z jasno opredeljenim 
ciljem, in katerih rezultat je javno veljavna kvalifikacija. Za izobraževalne aktivnosti 
formalnega izobraževanja je značilno, da imajo praviloma določeno trajanje, hierarhično 
strukturo s kronološkim zaporedjem letnikov in »stopenj«, jasno definirane vstopne pogoje in 
formalni vpisni postopek. Tradicionalno jih izvajajo vrtci, šole, fakultete in drugi vzgojno-
izobraževalni zavodi. Sem spada tudi »dualno izobraževanje«.3  
 
Neformalno izobraževanje je vsaka namerna, časovno opredeljena, izobraževalna aktivnost, 
ki ne ustreza povsem opredelitvi formalnega izobraževanja. Neformalno izobraževanje je 
institucionalizirano, vendar lahko poteka v ali izven izobraževalnih inštitucij, vključuje pa 
udeležence vseh starosti. Izobraževalne aktivnosti (programi, tečaji in druge oblike) 
neformalnega izobraževanja ne sledijo obvezno »lestvičnemu sistemu« in imajo različno 
trajanje. Vključujejo aktivnosti, kot so: opismenjevanje odraslih, izvenšolsko temeljno 
izobraževanje otrok, spretnosti za življenje in delo.  
Temeljni kriterij za razlikovanje formalnega in neformalnega izobraževanja je merilo - ali  
končanje izobraževalne aktivnosti vodi k izobraževalnemu izidu, ki ga je mogoče 
pozicionirati v »Nacionalni okvir kvalifikacij«.4  
    
Informalno (priložnostno) učenje je namerna, vendar manj organizirana in strukturirana in 
neinstitucionalizirana izobraževalna aktivnost - poteka v vsakdanjem življenju, v domačem 
okolju, na delovnem mestu itd. Te aktivnosti usmerja učeči se posameznik sam, družina 
oziroma socialno okolje, v katerem potekajo.5  
 
Formalno izobraževanje je izobraževanje, ki daje formalno, javnoveljavno izobrazbo - se 
pravi, da spremeni izobrazbeni ali kvalifikacijski status - in daje javno veljavno diplomo, 
spričevalo ali certifikat.  
(Pojmovni slovar za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja; glej Vire in literaturo; 
avtor doda še komentar: meja med formalnim in neformalnim izobraževanjem je izjemno 
prožna; tako bi npr.: lahko bilo tudi samoizobraževanje del formalnega izobraževanja, če 
posameznik sledi predpisanemu izobraževalnemu programu in opravlja izpite, s katerimi 

                                                 
3 Povzeto po Classification of learning activities, Draft manuel; glej Vire in literaturo 
4 Povzeto po Classification of learning activities, Draft manuel; glej Vire in literaturo 
5 Povzeto po Classification of learning activities, Draft manuel; glej Vire in literaturo 
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dokazuje, da obvlada predpisano znanje in spretnosti in si pridobi formalno izobrazbo. Prav 
tako je mogoče šteti med formalno izobraževanje tudi izobraževanje na daljavo, ki poteka v 
skladu s sprejetimi izobraževalnimi programi.)    
 
Neformalno izobraževanje je izobraževanje, v katerem učitelj in učenec nista jasno določena 
ali v katerem se učenec uči sam. Neformalno izobraževanje ni vezano na institucije in 
predvsem za razliko od formalnega, ne daje spričevala, diplome ali certifikata.  
(Pojmovni slovar za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja; glej Vire in literaturo; 
avtor doda še komentar: izraz se lahko uporabi tudi za vsako izobraževanje, ki poteka zunaj 
formalnega sistema; uporablja se tudi izraz priložnostno učenje, v novejšem času pa tudi 
informalno učenje, čeprav je pojem ožji od pojma neformalno izobraževanje).       
 
Vseživljenjsko učenje 
Vseživljenjsko učenje vključuje vse namerne učne aktivnosti skozi celotno posameznikovo 
življenje, ki so namenjene izboljšanju znanja, spretnosti in kompetenc v okviru osebnega, 
državljanskega, socialnega ali poklicnega razvoja. 
 
Izobraževanje (uporaba pojma v klasifikacijskem sistemu izobraževanja) 
Izobraževanje je mogoče razumeti kot najširše vseživljenjsko pridobivanje znanja, 
sposobnosti, spretnosti, osebnostnih kvalitet in vedenja. Izobraževanje je aktivnost, usmerjena 
v spoznavanje, sprejemanje in ustvarjanje znanja, razvijanje sposobnosti in nekaterih 
psihomotornih spretnosti. V ta okvir sodi tudi vzgoja, ki predstavlja učinke izobraževalnega 
procesa na oblikovanje človekovih osebnostnih ali značajskih lastnosti. V klasifikacijskem 
sistemu izobraževanja bomo v nadaljevanju izraz »izobraževanje« uporabljali v tako 
opredeljenem najširšem pomenu. 
 
Izobrazba (uporaba pojma v klasifikacijskem sistemu izobraževanja)  
V ožjem pomenu je izobrazba kvaliteta posameznika, ki se izkazuje z javno veljavno listino, 
pridobljeno v formalnem stopenjskem izobraževanju.  
V klasifikacijskem sistemu izobraževanja bomo v nadaljevanju pojem »izobrazba« uporabljali 
v najširšem pomenu kot kvaliteto posameznika, pridobljeno v procesu "izobraževanja". 
 
Znanje, spretnosti in kompetence 
Pri opredeljevanju ravni izobraževanja in izobrazbe oziroma izobraževalnih aktivnosti in 
izidov smo skušali uporabljati čimbolj široko razumevanje znanja, spretnosti in kompetenc, 
saj naj bi klasifikacijski sistem omogočil klasificiranje vsega relevantnega in merljivega 
učenja. Izraz »znanje, spretnosti in kompetence« naj bi torej predstavljal kar se da širok okvir. 
Na podoben način je Evropska komisija v svojem poročilu o vseživljenskem učenju le-to 
definirala kot »vso učno aktivnost v celotnem življenju, ki teče s ciljem, da se izboljšajo 
znanje, spretnosti in veščine z osebnega, državljanskega, socialnega vidika in/ali vidika 
zaposlovanja«.  
 
Znanje bi lahko definirali v najširšem pomenu tako, da bi bile spretnosti in kompetence le del 
znanja, saj mnogo spretnosti implicitno temelji na znanju in kompetence vključujejo uporabo 
znanja v različnih kontekstih. Ali obratno: kot nadrejeni pojem bi lahko uporabili 
kompetenco, kjer bi znanje in spretnosti bili le del le-te. O teh pojmih, njihovi »nadrejenosti« 
ali »podrejenosti« tečejo številne razprave in raziskave, ki jih naš predlog seveda noče 
preseči. 
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Odločili smo se (tudi po tujih izkušnjah, predvsem pri pripravi nacionalnih okvirov 
kvalifikacij v nekaterih državah), da uporabimo tri »poglede« na izobraževalne izhode pri 
opredeljevanju ravni: 
- znanje, 
- spretnosti in 
- kompetence. 
Pri tem seveda ne gre za tri med seboj ločene poglede na izobraževalne izide - gre bolj za to, 
da bi olajšali klasificiranje izobraževalnih izidov z uporabo treh med seboj zelo tesno 
povezanih pogledov. Te tri poglede skušamo tudi podrobneje definirati spodaj. 
 
Znanje (knowledge) 
Gre za vse oblike učnih (izobraževalnih) izidov, ki se običajno opredeljujejo kot deklarativno 
znanje (za razliko od npr. proceduralnega ali kondicionalnega znanja). Deklarativno (tudi 
propozicionalno) znanje je kognitivna reprezentacija idej, dogodkov (znanje o …, poznavanje 
vsebin). Do takega znanja lahko pride na podlagi praktičnih izkušenj in na podlagi formalnega 
pouka ali študija. Gre za znanje, ki ima svoj pomen izven konteksta oziroma praktične 
uporabe. Sestavljeno je lahko iz opisovanja, memoriranja, razumevanja, mišljenja, analize, 
sinteze, razpravljanja, raziskovanja. Novo znanje se ne »dodaja« k že doseženemu znanju, 
ampak je odvisno od narave, strukture in obširnosti predhodnega znanja in posledično (vsaj 
delno) spreminja predhodno znanje. 
 
Spretnost (skill) 
Spretnost je ciljno usmerjeno opravljanje neke dejavnosti v določenem okolju. Dokaz 
spretnosti je izvajanje dejavnosti, ki na nek način odgovarja na fizično, informacijsko in 
socialno okolje ali ga spreminja. »Know-how« (znati narediti, savoir faire) je sestavni del 
spretnosti, saj kot proceduralno znanje (znanje »kako«) predstavlja pogoj za izvajanje neke 
dejavnosti. »Znati narediti« lahko spremlja ali podpira deklarativno znanje, spretnost pa je 
pridobljena, vendar deklarativno znanje ni intrinzični del spretnosti. »Znati narediti« lahko 
merimo neposredno ali ocenimo na podlagi izvajanja, medtem ko spretnost lahko ocenimo 
(merimo) le na podlagi izvajanja. 
 
Kompetenca6 (competence) 
Po osvojitvi znanja in/ali spretnosti praktična uporaba le-teh zahteva dodatno učenje. 
Temeljna karakteristika kompetence je učinkovita in kreativna uporaba in razvoj znanja in 
spretnosti v vsakdanjem življenju. Gre za splošne socialne in državljanske situacije pa tudi za 
posebne poklicne (delovne) situacije. Kompetence se razvijajo na podlagi stališč, emocij, 
vrednot, samopodobe posameznika, seveda pa tudi na podlagi deklarativnega in 
proceduralnega znanja. Nekatere kompetence so v določenih situacijah odvisne od prirojenih 
karakteristik posameznika; v takih primerih jih ne moremo razumevati kot del učenja oziroma 
izobraževalnega izida. Kompetenco predstavlja tudi zmožnost posameznika, da spozna 
omejenost svojega znanja in spretnosti in zmore planirati nadaljnje učenje, s katerim preseže 
te omejitve. Kompetence lahko delimo na temeljne (key) ali splošne (core) kompetence, ki so 
nujne praviloma za vse in prenosljive med različnimi opravili, generične (generic) 
kompetence, ki so skupne za podobne poklice, delovna opravila ali skupine delovnih mest in 
delovno specifične (role specific) kompetence, ki so specifične za posamezna delovna mesta 
ali opravila. Če lahko temeljno znanje in spretnosti opišemo bolj ali manj neodvisno od 
konteksta, v katerem se pojavljajo, je za opis kompetence potrebno, da opredelimo kontekst, v 

                                                 
6 Za prevajanje angleškega pojma “competence” se uporablja tudi pojem “veščina”, ki pa se nam zdi preozek. 
Ker ima v slovenščini pojem “kompetenca” drugačen pomen (pristojnost), se bo treba na nov pomen še navaditi.  
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katerem posameznik lahko pokaže svoje kompetence, torej kot »v teh in teh okoliščinah bo 
posameznik zmogel …«. 
 
 
3.2 PREDMET KLASIFIKACIJSKEGA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA  
 
Predmet klasifikacijskega sistema izobraževanja je izobraževanje, in sicer z vidika aktivnosti 
in izidov. Idealna klasifikacija izobraževanja bi morala temeljiti samo na izobraževalni 
vsebini. Da bi lahko ocenjevali in primerjali vsebine izobraževalnih aktivnosti in izidov, so v 
klasifikacijskem sistemu uporabljene spremenljivke oziroma posredna merila, ki omogočajo 
ugotavljanje razlik oziroma podobnosti med vsebinami izobraževalnih aktivnosti in izidov. 
 
Vsebinski okvir klasifikacijskega sistema 
Vsebinski okvir klasifikacijskega sistema predstavlja relevantna in merljiva izobraževalna 
vsebina. 
 
Enote klasifikacijskega sistema   
Primarne enote – tj. enote, ki se jim primarno določa vrednosti klasifikacijskih spremenljivk, 
so izobraževalne aktivnosti in izobraževalni izidi.  
Sekundarne enote – tj. enote, ki se jim določa vrednosti klasifikacijskih spremenljivk 
posredno (odvisno od njihove povezave s primarnimi enotami), so npr. osebe. Osebe se 
razvršča posredno glede na njihove povezave s izobraževalnimi aktivnosti in izidi, kot npr.: 
»vpisani/udeleženi v izobraževalnih aktivnostih«, »diplomirali - končali izobraževalne 
aktivnosti«, itd.    
 
Izobraževalne aktivnosti  
Izobraževalne aktivnosti so aktivnosti, organizirane z namenom izboljšanja znanja, spretnosti 
in kompetenc oziroma z namenom posredovati/doseči vnaprej določen izobraževalni smoter 
in/ali usposobitev za opravljanje skupine del in nalog.       
 
Izobraževalni izidi  
Izobraževalni izidi predstavljajo skupek znanja, spretnosti, kompetenc za »življenje in delo«, 
ki jih dosegajo udeleženci izobraževalnih aktivnosti v procesu formalnega in neformalnega 
izobraževanja ter informalnega učenja. Izobraževalni izidi so praviloma izkazljivi z listinami. 
 
 
 
3.3 OBLIKA IN SESTAVNI DELI KLASIFIKACIJSKEGA SISTEMA 
IZOBRAŽEVANJA  
 
 
Pri snovanju klasifikacijskega sistema izobraževanja so bili upoštevani osnovni vidiki 
oziroma splošna metodološka načela razvoja klasifikacij7 : 
 
- zahteve glavnih uporabnikov, 
- koncepti, metodologije (obstoječi, sodobni oz. novi trendi), 

                                                 
7 Standard statistical classifications: Basic Principles; Evind Hoffmann, Bureau of statistics, international Labour 
Office and Mary Chamie, United Nations Statistics Division; Statistical Commission, Thirtieth session, New 
York, 1-5 March 1999  

 12



- informacijsko okolje za pripravo, vzdrževanje, razvoj klasifikacijskega sistema 
(razpoložljivo in načrtovano).      

 
Pri oblikovanju novega klasifikacijskega sistema izobraževanja kot orodja v statistično 
analitičnih raziskovanjih, je bil upoštevan obstoječi način zbiranja, obdelovanja, izkazovanja 
podatkov o stanjih in gibanjih na področju izobraževanja kot tudi dolgoročna vizija in 
strateški načrti razvoja na tem področju. Načrtovane posodobitve vključujejo nadaljnjo 
izgradnjo računalniško podprtih administrativnih podatkovnih baz udeležencev izobraževanja, 
programov, zavodov ipd., ter  prevzemanje podatkov iz teh baz v statistične podatkovne baze. 
V ta kontekst spada tudi razvoj statističnega registra izobrazbe/kvalifikacij kot (interne 
statistične) individualne podatkovne baze o osnovnih izobrazbenih/kvalifikacijskih 
značilnostih prebivalstva, ki bo temeljil na podatkih popisa prebivalstva, letno pa se bo 
ažuriral s podatki iz administrativnih evidenc, s podatki drugih statističnih virov oziroma z 
uporabo statističnih metod za del populacije, za katerega ne bo razpoložljivih individualnih 
podatkov.  
Obstoječe zbiranje podatkov z različnimi klasičnimi anketami in papirnatimi vprašalniki in 
postopno prehajanje na prevzemaje podatkov neposredno iz izvornih administrativnih 
podatkovnih baz zahteva izgradnjo večnamenskega fleksibilnega klasifikacijskega sistema.  
 
 
Skladno s tem klasifikacijski sistem izobraževanja tvorijo:  
 
- niz enostavnih izhodiščnih klasifikacij izobraževanja,  
- niz izvedenih kombiniranih klasifikacij izobraževanja,  
- prevajalniki v mednarodne standardne klasifikacije s področja izobraževanja (pripravljeni 

bodo v kasnejši fazi), 
- ustrezajoča informacijsko tehnološka in organizacijska podpora. 
     
 
Izobraževalne aktivnosti in izide zaradi določenih nacionalnih in mednarodnih potreb (točka 
1.4 Namen in uporaba) opazujemo po značilnostih - spremenljivkah kot so: segment, raven  
vrsta, kumulativno teoretično trajanje, področje, organiziranost in prilagoditev izobraževalnih 
aktivnosti/izidov.  
 
Posamične tovrstne značilnosti – spremenljivke  izobraževalnih aktivnosti/izidov in njihove 
vrednosti predstavljajo enostavne izhodiščne klasifikacije izobraževanja.        
 
Klasifikacijski sistem izobraževanja vsebuje naslednje enostavne izhodiščne klasifikacije 
izobraževanja: 
 
− Klasifikacija segmentov izobraževalnih aktivnosti/izidov, 
− Klasifikacija ravni izobraževalnih aktivnosti/izidov, 
− Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, 
− Klasifikacije vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov 

o Klasifikacija vrste izobraževalnih aktivnosti temeljnega stopenjskega 
izobraževanja, 

o Klasifikacija vrste izobraževalnih izidov temeljnega stopenjskega izobraževanja 
o Klasifikacija vrste izobraževalnih aktivnosti dopolnilnega izobraževanja 
o Klasifikacija vrste izobraževalnih izidov dopolnilnega izobraževanja 

− Klasifikacija kumulativno teoretičnega trajanja izobraževalnih aktivnosti 
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− Klasifikacija organiziranosti izobraževalnih aktivnosti 
− Klasifikacija prilagoditev izobraževalnih aktivnosti 
 
Enostavne izhodiščne klasifikacije izobraževanja praviloma niso hierarhično oblikovane, 
njihove kategorije so praviloma opredeljene z vrednostjo ene značilnosti – klasifikacijske 
spremenljivke. V posamično kategorijo enostavne izhodiščne klasifikacije izobraževanja 
spadajo enote (izobraževalne aktivnosti ali izidi), ki so homogene z vidika te posamezne 
značilnosti.  
 
Enostavne izhodiščne klasifikacije izobraževanja so primarno oblikovane za: 

− neposredno uporabo v administrativnih evidencah. Predvideno je, da se bodo s temi 
klasifikacijami opredeljevale izobraževalne aktivnosti in izidi neposredno ob njihovem 
nastajanju in vnosu v administrativne evidence,    

− evidentiranje, zbiranje, posredovanje, izkazovanje podatkov o »tekočih« gibanjih na 
področju izobraževanja, npr.: o vpisanih oziroma o udeleženih v izobraževalnih 
aktivnostih, ki so glede na časovno aktualnost opazovanja praviloma bolj detajlno 
opredeljene in spremljane.  
(Podpora oziroma orodje pri posodobljenemu zbiranju podatkov oziroma prevzemanju 
podatkov neposredno iz administrativnih podatkovnih baz; strateška usmeritev).      

 
 
 
Klasifikacijski sistem izobraževanja vsebuje naslednje izvedene kombinirane 
klasifikacije izobraževanja: 
 

− Klasifikacija aktivnosti temeljnega stopenjskega izobraževanja, 
− Klasifikacija izidov temeljnega stopenjskega izobraževanja, 
− Klasifikacija izidov, nacionalne poklicne kvalifikacije, 
− Klasifikacija aktivnosti  dopolnilnega izobraževanja, 
− Klasifikacija izidov dopolnilnega izobraževanja. 

 
Izvedene kombinirane klasifikacije izobraževanja so hierarhično oblikovane, njihove 
kategorije po so za razliko od izhodiščnih klasifikacij, hkrati opredeljene po večih 
značilnostih - spremenljivkah. V posamično kategorijo določenega hierarhičnega nivoja 
izvedene kombinirane klasifikacije izobraževanja spadajo enote (izobraževalne aktivnosti ali 
izidi), ki zadoščajo točno določeni kombinaciji opazovanih značilnosti (homogene enote 
glede na določen niz značilnosti). Te značilnosti so izražene z »enostavnimi izhodiščnimi 
klasifikacijami izobraževanja«.      
 
Izvedene kombinirane klasifikacije so primarno oblikovane za: 

− združevanje (agregiranje) detajlnih podatkov o izobraževalnih aktivnostih in izidih 
(npr.: programov opredeljenih z enostavnimi izhodiščnimi klasifikacijami 
izobraževanja iz administrativnih virov) v širše kategorije izobraževanja,  

− spremljanje izobraževalne strukture prebivalstva in udeležbe prebivalstva v 
izobraževanju na manj detajlni ravni in iz neadministrativnih virov (ankete; 
vprašalniki) oziroma iz virov, v katerih so izobraževalni izidi in aktivnosti manj 
detajlno opisani.   

 
Z informacijskega vidika bo delovanje klasifikacijskega sistema izobraževanja podprto s 
statistično podatkovno bazo izobraževalnih aktivnosti /izidov in s klasifikacijskim strežnikom 
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Klasje, lociranima na SURS-u  ter s podatkovnimi bazami, lociranimi v administrativnem 
okolju, kjer  izobraževalne aktivnosti in izidi nastajajo oziroma se uradno evidentirajo (točka 
6. Organizacijsko informacijska podpora klasifikacijskega sistema izobraževanja).   
 
Z organizacijskega vidika bo klasifikacijski sistem izobraževanja podprt z dogovorjenimi 
pravili in orodji (pravilniki, obrazci), ki bodo urejali postopke, vezane na evidentiranje, 
shranjevanje, izkazovanje in distribuiranje podatkov o izobraževalnih aktivnostih in izidih 
(točka 6. Organizacijsko informacijska podpora klasifikacijskega sistema izobraževanja).   
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4. PREGLED IN OPIS IZHODIŠČNIH KLASIFIKACIJ IZOBRAŽEVANJA  
 
V okviru te točke so v grobem orisu predstavljene izhodiščne klasifikacije izobraževanja, 
vsebovane v klasifikacijskem sistemu izobraževanja. Klasifikacije in njihove kategorije so v 
razvojni fazi in so kot take osrednji predmet predvidenih razprav v zvezi z zasnovo novega 
klasifikacijskega sistema izobraževanja.    
 
 
4.1 KLASIFIKACIJA SEGMENTOV IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV 
 
Kategorije, ki sestavljajo Klasifikacijo segmentov izobraževalnih aktivnosti/izidov so v 
statistično analitičnem smislu vrednosti »spremenljivke segment izobraževalnih 
aktivnosti/izidov«, po kateri opazujemo enote opazovanega pojava.   
 
Segment izobraževalnih aktivnosti/izidov pomeni del kompleksnega sistema vzgoje, 
izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja, učenja, ki ima podobne značilnosti z najširšega 
vidika ciljev, organiziranosti in veljavnosti.    
 
Vrednosti »spremenljivke segment izobraževalnih aktivnosti/izidov« oziroma kategorije 
Klasifikacije segmentov izobraževalnih aktivnosti/izidov so opredeljene z naslednjimi 
kodnimi oznakami in deskriptorji: 
 
Kodna oznaka/deskriptor 
1 = Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, 
2 = Nacionalne poklicne kvalifikacije, 
3 = Dopolnilno izobraževanje/izobrazba. 
 
Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba - sistematična, vnaprej načrtovana in 
organizirana dejavnost vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, kjer se običajno ves čas 
trajanja preverja doseženo znanje, spretnosti in kompetence. Posamezna »stopnja« 
izobraževanja se konča s pridobitvijo spričeval, diplom ali drugih dokazil, s katerimi 
posamezniki dokazujejo javno veljavno izobrazbo. Zaključek izobraževanja na določeni 
stopnji posamezniku omogoča nadaljevanje izobraževanja na naslednji, praviloma višji 
stopnji.  
 
Nacionalne poklicne kvalifikacije - sistem, ki omogoča pridobivanje delovne poklicne 
oziroma strokovne usposobljenosti za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev 
v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija 
se izkazuje z javno listino.  
 
Dopolnilno izobraževanje/izobrazba - izobraževanje in usposabljanje, ki dopolnjuje, 
poglablja in širi znanje, spretnosti in kompetence posameznika za življenje in delo. Po 
končanem izobraževanju udeleženec praviloma dobi potrdilo, ki je lahko pogoj za zaposlitev 
ali nadaljnje opravljanje dela.  
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4.2 KLASIFIKACIJA RAVNI IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV 
 
Kategorije, ki sestavljajo Klasifikacijo ravni izobraževalnih aktivnosti/izidov so v statistično 
analitičnem smislu vrednosti »spremenljivke raven izobraževalnih aktivnosti/izidov«, po 
kateri opazujemo enote opazovanega pojava.   
 
Raven izobraževalnih aktivnosti/izidov pomeni stopnjo zapletenosti vsebine izobraževanja. 
Ravni predstavljajo glavne korake pri napredovanju od manj zapletenih k bolj zapletenim 
učnim izkušnjam in kompetencam. Vsaka konkretna raven predstavlja nek (nacionalni) 
standard vsebin (znanja, spretnosti in kompetenc), ki jih morajo izobraževanci pridobiti za 
uspešno končanje izobraževalne aktivnosti.  
 
V klasifikacijskem sistemu izobraževanja je »raven izobraževalnih aktivnosti/izidov« 
razumljena kot statistično-analitična kategorija, torej umetni konstrukt, ki omogoča enotno 
evidentiranje, analiziranje in izkazovanje izobraževanja oziroma izobrazbe (izobraževalnih 
aktivnosti in zidov) prebivalstva, ki je le-to dosegalo v različnih časovnih in zakonskih 
okvirih. Ravni tudi nimajo posebnih poimenovanj (npr.: raven izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 3), saj širitev klasifikacijskega sistema na druge segmente izobraževanja 
(dopolnilno izobraževanje, sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij) presega možnost 
poimenovanj z izrazi, ki izhajajo zgolj iz temeljnega stopenjskega izobraževanja, kot je bila 
pogosta dosedanja praksa. To omogoča večjo stabilnost klasifikacijskega sistema, saj je manj 
odvisen od sprememb in novih poimenovanj »stopenj in vrst« izobraževanja/izobrazb, 
navajanih v zakonskih predpisih.          
 
Vrednosti »spremenljivke raven izobraževalnih aktivnosti/izidov« oziroma kategorije 
Klasifikacije ravni izobraževalnih aktivnosti/izidov so opredeljene z naslednjimi kodnimi 
oznakami in deskriptorji: 
 
Kodna oznaka/deskriptor 
01 = Raven 1  
02 = Raven 2   
03 = Raven 3 
04 = Raven 4  
05 = Raven 5 
06 = Raven 6 
07 = Raven 7 
08 = Raven 8  
09 = Raven 9 
10 = Raven 10 
99 = Neopredeljeno po ravni 
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LESTVICA IN INDIKATORJI ZA DOLOČANJE RAVNI IZOBRAŽEVALNIH 
AKTIVNOSTI/IZIDOV 
(primer poizkusne inačice)  
 

RAVEN ZNANJE SPRETNOSTI KOMPETENCE 

00  - -  - 
01 Najosnovnejše splošno znanje, ki 

omogoča nadaljnje učenje. 
Izkazovanje praktičnih spretnosti za 
opravljanje enostavnih, ponavljajočih 
se opravil ali kratkega niza enostavnih 
opravil v kontroliranem okolju.   

Usposobljenost za delovanje v 
podrobno opredeljenem in zelo 
strukturiranem okolju. Usposobljenost 
učenja podatkov in osnovnih 
repetitivnih spretnosti v dobro 
strukturiranem in nadzorovanem 
okolju. 

02 Splošno in uporabno znanje, ki ni 
usmerjeno k specifičnemu 
poklicnemu področju, temveč 
predstavlja podlago za nadaljnje 
sistematično učenje. 

Izkazovanje praktičnih spretnosti, 
vključno z uporabo ustreznih orodij.  
Veščine za izvajanje enostavnih, 
ponavljajočih se opravil, sestavljenih iz 
manjšega števila operacij, na podlagi 
ustnih ali pisnih navodil po 
predpisanem postopku. 

Usposobljenost za delovanje v 
predvidljivem in strukturiranem 
kontekstu, v zmernem obsegu funkcij 
in po navodilih. Osnovna bralna in 
matematična pismenost ter 
usposobljenost za pridobivanje novih 
znanj in veščin v strukturiranem in 
nadzorovanem okolju. 

03 Pretežno praktično, življenjsko in 
poklicno uporabno znanje z nekaj 
teoretične podlage, pridobljeno 
predvsem na podlagi proučevanja 
primerov  ter posnemanja in 
urjenja.  

Izkazovanje praktičnih in miselnih 
spretnosti omejenega obsega, vključno 
z uporabo ustreznih orodij. 
Uporabljanje znanih rešitev pri 
reševanju predvidljivih problemov v 
omejenem obsegu. Spretnosti za 
izvajanje relativno preglednih, 
standardiziranih delovnih opravil. 

Usposobljenost za delovanje v 
omejenem kontekstu, po navodilih, z 
omejeno samostojnostjo in znotraj 
znanih homogenih skupin.  
Funkcionalna bralna in matematična 
pismenost ter usposobljenost za  
pridobivanje novih znanj in veščin ob 
ustreznem vodenju. 
 

04 Pretežno praktično uporabno 
znanje,  dopolnjeno s poznavanjem 
teoretičnih principov, zlasti tistih, ki 
so v funkciji stroke, ob tem, da se 
prednost daje proučevanju 
primerom  pred načelom 
znanstvene sistematičnosti. Pri 
izobraževanju in usposabljanju 
poklicnih veščin ima izobraževanje, 
ki temelji na analitičnem mišljenju 
enakovreden pomen kot 
posnemanje. Delež splošnega 
znanja omogoča nadaljnje učenje. 

Izkazovanje spretnosti, ki so glede na 
območje delovanja široke in 
specializirane, vključno z uporabo 
ustreznih orodij. Uporabljanje znanih 
rešitev pri reševanju različnih 
predvidljivih problemov, lahko tudi v 
netipičnih situacijah.  
Spretnosti za izvajanje relativno 
preglednih, manj standardiziranih 
delovnih opravil, s poudarkom na 
obvadovanju različnih tehnik dela in 
različnih tehnoloških postopkov, 
vezanih na delovna opravila. 

Usposobljenost za delovanje v 
znanem in manj znanem okolju z večjo 
stopnjo odgovornosti in samostojnosti. 
Prevzemanje odgovornosti za lastnosti 
in kvaliteto proizvodov/storitev, 
povezanih z delovnimi opravili oz. 
delovnim procesom.   
Prevzemanje odgovornosti za lastno 
učenje. Pridobivanje novega znanja in 
veščin v nadzorovanem okolju. 

05 Teoretično in praktično znanje, 
pridobljeno s spoznavanjem 
različnih znanstvenih področij in/ali  
teoretičnih principov, ki je podlaga 
za razumevanje stroke, in 
predstavlja skupni temelj za 
nadaljnje učenje. Spoznavanje 
teoretičnih principov temelji na 
načelih sistematičnosti, znanstvene 
utemeljenosti in eksemplarnosti.  
Znanje je lahko na nekaj področjih 
nekoliko poglobljeno. 

Izkazovanje spretnosti, ki so glede na 
območje delovanja široke, in ki so 
lahko tudi specializirane, vključno z 
uporabo ustreznih orodij.  
Ovrednotenje in uporaba informacij za 
oblikovanje odločitev in rešitev 
različnih problemov oziroma netipičnih 
situacij.  
Oblikovanje rešitev v povezavi z dobro 
definiranimi abstraktnimi problemi.   
Spretnosti za izvajanje manj 
standardiziranih, predvsem pa 
nestandardiziranih delovnih opravil 
(povezanih s tehnologijo dela, s 
pripravo in kontrolo dela posebej z 
vidika kakovosti dela). 

Usposobljenost za delovanje v 
različnih in specifičnih okoljih, za 
prevzemanje odgovornosti za lastnosti 
in kvaliteto proizvodov/storitev, 
povezanih z delovnimi opravili oz. 
delovnim procesom. Izkazovanje nekaj 
iniciative in neodvisnosti  pri izvajanju 
definiranih aktivnosti. Delovanje v 
številnih, kompleksnih in heterogenih 
skupinah.       
Prevzemanje odgovornosti za lastno 
učenje. Pridobivanje novega znanja in 
veščin ob ustreznem vodenju. 
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06 Strokovno in teoretično znanje na 
določenem področju ter praktično 
znanje za samostojno reševanje 
konkretne strokovne problematike. 
Znanje vkjučuje nekaj teoretičnih 
konceptov in abstraktno mišljenje, 
ki je značilno poglobljeno na nekaj 
področjih. 
Poglobljeno sistematično strokovno 
znanje je namenjeno omogočanju 
razvijanju sposobnosti za 
reševanje zahtevnejših problemov 
v delovnih procesih. 

Izkazovanje spretnosti, ki so glede na 
območje delovanja obsežne,  
praviloma specializirane, vključno z 
uporabo ustreznih orodij, vezanih na 
področje izobraževanja in 
usposabljanja.  
Spretnosti za izvajanje zahtevnih 
operativno-strokovnih opravili,  
povezana z deli v  pripravi in kontroli 
delovnih procesov, posebej pa še z 
deli v organizaciji in vodenju 
delovnega procesa. 

Usposobljenost za delovanje v 
različnih in specifičnih okoljih, z 
elementi nerutinske in kreativne 
aktivnosti.   
Uporaba teoretičnih konceptov in/ali 
strokovnih znanj in veščin za 
reševanje posameznih delovnih 
problemov s strokovnega področja.    
Osebno samostojno delovanje, 
pogosto prevzemanje odgovornosti za 
delo drugih in ali za organizacijo in 
alokacijo resurjev. Delovanje v 
številnih, kompleksnih in heterogenih 
skupinah.   
Zmožnost prepoznavanja lastnih 
izobraževalnih potreb in vrednotenja 
rezultatov lastnega učenja v okviru 
strukturiranega učnega okolja, pomoč 
drugim pri odkrivanju učnih potreb. 

07 Poglobljeno strokovno in teoretično 
znanje na določenem področju, 
podprto s širšo teoretsko in 
metodološko osnovo. 
 
 
 

Izkazovanje in uporaba strokovnih 
tehničnih, kreativnih, konceptualnih 
spretnosti in orodij, vezanih na 
področje izobraževanja in 
usposabljanja.  
Delovanje na podlagi oblikovanja 
ustreznih strokovnih mnenj v planskih, 
tehničnih, proizvodnih ipd. in/ali 
nadzornih funkcijah v povezavi s 
proizvodi, storitvami, operacijami in 
procesi.    
Spretnosti za obvladovanje zahtevnih, 
kompleksnih delovnih procesov, 
sposobnost za samostojno uporabo 
znanja v novih, netipičnih delovnih 
situacijah. 

Usposobljenost za delovanje v 
številnih različnih okoljih in v različnih 
funkcijah, v katerih so potrebne 
veščine diagnosticiranja in kreativnega 
reševanja problemov. 
Sprejemanje odgovornosti za 
določanje in doseganje lastnih 
rezultatov dela in/ali rezultatov dela 
skupine. Prevzemanje nadzorne 
odgovornosti za delo drugih na 
opredeljenih področjih dela. 
Usposobljenost za argumentirano 
razpravo in reševanje problemov v 
stroki.  
Zmožnost prevzemanja iniciative za 
lastno učenje, usposobljenost za 
prepoznavanje lastnih potreb po 
učenju in za interaktivno učenje v 
skupini. 

08 Poglobljeno teoretično, 
metodološko in analitično znanje z 
osnovami raziskovalnega dela, ki je 
osnova za zelo zahtevno 
profesionalno delo.  

Izkazovanje obvladovanja spretnosti in 
orodij  kompleksnih specializiranih 
področij, praviloma na ekspertni ravni.    
  
Spretnosti za obvladovanje zelo 
zahtevnih, kompleksnih delovih 
procesov, sposobnost za stalno 
samostojno uporabo znanja predvsem 
v novih, nepredvidljivih delovnih 
situacijah, obvladovanje načrtovanja in 
vodenja delovnega procesa. 

Usposobljenost za uporabo znanja in 
razumevanja ter zmožnost reševanja 
problemov v novih ali neobičajnih 
razmerah v širših ali večdisciplinarnih 
kontekstih, povezanih s področjem 
študija (stroke).  
Sprejemanje odgovornosti za vse, 
glede na odločitve povezane aktivnosti 
oz. procese. Vodenje številnih, 
raznovrstnih, kompleksnih, 
heterogenih skupin. 
Usposobljenost za neodvisno, 
profesionalno in etično usmerjanje 
lastnega učenja v različnih, manj 
običajnih kontekstih. 

09 Poglobljeno znanje za originalno 
raziskovalno in znanstveno delo, ki 
ustvarja novo znanje in izpolnjuje 
kriterije za znanstveno publiciranje. 

Spretnosti za izvajanje najzahtevnejših 
del, vštevši tudi udeležbo pri 
znanstvenoraziskovalnih projektih ter 
reševanje teoretičnih in praktičnih 
problemov v posebnih delovnih 
situacijah 

Usposobljenost za uporabo znanja pri 
reševanju kompleksnih problemov tudi 
v nepredvidljivih in slabo definiranih 
kontekstih v okviru 
stroke.Usposobljenost za bazično in/ali 
uporabno znanstvenoraziskovalno 
delo. Sposobnost samoevalvacije in 
avtonomno usmerjanje lastnega 
strokovnega razvoja. 

10 Poglobljeno znanje za samostojno 
originalno raziskovalno in 
znanstveno delo, ki ustvarja novo 
znanje, ki je v vrhu določene vede 
ali stroke in izpolnjuje kriterije za 
znanstveno publiciranje v 
mednarodenem prostoru. 

Spretnosti za izvajanje najzahtevnejših 
del, vštevši tudi načrtovanje in 
koordiniranje znanstvenoraziskovalnih 
projektov ter reševanje 
najzapletenejših teoretičnih in 
praktičnih problemov in oblikovanje 
modelov za prenos razsikovalnih 
dosežkov.  

Usposobljenost za ustvarjanje in 
interpretacijo novega znanja ter 
iskanja odgovorov na abstraktna in 
najbolj kompleksna vprašanja v 
profesionalnem in sorodnih kontekstih. 
Usposobljenost za sodelovanje v 
kritičnem dialogu ter zmožnost 
odgovornega presojanja posledic 
uporabe novega znanja v različnih 
kontekstih. 
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4.3 KLASIFIKACIJE VRST IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV   
 
Vrsta izobraževalnih aktivnosti/izidov je odvisna in večrazsežnostna spremenljivka. Odvisna 
je od segmenta in od ravni, zaradi tega je izoblikovanih več klasifikacij vrst izobraževalnih 
aktivnosti/izidov: 
 

o Klasifikacija vrste izobraževalnih aktivnosti temeljnega stopenjskega 
izobraževanja, 

o Klasifikacija vrste izobraževalnih izidov temeljnega stopenjskega izobraževanja 
o Klasifikacija vrste izobraževalnih aktivnosti dopolnilnega izobraževanja 
o Klasifikacija vrste izobraževalnih izidov dopolnilnega izobraževanja 

 
 
4.3.1 KLASIFIKACIJA VRSTE IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI TEMELJNEGA 
STOPENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
Določeno vrsto izobraževalnih aktivnosti/izidov temeljnega stopenjskega izobraževanja 
tvorijo nizi izobraževalnih aktivnosti/izidov določenih enakih lastnosti oziroma značilnosti v 
okviru posamezne ravni.  
 
Merila za določanje vrst izobraževalnih izidov so nekoliko bolj podrobno upoštevana 
siceršnja osnovna merila - indikatorji za razvrstitev znanja, spretnosti in kompetenc na 
posamezno raven izobraževalnih aktivnosti/izidov (glej točko 4.2: Klasifikacija ravni 
izobraževalnih aktivnosti/izidov), ki se v segmentu temeljno stopenjsko 
izobraževanje/izobrazba konkretizirajo najpogosteje kot:  
- prevladujoča vsebina in naravnanost - bolj splošno in teoretično ali bolj poklicno in 

strokovno izobraževanje/izobrazba; 
- predvidena dolžina (trajanje) izobraževanja, ki omogoča pridobitev določene izobrazbe; 
- predhodna izobrazba, ki omogoča pridobitev te izobrazbe;  
- vrsta spričevala, diplome ter vrsta naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe ter 

strokovnega oziroma znanstvenega naslova kot izkaza izobraževalne in/ali poklicne 
kvalifikacije; 

- v katero nadaljnjo izobraževanje glede na raven izida je mogoč vpis, ne da bi bilo treba 
opravljati posebne (dodatne, diferencialne ipd.) izpite ali druge obveznosti; 

- izobraževalni izidi »stopnje izobrazbe«, ki jih je bilo mogoče pridobiti v prejšnjih 
izobraževalnih sistemih (podobnosti, razlike). 

 
Vrednosti »spremenljivke vrsta izobraževalnih aktivnosti temeljnega stopenjskega 
izobraževanja« oziroma kategorije Klasifikacije vrsta izobraževalnih aktivnosti temeljnega 
stopenjskega izobraževanja so opredeljene z naslednjimi kodnimi oznakami in deskriptorji: 
  
Kodna oznaka/deskriptor 
011 = Osnovnošolsko izobraževanje, nižja stopnja 
021 = Osnovnošolsko izobraževanje, višja stopnja 
031 = Nižje poklicno izobraževanje 
041 = Srednje poklicno izobraževanje   
051 = Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje 
052 = Srednje splošno izobraževanje 
061 = Višje strokovno izobraževanje 
062 = Višješolsko izobraževanje (prejšnje) 
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063 = Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje) 
071 = Visokošolsko strokovno izobraževanje 
072 = Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi  
081 = Visokošolsko univerzitetno izobraževanje 
082 = Specialistično izobraževanje po visokošolski univerzitetni izobrazbi   
083 = Magistrsko izobraževanje po noveli zakona o visokem šolstvu 2004  
091 = Magistrsko izobraževanje pred uveljavitvijo novele zakona o visokem šolstvu 2004  
101 = Doktorsko izobraževanje 
 
 
Opis posameznih vrst izobraževalnih aktivnosti    
(glede na merila) 
 
011 Osnovnošolsko izobraževanje, nižja stopnja   
 
Nižja stopnja osnovnega izobraževanja je v velikem deležu namenjena sistematičnemu 
razvoju pismenosti in numeričnih sposobnosti. Poleg tega so ustrezno zastopana tudi druga 
področja, ki so pomembna za skladen razvoj otroka. Poleg področij družboslovja ter 
naravoslovja in tehnike, ki v začetku še nista diferencirana, sta zastopani tudi področji 
umetnosti (likovne in glasbene) in športno področje. V drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju devetletnega osnovnega izobraževanja se pridruži še prvi tuji jezik. Značilnost te 
stopnje je razredni pouk, kar pomeni, da poučuje vse predmete en učitelj. Od tega odstopa le 
6. razred devetletnega osnovnega izobraževanja, v katerem praviloma poučujejo predmetni 
učitelji, lahko pa tudi razredni učitelji. V nižjo stopnjo štejemo prvo in drugo triletno vzgojno-
izobraževalno obdobje (1. do 6. razred) devetletnega osnovnega izobraževanja oziroma 
razredno stopnjo (1. do 4. razred) osemletnega osnovnega izobraževanja. 
Vpisni pogoj je starost 6 let v devetletnem osnovnem izobraževanju in starost 7 let v 
osemletnem osnovnem izobraževanju. 
 
021 Osnovnošolsko izobraževanje, višja stopnja 
 
Višja stopnja osnovnega izobraževanja je tako kot nižja stopnja splošno-izobraževalne narave, 
le da je vsebina notranje bolj diferencirana. Poleg maternega jezika, tujega jezika in 
matematike je v predmetniku več ožje specializiranih predmetov kot na nižji stopnji 
osnovnega izobraževanja (naravoslovnih, družboslovnih in drugih). Ostajajo tudi predmeti s 
področja umetnosti in športna vzgoja. V devetletnem osnovnem izobraževanju se pojavi 
izbirnost, ko učenec v skladu s svojimi interesi izbere predmete iz nabora ponujenih izbirnih 
predmetov. Značilnost te stopnje je predmetni pouk, kar pomeni da poučujejo predmetni 
učitelji, ki so specialisti za en ali dva predmeta. V višjo stopnjo štejemo tretje triletno 
vzgojno-izobraževalno obdobje (7. do 9. razred) in deseti (neobvezni) razred devetletnega 
osnovnega izobraževanja oziroma predmetno stopnjo (5. do 8. razred) osemletnega osnovnega 
izobraževanja. 
Na koncu izobraževanja udeleženci dobijo Spričevalo o končani osnovni šoli. Tisti, ki se 
nehajo izobraževati pred uspešnim zaključkom osnovne šole, so pa opravili z zakonom 
določeno osnovnošolsko obveznost (8 let obiskovanja osemletne osnovne šole ali 9 let 
obiskovanja devetletne osnovne šole), dobijo Potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti 
(z navedenim zadnjim končanim razredom) in Spričevalo o končanem razredu osnovne šole. 
Po končani osnovni šoli udeleženci praviloma nadaljujejo izobraževanje v nižjem poklicnem, 
srednjem poklicnem, srednje tehniškem in drugem strokovnem izobraževanju ali srednjem 
splošnem izobraževanju. 
Sem spada tudi: 
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- končana 7-letna osnovna šola, ko je bila ta še obvezna 
- izobraževanje, ki je skupaj obsegalo 4-razredno osnovno šolo in končano nižjo gimnazijo 

oziroma meščansko ali podobno šolo (na primer 4 razredi popolne realne gimnazije ali 4 
razredi 8-letne klasične gimnazije) 

 
031 Nižje poklicno izobraževanje 
 
Podlaga za vsebino izobraževanja v nižjem poklicnem izobraževanju so poklicni standardi, ki 
jih določi minister za delo. Temeljni cilj je usposobitev za opravljanje enega ali več sorodnih 
poklicev oziroma priprava na delo. Dijaki se usposabljajo za samostojno opravljanje 
enostavnejšega dela, ki je vnaprej tehnološko pripravljeno in so delovni postopki relativno 
pregledni, standardizirani in natančno opredeljeni z navodili, ali pa za pomoč pri opravljanju 
zahtevnejših opravil. Izobraževanje omogoča utrditi in dopolniti splošno izobrazbo na 
področjih, pomembnih za življenjsko in poklicno uspešnost. Splošno znanje se povezuje s 
strokovnim znanjem in s praktičnim delom. Izobraževanje traja od 2 do 3 leta. 
Vpisni pogoj je končana osnovna šola po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom ali izpolnjena osnovnošolska obveznost in uspešno končanih vsaj 6 razredov 
osemletne osnovne šole oziroma 7 razredov devetletne osnovne šole. 
Izobraževanje se konča z dvepredmetnim zaključnim izpitom in udeleženec dobi Spričevalo o 
zaključnem izpitu, v katerem je naveden pridobljen naziv poklicne izobrazbe. 
Končano nižje poklicno izobraževanje omogoča vpis v programe srednjega poklicnega ali 
srednjega strokovnega izobraževanja. 
Sem spada tudi: 
- končan program za usposabljanje (USO-2) po ZUI, 
- končan 1,5 do 2-letni SKR program po ZUI, 
- končano 1,5 do 2-letno izobraževanje za ozke poklicne profile po ZPIUUR, 
- končano drugo podobno izobraževanje. 
 
041 Srednje poklicno izobraževanje 
 
Podlaga za vsebino izobraževanja so poklicni standardi, ki jih določi minister za delo. 
Temeljni cilj je usposobitev za opravljanje enega ali več sorodnih poklicev oziroma priprava 
na delo. Izobraževanje je usmerjeno v pridobivanje praktičnega znanja, oprtega na poznavanje 
teorije, ter na razvijanje sposobnosti in spretnosti, potrebnih za uspešno in samostojno 
opravljanje relativno kompleksnih delovnih opravil, prepoznavanje tehnoloških problemov in 
njihovo reševanje v delovnem procesu. Izobraževanje traja 3 leta. 
Vpisni pogoje je končana osnovna šola ali končan program nižjega poklicnega izobraževanja. 
Izobraževanje se konča s tripredmetnim zaključnim izpitom in udeleženec dobi Spričevalo o 
zaključnem izpitu, v katerem je naveden pridobljen naziv poklicne izobrazbe. 
Končano srednje poklicno izobraževanje omogoča vpis v programe srednjega poklicno-
tehniškega izobraževanja ali vpis v enoletni program maturitetnega tečaja ali po 3 letih 
delovnih izkušenj in opravljenim preizkusom znanja iz slovenščine in matematike ali tujega 
jezika v obsegu poklicne mature vpis v programe višjega strokovnega izobraževanja ali po 3 
letih delovnih izkušen opravljanje mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita. 
Sem spada tudi: 
- končano  izobraževanje po programih za III. in IV. stopnjo strokovne izobrazbe po ZUI, 
- končano 2 ali 3-letno izobraževanje za široke poklicne profile po ZSŠ, 
- končano izobraževanje in izpit v šolah za KV delavce, 
- končano drugo podobno izobraževanje. 
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051 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje 
 
Podlaga za vsebino izobraževanja so poklicni standardi, ki jih določi minister za delo. 
Temeljni cilj je usposobitev za opravljanje enega ali več sorodnih poklicev oziroma priprava 
na delo. Daljše sekundarno strokovno izobraževanje razvija strokovno usposobljenost za 
samostojno opravljanje zahtevnejših, nestandardiziranih, kompleksnih opravil, za prenašanje 
poklicnega znanja v netipične situacije, za pripravo in nadzor delovnih postopkov, ter za 
samostojno reševanje tehnoloških in delovnih problemov. Teoretični pouk je namenjen 
spoznavanju principov, ki omogočajo razumevanje in obvladovanje izbranega strokovnega 
področja. Pridobivanje splošne izobrazbe je hkrati namenjeno pripravi dijakov za nadaljnji 
študij na višjih in visokih strokovnih šolah. Izobraževanje traja 4 do 5 let - po programih 
srednjega strokovnega izobraževanja traja 4 leta, po programih poklicno-tehniškega 
izobraževanja traja 2 leti (po predhodno opravljenem 3-letnem srednjem poklicnem 
izobraževanju), po programih poklicnega tečaja traja 1 leto (po predhodno končanem 4. 
letniku gimnazijskega programa). 
Za vpis v 4-letne programe srednjega strokovnega izobraževanja je vpisni pogoj končana 
osnovna šola ali končan program nižjega poklicnega izobraževanja; za vpis v 2-letne 
programe poklicno-tehniškega izobraževanja je vpisni pogoj končan določen program 
srednjega poklicnega izobraževanja; za vpis v program poklicnega tečaja je vpisni pogoj 
končan 4. letnik gimnazije. 
Izobraževanje se konča s štiripredmetno poklicno maturo kot posebno obliko zaključnega 
izpita in udeleženec dobi Spričevalo o poklicni maturi, v katerem je naveden pridobljen naziv 
strokovne izobrazbe.  
Končano daljše sekundarno strokovno izobraževanje omogoča vpis v enoletni program 
maturitetnega tečaja, v višje strokovno izobraževanje, v visoko strokovno izobraževanje, 
skupaj z dodatnim izpitom iz predmeta splošne mature (Potrdilo o izpitu iz določenega 
predmeta splošne mature) pa tudi v nekatere programe visokošolskega univerzitetnega 
izobraževanja. 
Sem spada tudi: 
- končano 4 do 5-letno izobraževanje po strokovnih programih za V. stopnjo strokovne 

izobrazbe po ZUI, 
- končano izobraževanje po nadaljevalnih programih srednjega izobraževanja po ZUI, 
- končano izobraževanje po modelu 3+2 po ZUI in sorodno, 
- končano 4 do 5-letno izobraževanje za naziv tehnika po ZSŠ, 
- končano izobraževanje in izpit v šolah za VKV delavce, 
- končano drugo podobno izobraževanje. 
 
052 Srednje splošno izobraževanje 
 
Temeljni cilj srednjega splošnega izobraževanja je priprava na nadaljevanje izobraževanja v 
terciarnem izobraževanju. Pretežna vsebina izobraževanja je teoretični pouk, ki zagotavlja 
široko splošno izobrazbo kot skupni temelj za vsa področja univerzitetnega študija. 
Izobraževanje traja štiri leta v gimnaziskih programih in eno leto v programih maturitetnega 
tečaja. 
Za vpis v gimnazijske programe je vpisni pogoj končana osnovna šola. Za vpis v programe 
maturitetnega tečaja je vpisni pogoj končano srednje poklicno izobraževanje ali srednje 
strokovno izobraževanje ali 3. letnik gimnazijskega programa, če je bilo izobraževanje 
prekinjeno za najmanj eno leto, ali končano osnovno izobraževanje, če kandidat opravi 
preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. 
Izobraževanje se konča s petpredmetno maturo in udeleženec dobi Spričevalo o maturi.  
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Končano daljše sekundarno splošno izobraževanje omogoča vpis v visokošolsko univerzitetno 
izobraževanje, visokošolsko strokovno izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in 
programe poklicnega tečaja. 
Sem spada tudi: 
- končani programi po ZUI Pedagoški s smermi A - predšolska vzgoja, B - družboslovno-

jezikovna in C  - naravoslovno-matematična, Družboslovni in kulturni s smerema A - 
klasično-humanistična in B - splošna, Naravoslovno-matematična dejavnost s smerema A 
- naravoslovno-matematični tehnik in B - splošno-izobraževalna. 

- končan 4 letni gimnazijski program po ZSŠ, 
- končano drugo podobno izobraževanje. 
 
061 Višje strokovno izobraževanje 
 
Podlaga za vsebino izobraževanja so poklicni standardi, ki jih določi minister za delo. 
Značilna je tesna povezanost izobraževanja in dela, precejšen del izobraževanja poteka v 
podjetjih. Višješolski strokovni programi so sestavljeni iz strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja: 60 % strokovno-teoretičnih predmetov in 40 % praktičnega izobraževanja v 
podjetjih. Izobraževanje traja praviloma 2 leti. 
Vpisni pogoj je opravljena matura ali poklicna matura (prej zaključni izpit) po gimnazijskem 
ali ustreznem srednješolskem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali 
zaključni izpit po ustreznem triletnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe ali  
mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit in preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih 
predmetov na ravni poklicne mature in  tri leta delovnih izkušenj. 
Izobraževanje se konča z diplomskim izpitom, sestavljenim iz diplomske naloge in njenim 
zagovorom. Udeleženec izobraževanja dobi Diplomo, v kateri je naveden naziv poklicne 
izobrazbe (npr.: inženir strojništva, inženirka strojništva, organizator poslovanja v turizmu, 
organizatorka poslovanja v turizmu, poslovni sekretar, poslovna sekretarka, komercialist, 
komercialistka). 
Od študijskega leta 1998/1999 lahko diplomanti višjih strokovnih šol nadaljujejo študij v 
drugem letniku visokošolskega strokovnega študija, če jim visokošolski zavod, ki tak študij 
izvaja, to omogoči. 
 
062 Višje izobraževanje (prejšnje) 
 
Višje izobraževanje je potekalo po dveletnih programih višjega (strokovnega) izobraževanja, 
ki je bilo namenjeno pridobitvi strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja za delo v stroki in 
tudi pridobitvi splošnega znanja, ki je omogočala nadaljevanje izobraževanje v takratnih 
visokošolskih študijskih programih. Izobraževanje je bilo organizirano v samostojnih 
višješolskih študijskih programih ali pa kot prvi del stopenjsko organiziranega visokošolskega 
izobraževanja. Praviloma je omogočalo vpis v 3. letnik visokošolskega izobraževanja ustrezne 
smeri. V to izobraževanje po letu 1995/96 ni bilo več vpisa; zadnji diplomanti so bili v letu 
2002 (?). 
Izobraževanje se je končalo z diplomskim izpitom, sestavljenim iz diplomske naloge in 
njenim zagovorom. Udeleženec izobraževanja je dobil Diplomo. 
Diplomanti lahko nadaljujejo študij v 3. letniku ustreznega visokošolskega strokovnega 
programa z dodatnimi diferencialnimi izpiti. 
Sem spada tudi: 
- ? 
 
063 Specialistično izobraževanje po višji izobrazbi (prejšnje) 
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Specialistično izobraževanje po višji izobrazbi je potekalo po programih za izpopolnjevanje 
strokovne izobrazbe, ki so trajali najmanj eno leto in so omogočali razširjanje, poglabljanje, 
posodabljanje in dopolnjevanje splošnega, strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja. 
Po uspešno končanem specialističnem izobraževanju je udeleženec izobraževanja dobil 
Diplomo, v kateri je bila navedena vrsta specializacije (?). 
Sem spada tudi: 
- ? 
 
071 Visoko strokovno izobraževanje /niso  dodani vidiki novele zakona o visokem šolstvu iz 
leta 2004/ 
 
Visokošolski strokovni programi so sestavljeni iz splošnoizobraževalnih, temeljnih in 
posebnih strokovno-teoretičnih predmetov ter praktičnega izobraževanja (najmanj 1 semester, 
največ dva), glavna značilnost je razvijanje sposobnosti za razumevanje in uporabo 
znanstvenih spoznanj ter strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja v praksi. Izobraževanje 
traja najmanj 3 in največ 4 leta (brez enoletnega absolventskega staža). 
Vpisni pogoj je opravljena matura, poklicna matura ali zaključni izpit po štiriletnem ali temu 
enakovrednem srednješolskem programu. 
Izobraževanje se konča z diplomskim izpitom, sestavljenim iz diplomske naloge in njenim 
zagovorom. Udeleženec izobraževanja dobi Diplomo, v kateri je naveden strokovni naslov 
(npr.: diplomirani inženir strojništva, diplomirana inženirka strojništva, diplomirani 
ekonomist, diplomirana ekonomistka, diplomirani socialni delavec, diplomirana socialna 
delavka). 
Diplomanti lahko nadaljujejo študij v dodiplomskih univerzitetnih programih in podiplomskih 
specialističnih programih, ob izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih v študijskem programu 
določi visokošolski zavod, tudi v magistrskih. 
Sem spada tudi: 
- ? 
 
072 Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi  
 
Programi specialističnega izobraževanja po visokošolski strokovni izobrazbi trajajo od 1 do 2 
leti. Glavna značilnost je poglabljanje ali razširjanje znanja oziroma pridobitev sposobnosti za 
razumevanje in uporabo znanstvenih spoznanj ter strokovno-teoretičnega in praktičnega 
znanja za zahtevnejše delo na ožjem strokovnem področju. 
Vpisni pogoj je diploma o končanem visokem strokovnem izobraževanju.  
Izobraževanje se konča z diplomskim izpitom, sestavljenim iz specialistične naloge in njenim 
zagovorom. Po končanem izobraževanju pridobijo diplomanti drugi strokovni naslov tipa 
»specialist/specialistka ...« 
Sem spada tudi: 
- ? 
 
081 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje / niso  dodani vidiki novele zakona o visokem 
šolstvu iz leta 2004/ 
 
Visokošolski univerzitetni programi so sestavljeni iz splošnoizobraževalnih, temeljnih in 
posebnih strokovno-teoretičnih predmetov, večkrat tudi praktičnega izobraževanja; glavna 
značilnost je razvijanje sposobnosti za razumevanje in uporabo znanstvenih spoznanj ter 
strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja v praksi ter razvijanje sposobnosti za 
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raziskovalno ali umetniško delo. Izobraževanje traja najmanj 4 in največ 6 let (brez 
enoletnega absolventskega staža). 
Vpisni pogoj je matura ali poklicna matura in dodatni maturitetni predmet ali zaključni izpit 
po štiriletnem ali temu enakovrednem srednješolskem programu pred 1.6.1995. 
Izobraževanje se konča z diplomskim izpitom, sestavljenim iz diplomske naloge in njenim 
zagovorom. Udeleženec izobraževanja dobi Diplomo, v kateri je naveden strokovni naslov 
(npr.: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, univerzitetna diplomirana inženirka 
strojništva, profesor zgodovine, profesorica zgodovine, univerzitetni diplomirani ekonomist, 
univerzitetna diplomirana ekonomistka, akademski glasbenik, akademska glasbenica). 
Diplomanti lahko nadaljujejo študij v podiplomskih specialističnih, magistrskih ali doktorskih 
študijskih programih. 
Sem spada tudi:  
- vse visokošolsko izobraževanje po starih predpisih, ki je trajalo 4 leta ali več in po 

tedanjih predpisih dajalo strokovni naslov tipa »diplomirani ...« in ki se po novem 
prevajajo v »univerzitetni diplomirani/univerzitetna diplomirana ...«. 

 
082 Specialistično izobraževanje po visokošolski univerzitetni izobrazbi 
 
Programi za pridobitev specializacije vsebujejo posebne strokovno-teoretične predmete in 
praktično izobraževanje; glavna značilnost je poglabljanje ali razširjanje znanja oziroma 
pridobitev sposobnosti za razumevanje in uporabo znanstvenih spoznanj ter strokovno-
teoretičnega in praktičnega znanja za zahtevnejše delo na ožjem strokovnem področju. 
Izobraževanje traja praviloma 1 do 2 leti, s statutom visokošolskega zavoda se lahko določi 
tudi absolventski staž. 
Vpisni pogoj je diploma o končanem visokošolskem strokovnem programu ali diploma o končanem  
univerzitetnem programu ter izpolnjevanje drugih pogojev, določenih s študijskim programom. 
Izobraževanje se konča praviloma z diplomskim (?) izpitom, sestavljenim iz specialistične 
naloge in njenim zagovorom. Udeleženec izobraževanja dobi Diplomo, v kateri je naveden 
strokovni naslov (npr. specialist za poslovanje malih podjetij). 
Diplomanti lahko nadaljujejo študij v  podiplomskih magistrskih študijskih programih. 
Sem spada tudi: 
- ? 
 
083 Magistrsko izobraževanje po uveljavitvi novele zakona iz leta 2004 
 
(?) ... 
 
091 Magistrsko izobraževanje pred uveljavitvijo novele zakona o visokem šolstvu iz leta 
2004 
 
Programi za pridobitev magisterija so sestavljeni iz posebnih strokovno-teoretičnih predmetov 
in individualnega raziskovalnega dela; omogočajo poglabljanje ali razširjanje znanja, glavna 
značilnost pa je spoznavanje in razvijanje raziskovalnih metod ter znanstvenega mišljenja, v 
programih za pridobitev magisterij umetnosti pa tudi umetniške ustvarjalnosti. Izobraževanje 
traja 2 leti, s statutom visokošolskega zavoda se lahko določi tudi absolventski staž. 
Vpisni pogoj je diploma o končanem visokošolskem univerzitetnem programu, v nekaterih 
primerih tudi diploma o končanem visokošolskem strokovnem programu ter izpolnjevanje 
drugih pogojev, določenih s študijskim programom. 
Izobraževanje se konča praviloma z diplomskim (?) izpitom, sestavljenim iz magistrske 
naloge in njenim zagovorom. Udeleženec izobraževanja dobi Diplomo, v kateri je naveden 
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znanstveni naslov magister znanosti, magistrica znanosti oziroma magister umetnosti, 
magistrica umetnosti. 
Diplomanti lahko nadaljujejo študij za pridobitev doktorata znanosti. 
Sem spada tudi: 
- vse izobraževanje po starih predpisih (do uveljavitve novele zakona iz leta 2004), ki je 

dajalo znanstveni naslov tipa »magister ...«. 
 
101 Doktorsko izobraževanje 
 
Programi za pridobitev doktorata znanosti so v prvih dveh letih sestavljeni tako kot 
magistrski: iz posebnih strokovno-teoretičnih predmetov in individualnega raziskovalnega 
dela; omogočajo poglabljanje ali razširjanje znanja, glavna značilnost pa je spoznavanje in 
razvijanje raziskovalnih metod ter znanstvenega mišljenja; drugi dve leti sta namenjeni 
individualnemu raziskovalnemu delu ter pripravi doktorske disertacije - ta mora pomeniti 
»samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju, s katerega je tema disertacije«. 
Izobraževanje traja 4 leta po pridobljeni univerzitetni izobrazbi, 2 leti po pridobljeni 
magistrski izobrazbi, s statutom visokošolskega zavoda se lahko določi tudi absolventski staž. 
Vpisni pogoj je diploma o končanem visokošolskem univerzitetnem programu in 
izpolnjevanje drugih pogojev, določenih s študijskim programom, lahko pa tudi visoka 
povprečna ocena pri dodiplomskem študiju, znanje tujega jezika, delovne izkušnje, dokazila o 
raziskovalnem delu ipd. ali diploma o končanem programu za pridobitev magisterija. 
Izobraževanje se konča praviloma z diplomskim (?) izpitom, sestavljenim iz doktorske naloge 
in njenim zagovorom. Udeleženec izobraževanja dobi Diplomo, v kateri je naveden 
znanstveni naslov doktor znanost, doktorica znanosti. 
Sem spada tudi: 
- vse izobraževanje po starih predpisih, ki je dajalo znanstveni naslov tipa »doktor 

znanosti«. 
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4.3.2 KLASIFIKACIJA VRSTE IZOBRAŽEVALNIH IZIDOV TEMELJNEGA 
STOPENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
Določeno vrsto izobraževalnih izidov temeljnega stopenjskega izobraževanja tvorijo nizi 
izobraževalnih izidov določenih enakih lastnosti oziroma značilnosti v okviru posamezne 
ravni.  
 
Merila za določanje vrst izobraževalnih izidov so nekoliko bolj podrobno upoštevana 
siceršnja osnovna merila - indikatorji za razvrstitev znanja, spretnosti in kompetenc na 
posamezno raven izobraževalnih aktivnosti/izidov (glej točko 4.2: Klasifikacija ravni 
izobraževalnih aktivnosti/izidov), ki se v segmentu temeljno stopenjsko 
izobraževanje/izobrazba konkretizirajo najpogosteje kot:  
- prevladujoča vsebina in naravnanost - bolj splošno in teoretično ali bolj poklicno in 

strokovno izobraževanje/izobrazba; 
- predvidena dolžina (trajanje) izobraževanja, ki omogoča pridobitev določene izobrazbe; 
- predhodna izobrazba, ki omogoča pridobitev te izobrazbe;  
- vrsta spričevala, diplome ter vrsta naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe ter 

strokovnega oziroma znanstvenega naslova kot izkaza izobraževalne in/ali poklicne 
kvalifikacije; 

- v katero nadaljnjo izobraževanje glede na raven izida je mogoč vpis, ne da bi bilo treba 
opravljati posebne (dodatne, diferencialne ipd.) izpite ali druge obveznosti; 

- izobraževalni izidi »stopnje izobrazbe«, ki jih je bilo mogoče pridobiti v prejšnjih 
izobraževalnih sistemih (podobnosti, razlike). 

 
Vrednosti »spremenljivke vrsta izobraževalnih izidov temeljnega stopenjskega 
izobraževanja« oziroma kategorije Klasifikacije vrsta izobraževalnih izidov temeljnega 
stopenjskega izobraževanja so opredeljene z naslednjimi kodnimi oznakami in deskriptorji: 
 
Kodna oznaka/deskriptor 
011 = Nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 
012 = Nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 
021 = Osnovnošolska izobrazba 
031 = Nižja poklicna izobrazba 
041 = Srednja poklicna izobrazba   
051 = Srednja tehniška in druga strokovna izobrazba 
052 = Srednja splošna izobrazba 
061 = Višja strokovna izobrazba 
062 = Višješolska izobrazba (prejšnja) 
063 = Specializacija po višji izobrazbi (prejšnja) 
071 = Visokošolska strokovna izobrazba 
072 = Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi  
081 = Visokošolska univerzitetna izobrazba 
082 = Specializacija po visokošolski univerzitetni izobrazbi   
083 = Magistrska izobrazba po noveli zakona o visokem šolstvu 2004  
091 = Magistrska izobrazba pred uveljavitvijo novele zakona o visokem šolstvu 2004  
101 = Doktorska izobrazba 
 
 
 
 
Opis posameznih vrst izobraževalnih izidov  

 28



(glede na merila)   
 
011 Nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe  
 
Končanih nekaj začetnih razredov osnovnošolskega izobraževanja, in sicer: 
- 1 do 3 razrede v osemletni osnovni šoli, oziroma 
- 1 do 5 razredov v devetletni osnovni šoli.  
Dokazilo o izobrazbi je spričevalo o končanem razredu osnovne šole, ki omogoča 
napredovanje v naslednji razred osnovnošolskega izobraževanja. 
 
012 Nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe  
 
Končanih več razredov osnovnošolskega izobraževanja, in sicer:  
- 4 do 7 razredov v osemletni osnovni šoli, oziroma  
- 6 do 8 razredov v devetletni osnovni šoli. 
Dokazilo o izobrazbi je Spričevalo o končanem razredu osnovne šole, ki omogoča 
napredovanje v naslednji razred osnovnošolskega izobraževanja.  
Tisti, ki so opravili z zakonom določeno osnovnošolsko obveznost (8 let obiskovanja 
osemletne osnovne šole ali 9 let obiskovanja devetletne osnovne šole), dobijo Potrdilo o 
izpolnjeni osnovnošolski obveznosti (z navedenim zadnjim končanim razredom) in 
Spričevalo o končanem razredu osnovne šole. Če so uspešno končali najmanj 6. razred v 
osemletni osnovni šoli ali najmanj 7. razred v devetletni osnovni šoli, se lahko vpišejo v nižje 
poklicno izobraževanje. 
 
021 Osnovnošolska izobrazba 
 
Končanih osem razredov osemletne osnovne šole oziroma devet razredov devetletne osnovne 
šole. Osnovnošolsko izobrazbo se pridobi po uspešno zaključenem obveznem izobraževanju, 
namenjenem populaciji v starosti od 7 do 15 let v osemletni osnovni šoli oziroma od 6 do 15 
let v devetletni osnovni šoli. Gre za splošno izobrazbo, ki je namenjena nadaljevanju 
izobraževanja na višjih stopnjah. Poudarek je na pismenosti in numeričnih sposobnostih ter 
temeljnemu poznavanju informacij in razumevanju pojavov v naravnem in družbenem okolju, 
sistematični skrbi za zdrav telesni razvoj in razvijanju osnovnih spretnosti in ustvarjalnosti na 
področju umetnosti.  
Dokazilo o osnovnošolski izobrazbi je Spričevalo o končani osnovni šoli. V osemletni 
osnovni šoli se spričevalo izda po uspešno zaključenem osmem razredu, v devetletni osnovni 
šoli pa po uspešno zaključenem devetem razredu. 
Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v nižje poklicno, srednje poklicno, srednje 
tehniško in drugo strokovno izobraževanje ali v srednje splošno izobraževanje. 
Sem spada tudi: 
- končana 7-letna osnovna šola, ko je bila ta še obvezna, 
- izobraževanje, ki je skupaj obsegalo 4-razredno osnovno šolo in nižjo gimnazijo oziroma 

meščansko ali podobno šolo (na primer štirje razredi realne gimnazije ali štirje razredi  8-
letne klasične  gimnazije). 

 
031 Nižja poklicna izobrazba 
 
Nižjo poklicno izobrazbo se pridobi po 2 do 3 letnih programih nižjega poklicnega 
izobraževanja, katerih cilj je usposobitev za opravljanje enega ali več sorodnih poklicev 
oziroma priprava na delo. Kdor ima nižjo poklicno izobrazbo, je usposobljen za samostojno 
opravljanje enostavnejšega dela, ki je vnaprej tehnološko pripravljeno in so delovni postopki 
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relativno pregledni, standardizirani in natančno opredeljeni z navodili, ali pa za pomoč pri 
opravljanju zahtevnejših opravil. 
Vpisni pogoj je končana osnovna šola po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom ali izpolnjena osnovnošolska obveznost in uspešno končanih vsaj 6 razredov 
osemletne osnovne šole oziroma 7 razredov devetletne osnovne šole. 
Dokazilo o doseženi izobrazbi je Spričevalo o zaključnem izpitu, v katerem je naveden 
pridobljen naziv poklicne izobrazbe. 
Končano nižje poklicno izobraževanje omogoča vpis v programe srednjega poklicnega ali 
srednjega strokovnega izobraževanja. 
Sem spada tudi: 
- končan program za usposabljanje (USO II) po ZUI, 
- končan 1,5 do 2-letni SKR program po ZUI, 
- končano 1,5 do 2-letno izobraževanje za ozke poklicne profile po ZPIUUR, 
- končano drugo podobno izobraževanje. 
 
041 Srednja poklicna izobrazba 
 
Srednjo poklicno izobrazbo se pridobi po triletnih programih srednjega poklicnega 
izobraževanja, ki dajejo usposobitev za opravljanje enega ali več sorodnih poklicev. Težišče 
je na pridobitvi praktičnega znanja, oprtega na poznavanje teorije, ter na razvijanje 
sposobnosti in spretnosti, potrebnih za uspešno in samostojno opravljanje relativno 
kompleksnih delovnih opravil, prepoznavanje tehnoloških problemov in njihovo reševanje v 
delovnem procesu.  
Vpisni pogoje je končana osnovna šola ali končan program nižjega poklicnega izobraževanja. 
Dokazilo o srednji poklicni izobrazbi je Spričevalo o zaključnem izpitu, v katerem je naveden 
pridobljen naziv poklicne izobrazbe. 
Dosežena srednja poklicna izobrazba omogoča vpis v programe srednjega poklicno-
tehniškega izobraževanja ali vpis v enoletni program maturitetnega tečaja ali po 3 letih 
delovnih izkušenj in opravljenim preizkusom znanja iz slovenščine in matematike ali tujega 
jezika v obsegu poklicne mature vpis v programe višjega strokovnega izobraževanja ali po 3 
letih delovnih izkušen opravljanje mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita. 
Sem spada tudi: 
- končano izobraževanje po programih za III. in IV. stopnjo strokovne izobrazbe po ZUI, 
- končano 2 ali 3-letno izobraževanje za široke poklicne profile po ZSŠ, 
- končano izobraževanje in izpit v šolah za KV delavce, 
- končano drugo podobno izobraževanje. 
 
051 Srednja tehniška in druga strokovna izobrazba 
 
Srednjo tehniško in drugo strokovno izobrazbo se pridobi po štiriletnih programih srednjega 
tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, po dveletnih programih poklicno-
tehniškega izobraževanja (po predhodno opravljenem 3-letnem srednjem poklicnem 
izobraževanju) ali po enoletnih programih poklicnega tečaja leto (po predhodno končanem 4. 
letniku gimnazijskega programa). Težišče je na strokovni usposobljenosti za samostojno 
opravljanje zahtevnejših, nestandardiziranih, kompleksnih opravil, za prenašanje poklicnega 
znanja v netipične situacije, za pripravo in nadzor delovnih postopkov, ter za samostojno 
reševanje tehnoloških in delovnih problemov. Teoretični pouk je namenjen spoznavanju 
principov, ki omogočajo razumevanje in obvladovanje izbranega strokovnega področja. 
Pridobivanje splošne izobrazbe je hkrati namenjeno pripravi dijakov za nadaljnji študij na 
višjih in visokih strokovnih šolah.  
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Za vpis v 4-letne programe srednjega strokovnega izobraževanja je vpisni pogoj končana 
osnovna šola ali končan program nižjega poklicnega izobraževanja; za vpis v 2-letne 
programe poklicno-tehniškega izobraževanja je vpisni pogoj končan določen program 
srednjega poklicnega izobraževanja; za vpis v program poklicnega tečaja je vpisni pogoj 
končan 4. letnik gimnazije. 
Dokazilo o srednji tehniški in drugi strokovni izobrazbi je Spričevalo o poklicni maturi, v 
katerem je naveden pridobljen naziv strokovne izobrazbe, ki vsebuje besedo "tehnik/tehnica".  
Srednja tehniška in druga strokovna izobrazba omogoča vpis v enoletni program 
maturitetnega tečaja, v višje strokovno izobraževanje, v visoko strokovno izobraževanje, 
skupaj z dodatnim izpitom iz predmeta splošne mature (Potrdilo o izpitu iz določenega 
predmeta splošne mature) pa tudi v nekatere programe visokošolskega univerzitetnega 
izobraževanja. 
Sem spada tudi: 
- končano 4 do 5-letno izobraževanje po strokovnih programih za V. stopnjo strokovne 

izobrazbe po ZUI, 
- končano izobraževanje po nadaljevalnih programih srednjega izobraževanja po ZUI, 
- končano izobraževanje po modelu 3+2 po ZUI in sorodno, 
- končano 4 do 5-letno izobraževanje za naziv tehnika po ZSŠ, 
- končano izobraževanje in izpit v šolah za VKV delavce, 
- končano drugo podobno izobraževanje. 
 
052 Srednja splošna izobrazba 
 
Srednjo splošno izobrazbo se pridobi po štiriletnih gimnazijskih programih. Ti se delijo v 
gimnazijske programe splošnega tipa, kamor spada tudi klasična gimnazija, in programe 
strokovne gimnazije, kamor spadajo tehniška gimnazija, ekonomska gimnazija in umetniška 
gimnazija. Namenjeni so pripravi na nadaljevanje izobraževanja v terciarnem izobraževanju. 
Pretežna vsebina izobraževanja je teoretični pouk, ki zagotavlja široko splošno izobrazbo kot 
skupni temelj za vsa področja univerzitetnega študija. Pripravo na nadaljevanje izobraževanja 
v terciarnem izobraževanju omogoča tudi enoletni program maturitetnega tečaja. 
Za vpis v gimnazijske programe je vpisni pogoj končana osnovna šola. Za vpis v program 
maturitetnega tečaja je vpisni pogoj končano srednje poklicno izobraževanje ali srednje 
strokovno izobraževanje ali 3. letnik gimnazijskega programa, če je bilo izobraževanje 
prekinjeno za najmanj eno leto, ali končano osnovno izobraževanje, če kandidat opravi 
preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. 
Dokazilo o doseženi izobrazbi je Spričevalo o maturi.  
Srednja splošna izobrazba omogoča vpis v visokošolsko univerzitetno izobraževanje, 
visokošolsko strokovno izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in programe 
poklicnega tečaja. 
Sem spada tudi: 
- končani programi po ZUI Pedagoški s smermi A - predšolska vzgoja, B - družboslovno-

jezikovna in C  - naravoslovno-matematična, Družboslovni in kulturni s smerema A - 
klasično-humanistična in B - splošna, Naravoslovno-matematična dejavnost s smerema A 
- naravoslovno-matematični tehnik in B - splošno-izobraževalna. 

- končan 4 letni gimnazijski program po ZSŠ, 
- končano drugo podobno izobraževanje. 
 
061 Višja strokovna izobrazba 
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Višjo strokovno izobrazbo se pridobi po dveletnih programih višjega strokovnega 
izobraževanja, ki je izrazito strokovno in poklicno naravnano ter namenjeno predvsem 
pridobitvi znanj, spretnosti in kompetenc za poklic. Programi so zasnovani kot posebna oblika 
terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno naravnani.  
Vpisni pogoj je opravljena matura ali poklicna matura (prej zaključni izpit) po gimnazijskem 
ali ustreznem srednješolskem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali 
zaključni izpit po ustreznem triletnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe ali  
mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit in preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih 
predmetov na ravni poklicne mature in  tri leta delovnih izkušenj. 
Dokazilo o doseženi izobrazbi je Diploma, v kateri je naveden naziv strokovne izobrazbe 
(npr.: inženir strojništva, inženirka strojništva, organizator poslovanja v turizmu, 
organizatorka poslovanja v turizmu, poslovni sekretar, poslovna sekretarka, komercialist, 
komercialistka). 
Od študijskega leta 1998/1999 lahko diplomanti višjih strokovnih šol nadaljujejo študij v 
drugem letniku visokošolskega strokovnega študija, če jim visokošolski zavod, ki tak študij 
izvaja, to omogoči. 
 
062 Višja izobrazba (prejšnja) 
 
Višjo izobrazbo se je pridobilo po dveletnih programih višjega (strokovnega) izobraževanja, 
ki je bilo namenjeno pridobitvi strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja za delo v stroki in 
tudi pridobitvi splošnega znanja, ki je omogočala nadaljevanje izobraževanje v takratnih 
visokošolskih študijskih programih. Izobraževanje je bilo organizirano v samostojnih 
višješolskih študijskih programih ali pa kot prvi del stopenjsko organiziranega visokošolskega 
izobraževanja. Praviloma je omogočalo vpis v 3. letnik visokošolskega izobraževanja ustrezne 
smeri. V to izobraževanje po letu 1995/96 ni bilo več vpisa; zadnji diplomanti so bili v letu 
2002? 
Dokazilo o doseženi izobrazbi je Diploma. 
Z višješolsko izobrazbo je mogoč vpis v 3. letnik ustreznega visokošolskega strokovnega 
programa z dodatnimi diferencialnimi izpiti. 
 
063 Specializacija po višji izobrazbi (prejšnja) 
 
Specializacijo po višji izobrazbi se je pridobilo po programih za izpopolnjevanje strokovne 
izobrazbe, ki so trajali najmanj eno leto in so omogočali razširjanje, poglabljanje, 
posodabljanje in dopolnjevanje splošnega, strokovnoteoretičnega in praktičenga znanja. 
Dokazilo o doseženi izobrazbi je Diploma, v kateri je navedena vrsta specializacije.  
 
 
071 Visoka strokovna izobrazba   
 
Visokošolsko strokovno izobrazbo se pridobi s končanjem visokošolskih strokovnih 
študijskih programov (visokošolski študij prve stopnje po noveli zakona o visokem šolstvu iz 
leta 2004). Visokošolski strokovni študijski programi omogočajo pridobitev strokovnega 
znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in 
delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, 
strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. 
Obvezen sestavni del teh študijskih programov je praktično izobraževanje v delovnem okolju. 
Visokošolski strokovni študijski programi obsegajo od 180 do 240 kreditnih točk in trajajo tri 
do štiri leta. 
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V visokošolski strokovni študij se lahko vpiše, kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali 
zaljučni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, določenem s 
študijskim programom.  
Diplomanti lahko nadaljujejo študij v podiplomskih - magistrskih študijskih programih - tj. v 
visokošolskem študiju druge stopnje po noveli zakona o visokem šolstvu iz leta 2004, če so 
končali visokošolski strokovni študijski program z ustreznih strokovnih področij oziroma z 
drugih področij, če so pred vpisom opravili študijske obveznosti, ki so bistvene za 
nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 
dosegajo od 10 do 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi 
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program.    
Sem spada tudi: 
- visokošolska strokovna izobrazba, pridobljena s končanjem visokošolskih strokovnih 

študijskih programov za pridobitev izobrazbe, pod pogoji ki veljajo pred uveljavitvijo 
novele zakona o visokem šolstvu iz leta 2004.  
Za visokošolsko strokovno izobrazbo, pridobljeno pod temi pogoji velja:  
Pridobi se po programih visokošolskega strokovnega izobraževanja, ki so sestavljeni iz 
splošnoizobraževalnih, temeljnih in posebnih strokovno-teoretičnih predmetov ter 
praktičnega izobraževanja (najmanj 1 semester, največ dva). Daje sposobnost za 
razumevanje in uporabo znanstvenih spoznanj ter strokovno-teoretičnega in praktičnega 
znanja v praksi. Izobraževanje traja najmanj 3 in največ 4 leta (brez enoletnega 
absolventskega staža). 
Vpisni pogoj je opravljena matura, poklicna matura ali zaključni izpit po štiriletnem ali 
temu enakovrednem srednješolskem programu. 
Dokazilo o doseženi izobrazbi je diploma, v kateri je naveden strokovni naslov (npr.: 
diplomirani inženir strojništva, diplomirana inženirka strojništva, diplomirani ekonomist, 
diplomirana ekonomistka, diplomirani socialni delavec, diplomirana socialna delavka). 
Diplomanti lahko nadaljujejo študij v dodiplomskih univerzitetnih programih in 
podiplomskih specialističnih programih, ob izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih v 
študijskem programu določi visokošolski zavod, tudi v magistrskih. 
   

072 Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi  
 
Strokovno naravnano izobraževanje, ki traja 1 do 2 leti. Glavna značilnost je poglabljanje ali 
razširjanje znanja oziroma pridobitev sposobnosti za razumevanje in uporabo znanstvenih 
spoznanj ter strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja za zahtevnejše delo na ožjem 
strokovnem področju. 
Vpišejo se lahko tisti, ki imajo končano visoko strokovno izobraževanje.  
Po končanem izobraževanju pridobijo drugi strokovni naslov tipa »specialist/specialistka ...« 
 
081 Visokošolska univerzitetna izobrazba 
 
Visokošolsko univerzitetno izobrazbo se pridobi s končanjem visokošolskih univerzitetnih 
študijskih programov (visokošolski študij prve stopnje po noveli zakona o visokem šolstvu iz 
leta 2004). 
Univerzitetni študijski programi študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja s 
študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo 
teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem 
novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v 
stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri 
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odločanju ter vodenju najzahtevnejšega dela. Sestavni del teh programov je lahko tudi 
praktično izobraževanje v delovnem okolju ali sodelovanje pri raziskovalnem delu. 
Visokošolski univerzitetni študijski programi obsegajo od 180 do 240 kreditnih točk in trajajo 
tri do štiri leta.  
V visokošolski univerzitetni študij se lahko vpiše, kdor je opravil maturo. V visokošolski 
univerzitetni študij se na posameznem strokovnem področju lahko vpiše tudi, kdor je opravil 
poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega 
področja ter izpit iz enega od predmetov mature (slednje se določi s študijskim programom). 
Diplomanti lahko nadaljujejo študij v podiplomskih - magistrskih študijskih programih tj. v 
visokošolskem študiju druge stopnje po noveli zakona o visokem šolstvu iz leta 2004, če so 
končali visokošolski študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij oziroma z 
drugih področij, če so pred vpisom opravili študijske obveznosti, ki so bistvene za 
nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 
dosegajo od 10 do 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi 
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program.    
Sem spada tudi: 
- visokošolska univerzitetna izobrazba, pridobljena s končanjem visokošolskih 

univerzitetnih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, pod pogoji ki veljajo pred 
uveljavitvijo novele zakona o visokem šolstvu iz leta 2004.  
Za visokošolsko strokovno izobrazbo, pridobljeno pod temi pogoji velja: 
Visokošolsko univerzitetno izobrazbo se pridobi po programih visokošolskega 
univerzitetnega izobraževanja, ki so sestavljeni iz splošnoizobraževalnih, temeljnih in 
posebnih strokovno-teoretičnih predmetov, večkrat tudi praktičnega izobraževanja; daje 
sposobnost za razumevanje in uporabo znanstvenih spoznanj ter strokovno-teoretičnega in 
praktičnega znanja v praksi ter sposobnost za raziskovalno ali umetniško delo. 
Izobraževanje traja najmanj 4 in največ 6 let (brez enoletnega absolventskega staža). 
Vpisni pogoj je matura ali poklicna matura in dodatni maturitetni predmet ali zaključni 
izpit po štiriletnem ali temu enakovrednem srednješolskem programu pred 1.6.1995. 
Dokazilo o izobrazbi je diploma, v kateri je naveden strokovni naslov (npr.: univerzitetni 
diplomirani inženir strojništva, univerzitetna diplomirana inženirka strojništva, profesor 
zgodovine, profesorica zgodovine, univerzitetni diplomirani ekonomist, univerzitetna 
diplomirana ekonomistka, akademski glasbenik, akademska glasbenica). 
Diplomanti lahko nadaljujejo študij v podiplomskih specialističnih, magistrskih ali 
doktorskih študijskih programih. 

- vse visokošolsko izobraževanje po starih predpisih, ki je trajalo 4 leta ali več in po 
tedanjih predpisih dajalo strokovni naslov tipa »diplomirani ...« in ki se po novem 
prevajajo v »univerzitetni diplomirani/univerzitetna diplomirana ...«. 

 
082 Specializacija po visokošolski univerzitetni izobrazbi 
 
Specializacijo po visokošolski univerzitetni izobrazbi se pridobi po programih za pridobitev 
specializacije, ki vsebujejo posebne strokovno-teoretične predmete in praktično 
izobraževanje; daje sposobnost za razumevanje in uporabo znanstvenih spoznanj ter 
strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja za zahtevnejše delo na ožjem strokovnem 
področju. Izobraževanje traja praviloma 1 do 2 leti, s statutom visokošolskega zavoda se 
lahko določi tudi absolventski staž. 
Vpisni pogoj je diploma o končanem visokošolskem strokovnem programu ali diploma o 
končanem  univerzitetnem programu ter izpolnjevanje drugih pogojev, določenih s študijskim 
programom. 
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Dokazilo o izobrazbi je diploma, v kateri je naveden strokovni naslov (npr. specialist za 
poslovanje malih podjetij). 
Diplomanti lahko nadaljujejo študij v  podiplomskih magistrskih študijskih programih. 
 
083 Magistrska izobrazba po uveljavitvi novele zakona o visokem šolstvu iz leta 2004 
 
Magistrsko izobrazbo po uveljavitvi novele zakona o visokem šolstvu iz leta 2004 se pridobi z 
magistrskimi študijskimi programi - tj. s študijskimi programi druge stopnje. 
Magistrski študijski programi študentom omogočajo poglabljanje znanja na širših strokovnih 
področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem 
področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih 
aqli spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših 
delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih 
zmožnostih za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne 
naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.             
Magistrski študijski programi obsegajo 60 do 120 kreditnih točk in trajajo eno do dve leti, 
vendar tako, da na istem strokovnem področju skupaj s študijskim programom prve stopnje 
trajajo pet let. Magistrski študijski programi, ki obsegajo 60 kreditnih točk, omogočajo 
študentom, ki so na prvi stopnji končali študij ovrednoten s 180 kreditnimi točkami, dodatni 
letnik, tako, da si skupaj pridobijo 120 kreditnih točk, potrebnih za dokončanje magistrskega 
študijskega programa.     
V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 
študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij, 
študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če so pred vpisom opravili 
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na 
različnost strokovnega področja in dosegajo od 10 do 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko 
opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem 
izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.  
 
091 Magistrska izobrazba do uveljavitve novele zakona o visokem šolstvu iz leta 2004 
 
Magisterij se pridobi po programih za pridobitev magisterija, ki so sestavljeni iz posebnih 
strokovno-teoretičnih predmetov in individualnega raziskovalnega dela; izobrazba omogoča 
spoznavanje in razvijanje raziskovalnih metod ter znanstvenega mišljenja, v programih za 
pridobitev magisterij umetnosti pa tudi umetniške ustvarjalnosti. Izobraževanje traja 2 leti, s 
statutom visokošolskega zavoda se lahko določi tudi absolventski staž. 
Vpisni pogoj je diploma o končanem visokošolskem univerzitetnem programu, v nekaterih 
primerih tudi diploma o končanem visokošolskem strokovnem programu ter izpolnjevanje 
drugih pogojev, določenih s študijskim programom. 
Dokazilo o izobrazbi je diploma, v kateri je naveden znanstveni naslov magister znanosti, 
magistrica znanosti oziroma magister umetnosti, magistrica umetnosti. 
Diplomanti lahko nadaljujejo študij za pridobitev doktorata znanosti. 
Sem spada tudi: 
- vse izobraževanje po starih predpisih (do uveljavitve novele zakona o visokem šolstvu iz 

leta 2004), ki je dajalo znanstveni naslov tipa »magister ...«. 
 
101 Doktorska izobrazba 
 
Doktorska izobrazba se pridobi po študijskih programih tretje stopnje po noveli zakona o 
visokem šolstvu iz leta 2004.  
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Doktorski študijski programi študentom omogočajo poglobljeno razumevanje teoretskih in 
metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in 
reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter 
odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter 
znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in 
razvijanje kritične refleksije. Obvezen sestavni del teh programov so tudi temeljne ali 
aplikativne raziskovalne naloge. 
Doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta. 
V doktorski študijski program s lahko vpiše, kdor je končal: 
študijski program druge stopnje, 
- ustrezen drug študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami, 
- najmanj štiriletni dodiplomski študijski program z ustreznega strokovnega področja ter 

izkazuje vidne uspehe pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti 
s 60 kreditnimi točkami.          

Sem spada tudi: 
- doktorska izobrazba, pridobljena s končanjem doktorskega študija pod pogoji, ki veljajo 

pred uveljavitvijo novele zakona o visokem šolstvu iz leta 2004.  
Za doktorsko izobrazbo, pridobljeno pod temi pogoji velja: 
doktorska izobrazba se pridobi po programih za pridobitev doktorata znanosti, ki trajajo 4 
leta po pridobljeni univerzitetni izobrazbi oziroma 2 leti po pridobljeni magistrski 
izobrazbi, s statutom visokošolskega zavoda se lahko določi tudi absolventski staž. 
Poudarek je na individualnem raziskovalnem delu ter pripravi doktorske disertacije - ta 
mora pomeniti »samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju, s katerega je 
tema disertacije«.  
Vpisni pogoj je diploma o končanem visokošolskem univerzitetnem programu in 
izpolnjevanje drugih pogojev, določenih s študijskim programom, lahko pa tudi visoka 
povprečna ocena pri dodiplomskem študiju, znanje tujega jezika, delovne izkušnje, 
dokazila o raziskovalnem delu ipd. ali diploma o končanem programu za pridobitev 
magisterija. 
Dokazilo o doktorski izobrazbi je diploma, v kateri je naveden znanstveni naslov doktor 
znanost, doktorica znanosti. 

- vse izobraževanje po starih predpisih, ki je dajalo znanstveni naslov tipa »doktor 
znanosti«. 
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4.3.3 KLASIFIKACIJA VRSTE IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI 
DOPOLNILNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
Kategorije, ki sestavljajo Klasifikacijo vrsta izobraževalnih aktivnosti dopolnilnega 
izobraževanja so v statistično analitičnem smislu vrednosti »spremenljivke vrsta 
izobraževalnih aktivnosti dopolnilnega izobraževanja«, po kateri opazujemo enote 
opazovanega pojava.   
 
Določeno vrsto izobraževalnih aktivnosti/izidov tvorijo nizi izobraževalnih aktivnosti/izidov 
določenih enakih lastnosti oziroma značilnosti v okviru posamezne ravni. Vrste 
izobraževalnih aktivnosti/izidov so različne po posameznih ravneh in po posameznih 
segmentih (splošna opredelitev). 
 
Vrsta izobraževalnih aktivnosti/izidov je odvisna in večrazsežnostna spremenljivka.   
 
V segmentu dopolnilno izobraževanje/izobrazba se osnovna merila - indikatorji za razvrstitev 
znanja, spretnosti in kompetenc na posamezno raven izobraževalnih aktivnosti/izidov (glej 
točko 4.2 Klasifikacija ravni izobraževalnih aktivnosti/izidov), najpogosteje konkretizirajo 
kot:  
- potrebna strokovna znanja, spretnosti, poklicne in ključne kompetence (opredeljena v 

področnih predpisih);   
- zahtevnost del, za opravljanje katerih dopolnilna izobrazba potrjuje usposobljenost 

(področni ipd. predpisi); 
- posebni pogoji, ki jih mora oseba, ki želi pridobiti dopolnilno izobrazbo izpolnjevati, na 

primer predhodna izobrazba oziroma predhodno pridobljena nacionalna poklicna 
kvalifikacija ipd.; 

- povezanost s programi za pridobitev izobrazbe v segmentu temeljno stopenjsko 
izobraževanje. 

 
Poleg slednjih so za določanje vrst izobraževalnih aktivnosti dopolnilnega izobraževanja 
upoštevana še dodatna merila, predvsem: osnovni smoter - namen aktivnosti ter obseg 
veljavnosti izida, ki izhaja iz aktivnosti.    
 
Vrednosti »spremenljivke vrsta izobraževalnih aktivnosti dopolnilnega izobraževanja  
oziroma kategorije Klasifikacije vrsta izobraževalnih aktivnosti dopolnilnega izobraževanja 
so opredeljene z naslednjimi kodnimi oznakami in deskriptorji: 
 
Kodna oznaka in deskriptor: 
1 = dopolnilno izobraževanje, vezano na regulirane poklice in dejavnosti (razen NPK)   
2 = dopolnilno izobraževanje, vezano na certifikate mednarodnih korporacij, profesionalnih 

organizacij in drugih institucij   
3 = dopolnilno izobraževanje, vezano na nacionalne poklicne kvalifikacije  
4 = dopolnilno izobraževanje, vezano na nacionalne certifikate (razen NPK) 
5 = dopolnilno izobraževanje, vezano na potrebe dela z veljavnostjo v posameznih 
dejavnostih  
6 = dopolnilno izobraževanje, vezano na potrebe dela z interno veljavnostjo znotraj 

posameznega podjetja      
7 = dopolnilno izobraževanje, vezano na osebni, državljanski in socialni razvoj (vključno 

splošna pismenost in ostale temeljne spretnosti)   
9 = ostalo dopolnilno izobraževanje, drugje neomenjeno 
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4.3.4 KLASIFIKACIJA VRSTE IZOBRAŽEVALNIH IZIDOV DOPOLNILNEGA 
IZOBRAŽEVANJA 
 
 
Kategorije, ki sestavljajo Klasifikacijo vrsta izobraževalnih izidov dopolnilnega izobraževanja 
so v statistično analitičnem smislu vrednosti »spremenljivke vrsta izobraževalnih izidov 
dopolnilnega izobraževanja«, po kateri opazujemo enote opazovanega pojava.   
 
Določeno vrsto izobraževalnih aktivnosti/izidov tvorijo nizi izobraževalnih aktivnosti/izidov  
določenih enakih lastnosti oziroma značilnosti v okviru posamezne ravni. Vrste 
izobraževalnih aktivnosti/izidov so različne po posameznih ravneh in po posameznih 
segmentih (splošna opredelitev). 
 
Vrsta izobraževalnih aktivnosti/izidov je odvisna in večrazsežnostna spremenljivka.   
 
V segmentu dopolnilno izobraževanje/izobrazba se osnovna merila - indikatorji za razvrstitev 
znanja, spretnosti in kompetenc na posamezno raven izobraževalnih aktivnosti/izidov (glej 
točko 4.2 Klasifikacija ravni izobraževalnih aktivnosti/izidov), najpogosteje konkretizirajo 
kot:  
- potrebna strokovna znanja, spretnosti, poklicne in ključne kompetence (opredeljena v 

področnih predpisih);   
- zahtevnost del, za opravljanje katerih dopolnilna izobrazba potrjuje usposobljenost 

(področni ipd. predpisi); 
- posebni pogoji, ki jih mora oseba, ki želi pridobiti dopolnilno izobrazbo izpolnjevati, na 

primer predhodna izobrazba oziroma predhodno pridobljena nacionalna poklicna 
kvalifikacija ipd.; 

- povezanost s programi za pridobitev izobrazbe v segmentu temeljno stopenjsko 
izobraževanje. 

 
Poleg slednjih so za določanje vrst izobraževalnih izidov dopolnilnega izobraževanja 
upoštevana še dodatna merila, predvsem: osnovni smoter - namen aktivnosti ter obseg 
veljavnosti izida.    
 
Vrednosti »spremenljivke vrsta izobraževalnih izidov dopolnilnega izobraževanja  oziroma 
kategorije Klasifikacije vrsta izobraževalnih izidov dopolnilnega izobraževanja so opredeljene 
z naslednjimi kodnimi oznakami in deskriptorji: 
 
Kodna oznaka/deskriptor: 
1 = dopolnilna izobrazba, vezana na regulirane poklice in dejavnosti (razen NPK)   
2 = dopolnilna izobrazba, certifikati mednarodnih korporacij, profesionalnih organizacij in 

drugih institucij   
4 = dopolnilna izobazba, nacionalni certifikati (razen NPK) 
5 = dopolnilna izobrazba, vezana na potrebe dela z veljavnostjo v posameznih dejavnostih  
6 = dopolnilna izobrazba, vezana na potrebe dela z interno veljavnostjo znotraj posameznega 

podjetja      
7 = dopolnilna izobrazba, vezana na osebni, državljanski in socialni razvoj (vključno splošna 

pismenost in ostale temeljne spretnosti)   
9 = ostala dopolnilna izobrazba, drugje neomenjena 
 

 38



4.4 KLASIFIKACIJA PODROČIJ IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV 
 
Kategorije, ki sestavljajo Klasifikacijo področij izobraževalnih aktivnosti/izidov so v 
statistično analitičnem smislu vrednosti »spremenljivke področje izobraževalnih 
aktivnosti/izidov«, po kateri opazujemo enote opazovanega pojava.   
 
Področje izobraževalnih aktivnosti/izidov pomeni opredelitev izobraževalne aktivnosti/izida 
glede na predmetno vsebino posamične aktivnosti/izida. Opredelitev področja praviloma 
temelji na glavni oziroma pretežni predmetni vsebini. 
 
Področje izobraževalnih aktivnosti/izidov je sicer od ravni neodvisna spremenljivka, vendar 
se vsa področja ne pojavljajo na vseh ravneh.    
 
Področja izobraževalnih aktivnosti/izidov temeljijo na mednarodni klasifikaciji ISCED-1997 
oziroma na izvedeni klasifikaciji področij izobraževanja in usposabljanja v Fields of 
Education and Training, Manual, December 1999.    
 
Vrednosti »spremenljivke področje izobraževalnih aktivnosti/izidov« oziroma kategorije 
Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov so opredeljene s 3-mestno kodo, in 
sicer z naslednjimi kodnimi oznakami in deskriptorji: 
 
Kodna oznaka/deskriptor 
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PODROČJA IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV  

0    SPLOŠNI PROGRAMI TEMELJNEGA IZOBRAŽEVANJA  
  01  Splošni programi temeljnega izobraževanja 
    010 Splošni programi temeljnega izobraževanja  
  08  Opismenjevanje - branje, pisanje, računanje  
    080 Opismenjevanje - branje, pisanje, računanje  
  09  Osebnostni razvoj 
    090 Osebnostni razvoj  
1    IZOBRAŽEVANJE 
  14  Izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede 
    140 Izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede (širše) 
    142 Izobraževalne vede (širše) 
    143 Vzgoja in poučevanje predšolskih otrok 
    144 Poučevanje učiteljev za temeljno (primarno) izobraževanje  
    145 Poučevanje posameznih predmetov /problem vsebina !?/ 
    146 Poklicno in praktično izobraževanje in usposabljanje 
2    HUMANISTIKA IN UMETNOST 
  21  Umetnost 
    210 Umetnost (širše) 
    211 Upodabljajoče umetnosti 
    212 Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 
    213 Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 
    214 Oblikovanje 
    215 Umetna obrt 
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PODROČJA IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV  

  22  Humanistika 
    220 Humanistika (širše) 
    221 Religija 
    222 Tuji jeziki 
    223 Materinščina 
    225 Zgodovina in arheologija 
    226 Filozofija in etika 
3    DRUŽBENE VEDE, POSLOVNE VEDE IN PRAVO 
  31  Družbene in vedenjske vede 
    310 Družbene in vedenjske vede (širše) 
    311 Psihologija 
    312 Sociologija in kulturologija 
    313 Politologija 
    314 Ekonomija 
  32  Novinarstvo in informiranje  
  320 Novinarstvo in informiranje (širše) 
    321 Novinarstvo in poročevalstvo 
    322 Bibliotekarstvo, informiranje in arhivistika 
  34  Poslovne in upravne vede 
    340 Poslovne in upravne vede (širše) 
    341 Trgovina na debelo in drobno 
    342 Marketing in oglaševanje 
    343 Finance, bančništvo, zavarovalništvo 
    344 Računovodstvo in davkarstvo 
    345 Uprava, menedžment in organizacija 
    346 Tajniška in referentska dela 
    347 Delovno življenje 
  38  Pravo 
    380 Pravo 
4    NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO 
  42  Vede o živi naravi 
    421 Biologija in biokemija 
    422 Okoljske vede 
  44  Vede o neživi naravi 
    440 Vede o neživi naravi (širše) 
    441 Fizika in astronomija 
    442 Kemija 
    443 Vede o zemlji 
  46  Matematika in statistika 
    461 Matematika 
    462 Statistika 
  48  Računalništvo 
    481 Računalništvo 
    482 Uporabno računalništvo 
5     TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN 
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PODROČJA IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV  

GRADBENIŠTVO 
  52   Tehnika in proizvodne tehnologije ipd.  
    520 Tehnika in proizvodne obrti (širše) 
    521 Strojništvo in obdelava kovin 
    522 Elektrotehnika in elektroenergetika 
    523 Elektronika in avtomatizacija 
    524 Kemijska tehnologija in inženirstvo 
    525 Motorna vozila, ladje in letala 
  54   Proizvodne tehnologije 
    541 Živilska tehnologija 
    542 Tekstil, konfekcija, obutev, usnje  
    543 Materiali (les, papir, plastika, steklo ...) 
    544 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 
  58   Arhitektura in urbanizem 
    581 Arhitektura in urbanizem 
    582 Gradbeništvo - visoke in nizke zgradbe 
6     KMETIJSTVO IN VETERINA 
  62   Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
  620 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (širše) 
    621 Poljedelstvo in živinoreja 
    622 Hortikultura 
    623 Gozdarstvo 
    624 Ribištvo 
  64   Veterinarstvo 
    640 Veterinarstvo 
7     ZDRAVSTVO IN SOCIALA 
  72   Zdravstvo 
    720 Zdravstvo (širše) 
    721 Medicina 
    723 Zdravstvena nega in oskrba 

    724 
Zobozdravstvo /problem: vsebina in poimenovanje, glej medicina  - 
? dentalna medicina; razmejitev vsebine ?/ 

    725 Medicinska tehnologija (za diagnosticiranje in zdravljenje) 
    726 Terapevtika in rehabilitacija 
    727 Farmacija 
  76   Socialne storitve  
    761 Varstvo otrok in skrb za mladostnike 
    762 Socialno delo in svetovanje 
8     STORITVE 
  81   Storitve - osebne, gostinstvo, turizem, rekreacija ipd.  
  810 Storitve - osebne, gostinstvo, turizem, rekreacija ipd. (širše)  
    811 Hotelirstvo in gostinstvo 
    812 Turizem, potovanja, rekreacija, prosti čas 
    813 Šport 
    814 Storitve za gospodinjstva 
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PODROČJA IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV  

    815 Frizerstvo, kozmetika, ipd. 
  84   Transportne (prevozne) storitve 
    840 Transportne (prevozne) storitve 
  85   Varstvo okolja 
    850 Varstvo okolja (širše) 
    851 Okoljevarstveni nadzor in tehnologija   
    852 Naravno okolje in divje živali 
    853 Komunalne sanitarne storitve 
  86   Varnost 
    861 Varovanje oseb in premoženja 
    862 Varstvo in zdravje pri delu 

    863 
Vojaške in obrambne vede /problem vsebina in poimenovanje; 
vojska in obramba?/ 
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4.5 KLASIFIKACIJA KUMULATIVNO TEORETIČNEGA TRAJANJA 
IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI 
 
Kategorije, ki sestavljajo Klasifikacijo kumulativno teoretičnega trajanja izobraževalnih 
aktivnosti/izidov so v statistično analitičnem smislu vrednosti »spremenljivke kumulativno 
teoretično trajanje izobraževalnih aktivnosti/izidov«, po kateri opazujemo enote opazovanega 
pojava.   
 
Vrednosti »spremenljivke kumulativno teoretično trajanje izobraževalnih aktivnosti/izidov« 
oziroma kategorije Klasifikacije kumulativno teoretično trajanje izobraževalnih 
aktivnosti/izidov so opredeljene z naslednjimi kodnimi oznakami in deskriptorji: 

Kodna oznaka/deskriptor 
10 = Zelo kratek, n.o. 
16 = Zelo kratek, 250 ur in več, vendar manj kot  60 KT 
17 = Zelo kratek, 60 KT  
18 = Zelo kratek, več kot 60 KT in manj kot 120 KT 
20 = Krajši, n.o. 
21 = Krajši, 120 KT 
22 = Krajši, več kot 120 KT in manj kot 180 KT    
30 = Srednji, n.o. 
31 = Srednji  180 KT 
32 = Srednji 240 KT 
33 = Srednji, nadaljevalni, n.o.  
40 = Dolg, n.o. 
41 = Dolg, nadaljevalni, n.o.  
42 = Dolg, nadaljevalni s 60 KT 
43 = Dolg, nadaljevalni s 120 KT 
44 = Dolg, nadaljevalni s 120 + 60 KT 
50 = Zelo dolg, n.o. 
51 = Zelo dolg, nadaljevalni, n.o. 
 
Skladno z opredelitvijo vrednosti kumulativno teoretičnega trajanja po OECD priročniku za 
implementacijo ISCED-1997 pomeni: 
- krajši: 2 do manj kot 3 leta, 
- srednji: 3 do manj kot 5 let, 
- dolg: 5 do 6 let, 
- zelo dolg: več kot 6 let. 
 
Za nacionalne potrebe je dodana še kategorija »zelo kratek,« ki v celoti zajema trajanje od 1 
ure do količine ur, ki ustreza merilu manj kot 60 KT (poenostavljen teoretični izračun 1KT = 
25 ur; 59 KT = 1475 ur).    
 
Za nacionalne potrebe so osnovne kategorije kumulativno teoretičnega trajanja še nekoliko 
podrobneje opredeljene in razdeljene, in sicer z merilom, ki ga uvaja bolonjski proces - tj. s 
kreditnimi točkami (KT). V primeru, ko osnovna kategorija ni podrobneje razdeljena, ima 
oznako n.o., kar pomeni nepodrobneje opredeljeno.  
Kombinacija izraza »nadaljnji z xKT« pomeni, da izrazi srednji, dolg, zelo dolg pomenijo 
kumulativno teoretično trajanje vsega izobraževanja na terciarni ravni, količina kreditov pa se 
nanaša le na nadaljevalni del (primer: 4-letno univerzitetno izobraževanje in 2-letno 
magistrsko izobraževanje = dolg, nadaljevalni 120 + 60 KT). Za dosedanje izobraževalne 
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aktivnosti terciarnega izobraževanja, ki s krediti niso bile ovrednotene, se uporablja 
kategorije, ki vključujejo oznako n.o. in/ali dodatek »nadaljevalni« brez oznake »z xKT« 
(velja predvsem za dosedanje specializacije, npr. specialistično izobraževanje po 3-letni 
visoki strokovni izobrazbi ima oznako: »srednji, nadaljevalni, n.o.«; specialistično 
izobraževanje po dosedanji 4-letni  univerzitetni izobrazbi ima oznako: »dolgi, nadaljevalni, 
n.o.«).      
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4.6 KLASIFIKACIJA ORGANIZIRANOSTI IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI 
 
Kategorije, ki sestavljajo Klasifikacijo organiziranosti izobraževalnih aktivnosti/izidov so v 
statistično analitičnem smislu vrednosti »spremenljivke organiziranost izobraževalnih 
aktivnosti/izidov«, po kateri opazujemo enote opazovanega pojava.   
 
Vrednosti »spremenljivke organiziranost izobraževalnih aktivnosti/izidov« oziroma kategorije 
Klasifikacije organiziranosti izobraževalnih aktivnosti/izidov so opredeljene z naslednjimi 
kodnimi oznakami in deskriptorji: 

Kodna oznaka/deskriptor 
00 = Ni opredeljeno 
01 = Šolska organizacija 
02 = Dualna organizacija 
03 = Šolska in dualna organizacija 
07 = Premostitveni program (maturitetni tečaj, poklicni tečaj, ipd.) 
08 = Izobraževanje na daljavo 
09 = Skupni študijski program 
99 = Druga organizacija 
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4.7 KLASIFIKACIJA PRILAGODITEV IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI  
 
Kategorije, ki sestavljajo Klasifikacijo prilagoditev izobraževalnih aktivnosti/izidov so v 
statistično analitičnem smislu vrednosti »spremenljivke prilagoiditev izobraževalnih 
aktivnosti/izidov«, po kateri opazujemo enote opazovanega pojava.   
 
Vrednosti »spremenljivke prilagoditev izobraževalnih aktivnosti/izidov« oziroma kategorije 
Klasifikacije prilagoditev izobraževalnih aktivnosti/izidov so opredeljene z naslednjimi 
kodnimi oznakami in deskriptorji: 

Kodna oznaka/deskriptor 
00 = ni prilagoditve 
21 = za osebe s posebnimi potrebami, s težjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju 
22 = za osebe s posebnimi potrebami, z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 
23 = za osebe s posebnimi potrebami, za slepe in slabovidne 
24 = za osebe s posebnimi potrebami, za gluhe in naglušne 
25 = za osebe s posebnimi potrebami, za gibalno ovirane 
26 = za osebe s posebnimi potrebami, za vedenjsko motene 
29 = za osebe s posebnimi potrebami, d.n. 
31 = jezikovna prilagoditev, v italijanskem jeziku 
32 = jezikovna prilagoditev, v slovenskem jeziku in italijanščino kot drugem jeziku 
33 = jezikovna prilagoditev, dvojezično, slovensko-madžarsko 
34 = jezikovna prilagoditev, v angleščini 
39 = jezikovna prilagoditev, d.n.  
91 = druge prilagoditve, za odrasle 
92 = druge prilagoditve, etnične skupnosti (Romi) 
99 = prilagoditve, d.n. 
 
Oznaka d.n. pomeni - drugje nerazporejeno 
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5. PREGLED IN OPIS IZVEDENIH KOMBINIRANIH KLASIFIKACIJ 
IZOBRAŽEVANJA 
 
5.1 Splošno o izvedenih kombiniranih klasifikacijah izobraževanja 
 
V okviru te točke so v grobem orisu predstavljene izvedene kombinirane klasifikacije 
izobraževanja. Klasifikacije in njihove kategorije so v zasnutveni razvojni fazi in so kot take 
predmet strokovnih razprav.    
 
Izvedene kombinirane klasifikacije izobraževanja so primarno predvidene za uporabo v 
anketah, v vprašalnikih, oziroma pri zbiranju podatkov o izobraževanju in doseženi izobrazbi 
iz virov, ki niso neposredno izvorne administrativne evidence na področju izobraževanja.   
 
Izvedene kombinirane klasifikacije izobraževanja so hierarhično oblikovane. Kategorije teh 
klasifikacij so hkrati opredeljene po večih značilnostih - spremenljivkah. V posamično 
kategorijo določenega hierarhičnega nivoja izvedene kombinirane klasifikacije izobraževanja  
spadajo vse izobraževalne aktivnosti/izidi, ki zadoščajo točno določeni kombinaciji 
značilnosti (homogene enote glede na določen niz značilnosti). Te značilnosti so izražene z 
»enostavnimi izhodiščnimi klasifikacijami izobraževanja«. 
 
V tehnično operativnem smislu uporaba klasifikacij pomeni identifikacijo značilnosti 
(vrednosti klasifikacijske spremenljivke) posameznih opazovanih enot z namenom razvrstitve 
teh enot v ustrezno kategorijo klasifikacije. V praksi (v različnih okoljih in v različnih 
raziskovanjih) so izvajalci in načini kodiranja različni. Kodiranje lahko opravlja neposredno 
respondent, terenski/pisarniški anketar ekspertni koder itd. Za kakovostno in učinkovitejše 
kodiranje s klasičnimi obsežnejšimi klasifikacijami je praviloma treba razviti ustrezna 
pomočniška kodirna orodja. Eno takih orodij so kodirni  seznami (coding index).  Kodirni 
seznami morajo biti oblikovani tako, da reflektirajo odgovore oz. informacije, ki so koderjem 
na voljo.    
 
V osnutku je predvidena priprava kodirnih seznamov za izvedene kombinirane klasifikacije 
izobraževanja.      
 
V procesu nadaljne izdelave klasifikacijskega sistema, predvsem pa v strokovni razpravi je 
potrebno ugotoviti ali je v osnutku prikazana rešitev glede nivojskosti – detajlnosti klasifikacij 
ustrezna.  
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5.2 KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI TEMELJNEGA STOPENJSKEGA 
IZOBRAŽEVANJA  
 
 
Splošno o klasifikaciji 
 
Izobraževalne aktivnosti so aktivnosti, organizirane z namenom izboljšanja znanja, spretnosti 
in kompetenc oziroma z namenom doseči vnaprej določen izobraževalni smoter in/ali  
usposobitev za opravljanje skupine del in nalog (splošna opredelitev).  
 
Klasifikacija aktivnosti temeljnega stopenjskega izobraževanja se uporablja za razvrščanje 
aktivnosti temeljnega stopenjskega izobraževanja.    
 
V segmentu temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba so izobraževalne aktivnosti 
najpogosteje organizirane kot izobraževalni/študijski programi.  
 
Nekateri širše zasnovani programi se v različnih fazah izobraževalnega procesa (letnikih) 
členijo v smeri, module in podobne programske podvsebine, ki posledično najpogosteje 
pomenijo oženje področja izobraževanja. Z vidika mednarodnih primerjav in nacionalne 
statistično analitične obravnave je potrebno in smotrno izkazovanje podatkov o udeležencih 
izobraževanja in drugih vidikih ne le v povezavi s celotnim študijskim programom, temveč 
tudi v povezavi z delom programa (s smerjo oz. drugo programsko podvesbino).         
 
Imena programov, praviloma pa tudi smeri, so vpisana v spričevala, diplome oziroma druge 
javno veljavne listine, ki jih udeleženec prejme ob zaključku izobraževalne aktivnosti oziroma 
ob dosegu izobraževalnega izida.      
 
V kategorije najnižjega klasifikacijskega nivoja Klasifikacije aktivnosti temeljnega 
stopenjskega izobraževanja se razvršča enote – npr.: izobraževalne/študijske programe in/ali 
izobraževalne/študijske smeri ipd. programske podvsebine, ki so homogene glede na segment, 
raven, vrsto in področje izobraževanja.         
 
V osnutku je predvideno, da ima Klasifikacija aktivnosti temeljnega stopenjskega 
izobraževanja dva kodirna seznama, in sicer: 
 
− Kodirni seznam izobraževalnih/študijskih programov  
− Kodirni seznam smeri ipd. programskih podvsebin ter izobraževalnih/študijskih 

programov, ki smeri ipd. programskih podvsebin nimajo.     
 
Postopek tvorjenja kombiniranih klasifikacij izobraževanja oziroma kodirnih seznamov je 
shematično prikazan v Sliki 2a pod točko 6. Organizacijsko informacijska podpora 
klasifikacijskega sistema izobraževanja.  
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STRUKTURA KLASIFIKACIJE 
 
Število klas. 
Nivojev 

Ime klasifikacijskega 
nivoja 

Vzorec klas. 
nivoja (kode) 

Spremenljivka 

1 Najširša skupina  izobraž. 
aktivnosti TSI  

1 Segment izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

2 Skupina izobraževalnih 
aktivnosti TSI   

122 Raven izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

3 Podskupina izobraževalnih 
aktivnosti TSI 

1223 Vrsta izobraževalnih 
aktivnosti   

4 Področna skupina izobraž. 
aktivnosti TSI 

1223.444 Področje izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

  (TSI – Temeljno stopenjsko izobraževanje) 
 
 
Poenostavljen prikaz zapisov v predvidenih kodirnih seznamih  Klasifikacije aktivnosti 
TSI 
    
Kodirni seznam izobraževalnih/študijskih programov (program kot celota;brez 
upoštevanja smeri ipd. programskih podvsebin) 
 
KODA 
xx = števec  

DESKRIPTOR – ime 
zapisa 

1041.811.xx Kuhar 
1041.815.xx Frizer 
1071.340.xx VS Visoka poslovna šola 
1071.340.xx VS Poslovna ekonomija 
1081.313.xx UNI Analitska politologija 
1081.522.xx UNI elektrotehnika 
 
 
Kodirni seznam smeri ipd. programskih podvsebin ter izobraževalnih/študijskih 
programov, ki smeri ipd. programskih podvsebin nimajo  
 
KODA  
xx = števec   

DESKRIPTOR – besedna oznaka zapisa 

1041.811.xx Kuhar 
1041.815.xx Frizer 
1071.341.xx VS Poslovna ekonomija, Zunanja trgovina 
1071.341.xx VS Visoka poslovna šola, Mednarodno poslovanje 
1071.342.xx VS Visoka poslovna šola, Trženje 
1071.342.xx VS Poslovna ekonomija, Marketing   
1071.343.xx VS Visoka poslovna šola, Bančništvo in poslovne finance 
1071.343.xx VS Poslovna ekonomija,  Finance in bančništvo 
1071.344.xx VS Visoka poslovna šola, Računovodstvo 
1071.344.xx VS Poslovna ekonomija, Računovodstvo 
1071.345.xx VS Visoka poslovna šola, Javni sektor 
1071.345.xx VS Visoka poslovna šola, Management 
1071.345.xx VS Poslovna ekonomija, Management  
1071.345.xx VS Visoka poslovna šola, Podjetništvo 
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1071.345.xx VS Poslovna ekonomija, Podjetništvo 
1071.345.xx VS Visoka poslovna šola, Poslovna informatika 
1071.345.xx VS Poslovna ekonomija, Podjetniška informatika 
1071.345.xx VS Poslovna ekonomija, Poslovna logistika  
1071.812.xx  VS Visoka poslovna šola,Turizem 
1071.812.xx VS Poslovna ekonomija, Turizem 
1081.313.xx UNI Analitska politologija 
1081.522.xx UNI elektrotehnika, močnostna elektrotehnika 
1081.523.xx UNI elektrotehnika, avtomatika 
1081.523.xx UNI elektrotehnika, elektronika 
1081.523.xx UNI elektrotehnika, telekomunikacije 
 
 
Pojasnilo za primer zapisa na zadnjem klasifikacijskem nivoju oziroma v kodirnem 
seznamu: "1081.523.xx UNI Elektrotehnika"  
 
Kodno 
mesto 

Spremenljivka Kodna 
oznaka

Vrednost 
spremenljivke 

Celotna koda 
Deskriptor 

Prvo Segment 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov  

1 Temeljno 
stopenjsko 
izobraževanje  

1 
Temeljno stopenjsko 
izobraževanje  

Drugo in 
tretje 

Raven izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

08 Raven 8 108 
Temeljno stopenjsko 
izobraževanje; raven 8  

Četrto Vrsta izobraževalnih 
aktivnosti/izidov  

1 Visokošolsko  
univerzitetno 
izobraževanje  

1081  
Visokošolsko 
univerzitetno 
izobraževanje 

Peto, 
šesto in 
sedmo   

Področje 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov    

522 Elektrotehnika in 
elektroenergetika 

1081.522 
Visokošolsko 
univerzitetno 
izobraževanje; 
elektrotehnika in 
elektroenergetika 

Osmo in 
deveto    

"števec zapisa v 
kodirnem seznamu" 

xx  1081.522.xx 
UNI Elektrotehnika 
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5.3 KLASIFIKACIJA IZOBRAŽEVALNIH IZIDOV TEMELJNEGA 
STOPENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
 
Splošno o klasifikaciji  
 
Izobraževalni izidi predstavljajo skupek znanja, spretnosti, kompetenc za »življenje in delo«, 
ki jih dosegajo udeleženci izobraževalnih aktivnosti v procesu formalnega in neformalnega 
izobraževanja in informalnega učenja (splošna opredelitev).  
 
Klasifikacija izobraževalnih izidov temeljnega stopenjskega izobraževanja se uporablja za 
razvrščanje izidov temeljnega stopenjskega izobraževanja.    
 
V segmentu temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba udeleženci dosegajo v naprej 
določene posamične izobraževalne izide v aktivnostih, praviloma organiziranih kot 
izobraževalni/študijski programi. Tudi v primerih, ko je aktivnost, ki izpolnjuje merila 
temeljnega stopenjskega izobraževanja, organizirana na drugačen način (izpit ipd.), je njen 
smoter izid, opredeljen s primerljivim znanjem, spretnostmi in kompetencami. Izidi 
temeljnega stopenjskega izobraževanja so izkazljivi z listinami (spričevala, diplome, potrdila). 
Z uspešnim zaključkom javno veljavnega programa (ali drugače organizirane aktivnosti) 
udeleženec pridobi naziv poklicne, strokovne izobrazbe, splošno izobrazbo oziroma strokovni 
ali znanstveni naslov - z njim dokazuje svojo izobrazbo - izobraževalno kvalifikacijo in/ali 
poklicno kvalifikacijo.  
 
Nekateri širše zasnovani programi se v različnih fazah členijo v usmeritve, smeri, module in 
podobne nižje programske enote, ki posledično najpogosteje pomenijo oženje področja 
izobraževanja.  Nazivi oziroma naslovi po končanih programih so najpogosteje  izvedeni le iz 
programov in ne iz nižjih programskih enot.  
 
V kategorije najnižjega klasifikacijskega nivoja Klasifikacije izobraževalnih izidov 
temeljnega stopenjskega izobraževanja se razvršča enote – nazive/naslove, ki se jih pridobi z 
izobraževalnimi aktivnostmi temeljnega stopenjskega izobraževanja, ki so homogene glede na 
segment, raven, vrsto in področje izobraževanja.         
 
Enote so tudi imena izobraževalnega izida, tvorjena tako, da je nazivu poklicne, strokovne 
(splošne) izobrazbe in strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu dodana še smer, 
usmeritev oziroma oznaka druge programske podvsebine. Smeri, usmeritve, moduli itd. so 
praviloma vpisani v spričevala, diplome oziroma druge listine, ki jih udeleženec prejme ob 
zaključku izobraževalne aktivnosti oziroma ob dosegu izobraževalnega izida.      
 
V osnutku je predvideno, da ima Klasifikacija izobraževalnih izidov temeljnega stopenjskega 
izobraževanja dva kodirna seznama, in sicer: 
 
− Kodirni seznam nazivov/naslovov, pridobljenih z izobraževalnimi aktivnostmi temeljnega 

stopenjskega izobraževanja,  
− Kodirni seznam nazivov/naslovov, pridobljenih z izobraževalnimi aktivnostmi temeljnega 

stopenjskega izobraževanja z dodanimi imeni smeri ipd. programskih podvsebin.  
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STRUKTURA KLASIFIKACIJE 
 
Število 
klas. 
nivojev 

Ime klasifikacijskega 
nivoja 

Vzorec klas. 
nivoja (kode) 

Spremenljivka 

1 Najširša skupina  
izobraževalnih izidov TSI 

1 Segment izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

2 Skupina izobraževalnih 
izidov TSI   

122 Raven izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

3 Podskupina 
izobraževalnih izidov TSI 

1223 Vrsta izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

4 Področna skupina 
izobraževalnih izidov TSI 

1223.444 Področje izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

  (TSI – Temeljno stopenjsko izobraževanje) 
 
 
Poenostavljen prikaz zapisov v predvidenih kodirnih seznamih  Klasifikacije izidov TSI 
 
Kodirni seznam nazivov/naslovov, pridobljenih z aktivnostmi temeljnega stopenjskega 
izobraževanja  
 
KODA 
xx = števec  

DESKRIPTOR – ime zapisa 

1041.811.xx Kuhar 
1041.815.xx Frizer 
1071.340.xx Diplomirani ekonomist 
1081.313.xx Univerzitetni diplomirani politolog 
1081.522.xx Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike 
 
 
Kodirni seznam nazivov/naslovov, pridobljenih z izobraževalnimi aktivnostmi 
temeljnega stopenjskega izobraževanja z dodanimi imeni smeri ipd. programskih 
podvsebin.  
 
KODA  
xx = števec   

DESKRIPTOR – besedna oznaka zapisa 

1041.811.xx Kuhar 
1041.815.xx Frizer 
1071.341.xx Diplomirani ekonomist, mednarodno poslovanje 
1071.341.xx Diplomirani ekonomist, zunanja trgovina 
1071.342.xx Diplomirani ekonomist, trženje 
1071.342.xx Diplomirani ekonomist, marketing 
1071.343.xx Diplomirani ekonomist, bančništvo in poslovne finance 
1071.343.xx Diplomirani ekonomist, finance in bančništvo 
1071.344.xx Diplomirani ekonomist, računovodstvo 
1071.345.xx Diplomirani ekonomist, javni sektor 
1071.345.xx Diplomirani ekonomist, management 
1071.345.xx Diplomirani ekonomist, podjetništvo 
1071.345.xx Diplomirani ekonomist, poslovna informatika 
1071.345.xx Diplomirani ekonomist, podjetniška informatika 
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1071.345.xx Diplomirani ekonomist, poslovna logistika 
1071.812.xx  Diplomirani ekonomist, turizem 
1081.313.xx Univerzitetni diplomirani politolog 
1081.522.xx Univerzitetni diplomorani inženir elektrotehnike, močnostna 

elektrotehnika 
1081.523.xx Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, avtomatika 
1081.523.xx Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, elektronika 
1081.523.xx Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, telekomunikacije 
 
 
Pojasnilo za primer zapisa na zadnjem klasifikacijskem nivoju oziroma v kodirnem 
seznamu: "1081.523.xx Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike"   
 
Kodno 
mesto 

Spremenljivka Kodna 
oznaka

Vrednost 
spremenljivke 

Celotna koda 
Deskriptor 

Prvo Segment 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov  

1 Temeljna 
stopenjska 
izobrazba  

1 
Temeljna stopenjska 
izobrazba  

Drugo in 
tretje 

Raven izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

08 Raven 8 108 
Temeljna stopenjska 
izobrazba; raven 8  

Četrto Vrsta izobraževalnih 
aktivnosti/izidov  

1 Visokošolska  
univerzitetna 
izobrazba  

1081  
Visokošolska 
univerzitetna izobrazba 

Peto, 
šesto in 
sedmo   

Področje 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov    

522 Elektrotehnika in 
elektroenergetika 

1081.522 
Visokošolska 
univerzitetna izobrazba; 
elektrotehnika in 
elektroenergetika 

Osmo in 
deveto    

"števec zapisa v 
kodirnem seznamu" 

xx  1081.522.xx 
Univerzitetni diplomirani 
inženir elektrotehnike 
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5.4 KLASIFIKACIJA IZIDOV, NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 
 
SPLOŠNO O KLASIFIKACIJI 
 
Izobraževalni izidi predstavljajo skupek znanja, spretnosti, kompetenc za »življenje in delo«, 
ki jih dosegajo udeleženci izobraževalnih aktivnosti v procesu formalnega in neformalnega 
izobraževanja in informalnega učenja (splošna opredelitev).  
 
Klasifikacija izidov, nacionalne poklicne kvalifikacije se uporablja za razvrščanje izidov iz 
sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij.    
 
V segmentu nacionalne poklicne kvalifikacije udeleženci po javno veljavnih postopkih  
dokazujejo vnaprej določene posamične izide oziroma določene nize znanj, spretnosti in 
kompetenc.    
 
Nacionalne poklicne kvalifikacije so izkazljive z javno veljavnimi listinami (certifikati). Z 
uspešnim zaključkom javno veljavnega postopka preverjanja in potrditve določenega niza 
znanj, spretnosti in kompetenc (opredeljenega v katalogih standardov strokovnih znanj in 
spretnosti) udeleženec pridobi certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji z navedbo naziva 
kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti. S certifikatom izkazuje svojo poklicno 
kvalifikacijo - delovno poklicno oziroma strokovno usposobljenost, ki je potrebna za 
opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni 
zahtevnosti (Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Uradni list RS, št. 83/2003).     
 
V kategorije najnižjega nivoja Klasifikacije izidov, nacionalne poklicne kvalifikacije se  
razvršča imena "katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij". Izidi, ki jih predstavljajo katalogi so homogeni glede na segment, 
raven, vrsto in področje izobraževanja.       
 
V osnutku je predvideno, da ima Klasifikacija izidov, nacionalne poklicne kvalifikacije en 
kodirni seznam, in sicer: 
 
Kodirni seznam imen katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij.        
      
STRUKTURA KLASIFIKACIJE 
 
Število 
klas. 
nivojev 

Ime klasifikacijskega 
nivoja 

Vzorec klas. 
nivoja (kode) 

Spremenljivka 

1 Najširša skupina  
izobraževalnih izidov 
NPK 

1 Segment izobraževalnih aktivnosti/izidov

2 Skupina izobraževalnih 
izidov NPK   

122 Raven izobraževalnih aktivnosti/izidov 

3 Podskupina 
izobraževalnih izidov 
NPK 

1223 Vrsta izobraževalnih aktivnosti/izidov 

4 Področna skupina 
izobraževalnih izidov 
NPK 

1223.444 Področje izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 
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  (NPK = nacionalna poklicna kvalifikacija) 
 
 
Poenostavljen prikaz zapisov v predvidenem kodirnem seznamu  Klasifikacije izidov, 
NPK 
 
Kodirni seznam imen katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij.        
  
KODA 
xx = števec  

DESKRIPTOR – ime zapisa 

2050.213.xx Operater multimedijskih naprav 
 
 
Pojasnilo za primer zapisa na zadnjem klasifikacijskem nivoju oziroma v kodirnem 
seznamu: "2050.213.xx Operater multimedijskih naprav 
 
(»Operater multimedijskih naprav« = ime izobraževalnega izida, ki ga skladno z uvodnim 
splošnim pojasnilom predstavlja ime kataloga standarda strokovnih znanj in spretnosti za 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije)   
 
Kodno 
mesto 

Spremenljivka Kodna 
oznaka

Vrednost 
spremenljivke 

Celotna koda 
Deskriptor 

Prvo Segment 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

2 Nacionalne poklicne 
kvalifikacije  

2 
Nacionalne poklicne 
kvalifikacije  

Drugo in 
tretje 

Raven izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

05 Raven 5 205 
Nacionalne poklicne 
kvalifikacije; raven 5 

Četrto Vrsta izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

0 Nacionalna poklicna 
kvalifikacija (V.) 

2050  
Nacionalna poklicna 
kvalifikacija (V.) 

Peto, šesto 
in sedmo    

Področje 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov  

213  
Avdiovizualne tehnike 
in multimedijska 
produkcija  

2050.213 
Nacionalna poklicna 
kvalifikacija (V.); 
avdiovizualne 
tehnike in 
multimedijska 
produkcija 

Osmo in 
deveto 

(Ime izobraževalnega 
izida,NPK, števec) 

xx Operater 
multimedijskih naprav 

2050.213.xx 
Operater 
multimedijskih 
naprav 

(NPK – nacionalna poklicna kvalifikacija)  

 55



5.5 KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI DOPOLNILNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
 
SPLOŠNO O KLASIFIKACIJI 
 
Izobraževalne aktivnosti so aktivnosti oseb, organizirane z namenom izboljšanja znanja, 
spretnosti in kompetenc oziroma z namenom doseči vnaprej določen izobraževalni smoter 
in/ali se usposobiti za opravljanje skupine del in nalog (splošna opredelitev).       
 
Klasifikacija aktivnosti dopolnilnega izobraževanja se uporablja za razvrščanje aktivnosti 
dopolnilnega izobraževanja.    
 
Dopolnilno izobraževanje in usposabljanje dopolnjuje, poglablja in širi znanje, spretnosti in 
kompetence posameznika za življenje in delo. 
 
V segmentu dopolnilno izobraževanje/izobrazba so izobraževalne aktivnosti praviloma 
namenske in organizirane. Konkretne oblike aktivnosti dopolnilnega izobraževanja, metode 
dela, trajanje, izvajalci, ki jih izvajajo, so pestrejše oziroma bolj raznolike kot pri aktivnostih 
temeljnega stopenjskega izobraževanja. Po končanem izobraževanju udeleženec praviloma 
dobi potrdilo, ki je lahko celo pogoj za zaposlitev ali nadaljne opravljanje dela, ne predstavlja 
pa kvalifikacije za vstop v izobraževanje na višji ravni, ki daje javno veljavno - zakonsko 
predpisano stopnjo izobrazbe.  
    
Nekatere aktivnosti dopolnilnega izobraževanja imajo smotre izobraževanja dovolj jasno 
opredeljene, da jih je mogoče s pomočjo meril opredeliti v odnosu do znanj, spretnosti in 
kompetenc, izraženih v lestvici ravni izobraževalnih aktivnosti in izidov in jih tako razvrstiti 
na točno določeno raven, nekatere aktivnosti dopolnilnega izobraževanja pa na ta način ni 
mogoče opredeliti, zaradi česar so »neopredeljive po ravni«.  
 
Klasifikacijo aktivnosti dopolnilnega izobraževanja opredeljujejo enake glavne spremenljivke 
kot Klasifikacijo aktivnosti temeljnega stopenjskega izobraževanja. Klasifikacija aktivnosti 
dopolnilnega izobraževanja ne vsebuje »popisa« vseh posamičnih številnih aktivnosti 
dopolnilnega izobraževanja kot samostojen (zadnji) klasifikacijski nivo oziroma kot obsežen 
kodirni seznam, temveč se nekatera konkretna imena teh aktivnosti navaja le v smislu 
»vključitve« oziroma v smislu »sem spada«.    
 
»Vključitev« je posebna enoznačno opredeljena entiteta klasifikacije, ki pojasnjuje vsebino 
oziroma zajetje posamičnih kategorij klasifikacije. »Vključitev« je opredeljena z 
deskriptorjem (besedilni opis - poimenovanje) in s številčno oznako, slednja nima fiksnega 
števila mest.        
 
Osnovni smoter klasifikacijskega sistema izobraževanja v segmentu dopolnilno izobraževanje 
je izoblikovanje mehanizmov in orodij za enotno evidentiranje in izkazovanje podatkov, ki so 
pomembni z vidika najširšega skupnega interesa različnih uporabnikov.  
Kodirni seznam aktivnosti dopolnilnega izobraževanja (vključitev) bo nastajal postopoma. 
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STRUKTURA KLASIFIKACIJE 
 
Število 
klas. 
nivojev 

Ime klasifikacijskega 
nivoja 

Vzorec klas. nivoja 
(kode) 

Spremenljivka 

1 Najširša skupina  
izobraževalnih aktivnosti 
DI  

1 Segment izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

2 Skupina izobraževalnih 
aktivnosti DI   

122 Raven izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

3 Podskupina 
izobraževalnih aktivnosti 
DI 

1223 Vrsta izobraževalnih 
aktivnosti/izidov  

4 Področna skupina 
izobraževalnih aktivnosti 
DI 

1223.444 Področje izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

Vključitev 
na 
zadnjem 
klas. 
nivoju  

Ime izobraževalne 
aktivnosti DI 

1223.444.55 (Ime izobraževalne aktivnosti) 

  (DI – Dopolnilno izobraževanje) 
 
 
»Vključitve« - v smislu sem spada (dodatni funkcijski element klasifikacije, zapisane v 
klasifikacijskem strežniku Klasje): Ime izobraževalnega izida DI.  
Kodnemu zapisu zadnjega - tj. četrtega klasifikacijskega nivoja je dodana kodna oznaka, ki 
označuje števec in ime vključitev, ki predstavljajo poimenovanja aktivnosti dopolnilnega 
izobraževanja.  
 
Kot primer »vključitve« (sem spada) na zadnjem - šestem klasifikacijskem nivoju - je dodana 
konkretna aktivnost dopolnilnega izobraževanja, in sicer: program »Dopolnilno izobraževanje 
za pouk računalništva na srednji šoli« v trajanju 390 ur (izvaja ga Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za matematiko in fiziko - Oddelek za matematiko).        
 
Primer zapisa kode in deskriptorja vključitve:  
 
3081.145.xx Dopolnilno izobraževanje za pouk računalništva na srednji šoli  
 
Kodno 
mesto 

Spremenljivka Kodna 
oznaka 

Vrednost 
spremenljivke 

Celotna koda 
Deskriptor 

Prvo Segment 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

3 Dopolnilno 
izobraževanje 

Dopolnilno 
izobraževanje 
  

Drugo in 
tretje 

Raven 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

08 Raven 8 308 
Dopolnilno 
izobraževanje; raven 8  

Četrto Vrsta 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

1 Dopolnilno 
izobraževanje, 
vezano na regulirane 

3081  
Dopolnilno 
izobraževanje; raven 8; 
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poklice in dejavnosti 
(razen NPK)   

vezano na regulirane 
poklice in dejavnosti 
(razen NPK)   

Peto,  šesto 
in sedmo    

Področje 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov   

145 Poučevanje 
posameznih 
predmetov 

3081.145 
Dopolnilno 
izobraževanje; raven 8; 
vezano na regulirane 
poklice in dejavnosti 
(razen NPK); poučevanje 
posameznih predmetov;  

Vključitev 
na zadnjem 
klas. nivoju 

(Ime 
izobraževalne 
aktivnosti DI) 

xx 
(npr.: prva 
vključitev) 

Dopolnilno 
izobraževanje za 
pouk računalništva v 
srednji šoli 

3081.145.xx 
Dopolnilno 
izobraževanje za pouk 
računalništva v srednji 
šoli 

  (DI  = dopolnilno izobraževanje) 
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5.6 KLASIFIKACIJA IZIDOV DOPOLNILNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
SPLOŠNO O KLASIFIKACIJI 
 
Izobraževalni izidi predstavljajo skupek znanja, spretnosti, kompetenc za »življenje in delo«, 
ki jih dosegajo udeleženci izobraževalnih aktivnosti v procesu formalnega in neformalnega 
izobraževanja in informalnega učenja (splošna opredelitev).  
 
Klasifikacija izidov dopolnilnega izobraževanja se uporablja za razvrščanje izidov 
dopolnilnega izobraževanja.  
 
V segmentu dopolnilno izobraževanje/izobrazba udeleženci dosegajo v naprej določene 
posamične izobraževalne izide v aktivnostih, ki imajo značilnosti namenskega, bolj ali manj 
organiziranega oziroma strukturiranega izobraževanja. Dopolnilno izobraževanje in 
usposabljanje dopolnjuje, poglablja in širi znanje, spretnosti in kompetence posameznika za 
življenje in delo. Po končanem izobraževanju udeleženec praviloma dobi potrdilo, ki je lahko 
celo pogoj za zaposlitev ali nadaljne opravljanje dela, ne predstavlja pa kvalifikacije za vstop 
v izobraževanje na višji ravni, ki daje veljavno - zakonsko predpisano stopnjo izobrazbe. 
Aktivnosti, s katerimi se pridobiva te izide, se izraziteje razlikujejo glede na organizacijo oz. 
obliko, metode, trajanje, izvajalce, veljavnost in podobne druge značilnosti.    
 
Nekatere izide dopolnilnega izobraževanja je mogoče s pomočjo meril opredeliti v odnosu do 
znanj, spretnosti in kompetenc, izraženih v lestvici ravni izobraževalnih aktivnosti/izidov, in 
jih tako razvrstiti na točno določeno raven, nekatere izide dopolnilnega izobraževanja pa na ta 
način ni mogoče opredeliti, zaradi česar so »neopredeljeni po ravni«.  
 
Izidi dopolnilnega izobraževanja so praviloma izkazljivi z listinami. Veljavnost teh listin je 
lahko širša ali ožja od nacionalne (širša: certifikati mednarodnih korporacij - npr.: MCP 
(Microsoft Certificated Professional); ožja: certifikati z veljavnostjo znotraj posamičnih 
podjetij). Obseg veljavnosti je v klasifikacijskem sistemu pomembno merilo za ugotavljanje 
podobnosti oziroma razlikovanja izidov dopolnilnega izobraževanja.     
 
Klasifikacija izidov dopolnilnega izobraževanja, ki jo sicer opredeljujejo enake glavne 
spremenljivke kot Klasifikacijo izidov temeljnega stopenjskega izobraževanja, ne vsebuje 
»popisa« vseh številnih posamičnih izidov dopolnilnega izobraževanja kot samostojen 
(zadnji) klasifikacijski nivo oziroma kot obsežen kodirni seznam, temveč se nekatera 
konkretna imena teh izidov navaja le v smislu »vključitve« oziroma v smislu »sem spada«.    
 
»Vključitev« je posebna enoznačno opredeljena entiteta klasifikacije, ki pojasnjuje vsebino 
oziroma zajetje posamičnih kategorij klasifikacije. »Vključitev« je opredeljena z 
deskriptorjem (besedilni opis - poimenovanje) in s številčno oznako, slednja nima fiksnega 
števila mest.        
 
Osnovni smoter klasifikacijskega sistema izobraževanja v segmentu dopolnilno 
izobraževanje/izobrazba je izoblikovanje mehanizmov in orodij za enotno evidentiranje in 
izkazovanje podatkov, ki so pomembni z vidika najširšega skupnega interesa različnih 
uporabnikov.  
 
Kodirni seznam izidov dopolnilnega izobraževanja (vključitev) bo nastajal postopoma.   
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STRUKTURA KLASIFIKACIJE 
 
Število klas. 
nivojev 

Ime klas. nivoja Vzorec klas. 
nivoja (kode) 

Spremenljivka 

1 Najširša skupina  
izobraževalnih 
izidov DI 

1 Segment izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

2 Skupina 
izobraževalnih 
izidov DI   

122 Raven izobraževalnih aktivnosti/izidov 

3 Podskupina 
izobraževalnih 
izidov DI 

1223 Vrsta izobraževalnih aktivnosti/izidov 

4 Področna skupina 
izobraževalnih 
izidov DI 

1223.444 Področje izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

Vključitev na 
zadnjem klas. 
nivoju 

Ime 
izobraževalnega 
izida DI  

1223.444.55 (Ime izobraževalnega izida DI) 

  (DI  = dopolnilno izobraževanje) 
 
 
Primer zapisa kode in deskriptorja vključitve:  
Kot primer »vključitve« (sem spada) na zadnjem - četrtem klasifikacijkem nivoju - je dodan 
konkretni izid dopolnilnega izobraževanja: »strokovni izpit iz dopolnilnih vsebin za 
pridobitev licence za opravljanje nepremičninskega posredovanja«. Opravljanje te dejavnosti 
je zakonsko regulirano (reguliran poklic). Izpiti se opravljajo na Upravni akademiji v 
dogovoru z MOP, obstajajo tudi veljavni programi izobraževanja, v katerih udeležba sicer ni 
obvezna, in ki jih izvajajo na javnem razpisu izbrani izvajalci. Na podlagi sestavin programa, 
pogojev za vključitev v program oziroma za opravljanje dejavnosti je možno konkretni izid 
razvrstiti na raven izobraževalnih aktivnosti/izidov in ga opredeliti tudi do drugih 
spremenljivk.        
 
3051.341.xx Strokovni izpit iz dopolnilnih vsebin za opravljanje nepremičninskega  
posredovanja   
 
Kodno 
mesto 

Spremenljivka Kodna 
oznaka 

Vrednost 
spremenljivke 

Celotna koda 
Deskriptor 

Prvo Segment 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

3 Dopolnilna 
izobrazba 

3 
Dopolnilna izobrazba  

Drugo in 
tretje 

Raven 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

06 raven 6 306 
Dopolnilna izobrazba; raven 
6  

Četrto Vrsta 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov 

1 Dopolnilna 
izobrazba, vezana 
na regulirane 
poklice in 
dejavnosti (razen  
NPK)   

3061  
Dopolnilna izobrazba; raven 
6; vezana na regulirane 
poklice in dejavnosti (razen 
NPK)   
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Peto, šesto 
in sedmo    

Področje 
izobraževalnih 
aktivnosti/izidov   

341 Trgovina na 
debelo in drobno  

3061.341 
Dopolnilna izobrazba; raven 
6; vezana na regulirane 
poklice in dejavnosti (razen 
NPK); trgovina na debelo in 
drobno   

Vključitev 
na 
zadnjem  
klas. 
nivoju 

(Ime 
izobraževalnega 
izida DI, števec) 

xx 
(npr.: prva 
vključitev) 

Strokovni izpit iz 
dopolnilnih vsebin 
za opravljanje 
nepremičninskega  
posredovanja 

3061.341.xx 
Strokovni izpit iz 
dopolnilnih vsebin za 
opravljanje 
nepremičninskega  
posredovanja  

(DI – dopolnilno izobraževanje)  
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6. ORGANIZACIJSKO INFORMACIJSKA PODPORA KLASIFIKACIJSKEGA 
SISTEMA IZOBRAŽEVANJA 
 
Zasnova klasifikacijskega sistema izobraževanja temelji na nadgradnji in povezavi 
razvijajočih se informacijskih sistemov ministrskih resorjev, ki so pristojni za  načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo javnih storitev izobraževanja ter Statističnega urada RS, pristojnega za 
zagotavljanje konsistence in primerljivosti podatkov v nacionalnem okolju, predvsem pa v 
okviru mednarodnega poročanja. 
 
Pri snovanju organizacijsko informacijske podpore so upoštevana predvsem naslednja 
izhodišča: 
   

− povezljivost podatkov različnih evidenc/producentov,  
− standardizacija postopkov in večja dostopnost podatkov iz ene točke ne glede na raven 

in vrsto izobraževanja, 
− zajem in vnos podatkov pri viru nastanka za potrebe vseh institucij, ki iste/podobne 

podatke zbirajo vsaka posebej pri izobraževalnih institucijah,  
− varnost, pristnost, verodostojnost in zanesljivost podatkov.  

 
Posledica vsega navedenega je racionalizacija poslovanja javne uprave in poslovnih subjektov 
s področja vzgoje in izobraževanja  na vseh segmentih in ravneh izobraževanja. 
 
 
 
Z organizacijsko informacijskega vidika bodo klasifikacijski sistem izobraževanja tvorili 
oziroma podpirali a) distribuiran sistem  uradnih oz. administrativnih evidenc, b) 
statistična podatkovna baza izobraževalnih aktivnosti in izidov (centraliziran sistem 
statistične evidence) in c) klasifikacijski strežnik  Klasje.  
Medsebojne povezave oziroma delovanje je shematično prikazano v Sliki 2a: Shematski 
prikaz tvorjenja in vzdrževanja klasifikacijskega sistema izobraževanja (makro pogled) in v 
Sliki 2b: Shematski prikaz tvorjenja in vzdrževanja klasifikacijskega sistema izobraževanja 
(mikro pogled).   
 
 
a) Distribuiran sistem  uradnih oz. administrativnih evidenc, sestavljajo evidence, ki jih 

zaradi izvajanja javnih storitev izobraževanja vodijo ministrstva, pristojna za 
izobraževanje in usposabljanje: Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ), Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve MDDSZ), njihove pooblaščene oziroma druge ustrezne inštitucije.  

 
Sistem določanja evidenčnih številk in kodiranja, temelječega na klasifikacijskem sistemu 
izobraževanja, bo zagotavljal enolično identifikacijo posameznih izobraževalnih aktivnosti in 
izidov. Znotraj distribuiranih evidenc bodo evidenčne številke določene tako (segmentirane), 
da je njihova unija enolična, kar omogoča zlivanje podatkov v statistično podatkovno bazo 
izobraževalnih aktivnosti in zidov (centralno statistično evidenco izobraževalnih aktivnosti in 
izidov) ob ustreznem filtriranju podatkov. 
 
Kot optimalna realizacija predvidene zasnove se nakazuje nadgradnja oziroma dopolnitev in 
povezava informacijskih sistemov: 
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° MŠŠ (pred reorganizacijo ministrstev: MŠZŠ) Register izobraževalnih zavodov, 
programov in predmetov,   

° MDDSZ preko CPI, Register nacionalnih poklicnih kvalifikacij, Register izvajalcev za 
preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, Register poklicnih standardov in 
katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti. 

° Državni izpitni center RIC, Nacionalni preizkusi znanja, splošna in poklicna matura, 
za MDDSZ vodenje evidence o posameznikih, ki jim je bil izdan certifikat o NPK. 

° Andragoški center Slovenije ACS v povezavi z MŠŠ, Register izvajalcev in 
programov izobraževanja odraslih, Register javno veljavnih izobraževalnih programov 
za odrasle. 

° Gospodarska zbornica Slovenije GZS, Izpitni katalogi za delovodske in poslovodske 
izpite, Obrtna zbornica Slovenije OZS Register učnih mest za vajence, Izpitni katalogi 
za mojstrske izpite. 

 
Predpisani postopki, orodja in pravila: 
° vnos novih izobraževalnih programov (aktivnosti in izidov) v administrativne evidence 

bo temeljil na standardiziranih obrazcih, ki bodo del obrazcev/vlog za sprejemanje in 
potrjevanje (akreditacijo) programov; 

° izobraževalni program (prav tako njegov podvsebinski del – usmeritev, programska 
izvedba ipd. ) bo na standardnem obrazcu opredeljen/kodiran z izhodiščnimi 
klasifikacijami izobraževanja;      

° izobraževalni program, ki bo vključen v administrativno evidenco bo imel svojo 
evidenčno številko (enolično identifikacijo) z dodatkom za opcijske programske 
podvsebine usmeritve, izvedbe, prilagoditve ipd.;  

° vzpostavljen bo metodološki in IT nadzor distribuiranih administrativnih evidenc, ki bo 
zagotavljal »navidezno« celovitost posamičnih delov; 

° metodološki nadzor adminstrativnih evidenc bo operativno izvajala ena od v projekt 
vključenih organizacij v okviru Skrbniškega odbora Vlade RS. 

 
b) Statistična podatkovna baza izobraževalnih aktivnosti in izidov (centraliziran sistem 

statistične evidence) bo združevala izobraževalne aktivnosti in izide iz posameznih 
administrativnih evidenc, kjer bodo le-ti bodo opredeljeni – kodirani z izhodiščnimi 
klasifikacijami iz klasifikacijskega sistema izobraževanja.  
Statistična podatkovna baza izobraževalnih aktivnosti in izidov bo integralni del 
načrtovanega Statističnega registra izobrazbe/kvalifikacij oseb (prebivalstva). Uporabljala 
se bo tudi pri pripravljanju, vzdrževanju in posodabljanju kodirnih seznamov izvedenih 
kombiniranih klasifikacij izobraževanja.    

 
Predvideni postopki, orodja, pravila:  

° periodično se izvede prenos podatkov iz administrativnih evidenc  
° vzdrževanje in skrbništvo podatkovne baze bo locirano na SURS-u, izvajalo se bo s 

pomočjo skrbniškega pododbora oziroma z nadzorom Skrbniškega odbora Vlade RS.  
 
Gre za popolnoma nov razvoj in sistem, ki še ne obstaja. Potrebno bo razviti programsko 
opremo za kreiranje in polnjenje baze, za periodične prevzeme in ažuriranja,  kontrole, 
preglede, ekranske maske za možnost ročnega vzdrževanja in dopolnjevanja ter podporo za 
statistično urejanje evidence.  Po podrobnejši sistemski analizi in fazi načrtovanja 
informacijske rešitve bo razvidno tudi, ali bo potrebna nadgradnja obstoječe SURS-ove 
opreme in dodatne licence.    
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c) V Klasifikacijskem strežniku  (Klasje) bodo shranjene in vzdrževane  izhodiščne in 
izvedene kombinirane klasifikacije iz klasifikacijskega sistema izobraževanja. Te, v 
Klasju shranjene klasifikacije, bodo dostopne uporabnikom za branje in prevzem preko 
interneta (e-Klasje). Vzdrževanje in skrbništvo bo locirano na SURS-u, izvajalo se bo s 
pomočjo skrbniškega pododbora oziroma z nadzorom Skrbniškega odbora Vlade RS.  

 
Kot optimalna realizacija predvidene zasnove se nakazuje nadgradnja – dopolnitev Klasja. 
 
Skrbništvo nad podatki 
Skrbništvo nad podatki bo urejeno preko nadzorno skrbniških pododborov pri nosilcih 
administrativnih evidenc oziroma statistične podatkovne baze, skrbništvo in nadzor nad 
celotnim klasifikacijskim sistemom pa s Skrbniškim odborom RS, ki bo deloval v okviru 
SURS-a. 
Vsak skrbniški pododbor bo sestavljalo tri do pet oseb, ki bodo vsebinsko poznali/obvladali 
področje dela, vključno z osebo, ki bo tudi sicer razporejena na vnos, vzdrževanje in 
distribucijo podatkov. 
Skrbniški odbor Vlade RS bo sestavljen iz po enega predstavnika posameznih skrbniških 
pododborov, predstavnikov nekaterih največjih uporabnikov klasifikacijskega sistema, 
predstavnika ustrezne službe Vlade RS za informatiko in dodatnega predstavnika SURS-a, ki 
bo vodil in koordiniral delo Skrbniškega odbora RS.  
 
Postopki 
Postopki, povezani s tvorjenjem in vzdrževanje klasifikacijskega sistema izobraževanja, 
bodo predpisani z vladno uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijksega sistema 
izobraževanja, podrobneje pa še z metodološkimi navodili - predpisi, ki se bodo nanašali 
tako na postopke nastajanja izobraževalnih programov (aktivnosti in izidov), postopke vnosa 
slednjih v administrativne evidence, prenosa oziroma izmenjavo podatkov med 
administrativnimi evidencami  in statistično podatkovno bazo oziroma  klasifikacijskim 
strežnikom – Klasje. 
 
Eden od ključnih elementov, ki bo podpiral zasnovani klasifikacijski sistem 
izobraževanja bo standardni obrazec (v papirni in elektronski obliki) – evidenčni list 
izobraževalne aktivnosti. Predvideno je, da bi bil evidenčni list izobraževalne aktivnosti 
standardizirani krovni del obrazcev – vlog za sprejemanje oziroma predlaganje novih 
izobraževalnih, študijskih idr. programov.  
Osnutek standardnega obrazca za vnos programov (aktivnosti/izidov) v administrativne 
evidence – evidenčnega lista izobraževalne aktivnosti je razviden v dodatku (Dodatek 1 in 
Dodatek 2).  
 
 
 



Slika 2a:  Shematski prikaz tvorjenja in vzdrževanja klasifikacijskega sistema izobraževanja (makro pogled) 
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Primer tvorjenja Klasifikacije aktivnosti 
temeljnega stopenjskega izobraževanja   v 
strežniku KLASJE

Slika 2b:  Shematski prikaz tvorjenja in vzdrževanja klasifikacijskega sistema izobraževanja (mikro pogled) 

Zlivanje administrativnih evidenc v statistično 
podatkovno bazo  izobraževalnih aktivnosti 
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DODATEK 1 
 
 
 
         
Evidenčni list izobraževalnega oz. študijskega programa (osnutek) 
(Evidenčni list za evidentiranje vseh vrst izobraževalnih oz. študijskih programov z javno veljavnostjo - 
programov osnovnošolskega, nižjega in srednjega poklicnega, srednje tehniškega in drugega strokovnega, 
srednjega splošnega  in višjega strokovnega izobraževanja ter visokošolskih študijskih programov) 
 
(Evidenčni list je predviden kot standardizirani, krovni del vloge za sprejem novih programov)  
 
 

Evidenčna številka  
 
1. a.     Program predlagal (strokovni svet..., senat fakultete...,...) 
_____________________________ na ____ seji dne ___________ 

 

 
1. b    K programu dal soglasje (npr. Svet RS za visoko šolstvo) na ____ seji dne 
____________________________________________ 
 
1.c Program sprejel (pristojni minister, senat univerze, senat samostojnega 
visokošolskega zavoda)………………….. dne ______-- 
 
1.d Objava v Urad. listu: (Predpis, št. Uradnega lista, velja od) 
................................................................................................................ 
 
1.e Objava na Internetu (URI) 
___________________________________________________ 
 

2. Temeljni podatki 

 

Ime programa:  

Vrsta programa (po »dikciji« 
pozitivne zakonodaje) ??? 

program za pridobitev izobrazbe 
program za izpopolnjevanje 
program za usposabljanje 
itd... 

Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe, 
strokovni/znanstveni naslov 

 

Segment izobraževalne 
aktivnosti (označite): 

 1 = Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, 
 

 3 = Dopolnilno izobraževanje/izobrazba. 
Raven 
izobraževalnega/študijskega 
programa(označite): 

 03 = Raven 3 
 04 = Raven 4                                  
 05 = Raven 5 
 06 = Raven 6 
 07 = Raven 7                                
 08 = Raven 8 
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 09 = Raven  9                               
 10 = Raven 10 
 99 = ?????? 

Vrsta 
izobraževalnega/študijskega 
programa (označite): 
 

 031 Nižje poklicno izobraževanje 
 041 Srednje poklicno izobraževanje 
 051 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje 
 052 Srednje splošno izobraževanje 
 061 Višje strokovno izobraževanje 
 071 Visokošolsko strokovno izobraževanje 
 072 Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi 
 081 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje 
 082 Specialistično izobraževanje po visokošolski univerzitetni izobrazbi 
 083 Magistrsko izobraževanje po uveljavitvi novele zakona iz leta 2004 
 101 Doktorsko izobraževanje 

Področje 
izobraževalnega/študijskega 
programa (Vpišite ustrezno 
kodo iz priložene klasifikacije 
področij izobraževalnih 
aktivnosti) 

 

 
Kumulativno teoretično 
trajanje programa (označite): 

 10 Zelo kratek, n.o. 
 11 Zelo kratek, do 8 ur 
 12 Zelo kratek, 9 – 24 ur 
 13 Zelo kratek, 25 – 49 ur 
 14 Zelo kratek, 50 – 99 ur 
 15 Zelo kratek, 100 – 249 ur 
 16 Zelo kratek, 250 ur in več, vendar manj kot 60 KT 
 17 Zelo kratek, 60 KT 
 18 Zelo kratek, več kot 60 KT in manj kot 120 KT 
 20 Krajši, n.o. 
 21 Krajši, 120 KT 
 22 Krajši, več kot 120 KZ in manj kot 180 KT 
 30 Srednji, n.o. 
 31 Srednji, 180 KT 
 32 Srednji, 240 KT 
 33 Srednji, nadaljevalni, n.o, 
 40 Dolg, n.o. 
 41 Dolg, nadaljevalni, n.o. 
 42 Dolg, nadaljevalni s 60 KT 
 43 Dolg, nadaljevalni s 120 KT 
 44 Dolg, nadaljevalni s 120 + 60 KT 
 50 Zelo dolg, n.o. 
 51 Zelo dolg, nadaljevalni, n.o. 

 
 
Zap. 
št. 

Ime programske podvsebine (smeri, moduli ?, ipd)/ 
izvedbe in prilagoditve 

Področje programske podvsebine (Vpišite 
ustrezno šifro iz priloženega šifranta 
Področij izobraževalnih aktivnosti) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
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8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
 
 
Organiziranost izvajanja 
programa (označite): 
 
 

 01 Šolska organizacija 
 02 Dualna organizacija 
 03 Šolska in dualna organizacija 
 04 Poklicno tehniški program 
 07 Premostitveni program 
 08 Izobraževanje na daljavo 
 xx Skupni študijski program  
 99 Druga organizacija 

Prilagoditev programa 
(označite): 

 00 Ni prilagoditve 
 21 Za osebe s posebnimi potrebami, s težjimi in zmer. motnjami v dušev. razvoju 
 22 Za osebe s posebnimi potrebami, z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 
 23 Za osebe s posebnimi potrebami, za slepe in slabovidne. 
 24 Za osebe s posebnimi potrebami, za gluhe in naglušne 
 25 Za osebe s posebnimi potrebami, za gibalno ovirane 
 26 Za osebe s posebnimi potrebami, za vedenjsko motene 
 29 Za osebe s posebnimi potrebami, d.n.. 
 31 Jezikovna prilagoditev, v italijanskem jeziku 
 32 Jezikovna prilagoditev, v slovenskem jeziku in italijanščini kot drugem jeziku 
 33 Jezikovna prilagoditev, v dvojezično, slovensko – madžarsko 
 34 Jezikovna prilagoditev, v angleščini 
 39 Jezikovna prilagoditev, d.n. 
 91 Druge prilagoditve, za odrasle 
 92 Druge prilagoditve, etnične skupnosti (Romi) 
 99 Prilagoditve, d.n. 

 
 

 

 
3. CILJI PROGRAMA 

 

4. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM 

- posebni vpisni pogoji 
 

5. ZAKLJUČEK PROGRAMA 

 

Program se konča (npr. z zaključnim preverjanjem znanja, poklicno maturo, 
maturo, diplomskim izpitom, ipd.) 

 

Po končanem programu posameznik prejme (npr. potrdilo o..., spričevalo o..., 
diplomo o....) 
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_________________________ 

 

…. 

Priloga: Klasifikacija področij izobraževalne aktivnosti 

 

Šifra PROGRAMI  
010 Splošni programi temeljnega izobraževanja  

080 Opismenjevanje – branje, pisanje, računanje  

090 Osebnostni razvoj  

140 Izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede (širše) 

142 Izobraževalne vede (širše) 

143 Vzgoja in poučevanje predšolskih otrok 

144 Poučevanje učiteljev za temeljno (primarno) izobraževanje  

145 Poučevanje posameznih predmetov /problem vsebina !?/ 

146 Poklicno in praktično izobraževanje in usposabljanje 

210 Umetnost (širše) 

211 Upodabljajoče umetnosti 

212 Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 

213 Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 

214 Oblikovanje 

215 Umetna obrt 

220 Humanistika (širše) 

221 Religija 

222 Tuji jeziki 

223 Materinščina 

225 Zgodovina in arheologija 

226 Filozofija in etika 

310 Družbene in vedenjske vede (širše) 

311 Psihologija 

312 Sociologija in kulturologija 

313 Politologija 

314 Ekonomija 

320 Novinarstvo in informiranje (širše) 

321 Novinarstvo in poročevalstvo 

322 Bibliotekarstvo, informiranje in arhivistika 

340 Poslovne in upravne vede (širše) 

341 Trgovina na debelo in drobno 

342 Marketing in oglaševanje 

343 Finance, bančništvo, zavarovalništvo 

344 Računovodstvo in davkarstvo 

345 Uprava, menedžment in organizacija 

346 Tajniška in referentska dela 

347 Delovno življenje 

380 Pravo 

421 Biologija in biokemija 

422 Okoljske vede 

440 Vede o neživi naravi (širše) 

441  Fizika in astronomija 

442  Kemija 

443 Vede o zemlji 
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461 Matematika 

462 Statistika 

481 Računalništvo 

482 Uporabno računalništvo 

520 Tehnika in proizvodne obrti (širše) 

521 Strojništvo in obdelava kovin 

522 Elektrotehnika in elektroenergetika 

523 Elektronika in avtomatizacija 

524 Kemijska tehnologija in inženirstvo 

525 Motorna vozila, ladje in letala 

541 Živilska tehnologija 

542 Tekstil, konfekcija, obutev, usnje  

543 Materiali (les, papir, plastika, steklo ...) 

544 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 

581 Arhitektura in urbanizem 

582 Gradbeništvo – visoke in nizke zgradbe 

620 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (širše) 

621 Poljedelstvo in živinoreja 

622 Hortikultura 

623 Gozdarstvo 

624 Ribištvo 

640 Veterinarstvo 

720 Zdravstvo (širše) 

721 Medicina 

723 Zdravstvena nega in oskrba 

724 Zobozdravstvo /problem: vsebina in poimenovanje, glej medicina  - ? dentalna medicina; razmejitev vsebine ?/ 

725 Medicinska tehnologija (za diagnosticiranje in zdravljenje) 

726 Terapevtika in rehabilitacija 

727 Farmacija 

761 Varstvo otrok in skrb za mladostnike 

762 Socialno delo in svetovanje 

810 Storitve – osebne, gostinstvo, turizem, rekreacija ipd. (širše)  

811 Hotelirstvo in gostinstvo 

812 Turizem, potovanja, rekreacija, prosti čas 

813 Šport 

814 Storitve za gospodinjstva 

815 Frizerstvo, kozmetika, ipd. 

840 Transportne (prevozne) storitve 

850 Varstvo okolja (širše) 

851 Okoljevarstveni nadzor in tehnologija   

852 Naravno okolje in divje živali 

853 Komunalne sanitarne storitve 

861 Varovanje oseb in premoženja 

862 Varstvo in zdravje pri delu 

863 Vojaške in obrambne vede /problem vsebina in poimenovanje; vojska in obramba?/ 
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DODATEK 2 
 
  
Evidenčni list izobraževalne aktivnosti  
(Evidenčni list za evidentiranje izobraževalnih aktivnosti iz segmenta dopolnilno izobraževanje, npr.: priprava na 
NPK, programi, ki jih izvajajo LU)  
 
 

Evidenčna številka  
 
1.a Program izobraževalne aktivnosti pripravil (ime institucije) in/ali ga izvaja:  
______________________________________________ 
 
1.e Objava na Internetu (URI) 
___________________________________________________ 
 

2. Temeljni podatki 

 

Ime izobraževalne 
aktivnosti:  
Zahtevana poprejšnja 
(predhodna) izobrazba in/ali 
znanje 

 

Vrsta izobraževalne aktivnosti 
(po »dikciji« pozitivne 
zakonodaje) ??? 

program za izpopolnjevanje 
program za usposabljanje 
itd... 

Segment izobraževalne 
aktivnosti (označite): 

 2 = Priprava na nacionalne poklicne kvalifikacije, 
 3 = Dopolnilno izobraževanje. 

Raven izobraževalne aktivnosti 
(označite): 

 03 = Raven 3 
 04 = Raven 4                                  
 05 = Raven 5 
 06 = Raven 6 
 07 = Raven 7                                
 08 = Raven 8 
 09 = Raven  9                               
 10 = Raven 10 
 99 = ?????? 

Vrsta izobraževalne aktivnosti 
(označite): 
 

  ?  
 1 ? Dop. izobraž., za reguliran poklic in dejavnost (razen NPK)  
 2 ? Dop. izobraž., za certifikat mednar.korporacij, profesionalnih.org, idr. inšt.  
 3 ? Dop. izobraž., za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) 
 4 ? Dop. izobraž., za nacionalne certifikate (razen NPK) 
 5 ? Dop. izobraž., za potrebe dela, veljavnostj v posamezni dejavnosti 
 6  ? Dop. izobraž., za potrebe dela, interna veljavnostjo v podjetju  
 7 ? Dopol. izobraž., za osebni, državljanski in socialni razvoj 
 9 ? Ostalo dop. izobraževanje, drugje neomenjeno 
  
  

Področje izobraževalne 
aktivnosti (Vpišite ustrezno 
kodo iz priložene Klasifikacije 
področij izobraževalnih 
aktivnosti) 
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Kumulativno trajanje 
izobraževalne aktivnosti 
(označite): 

 10 Zelo kratek, n.o. 
 11 Zelo kratek, do 8 ur 
 12 Zelo kratek, 9 – 24 ur 
 13 Zelo kratek, 25 – 49 ur 
 14 Zelo kratek, 50 – 99 ur 
 15 Zelo kratek, 100 – 249 ur 
 16 Zelo kratek, 250 ur in več, vendar manj kot 60 KT 
 17 Zelo kratek, 60 KT 
 18 Zelo kratek, več kot 60 KT in manj kot 120 KT 
 20 Krajši, n.o. 
 21 Krajši, 120 KT 
 22 Krajši, več kot 120 KZ in manj kot 180 KT 
 30 Srednji, n.o. 
 31 Srednji, 180 KT 
 32 Srednji, 240 KT 
 33 Srednji, nadaljevalni, n.o, 
 40 Dolg, n.o. 
 41 Dolg, nadaljevalni, n.o. 
 42 Dolg, nadaljevalni s 60 KT 
 43 Dolg, nadaljevalni s 120 KT 
 44 Dolg, nadaljevalni s 120 + 60 KT 
 50 Zelo dolg, n.o. 
 51 Zelo dolg, nadaljevalni, n.o. 

 
 
Zap. 
št. 

Ime programske podvsebine (smeri, moduli ?, ipd)/ 
izvedbe in prilagoditve 

Področje programske podvsebine (Vpišite 
ustrezno kodo iz priložene Klasifikacije 
področij izobraževalnih aktivnosti) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
 
 
Organiziranost 
izobraževalne aktivnosti 
(označite): 
 
 

 01 Šolska organizacija 
 02 Dualna organizacija 
 03 Šolska in dualna organizacija 
 04 Poklicno tehniški program 
 07 Premostitveni program 
 08 Izobraževanje na daljavo 
 xx Skupni študijski program  
 99 Druga organizacija 

Prilagoditev izobraževalne 
aktivnosti (označite): 

 00 Ni prilagoditve 
 21 Za osebe s posebnimi potrebami, s težjimi in zmernimi motnjami v duševnem 
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razvoju 
 22 Za osebe s posebnimi potrebami, z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 
 23 Za osebe s posebnimi potrebami, za slepe in slabovidne. 
 24 Za osebe s posebnimi potrebami, za gluhe in naglušne 
 25 Za osebe s posebnimi potrebami, za gibalno ovirane 
 26 Za osebe s posebnimi potrebami, za vedenjsko motene 
 29 Za osebe s posebnimi potrebami, d.n.. 
 31 Jezikovna prilagoditev, v italijanskem jeziku 
 32 Jezikovna prilagoditev, v slovenskem jeziku in italijanščini kot drugem jeziku 
 33 Jezikovna prilagoditev, v dvojezično, slovensko – madžarsko 
 34 Jezikovna prilagoditev, v angleščini 
 39 Jezikovna prilagoditev, d.n. 
 91 Druge prilagoditve, za odrasle 
 92 Druge prilagoditve, etnične skupnosti (Romi) 
 99 Prilagoditve, d.n. 

 
 

 

 
3. CILJI IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 
 
 

4. POGOJI ZA VKLJUČITEV V IZOBRAŽEVALNO AKTIVNOST 

- posebni vpisni pogoji 
 

5. ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 

 

Izobraževanje se konča (npr. z izpitom, izdelavo izdelka ipd.) 

 

________________________________________________ 

 

Po končanem izobraževanju posameznik prejme (npr. potrdilo)  

________________________________________________ 

…. 

Priloga: klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti 

 

Šifra PROGRAMI  
010 Splošni programi temeljnega izobraževanja  

080 Opismenjevanje – branje, pisanje, računanje  

090 Osebnostni razvoj  

140 Izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede (širše) 

142 Izobraževalne vede (širše) 

143 Vzgoja in poučevanje predšolskih otrok 

144 Poučevanje učiteljev za temeljno (primarno) izobraževanje  

145 Poučevanje posameznih predmetov /problem vsebina !?/ 

146 Poklicno in praktično izobraževanje in usposabljanje 
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210 Umetnost (širše) 

211 Upodabljajoče umetnosti 

212 Glasba in poustvarjalne umetniške zvrsti 

213 Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija 

214 Oblikovanje 

215 Umetna obrt 

220 Humanistika (širše) 

221 Religija 

222 Tuji jeziki 

223 Materinščina 

225 Zgodovina in arheologija 

226 Filozofija in etika 

310 Družbene in vedenjske vede (širše) 

311 Psihologija 

312 Sociologija in kulturologija 

313 Politologija 

314 Ekonomija 

320 Novinarstvo in informiranje (širše) 

321 Novinarstvo in poročevalstvo 

322 Bibliotekarstvo, informiranje in arhivistika 

340 Poslovne in upravne vede (širše) 

341 Trgovina na debelo in drobno 

342 Marketing in oglaševanje 

343 Finance, bančništvo, zavarovalništvo 

344 Računovodstvo in davkarstvo 

345 Uprava, menedžment in organizacija 

346 Tajniška in referentska dela 

347 Delovno življenje 

380 Pravo 

421 Biologija in biokemija 

422 Okoljske vede 

440 Vede o neživi naravi (širše) 

441  Fizika in astronomija 

442  Kemija 

443 Vede o zemlji 

461 Matematika 

462 Statistika 

481 Računalništvo 

482 Uporabno računalništvo 

520 Tehnika in proizvodne obrti (širše) 

521 Strojništvo in obdelava kovin 

522 Elektrotehnika in elektroenergetika 

523 Elektronika in avtomatizacija 

524 Kemijska tehnologija in inženirstvo 

525 Motorna vozila, ladje in letala 

541 Živilska tehnologija 

542 Tekstil, konfekcija, obutev, usnje  

543 Materiali (les, papir, plastika, steklo ...) 

544 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 

581 Arhitektura in urbanizem 

582 Gradbeništvo – visoke in nizke zgradbe 

620 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (širše) 

621 Poljedelstvo in živinoreja 
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622 Hortikultura 

623 Gozdarstvo 

624 Ribištvo 

640 Veterinarstvo 

720 Zdravstvo (širše) 

721 Medicina 

723 Zdravstvena nega in oskrba 

724 Zobozdravstvo /problem: vsebina in poimenovanje, glej medicina  - ? dentalna medicina; razmejitev vsebine ?/ 

725 Medicinska tehnologija (za diagnosticiranje in zdravljenje) 

726 Terapevtika in rehabilitacija 

727 Farmacija 

761 Varstvo otrok in skrb za mladostnike 

762 Socialno delo in svetovanje 

810 Storitve – osebne, gostinstvo, turizem, rekreacija ipd. (širše)  

811 Hotelirstvo in gostinstvo 

812 Turizem, potovanja, rekreacija, prosti čas 

813 Šport 

814 Storitve za gospodinjstva 

815 Frizerstvo, kozmetika, ipd. 

840 Transportne (prevozne) storitve 

850 Varstvo okolja (širše) 

851 Okoljevarstveni nadzor in tehnologija   

852 Naravno okolje in divje živali 

853 Komunalne sanitarne storitve 

861 Varovanje oseb in premoženja 

862 Varstvo in zdravje pri delu 

863 Vojaške in obrambne vede /problem vsebina in poimenovanje; vojska in obramba?/ 
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DODATEK 5 
 
 
SURS; MŠZŠ 
Delovna skupina za pripravo predloga standardne klasifikacije izobraževanja 
 
 
NEKATERA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO KLASIFIKACIJSKEGA SISTEMA 
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
 
1. Novejše razvojne usmeritve v svetu, ki v središče postavlja učečega se posameznika ter 

njegovo znanje, spretnosti in kompetence, in celotna filozofija vseživljenskega učenja, 
vse to narekuje tudi konceptualno drugačen pristop h klasifikaciji. Ta prerašča okvire 
zgolj tradicionalnega formalnega šolskega izobraževanja, vključevati mora tudi 
neformalno in priložnostno (informal) učenje. Model zato ne more več ostati na ravni ene 
same klasifikacije, ki bi temeljila na razvrščanju izobraževalnih programov, ampak se 
razširja na klasifikacijski sistem, v katerem bo poudarek na izobrazbenih izidih in 
usposobljenosti. 
 

2. Razvrščanje izobrazb in kvalifikacij po ravneh (levels) in področjih (fields) 
podrazumeva nek standardiziran stopenjski sistem pričakovanih učnih izidov (outcomes), 
v katerem vsaka stopnja predpostavlja določeno znanje, spretnosti  in kompetence, ki naj 
bi jih posameznik pridobil.  Ni pomembno, kje in koliko časa naj učenje poteka, temveč 
kaj naj posameznik zna in zmore ter kako naj to znanje uporabi. Slednje – kompetence - v 
naš pojmovni sistem izobraževanja in usposabljanja šele vstopajo. Tako razumljene ravni 
(stopnje) je zato  mogoče določiti s standardi znanja, spretnosti in kompetenc, ki 
povedo, kaj je na posamezni stopnji treba znati in razumeti, katere spretnosti je treba 
obvladati in katere kompetence je treba razviti. Vprašanje pedagoški stroki je, ali je v 
slovenskem  izobraževalnem prostoru (že) mogoče definirati takšne standarde, ki naj bi jih 
dosegel posameznik, ko si pridobi javnoveljavno listino na določeni stopnji, in ki bi 
upoštevale tudi povezanost izobraževanja s sfero dela. Opis kompetenc temelji namreč 
tudi na različnih poklicnih vlogah, zato se kot merilo za razporejanje kompetenc po 
ravneh oziroma stopnjah ponujajo na primer delovne aktivnosti in okoliščine, 
prevzemanje odgovornosti, stopnja avtonomnosti v poklicih, zmožnost za učenje na delu, 
in podobno. 

 
3. Povezovanje izobraževanja in dela v eni kvalifikacijski lestvici je v slovenskem 

prostoru zgodovinsko dejstvo,  ki izhaja še iz časov bivše države.  Slovenija po 
osamosvojitvi v svoj pravni red te lestvice ni prevzela neposredno, na mnoge načine pa se 
je ohranila v kolektivnih pogodbah, administrativnih in drugih evidencah ter deloma celo 
v novejši zakonodaji. Njeno »vztrajanje« v prostoru med izobraževanjem in delom,  si je 
mogoče razlagati tudi tako, da družba takšno orodje nujno potrebuje in se mu ni 
pripravljena odreči zgolj zato, ker nima (več) ustrezne pravne podlage in konceptualne 
utemeljitve. To dejstvo bo vsekakor treba upoštevati pri izgradnji novega klasifikacijskega 
sistema.  

 
4. Upoštevati bo treba tudi dogajanje v mednarodnem kontekstu. Trendi v Evropi in v 

svetu, ki pripisujejo znanju in učenju vlogo ključnih pospeševalcev družbenih in 
gospodarskih sprememb v tem stoletju, se kažejo v številnih procesih in imajo široko  
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politično soglasje (Bolonjska deklaracija, Memorandum o vseživljenskem učenju, 
Kopenhaška deklaracija o krepitvi evropskega sodelovanja v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju, Skupni konkretni cilji za prihodnost sistemov izobraževanja in 
usposabljanja v Evropi). Izobraževalni sistemi  se stalno spreminjajo in prilagajajo. Ne 
glede na to, s kakšno hitrostjo se slovenski prostor odziva in kako voljno se vključuje v te 
procese, predstavlja mednarodni kontekst pomemben referenčni okvir za pripravo 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. Pri tem bo treba na 
ustrezni način predvideti možne spremembe sistema visokošolskega izobraževanja  in 
sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 

 
5. Pomemben orientacijski pripomoček so tudi tuji praktični primeri kvalifikacijskih 

ogrodij oziroma lestvic, kot je irski, britanski, avstralski, novozelandski ali južnoafriški.  
 
 
 
 
Delovna skupina za pripravo predloga 
Standardne klasifikacije izobraževanja  
Vodja: mag. Irena Križman 
 
 
Ljubljana, 18. 6. 2003 
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