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CILJI IN STRATEGIJA SURS-a
V čim večjem obsegu in čim bolj racionalno prevzemati 

podatke za statistična raziskovanja iz uradnih in 
drugih administrativnih zbirk podatkov.

Strategija SURS-a je skladna:  
• z usmeritvami Vlade RS (racionalizacija poslovanja v javni 

upravi, zmanjšanje, odprava ali preprečitev bremen, ki jih 
povzroča zakonodaja državljanom), 

• s Kodeksom ravnanja evropske statistike (razumna 
obremenitev poročevalskih enot in stroškovna 
učinkovitost).   



UREDITEV EVIDENC v izobraževanju 
• Evidence na področju izobraževanja niso urejene s 

krovnim zakonom.
• Posamezne segmente in ravni izobraževanja urejajo 

posamezni samostojni zakoni. 
(Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju, Zakon o gimnaziji, Zakon o maturi, 
Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, itd.).    

• Določbe o vsebini evidenc vsebujejo  posamični področni 
zakoni. Nosilci evidenc so številni in različni. 

• Evidence o vpisanih in o diplomantih skladno s predpisi 
vodijo izobraževalni zavodi sami. Je nekaj redkih izjem, 
npr: centralna evidenca o kandidatih za maturo, ki jo vodi 
Državni izpitni center na podlagi Zakona o maturi.    



EVIDENCE kot vir podatkov za konkretna 
statistična raziskovanja

Glede na obstoječe stanje ter odsotnost centralno 
vodenih evidenc, SURS zbira podatke v glavnem 
neposredno od posameznih izobraževalnih zavodov
(deloma po e-poti, deloma s klasičnimi vprašalniki). 

Je tudi nekaj izjem (SURS-MŠŠ spletni ŠOL-S obrazec, e-
poročanje univerz o študentih/diplomantih dodiplomskega
študija, idr.).   

Kratkoročni načrti, vezani na obstoječo ureditev: v e-
obliki prevzem individualnih podatkov o diplomantih 
podiplomskega študija, o študentih in diplomantih višjega 
strokovnega izobraževanja, o osebah, ki so opravile 
maturo oz. poklicno maturo, itd. 



EVIDENCE kot vir podatkov za statistično 
analitična orodja (klasifikacije)

• SURS si prizadeva za realizacijo predhodno oblikovane 
vizije vzdrževanja in nadgrajevanja novega 
klasifikacijskega sistema izobraževanja (KLASIUS).

• Programe se bo kodiralo s KLASIUS-om že v fazi in na 
kraju akreditacije. Nove kodirane programe se bo vneslo v 
evidenco – register programov. V registru, se bo 
predhodno pokodiralo tudi vse ostale stare oziroma 
aktualne programe (nadgradnja registra na MŠŠ).

• Ta evidenca/register bo vir podatkov za tekoče in bolj 
samodejno vzdrževanje enotnih, podrobnejših kodirnih
seznamov KLASIUS-a, npr.: kodirnega seznama 
izobraževalnih programov.    



OVIRE IN TEŽAVE, s katerimi se sooča SURS
• Organiziranost evidenc

Razdrobljena, neenotna pravna ureditev,nosilci evidenc 
so različni in številni, pomanjkanje – odsotnost 
enotnih centralnih evidenc.

• Povezljivost evidenc
Odsotnost identifikatorjev, različni šifranti, neenotne 

definicije in terminologija. Opomba: stanje se 
izboljšuje, še posebej v povezavi z uvajanjem 
KLASIUS-a.

• Vsebina evidenc
Pomanjkljiv nabor podatkov. 



OVIRE IN TEŽAVE, s katerimi se sooča SURS
• Zajetje evidenc

Nepopolnost zajetja enot v zbirkah. 
• Informatiziranost evidenc

Različni IT sistemi, …
• Posodabljanje evidenc

Neusklajenost stališč, nedorečenost vizije in strategije 
ter posledično neusklajenost in/ali odsotnost 
aktivnosti na pristojnih ministrstvih; 

primer: neuspel poskus priprave Zakona o evidencah v 
šolstvu leta 2005.



OVIRE IN TEŽAVE, s katerimi se sooča SURS
SURS kot težavi dojema tudi dejstvi:
• da še nima popolnega podrobnega pregleda evidenc 

na področju izobraževanja  
(vedenje bo SURS poglobil v povezavi z izvajanjem 

Dogovora o uvajanju KLASIUS-a v uporabo in v 
povezavi s pripravami na POPIS 2011)  

• da se veča obseg izobraževalne dejavnosti, ki ni del 
javne ali koncesijske službe ter dejavnost 
neformalnega izobraževanja
(vprašanje pravne ureditve – zavezanosti k vodenju 

ustreznih evidenc tudi za to področje izobraževanja)



TEŽAVE, s katerimi se soočajo ministrstva
Izpostavili bi težave:  
• z neskladjem med internimi in eksternimi

zahtevami, med specialnostjo in več
namenskostjo; med varstvom podatkov in 
dostopnostjo podatkov, itd., 

• z neskladjem med možnostjo organiziranja 
evidenc, ki jo omogoča razvoj IKT in izvedbami, 
ki temeljijo oziroma jih dopuščajo stari koncepti v 
pravnih predpisih. Razvoj IKT ne le omogoča, 
temveč tudi terja odločen miselni preskok pri 
pripravah in posodobitvah zakonskih določb o 
evidencah.        



POVZETEK UGOTOVITEV
• Prenova zakonskih predpisov in informatizacija uradnih 

evidenc se izvaja počasi, pogosto v obsegu in rezultatih, 
ki so manjši od pričakovanih. 

• SURS bo težko intenziviral uresničevanje primarnega 
cilja, da v čim večjem obsegu in čim bolj racionalno 
prevzema podatke za statistična raziskovanja iz 
administrativnih zbirk podatkov, če v enako smer ne 
bodo naravnane tudi vizija, strategija in konkretne 
aktivnosti v širšem okolju, predvsem na pristojnih 
ministrstvih.

• Rešitev je v standardizaciji vsebin in procesov, 
zagotavljanju enotnih evidenc (centralnih ali 
distribuiranih), kar dolgoročno pomeni možnost 
enkratnega poročanja državi in s tem zmanjševanja 
bremen poročevalskih enot in državljanov.      



PREDLOG SMERNIC IN AKTIVNOSTI; raven 
države

Smotrno bi bilo:
• da bi Vlada RS sprejela enotna izhodišča za pripravo in 

posodobitev predpisov, ki urejajo evidence. Izhodišča bi 
morala uveljaviti nov koncept, ki bi upošteval razvoj IKT 
in bi podpiral več namenskost evidenc; 

• da bi bili državni organi z ustreznim ukrepom zavezani, 
da skladno s temi izhodišči, pripravijo načrte posodobitve 
evidenc/zbirk podatkov; 

• da bi ob sprejemanju novih ter spreminjanju in 
dopolnjevanju starih predpisov, ustrezna vladna služba 
preverjala skladnost predpisov s temi izhodišči.



PREDLOG SMERNIC IN AKTIVNOSTI; raven SURS
Smotrno bi bilo:
• da SURS opozarja na to problematiko, da s svojimi 

ugotovitvami in predlogi seznani ustrezne državne 
organe/skupine;

• da posreduje pristojnim ministrstvom pobudo, da  
ponovno pristopijo k pripravi krovnega zakona o 
evidencah na področju izobraževanja; 
(Idealno bi bilo, da bi (en) krovni zakon in izvedbeni 

predpis določila obvezujoče vodenje podatkov 
(minimalni nabor podatkov, metodologijo, vključno z 
identifikatorji, protokole in standarde izmenjave 
podatkov itd.) ne le za javne zavode temveč tudi za 
zasebne nekoncesijske zavode in za izvajalce 
neformalnega izobraževanja).

• da je SURS vključen v pripravo predpisov že na začetku. 



NAMESTO ZAKLJUČKA – DOBRA NOVICA

Ministrstvo za javno upravo je v Predlog ukrepov za 
odpravo administrativnih ovir za leto 2008 in 2009 
vključilo tudi ukrep, v okviru katerega naj bi Ministrstvo 
za šolstvo in šport in Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo pripravila zakon o evidencah v 
šolstvu, ki bo vključeval tudi centralno vodenje evidenc o 
udeležencih izobraževanja.

Rok za izvedbo:
December 2008 – priprava zakona in izvedba javnih razpisov
December 2009 – tehnična izvedba ustreznih informacijskih rešitev    

(Opomba: Poročilo o obstoječem stanju zbirk podatkov na področju 
izobraževanja, ki je bilo podlaga za ta prispevek, smo na SURS-u 
pripravili marca 2007; MJU je navedeni Predlog ukrepov posredoval  
ministrstvom v usklajevanje 25. 10. 2007).
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