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1. UVOD 
 
 

1.1. OPIS PROBLEMATIKE 
 
Slovenija je postala polnopravna članica Evropske unije (EU). V obdobju približevanja smo izvedli 
harmonizacijo našega pravnega sistema s pravno ureditvijo EU. Slovenija mora kot članica EU 
vzdrževati nacionalne značilnosti na vseh področjih, predvsem na področju izobraževanja, kajti le 
kakovostno znanje, ki ga imajo in pridobivajo državljani v izobraževalnem procesu, pomeni 
enakovreden položaj na konkurenčno zahtevnem trgu dela v Evropski uniji, ki si je z Lizbonsko 
strategijo1 postavila cilj postati najuspešnejša, na znanju temelječa ekonomija na svetu. Med 
pomembnejše strateške cilje spadata še cilja Informacijska družba za vse  in Izobraževanje in 
usposabljanje za življenje in delo v družbi znanja (Lisbon, European Council, 2000, str. 4, 9). 
 
Slovenija je s članstvom v EU pridobila nove mednarodne obveznosti, ki se nanašajo na primerljivost 
Slovenije z drugimi državami (Banovec, 1998, str. 45). Ministrstvo za šolstvo in šport v sodelovanju s 
Statističnim uradom Republike Slovenije že nekaj časa izpolnjuje vprašalnik UNESCO, OECD in 
Eurostat – UOE2, ki obravnava tudi področje vzgoje, izobraževanja in usposabljanja. Poročanje in 
izmenjava podatkov spodbujata poenotenje informacijskih storitev med upravami držav EU in 
vplivata na informatizacijo uprave Republike Slovenije (Bavec, 1998, str. 6). 
 
Evropski svet je spomladi leta 2005 sklenil, da je potreben ponovni zagon Lizbonske strategije. V ta 
namen je na Komisiji evropskih skupnosti nastal predlog uredbe (Predlog Uredbe Evropskega 
parlamenta, 2005) o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem 
učenju. Predlog uredbe v okviru vprašalnika UOE določa zbiranje podatkov: 
° o sistemih  izobraževanja in usposabljanja, 
° o sodelovanju odraslih pri vseživljenjskem učenju in  
° drugih statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju.  
 
Evropska skupnost želi s pridobljenimi podatki zagotovili primerljivost izobraževalnih sistemov, 
ustanov, osebja, stroškov, udeležencev po zaključku izobraževanja in usposabljanja, njihovo 
uspešnost na trgu dela, vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, konkurenčnost sistemov,  rast 
gospodarstev, področje revščine in socialno vključenost.   
 
Države članice so zavezane prenesti podatke in ustrezne informacije o podatkih ter opisati 
posebnosti nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja ter njihovo skladnost z 
mednarodnimi klasifikacijami.  
 
Trenutno članice Evropske unije usklajujejo končno obliko besedila uredbe, ki bo predvidoma 
sprejeta v letu 2006 in jo bodo morale vse članice vključiti v svoje pravne ureditve (Predlog Uredbe 
Evropskega parlamenta, 2005, str. 15–16).  
 
Ministrstvo za šolstvo in šport  (MŠŠ), ne glede na določila bodoče Uredbe Evropskega parlamenta 
in že obstoječe mednarodne obveznosti, zbira podatke, ki opredeljujejo sistem izobraževanja in 
                                                
1  Tu omenjam samo del ciljev Lizbonske deklaracije (Presidency Conclusions Lisbon European Council 23. and 24. 

march 2000, str. 4 in 9), ki se nanašajo na znanju temelječo ekonomijo. 
2 Vprašalnik UOE je skupni vprašalnik za United Nations Educational Scientific And Cultural Organization UNESCO, 

Organisation for Economic Co-operation and Development OECD  in Eurostat – urad, ki zagotavlja statistične podatke 
za članice Evropske unije, kandidatke za članstvo in države jugovzhodne Evrope (Albanija, Makedonija). 
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usposabljanja, podatke o zavodih s področja vzgoje, izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju 
zavodi), podatke o izobraževalnih in študijskih programih (v nadaljevanju programi), o udeležencih 
izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju udeleženci) in o kadrih, ki izvajajo izobraževanje 
(izvajalci – kadri). 
 
Podatki so razpršeni po vsej Republiki Sloveniji, zato moramo zagotavljati informacijsko 
infrastrukturo in informacijski sistem, ki bosta omogočala izmenjavo podatkov med MŠŠ, zavodi in 
vsemi drugimi institucijami, ki zbirajo podatke.  
 
Področje proučevanja mojega dela je slovenski izobraževalni prostor po vertikali, kot najširši možni 
pojem, kjer se srečujejo udeleženci in izvajalci – kadri javnoveljavnih vzgojnih, izobraževalnih in 
študijskih programov na zavodih, kjer se ti programi izvajajo. V tem prostoru se nahajajo tudi resorni 
organi, ki financirajo dejavnost vzgoje in izobraževanja ter vse ostale institucije, ki so neposredno ali 
posredno povezane s povezovanjem izobraževanja in trga dela. 
 
Evidence podatkov v slovenskem izobraževalnem prostoru so razpršene med vse pravne osebe, 
institucije, javne zavode in resorne organe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja. Sedanja 
praksa in izkušnje kažejo, da problem poenotenja in povezljivosti podatkov ni bil obravnavan dovolj 
sistemsko, zato so se na vseh ravneh pojavljali in se še pojavljajo različni izvajalci programskih 
rešitev, ki pri javnih izobraževalnih zavodih kot osnovnih virih podatkov za zadovoljevanje istih potreb 
zagotavljajo različne računalniške programske rešitve.  
 
Javni zavodi imajo zakonske osnove za zbiranje podatkov za lastne evidence, saj morajo hraniti 
matične podatke o udeležencih in njihovem uspehu. Podatke morajo večkrat na leto posredovati 
različnim institucijam, ki imajo zakonske osnove za zbiranje podatkov in vodenje evidenc. 
Najpomembnejši med njimi sta  Ministrstvo za šolstvo in šport  (v nadaljevanju MŠŠ) ter Statistični 
urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS). Podatki, ki jih zbirata  za lastne evidence in 
evidence državnega pomena, so pridobljeni na več načinov: 
° z obrazci, 
° z disketami, 
° z elektronskimi vprašalniki prek e-pošte, 
° prek aplikacij v tehnologiji strežnik/odjemalec in  
° prek spletnih aplikacij. 
 
Javni zavodi so, zaradi  lastnih potreb in zakonskih zahtev po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije in Ministrstva za šolstvo in šport, sami financirali računalniške programe ali celo 
parcialne informacijske sisteme. Te programske rešitve so javnim zavodom olajšale delo in 
opravljale poslanstvo opismenjevanja in spreminjanja miselnosti, vendar niso predstavljale 
dolgoročne rešitve problema z vidika povezovanja evidenc in racionalizacije poslovanja na državni 
ravni in mednarodne primerljivosti  podatkov. 
 
Standardizacija podatkov je nujna, saj pomeni hkratno zadovoljevanje potreb po podatkih pri 
institucijah, ki imajo zakonsko osnovo za zbiranje podatkov, in vseh ostalih izobraževalnih zavodih, ki 
so osnovni vir podatkov. Standardizacija podatkov pomeni povezljive evidence – baze podatkov 
(Tapscott, 1995, str. 108) znotraj države. Pri dodatnem sistematičnem vključevanju mednarodnih 
klasifikacij v evidence bodo podatki, potrebni za mednarodne vprašalnike, že vključeni v evidence v 
slovenskem izobraževalnem prostoru,  izpolnjevanje vprašalnikov pa bo avtomatizirano. 
 
Tehnologija spletnih aplikacij pomeni dostopnost in javnost podatkov vsem. Zbiranje podatkov prek 
spletnih aplikacij pomeni ogromen prihranek časa, denarja in ljudi za institucije, ki podatke zbirajo, in 
javne zavode, ki podatke posredujejo.  
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Zakonodaja, s katero bi uzakonili evidence v slovenskem izobraževalnem prostoru, bi zagotavljala 
skupno integrirano uporabo standardiziranih podatkov (Tapscott, 1995, str. 109) na vseh institucijah 
in javnih zavodih. Sprejemanje takšne zakonodaje je dolgotrajen postopek, zato moramo pred tem 
zagotoviti uporabo standardiziranih evidenc vseh zainteresiranih. To je mogoče doseči, če jih 
začnejo uporabljati največji porabniki podatkov in če so dostopne vsem ostalim porabnikom 
podatkov. Ker MŠŠ ter SURS vseskozi sodelujeta pri usklajevanju podatkovnih struktur, bo ta pogoj 
nedvomno izpolnjen. Tehnologija spleta in aplikacije, ki zadovoljujejo potrebe javnih zavodov in 
hkrati potrebe največjih porabnikov, bodo omogočile kar najširšo uporabo standardiziranih evidenc, 
zakon pa bo določal pravila igre pri zbiranju, izmenjavi in posredovanju podatkov.  
 
 

1.2. NAMEN  IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA 
 
Namen magistrskega dela je dolgoročna rešitev problematike zbiranja podatkov v slovenskem 
izobraževalnem prostoru, in to tako, da se posodobijo evidence in zbiranje podatkov pri viru 
nastanka z uporabo spletne tehnologije in da bodo standardizirane evidence zbrane na enem mestu 
v integrirani centralni bazi podatkov, kjer bodo dostopne vsaki instituciji posebej v njenih zakonskih 
okvirih. 
 
Problematika zbiranja podatkov presega samo zbiranje in prehaja v izgradnjo porazdeljenega 
informacijskega sistema na vseh javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v slovenskem 
izobraževalnem prostoru. Iz klasičnega šolskega prostora, ki zajema zgolj vzgojno-izobraževalne 
institucije, se standardizacija širi na ves izobraževalni prostor, ki zajema tudi ostale institucije, ki zgolj 
zbirajo podatke iz šolskega prostora za svoje lastne potrebe. 
  
Na Ministrstvu za šolstvo in šport, na Statističnem uradu Republike Slovenije in Centru Vlade za 
informatiko3 (ZVRS-D, 2004) sem dosegel soglasje za skupno reševanje problematike zbiranja 
podatkov, ravnateljem osnovnih in srednjih šol pa so bile prikazane možne rešitve na rednih letnih 
srečanjih ravnateljev v Portorožu, od reševanja problemov komunikacijske infrastrukture do izvedbe 
spletnih aplikacij, s katerimi se podatki že zbirajo. 
 
Namen magistrskega dela je tudi ponazoritev širše problematike področja, saj članstvo v Evropski 
uniji poleg obstoječih mednarodnih obveznosti od Slovenije že zdaj zahteva čim bolj enostaven 
zajem podatkov pri viru nastanka. Ob vstopu na konkurenčni trg delovne sile bodo izjemno 
pomembne hitre in temeljite analize in statistike o izobrazbeni strukturi prebivalstva, ki je na 
domačem trgu delovne sile ali vanj šele vstopa. S tem bo omogočeno vodenje aktivne politike 
Slovenije na področju vzgoje in izobraževanja, štipendijske politike in politike zaposlovanja, kar bo 
povečalo možnosti preživetja na evropskem trgu delovne sile.  
 
Iz navedenega izhajajo glavni cilji magistrskega dela: 
° predlog načina standardizacije podatkov po vertikali v slovenskem izobraževalnem prostoru; 
° predlog uvedbe tehnologije spletnih aplikacij, ki bodo omogočale pretok, povezljivost, dostopnost 

in javnost podatkov; 
° teoretičen oris predloga zakonodaje, ki bo izpolnjevala pravne osnove za zbiranje podatkov z 

novimi tehnologijami in zagotavljala  zaupnost, verodostojnost in pristnost podatkov.  
 

                                                
3 Naloge Centra Vlade za informatiko so po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije 

ZVRS-D, Uradni list RS, št. 123/2004, prešle na Direktorat za e-upravo in upravne procese na Ministrstvu za javno 
upravo.  
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Z nalogo želim odgovoriti na vprašanje, ali standardizacija podatkov po vertikali v slovenskem 
izobraževalnem prostoru ob uporabi tehnologije spletnih aplikacij in ob ustrezni zakonski podlagi 
zadošča za dolgoročno rešitev problematike zbiranja podatkov.  
 
 

1.3. METODE DELA 
 
Namen in zastavljeni cilji magistrskega dela bodo povezali med seboj različna strokovna področja. 
Za opredelitev ciljev bom uporabil teoretično in  izkustveno metodo, s primerjalno metodo pa bom 
predlagane rešitve primerjal z obstoječimi v tujini.  
 
Najprej bom zaradi obsežnosti teme uporabil teoretično metodo za analitični pregled domače in tuje 
strokovne literature s področja uvajanja standardov na področju informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Postavljene bodo definicije osnovnih pojmov: slovenski izobraževalni prostor, 
udeleženec, izvajalec, izobraževalni in študijski program, predmet, predmetnik in zavod.  
 
Z analitično metodo bom preveril stanje zbiranja podatkov v slovenskem izobraževalnem prostoru ter  
opredelil problem standardizacije in izdelal predloge rešitev.  
 
Izkustvena metoda bo pokazala problematiko zbiranja podatkov z obrazci pri istih virih, vendar 
različnih institucij. Posledice so nepovezljivi podatki med institucijami, drago in zamudno ter  
ekološko oporečno zbiranje podatkov (papirni obrazci), vzroki za stanje pa so zgodovinske in 
finančne narave.  
 
S primerjalno metodo bom ugotovil, koliko politika opremljanja šol z informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo pri nas odstopa od razvitih  držav zahodne Evrope. Prav tako bom primerjal podatkovno 
usklajenost šolskih ministrstev z državnimi statističnimi uradi, predvsem s poudarkom na nacionalnih 
in mednarodnih klasifikacijah.  
 
V poslovni proces zavodov smo uvedli spletne aplikacije za spremljanje podatkov udeležencev, 
vpisanih v posamezne izobraževalne in študijske programe. Metoda analize rezultatov bo opredelila  
uspešnost  vpeljave spletnih aplikacij v slovenski izobraževalni prostor.  
 
Končni cilj je predlog vpeljave in uporabe standardiziranih evidenc po vertikali v slovenskem 
izobraževalnem prostoru, ki bodo zadoščale nacionalnim značilnostim in hkrati vsebovale potrebne 
elemente mednarodne primerljivosti. 
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2. ANALIZA STANJA ZBIRANJA PODATKOV NA MINISTRSTVU ZA 
ŠOLSTVO IN ŠPORT IN ŠIRŠE 

 
 

2.1. SPLOŠNO O PODATKIH  
 
2.1.1. Upravljanje podatkov in podatkovnih baz 
Pri informacijskih sistemih in podatkih, ki jih ti sistemi obdelujejo, se kažejo potrebe po upravljanju 
podatkov. Upravljanje podatkov so npr. aktivnosti, kot so definiranje, ustvarjanje, shranjevanje, 
vzdrževanje, nadzor in zagotavljanje dostopa do podatkov v enem informacijskem sistemu ali več, 
sam sistem upravljanja podatkov pa zajema organizacijo in nadzor podatkov. 
 
Podatki so običajno zbrani v urejeni zbirki podatkov – bazi podatkov. Podatkovna baza skupaj s 
shemo vsebuje opis, definicijo in strukturo podatkov skupaj z omejitvami, ki omogočajo izdelavo in 
vzdrževanje podatkovne baze. Upravljanje podatkovne baze zajema ustvarjanje, uporabo in 
vzdrževanje podatkovne baze. Sistem za upravljanje podatkovne baze pa je nabor storitev, ki 
podpirajo upravljanje podatkovne baze in hkrati podpirajo nadzor, ustvarjanje, uporabo in 
vzdrževanje podatkovne baze. 
 
SLIKA  1: Umestitev sistema za upravljanje podatkov v informacijski sistem 

APLIKACIJSKI
PROCESI

KOMUNIKACIJE

PODATKOVNA 
BAZAPODATKI

SISTEM ZA 
UPRAVLJANJE 

PODATKOV

UPORABNIŠKI
VMESNIK

RAČUNALNIŠKI
SISTEM

INFORMACIJSKI 
SISTEM

 
Vir: ISO/IEC 10032:1995(E), str. 8 

 
Aktivnosti upravljanja podatkov so v literaturi prikazane na različne načine. Jaklič (1999) med 
aktivnosti upravljanja šteje načrtovanje podatkov in njihovih virov, pridobivanje in vzdrževanje, 
definiranje in opis (vodenje evidence), organizacijo in dostopnost, nadzor kakovosti in celovitosti, 
varovanje in zaščito, obračun uporabe, obnavljanje in nadgradnjo, določanje o ohranjanju in 
odstranitvi podatkov ter izobraževanje in svetovanje za učinkovito uporabo podatkov.  
 
Cikel upravljanja podatkov (Gradišar et al., 2005, str.172–173) obsega zaznavo, zbiranje, 
organiziranje, obdelavo in vzdrževanje podatkov. Z zaznavo določimo dogodke, ki vplivajo na 
nastanek in spremembe podatkov. Dogodki, ki jih opazujemo, nam služijo za opredelitev potreb po 
podatkih, kar nas pripelje do sistematičnega zbiranja podatkov. Zbrane podatke moramo organizirati 
tako, da je zagotovljena njihova dostopnost. Z analizami, statistikami ter ad hoc poizvedbami, ki so 
samo del obdelave podatkov, generiramo poročila, ki nudijo podporo odločanju. Z vzdrževanjem 
podatkov zagotavljamo ponovno uporabo obstoječih podatkov. Ponovna uporaba podatkov je možna 
le, če je zagotovljena kakovost. Skrb za kakovost podatkov se zagotavlja skozi njihovo dostopnost, 
točnost, pravočasnost, popolnost, zgoščenost, ustreznost, razumljivost in objektivnost. 
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Scofield (2006) gleda na upravljanje podatkov strogo poslovno. Prihodnost upravljanja podatkov je 
odvisna od poznavanja vsebine poslovanja podjetja in od poznavanja obstoječih podatkov v podjetju. 
Upravljalec podatkov, pa naj bo to oseba ali organizacijska enota podjetja, mora razumeti kulturo 
organizacije, zgraditi mora terminološki slovar in seznam kratic, ki se nanašajo na organizacijo 
oziroma področje delovanja podjetja. Zapis terminološkega slovarja in definicij vseh poslovnih 
izrazov znotraj podjetja omogoča komunikacijo med upravljalcem in ostalimi sodelavci znotraj 
organizacije. Upravljalec podatkov mora poznati vse podatke in metapodatke podjetja. Vedeti mora, 
kateri podatki obstajajo, kje se podatki nahajajo, kako pridobiti podatke, kdo si lasti podatke, od kod 
podatki prihajajo, kaj pomenijo in kakšna je njihova kakovost. Upravljalec podatkov se mora odreči 
želji zgraditi korporativni podatkovni model, ki je običajno preveč kompleksen, da bi opisal vse 
podatkovne potrebe organizacije. Spremembe se danes dogajajo čez noč in informacijski sistemi 
težko sledijo spremembam v primernem času. Upravljalec podatkov, ki dobro pozna  vsebino 
poslovanja, mora proaktivno sodelovati pri teh spremembah in ponujati tisto, kar podjetje v danem 
trenutku najbolj potrebuje. V velikih podjetjih je skoraj iluzorno pričakovati od upravljalca podatkov 
tako promotivno dejavnost, zato je treba izbrati področja, na katerih so ljudje zainteresirani za 
sodelovanje in težijo k skupnemu cilju. Vseskozi pa se mora upravljalec podatkov zavedati, da so 
vodilni v podjetju tisti, ki vodijo politiko in na koncu plačujejo račune.  
 
Po Mullinsu (2002) so podatki središče dogajanja današnjih informacijskih sistemov. Upravljalec 
podatkov mora poznati vsebino poslovanja organizacije in znati prevesti poslovni leksikon 
organizacije v logični podatkovni model. Naloge upravljalca podatkov so: 
° identifikacija in katalogizacija podatkov, ki jih zahtevajo uporabniki,   
° izdelava konceptualnega in logičnega podatkovnega modela, s katerima so natančno 

opredeljene relacije med podatki in poslovnimi procesi,  
° izdelava podatkovnega modela celotne organizacije, ki vsebuje vse podatke, udeležene v 

poslovnih procesih,   
° ustvarjanje politike vodenja podatkov v organizaciji,  
° identifikacijo lastnikov in uporabnikov podatkov in  
° postavljanje standardov za nadzor in uporabo podatkov.  
 
Upravljanje podatkov je ena pomembnejših nalog vsake organizacije. V tistih organizacijah, v katerih 
se tega zavedajo, upravljalci podatkov načrtujejo uporabo podatkov in skozi celotno strukturo 
organizacije sledijo podatkovnim zahtevam. Podatke ustrezno dokumentirajo, porazdelijo in 
omogočijo dostop ter uporabo v celotni organizaciji. Ustrezna dokumentacija z vsemi opisi podatkov, 
definicijami podatkov, njihovimi imeni je shranjena v metapodatkovni bazi, saj so podatki brez 
metapodatkov praktično neuporabni. Kaj pomeni bit brez metapodatka za podatek "42", vedo vsi, ki 
so brali Štoparski vodič po galaksiji4.   
 
SLIKA  2: Povezava med nalogami upravljanja podatkov in upravljanja podatkovnih baz 

Upravljalec 
podatkov

Konceptualni
model

Logični
model Fizična baza

podatkov 

Upravljalec 
baze podatkov

META PODATKI PODATKI

 
Vir: (Mullins, 2002) 

                                                
4  ''42'' je odgovor na vprašanje o problemu življenja in vesolja nasploh (Douglas Adams: Štoparski vodič po galaksiji, 

1971), kjer je od poizvedbe minilo toliko časa, da  odgovor ni nikomur nič povedal, ker ni bilo metapodatkov.  
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Mullins (2002) poleg upravljanja podatkov podrobno obravnava tudi upravljanje podatkovnih baz, 
boljša ko je zasnova podatkovne baze, lažji je dostop do podatkov in njihove uporabe. Največjo 
težavo za podjetja predstavlja upravljanje podatkovnih baz, saj baze in podatki v njih vplivajo na 
celotno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo podjetja (programska in strojna oprema 
lokalnega računalniškega omrežja, operacijski sistemi in standardni nabor uporabniških orodij, orodja 
za načrtovanje podatkovnih baz, strojna in programska oprema za shranjevanje podatkov, varnostni 
sistemi, sistemi za upravljanje baz, komunikacije, internet, spletne aplikacije ter baze podatkov, 
strežnik/odjemalec in večnivojske arhitekture spletnih aplikacij … ). 
 
2.1.2. Upravljanje porazdeljenih podatkov in porazdeljenih podatkovnih baz 
Welzer-Družovec (2002, str. 142–147) navaja, da vsako podatkovno bazo sestavljajo podatki, sistem 
za upravljanje podatkovne baze, uporabniki in uporabniški vmesniki ter administratorji podatkovne 
baze.  
 
Sistemu, kjer se podatkovna baza in sistem za upravljanje nahajata na istem računalniškem sistemu,  
pravimo centralno organizirana podatkovna baza.  
 
Pri porazdeljeni podatkovni bazi so podatki, ki so razpršeni po računalniškem omrežju ali omrežjih, 
shranjeni na fizično ločenih računalniških sistemih, funkcionalno pa delujejo kot celovita 
centralizirana podatkovna baza. Distribuirani sistem za upravljanje podatkovne baze omogoča 
upravljanje in delo s porazdeljeno podatkovno bazo. 
 
Porazdeljene podatkovne baze in sistemi za upravljanje podatkovnih baz omogočajo poslovanje v 
organizacijsko in lokacijsko razpršenih organizacijskih strukturah, na posameznih ločenih lokacijah je 
zagotovljena avtonomnost delovanja, zanesljivost sistema je velika, saj pri odpovedi delovanja 
enega dela ostali deli poslujejo neokrnjeno, dostop do podatkov je hitrejši, kar štejemo med 
prednosti sistemov upravljanja porazdeljenih baz podatkov. 
 
Porazdeljene podatkovne baze so zaradi svoje kompleksnosti z vidika upravljanja in nadzora težje 
obvladljive, stroški  delovanja so veliki, zagotavljanje varnosti je zahtevno, vseskozi je prisotna skrb 
za konsistentnost in veljavnost podatkov, zagotavljanje standardnih dostopov, pomanjkanje izkušenj 
in kompleksnost načrtovanja porazdeljenih baz podatkov, kar štejemo med slabosti sistemov 
upravljanja porazdeljenih baz podatkov. 
 
Porazdeljene podatkovne baze delimo na homogene in heterogene. Pri homogenih podatkovnih 
bazah za dostop do podatkov skrbi isti sistem za upravljanje, podatki so porazdeljeni po enakih  
podatkovnih bazah, ki se nahajajo na različnih lokacijsko ločenih računalniških sistemih, kjer so 
nameščene kopije iste aplikacije. Pri heterogenih podatkovnih bazah so podatki prav tako lokacijsko 
razpršeni po različnih lokacijsko ločenih računalniških sistemih, vendar pa so sistemi za upravljanje 
podatkovnih baz različni (Ramakrishnan, Gehrke, 2002, str. 737),  (Xie et al, 2004, str. 146–147).  
 
Danes (Umar, 2003, str.4–23) je pomen heterogenih porazdeljenih podatkovnih baz velik, ker v 
realnem svetu obstaja veliko različnih proizvajalcev porazdeljenih podatkovnih baz, ki imajo različne 
sisteme za upravljanje podatkov, nahajajo pa se tako v lokalnih kot v prostranih5 računalniških 
omrežjih. V omrežjih se hkrati pojavljajo različne oblike heterogenosti:  
° podatkovne baze podpirajo različne podatkovne modele (hierarhični, mrežni, relacijski in objektni 

model), 
° pogosto so v uporabi različni programski jeziki za dostop do podatkov, 
° v uporabi so različni sistemi za upravljanje podatkovnih baz, 
                                                
5 Local Area Network-LAN je lokalno računalniško omrežje, Wide Area Network-WAN je prostrano računalniško omrežje.  
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° računalniški sistemi so različni z vidika strojne in programske opreme ter operacijskih sistemov, 
° omrežja so običajno heterogena (LAN, WAN, TCP/IP …). 
 
Heterogene porazdeljene podatkovne baze imenujemo tudi integrirani porazdeljeni sistemi 
podatkovnih baz, sestavljeni iz avtonomnih podatkovnih baz, ki so obstajale že pred integracijo 
sistema.  
 
Podatki so v porazdeljenih podatkovnih bazah lahko centralizirani, replicirani ali razdeljeni. Pri 
centralizirani postavitvi podatkov so vsi podatki shranjeni na centralnem strežniku, pri replikaciji so 
replicirane podatkovne baze razdeljene na več neodvisnih računalniških sistemih. Če so podatki last 
različnih organizacij istega tipa, se tudi nahajajo na teh lokacijah. V takem primeru govorimo o 
razdeljenih podatkih porazdeljenih podatkovnih baz, kjer vse razdeljene baze tvorijo celotno 
podatkovno bazo. Dostopnost do podatkov v razdeljenih bazah je velika, pri izpadu ene lokacije vse 
ostale lokacije delujejo avtonomno.  
 
V praksi se na mnogih področjih življenja in dela srečujemo s porazdeljenimi podatkovnimi bazami, ki 
so lahko homogene ali heterogene, porazdelitev podatkov pa je lahko centralizirana, replicirana ali 
razdeljena. Porazdeljene podatkovne baze so na vseh področjih življenja in dela, pogosteje pa se 
posameznik srečuje z njimi pri zagotavljanju zdravstvenega varstva, na področju dela in sociale, 
izobraževanja, oskrbe z energijo in podobno.   
 
Področje zdravstvenega varstva je tipičen primer porazdeljenega heterogenega informacijskega 
sistema, kjer so tako potencialni bolniki kot tudi zdravstvene ustanove porazdeljeni na širšem 
geografskem območju. Pri zdravstvenem varstvu Barber (2001, str. 111–121) navaja porazdeljeno 
okolje zdravstvenega varstva DHE6, ki s pomočjo standardiziranih informacijskih storitev na 
obstoječem porazdeljenem informacijskem sistemu zdravstvenega varstva podpira razvoj novih 
aplikacij in integracijo obstoječih sistemov. Arhitektura porazdeljenega sistema temelji na 
komunikacijsko povezanih omrežjih in na poudarjeni varnosti z avtentikacijo uporabnikov sistema, ki 
zagotavlja strog nadzor dostopa do podatkov in s tem varovanje osebnih podatkov pacientov.  
 
Xie navaja (2004, str. 146–147) primere homogenih porazdeljenih sistemov, ki so pogosti pri 
operaterjih fiksne telefonije, in primere heterogenih porazdeljenih sistemov, kjer tipičen primer 
najdemo na vojaškem področju. V moderni vojni so vojaki obravnavani kot elementi porazdeljenega 
vojaškega sistema, ki so opremljeni z množico različnih elektronskih naprav za različne namene. Vse 
naprave po brezžičnih povezavah sporočajo informacije o stanju posameznega elementa 
nadzornemu centru, ki vse zajete podatke analizira, nato pa posameznim elementom ali skupinam 
elementov pošilja točno določene ukaze.  
 
2.1.3. Homogeni in heterogeni sistemi porazdeljenih podatkovnih baz v šolstvu 
 
Izobraževalni sistem je po naravi porazdeljen, saj se izobraževalni proces odvija na javnih vzgojno- 
izobraževalnih zavodih, ki so lokacijsko porazdeljeni po vsej Republiki Sloveniji, organizacijsko so 
samostojni poslovni subjekti, funkcijsko pa na njih potekajo enaki oziroma podobni procesi in tudi 
struktura podatkov, ki se nahajajo na zavodih, je za posamezno raven izobraževanja enaka. 
Financiranje zavodov izvaja centralno Ministrstvo za šolstvo in šport, zato je potrebna izmenjava 
podatkov med zavodi in  MŠŠ, ki po analizi podatkov omogoča transfer javnih sredstev na zavode.  
 
Primer homogene porazdeljene podatkovne baze z razdeljenimi podatki po zavodih (obstoječe 
stanje), kjer so na lokaciji MŠŠ združeni vsi razdeljeni podatki v centralni bazi, je prikazan na sliki 3.  
                                                
6 Distributed Helthcare Environment (DHE) je porazdeljeno okolje zdravstvenega varstva. 
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SLIKA  3: Porazdeljene podatkovne baze zavodov in centralna podatkovna baza 
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Podatke o udeležencih, zavodih, programih in izvajalcih – kadrih zbirajo poleg Ministrstva za šolstvo 
in šport še Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za 
notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
Statistični urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Šola za 
ravnatelje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Državni izpitni center, Davčna uprava Republike 
Slovenije, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, institucije, ki raziskujejo področje izobraževanja, in lokalne 
skupnosti. Vsi navedeni imajo vsak zase zgrajen informacijski sistem za zbiranje in obdelavo 
podatkov s področja izobraževanja, sistemi niso povezani med seboj in sestavljajo heterogeno 
porazdeljen sistem podatkovnih baz, kjer so podatki replicirani na zavodih in institucijah, ki podatke 
zbirajo. Primer heterogeno porazdeljene podatkovne baze z repliciranimi podatki prikazuje slika 4.   
 
SLIKA  4: Heterogeni sistem porazdeljenih podatkovnih baz 
 

Internet

Šola 1 Šola n

Strežnik
ZZRSStrežnik

ZRSŠ
Strežnik

MŠŠ

Strežnik
DIC

Strežnik
CPI

Strežnik
OZS

Strežnik
ACS

Strežnik
MZ

Strežnik
MDDSZ

Strežnik
MNZ

Strežnik
MVZT Strežnik

CŠOD

Strežnik
GZS

Strežnik
SURS

Strežnik
MF

Šola i

Podatki
na šoli i

 
 

Tehnologije omogočajo učinkovitejši heterogen sistem porazdeljenih podatkovnih baz na zavodih in 
institucijah, ki podatke zbirajo. Da se to lahko uresniči v realnem svetu, je potrebna standardizacija 
podatkov, ki bo omogočala tako interoperabilnost  kot integracijo različnih  informacijskih sistemov. 
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Po Davenportu (2000, str. 267) predstavlja integracija aplikacij in podatkovnih baz osnovo za 
integracijo poslovnih procesov med posameznimi podjetji (v našem primeru so to zavodi in institucije, 
ki zbirajo in si izmenjujejo podatke) in integracijo preskrbovalnih verig podjetniških sistemov (v 
našem primeru so to podatki o udeležencih, zavodih, programih, informacije, statistike in analize). 
Slovenski izobraževalni prostor lahko primerjamo z razpršenimi lokacijami velikega podjetja, kjer sta 
sistem upravljanja človeških virov in internetna tehnologija temelj izmenjave informacij in podatkov 
(Davenport, 2000, str. 4). 
 
 

2.2. OPREDELITEV POJMOV 
 
Terminologija, ki jo na izobraževalnem področju uporabljamo v obstoječih področnih zakonih, je 
nedorečena in neenotna, kar povzroča težave pri  informatizaciji področja ter uvajanju novih 
zakonskih rešitev v prakso. Prav zato je izrednega pomena, da strokovno terminologijo urejamo 
sistemsko na ustrezni ravni (Magličič Rajver, 1996, str. 170). Zagotoviti moramo zakonsko osnovo za 
opredelitev terminologije ter identifikatorjev entitet, potrebnih za povezovanje evidenc in izmenjavo 
podatkov. Primer pozitivne izkušnje za informatizacijo področja, ki jo je prinesla zakonska osnova, je 
medresorski Zakon o varstvu okolja (Magličič Rajver, 1996, str. 172). 
 
V tem poglavju bom postavil najširše definicije pojmov, ki so delno opredeljene v Zakonu o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996). 
 
2.2.1. Slovenski izobraževalni prostor 
Področje proučevanja je slovenski izobraževalni prostor po vertikali, kot najširši možni pojem znotraj 
Republike Slovenije. Ta prostor sestavljajo: 
° udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu, od vrtičkarjev, učencev, dijakov, vajencev, 

študentov do odraslih, ki se izobražujejo, 
° izvajalci – kadri izobraževanja po vertikali, od vzgojiteljev v vrtcih, prek učiteljev  do profesorjev 

na fakultetah, 
° vse institucije, ki zagotavljajo vsebino izobraževanja po vertikali tako, da pripravljajo vzgojne, 

izobraževalne in študijske programe (Center za poklicno izobraževanje (CPI), Andragoški center 
Slovenije (ACS), Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Gospodarska zbornica Slovenije 
(GZS), Obrtna zbornica Slovenije (OZS), in resorni organi, ki vplivajo na vsebino reguliranih 
poklicev), 

° vsi javnoveljavni vzgojno-izobraževalni in študijski programi, 
° vsi strokovni sveti, ki te programe potrjujejo, 
° vsi javni zavodi, ki izvajajo vzgojne programe ter izobraževalne  in študijske programe, s katerimi 

udeleženci pridobijo formalno izobrazbo, 
° vse pravne osebe, ki izvajajo druge oblike izobraževanja, 
° resorni organi, ki zagotavljajo finančno osnovo za nemoten potek izobraževalnih procesov 

(Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ), Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ)), 
° druge institucije državne oziroma javne uprave, ki raziskujejo pojave v izobraževalni dejavnosti 

ali potrebujejo podatke o udeležencih in njihovih izobraževalnih izidih, o zavodih, kadrih in 
javnoveljavnih programih (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), MDDSZ, 
SURS, ZRSŠ, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), CPI, ACS, Center šolskih in 
obšolskih dejavnosti (CŠOD), Šola za ravnatelje (ŠR), Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), 
Ministrstvo za zdravje (MZ), Ministrstvo za javno upravo (MJU), Ministrstvo za okolje in prostor 
(MOP), Ministrstvo za finance (MF)), 

° interesna združenja, ki posredujejo zahteve trga izobraževalnim institucijam. 
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2.2.2. Udeleženec izobraževanja 
Udeleženec vzgojno-izobraževalnega procesa po časovni vertikali je vrtičkar, učenec, dijak, vajenec, 
študent, odrasla oseba, ki se vpiše v javnoveljavni vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program. 
V izobraževalnem procesu se pri podajanju vsebine posameznega programa na zavodu, ki program 
izvaja, srečajo udeleženci izobraževanja z izvajalci – kadri, ki poučujejo posamezne predmete 
programa.  
 
Identifikator udeleženca izobraževanja je EMŠO, dodatni atributi, ki jih udeleženec pridobi v 
izobraževalnem procesu, so identifikatorji, ki se nanašajo na zavode, na katerih se je izobraževal, na 
vpisane programe ter na izobraževalne oziroma učne izide, ki jih je dosegel. Treba je zagotoviti 
zakonsko osnovo za postavitev centralne baze udeležencev po vertikali in omogočiti avtomatsko 
preverjanje pogojev za vpis na naslednjo višjo raven izobraževanja ter prenos potrebnih podatkov za 
izvedbo e-vpisa.  
 
2.2.3. Zavod  
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja so institucije, ki izvajajo javnoveljavne programe na 
področju: 
° predšolske vzgoje, 
° osnovnošolskega izobraževanja, 
° vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, 
° osnovnega glasbenega izobraževanja,  
° nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, 
° srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, 
° srednjega splošnega izobraževanja, 
° višjega strokovnega izobraževanja, 
° vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter 
° izobraževanja odraslih. 
 
Da lahko zavod izvaja javnoveljavni program, mora biti vpisan v razvid. Za izvajanje dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja morajo zavodi izpolniti zahteve glede prostora in opreme in ustreznega 
števila strokovnih delavcev s predpisano izobrazbo, da lahko začnejo izvajati javnoveljavni program.  
 
Identifikator zavoda je matična številka iz Poslovnega registra Slovenije (PRS), kjer ima zavod tudi 
identifikator dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD). Na zavod se vežejo tudi 
identifikatorji javnoveljavnih programov, za katere izvajanje je bil izveden vpis v razvid.  
 
2.2.4. Izvajalci izobraževanja, kadri na vzgojno-izobraževalnih zavodih 
Izobraževalni proces na zavodu izvajajo strokovni delavci s strogo določenimi pogoji, ki opredeljujejo 
ustrezno izobrazbo za podajanje vsebine posameznega predmeta udeležencem izobraževanja. 
Izvajalci – kadri so vzgojitelji, učitelji, profesorji, specialni pedagogi in vse spremljevalno osebje na 
zavodu, ki skrbi, da izobraževalni proces nemoteno poteka v predpisanih okvirih. Za vsakega 
izvajalca moramo imeti kadrovske podatke, s katerimi preverjamo strokovno ustreznost, in podatke o 
delu, s katerimi ovrednotimo finančno nadomestilo zavodu za opravljeno delo. Identifikator za 
izvajalce – kadre je EMŠO, dodatni atributi, ki jih izvajalec pridobi ob pogodbi o delu, se nanašajo na 
identifikator predmeta, identifikator izobraževalnega programa, identifikator šolskega leta in 
identifikator zavoda. 
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2.2.5. Razvid 
Z vpisom v razvid zavod pridobi licenco za izvajanje enega ali več javnoveljavnih vzgojno- 
izobraževalnih programov. Pogoje vpisa v razvid glede na področje dejavnosti z zakonom in 
podzakonskimi predpisi določa minister za šolstvo v soglasju z ministrom za gospodarstvo, 
kmetijstvo, delo oziroma v soglasju z zakonom pooblaščeno zbornico (ZOFVI, 33. člen, 1996).  
 
Knjiga razvida vsebuje podatke o zavodu, javnoveljavnem vzgojnem oziroma izobraževalnem 
programu ter o številu udeležencev, ki jih zavod lahko vključi glede na standarde in normative  ter 
lastne prostorske in kadrovske zmožnosti. V skladu z  odločbo o vpisu v razvid zavod lahko razpiše 
prosta mesta za vpis v javnoveljavni program. Knjiga razvida vsebuje tudi datum vpisa oziroma 
izbrisa in razloge izbrisa iz razvida (ZOFVI, 34. člen, 1996). Iz informacijskega vidika je razvid 
povezovalna matrika med zavodi in programi in vsebuje identifikatorje zavodov, vzgojnih oziroma 
izobraževalnih programov in časovnih obdobij – šolska leta, ko je bil izveden razpis in izvedba 
programov. 
 
2.2.6. Izobraževalni programi, predmeti, predmetniki 
"Javnoveljavni programi so vsi izobraževalni programi, prilagojeni izobraževalni programi za otroke 
in mladostnike s posebnimi potrebami, izobraževalni programi za odrasle,  programi za predšolske 
otroke, vzgojni programi domov za učence in dijaških domov, prilagojeni programi za predšolske 
otroke s posebnimi potrebami, vzgojni programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 
posebni programi vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so 
sprejeti po zakonu.  Po javnoveljavnih izobraževalnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega 
in višjega strokovnega izobraževanja se pridobi javnoveljavna izobrazba." (ZOFVI, 9. člen, 1996)  
 
"Izobraževalni program je razdeljen na splošni in posebni del. V splošni del programa spadajo ime, 
cilji vzgoje in izobraževanja, trajanje, obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja ter pogoji za 
vključitev, napredovanje in dokončanje programa.  Pri programih poklicnega in strokovnega 
izobraževanja je opredeljen tudi naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki se pridobi ob 
uspešnem zaključku programa. V posebnem delu izobraževalnega programa so opredeljeni 
predmetnik, učni načrti za posamezni predmet, predmetni katalogi znanj in izpitni katalog. V izpitnem 
katalogu so navedene vsebine predmetov, predmetnih področij in izbirnih vsebin, standardi znanj, 
cilji pouka in znanja, ki se preverjajo ob koncu obdobij na posameznih ravneh izobraževanja. V 
programu so opredeljena znanja, ki jih morajo imeti izvajalci posameznih predmetov, obseg, vsebina 
in trajanje izobraževanja, organizacija izvajanja programa, prilagoditve programov za otroke in 
mladino  s posebnimi potrebami, ter navodila za izvajanje programa." (ZOFVI, 12. člen, 1996).7   
 
V zakonu v splošnem delu opisa izobraževalnega programa ni opredeljen enolični identifikator 
programa, ki pri registru zavodov, programov in predmetov povzroča težave; ker ni enoličnega 
identifikatorja, ni enotnega registra programov. Posledica je nepovezanost evidenc vpisnih služb 
univerz, evidenc Statističnega urada, evidenc Državnega izpitnega centra ter evidenc MŠŠ in MVZT.  
 
 

2.3. POTREBE PO PODATKIH 
 
Ministrstvo za šolstvo in šport je po zakonu zadolženo za organizacijo, upravljanje in financiranje 
vzgoje in izobraževanja na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in 

                                                
7  Povzetek 12.,13. in 14. člen člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Uradni list RS, 

št. 12/1996, 64/2001, 108/2002, 34/2003, 79/2003, 65/2005. 
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izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega 
glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in 
tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja,  
vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih 
(ZOFVI, 1996).  
 
Najpomembnejša naloga ministrstva je financiranje vzgoje in izobraževanja, saj je zanjo namenjenih 
prek 90 % proračunskih sredstev MŠŠ. Za transparentno porabo javnih sredstev je pomembno 
zbiranje podatkov, na podlagi katerih se izvaja  transfer proračunskih sredstev na zavode.  
 
SLIKA  5: Poenostavljen model entitet in povezav med njimi v slovenskem izobraževalnem prostoru 
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Osnovne entitete, razvidne iz slike 5, ki jih za financiranje zavodov s področja vzgoje in 
izobraževanja potrebuje ministrstvo, so: 
° zavod,  
° izvajalec – kader,  
° program, 
° udeleženec.  
 
Ostale pomembnejše entitete, ki jih opazujemo in vplivajo na financiranje, so: 
° šolsko leto kot časovni interval, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta,  
° skupina, oddelek, razred, letnik; (na osnovnošolski ravni imamo razrede in znotraj njih oddelke in 

skupine, na srednješolski ravni imamo letnike in znotraj njih razrede in skupine); tu štejemo 
udeležence v skupini, oddelku, razredu, letniku znotraj šolskega leta na zavod ločeno po 
programih,  

° predmet  ima znotraj programa, predmetnika, razreda, letnika predpisano število ur in 
predpisane pogoje za izvajalca. 

 
Število vpisanih udeležencev v posamezni izobraževalni program v skladu z normativi in standardi8 
že določa število oddelkov/razredov/skupin znotraj programa. Predmetnik izobraževalnega programa 

                                                
8 Normative in standarde podrobneje opredeljujejo podzakonski akti:  
° Odredba o normativih in standardih v osnovnih šolah, Uradni list RS, št. 37/1997, 
° Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje devetletne osnovne šole, Uradni list RS, št. 81/2004, 
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določa letno število ur posameznega predmeta v oddelku/razredu. Iz števila ur posameznega 
predmeta v oddelkih/razredih po vseh izobraževalnih programih na zavodu in vseh letnikih šolanja 
na zavodu lahko izračunamo idealno sistemizacijo delovnih mest izvajalcev izobraževanja, iz števila 
oddelkov/razredov pa še število ostalih sistemiziranih delovnih mest na zavod. 
 
Z upoštevanjem šolskih let dobimo časovne vrste, ki so pomembne za analize in statistike. Od leta 
1998 spremljamo število vpisanih udeležencev po zavodih in programih na srednješolski ravni, od 
leta 2001 pa tudi vpisanih udeležencev po zavodih in programih na osnovnošolski ravni. 
 
Pomembnejše povezovalne tabele so: 
° razvid, ki povezuje zavode in programe, 
° predmetnik povezuje program s predmeti znotraj posameznega razreda/letnika izobraževanja, 
° urnik za posamezno šolsko leto je povezovalna tabela, ki opredeljuje, kje, kdaj in pri katerem 

predmetu znotraj programa se bosta na zavodu srečala udeleženec znotraj 
skupine/oddelka/razreda in izvajalec, ki poučuje predmet.  

 
Zavod, ki izpolnjuje pogoje za izvedbo programa, se vpiše v razvid. Z vidika relacij med entitetami je 
razvid povezovalna matrika/tabela, kjer so za vsak zavod  navedeni vsi programi, ki jih zavod sme 
izvajati. 
  
Pobudo za nastanek novega programa da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) 
na pobudo strokovne javnosti in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ter Obrtne zbornice 
Slovenije (OZS).  
 
Vsebino programov, učne načrte, izpitni katalog, predmetnik, pogoje za izvedbo in napredovanje, 
predmetne kataloge pripravljajo na Centru za poklicno izobraževanje (CPI), Zavodu Republike 
Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) in Andragoškem centru Slovenije (ACS) v sodelovanju z kurikularno 
komisijo. 
 
Po uskladitvi predloga gre program v obravnavo na Strokovni svet. V Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996) so podrobno opredeljeni Strokovni svet 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in 
strokovno izobraževanje in Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih ter njihove 
funkcije.  
 
Strokovni sveti pregledajo predlog programa z vsemi njegovimi sestavnimi deli in ko so usklajene 
finančne opredelitve standardov izvedbe programa, ga pristojni strokovni svet predlaga v potrditev 
ministru, pristojnemu za šolstvo.  

                                                                                                                                              
° Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in 

financiranje prilagojenih programov 9-letne osnovne šole iz državnega proračuna v osnovnih šolah s prilagojenim 
programom, Uradni list RS, št. 85/2003, 

° Odredba o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, Uradni 
list RS, št. 39/1997, 

° Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah, Uradni list RS, št. 37/1997, 
° Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje 

strokovne izobrazbe, Uradni list RS, št. 76/2003, 
° Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov, Uradni list RS, št. 76/2003, 
° Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, Uradni list RS, št. 85/2003, 
° Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, Uradni list RS, št. 85/2003, 
° Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih, Uradni list RS, št. 76/2003, 
° Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, Uradni list RS, št. 85/2003, 
° Pravilnik o normativih in standardih za financiranje višjih strokovnih šol, Uradni list RS, št. 39/1996. 
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V programu so opredeljeni pogoji za vpis udeležencev v program, kadrovski pogoji za izvedbo 
programa in pogoji za vpis zavoda v razvid. Zavod razpiše vpis v program, udeleženci se v program 
vpišejo, izvajalci – kadri pa na zavodu program izvajajo kot predavatelji predmetov znotraj 
predmetnika, ki je sestavni del programa.  
 
Podatki, ki jih ministrstvo potrebuje in zbira, izvirajo iz izobraževalnih poslovnih procesov, ki se 
izvajajo v slovenskem izobraževalnem prostoru. V ta prostor spadajo vse institucije, ki imajo 
posreden ali neposreden vpliv na izobraževalne programe, zavode, financiranje, analize in statistike, 
rezultati pa vplivajo na trg delovne sile. Del teh poslovnih procesov je prikazan v diagramu 
najznačilnejših izvirnih postopkov MŠŠ (Priloga 1). 
 
V zadnjih petih letih je ministrstvo, pristojno za šolstvo, kar dvakrat zamenjalo naziv in spremenilo del 
svoje dejavnosti. Prvotno Ministrstvo za šolstvo in šport je vključevalo vso vertikalo šolstva do 
vključno visokega šolstva. Po preoblikovanju državne uprave v letu 2002 (Zakon o državni upravi, 
2002) je s priključitvijo znanosti nastalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ). Jeseni leta 
2004 je prišlo do razdružitve (Zakon o državni upravi, 2004) Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 
Tako je nastalo novo Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ), katerega "šolstvo" vsebuje področja od 
predšolske vzgoje do višjega strokovnega šolstva, in novo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo (MVZT), ki vključuje področje visokega šolstva.  
 
S tem se je izobraževalna vertikala razdelila na dva dela. Zakonske spremembe so vplivale na 
slovenski izobraževalni prostor tako, da Ministrstvo za šolstvo in šport, ki pripravlja Zakon o 
evidencah v šolstvu, ni več pristojno za visoko šolstvo. Zakonska določila se bodo v novo 
nastajajočem Zakonu o evidencah v šolstvu zaključila na ravni višjega strokovnega šolstva, kar bo 
otežilo zveznost podatkovnih tokov ob prehodu udeležencev srednjega oziroma višjega strokovnega 
izobraževanja na visokošolsko izobraževanje.  
 
Zaradi delitve šolstva na dva dela bodo večje težave pri vpisu na visokošolske zavode, saj trenutno 
ne obstaja register zavodov po vertikali, ki bi ga uporabljale vse institucije znotraj slovenskega 
izobraževalnega prostora. Prejšnje ministrstvo MŠZŠ je pripravljalo register zavodov in programov 
za vso vertikalo, po razdružitvi pa trenutno ni zakonskih osnov niti povezav, ki bi na ravni države 
zagotavljale en sam register zavodov in programov. Posledica bodo podvojeni registri zavodov in 
programov, avtomatičnega prenosa podatkov ne bo in udeleženci bodo ob vpisu na visoke šole 
oziroma fakultete potrebovali vsa pisna dokazila, ki bodo že obstajala v elektronski obliki v 
evidencah, ki jih zaradi zakonskih omejitev ne bo mogoče enostavno povezati. 
 
Na sliki 6 so prikazane institucije, ki sestavljajo slovenski izobraževalni prostor in ostale institucije, ki 
s tem prostorom izmenjujejo podatke, za katere zbiranje oziroma posredovanje imajo zakonsko 
osnovo v svojih področnih zakonodajah. Pomembne so povezovalne funkcije institucij, ki imajo v 
svoji pristojnosti vodenje registrov državnega pomena. 
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SLIKA  6: Institucije, povezane s slovenskim izobraževalnim  prostorom 

Državni 
izpitni 
center

Vrtci

Statistični urad 
Republike Slovenije

Ministrstvo 
za notranje 

zadeve

Ministrstvo 
za zdravje

Zavod za 
šport RS

Center za 
poklicno 

izobraževanje
Andragoški 

center 
Slovenije

Zavod RS 
za šolstvo,

Srednje 
šole

Osnovne 
šole

Glasbene 
šole

Višje 
strokovne 

šole

Dijaški 
domovi,

Zavodi za 
mladino   s 
posebnimi 
potrebami

Domovi 
za 

učence
Geodetski 

urad 
Republike 
Slovenije

Zavod 
Republike 

Slovenije  za 
zaposlovanje

Gospodarska  
zbornica 
Slovenije

Obrtna 
zbornica 
Slovenije

Center za 
šolske in 
obšolske 

dejavnosti

Univerza  v  
Ljubljani

Univerza 
v  

Mariboru

Univerza na 
Primorskem

članicečlanice

članice

članice

članice

Zasebne 
izobraževalne 

institucije, 
koncesionarji,...

Institucije, ki 
raziskujejo 
področje 

izobraževanja

članice
članice

Javne 
Agencije

Ministrstvo
 za  finance

Ostale 
zbornice

Ministrstvo za 
delo, družino 
in socialne 

zadeve

Ministrstvo za 
visoko šolstvo, 

znanost in 
tehnologijo

Ministrstvo za 
šolstvo in šport

Davčna 
uprava 

Republike 
Slovenije

Agencija 
Republike 

Slovenije za 
javnopravne 
evidence in 

storitve

 
 
Geodetska uprava Republike Slovenije ima v svoji pristojnosti register prostorskih enot (RPE), 
Ministrstvo za notranje zadeve ima v pristojnosti centralni register prebivalstva (CRP), Agencija 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ima v svoji pristojnosti poslovni register 
Slovenije (PRS), Davčna uprava Republike Slovenije ima v svoji pristojnosti register davčnih 
zavezancev.  
 
Vse institucije so prek navedenih registrov povezane s podatki o državljanih udeležencih in izvajalcih 
izobraževanja in zavodih, ki kot poslovni subjekti izvajajo izobraževalne aktivnosti. 
 
Podatki, ki se trenutno zbirajo, nimajo skupne metodološke osnove. Vsi podatki, ki bi se morali 
zbirati,  nimajo za to niti zakonske osnove. Kot primer naj omenim EMŠO kot identifikator oziroma 
primarni ključ za udeležence na srednješolski ravni izobraževanja, ki je dovoljen samo za izvedbo 
mature. Potrebe po podatkih so velike, povezljivost podatkov med institucijami je slaba, zato  so 
stroški zbiranja in obdelave podatkov visoki.  
 
2.3.1. Zakonske osnove za zbiranje podatkov 
Zakonodaja na področju šolstva se vseskozi spreminja in prilagaja družbenim spremembam in 
potrebam. Šolska zakonodaja je razdeljena na krovni zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI, 1996) in na osem področnih zakonov: 
° Zakon o vrtcih (ZVrt, 2000), 
° Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 1996), 
° Zakon o gimnazijah (ZGim, 1996), 
° Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI, 1996), 
° Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO, 1996), 
° Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000), 
° Zakon o glasbenih šolah (ZGla, 2000), 
° Zakon o visokem šolstvu (ZVis, 2000). 
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Področni zakoni vsak posebej vsebujejo poglavje o evidencah/zbirkah podatkov, dokumentaciji in 
varstvu osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov zelo podrobno opredeljuje Zakon o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1, 2004), na katerega se vse področne zakonodaje tudi sklicujejo. Vsak 
izmed zakonov posebej opredeljuje vrsto, namen in uporabo zbirk podatkov, shranjevanje in 
podrobnejšo opredelitev dokumentacije. V trenutno veljavni zakonodaji so evidence/zbirke podatkov, 
šolska dokumentacija, normativi, šolski koledar in drugi podatki o zavodih, programih, kadrih in 
udeležencih podrobneje opredeljeni v podzakonskih aktih, pravilnikih in uredbah. 
 
Na neurejene razmere na področju zakonodaje s poudarkom na evidencah podatkov sem opozarjal 
od leta 1998, ko sem potrebo po zakonski ureditvi evidenc v šolstvu predstavil državnemu sekretarju, 
pristojnemu za srednješolsko raven izobraževanja. Potreba po urejenosti podatkov in pobuda sta 
leta 2000 obrodili sadove, saj je bila imenovana prva delovna skupina, ki svojega dela zaradi 
zamenjave Vlade Republike Slovenije ni zaključila. Leta 2002 je bila imenovana druga delovna 
skupina, ki je intenzivno delovala tri mesece, nato pa je delo zamrlo zaradi zamenjave ministra. Leta 
2004 so postale potrebe po zakonski ureditvi področja kritične. Zaradi načrtovanega prehoda na nov 
način financiranja srednješolske ravni izobraževanja in zakonodaje, ki trenutno ne omogoča 
centralne evidence udeležencev, je bila imenovana tretja delovna skupina za pripravo zakona o 
evidencah na področju šolstva. Naloga vseh skupin je bila napisati zakon o evidencah v šolstvu, kjer 
bi bile vse evidence obravnavane sistematično na enem mestu. Trenutno na ministrstvu deluje tretja 
delovna skupina, ki je sestavljena iz večinoma istih sodelavcev ministrstva, ki smo sodelovali že v 
prvih dveh skupinah. Delovna skupina, v kateri sodelujem, je dobila nalogo, da v letu 2005 pripravi 
Zakon o evidencah v šolstvu9 za obravnavo na Vladi Republike Slovenije (VRS) in za začetek 
parlamentarne procedure.   
 
Za delovno skupino za pripravo zakona sem kot sodelavec Službe za informatiko na Ministrstvu za 
šolstvo in šport pripravil izhodišča za ogrodje zakona. Način zbiranja podatkov v današnjem  času je 
v veliki meri posledica tehnologije, zato ima nastajajoče gradivo elemente tehničnega zakona, prav 
tako na gradivo zelo vplivajo stroga določila Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, 2004), 
predvsem za udeležence izobraževanja, ki so v slovenskem izobraževalnem prostoru v središču 
zanimanja tako pri zbiranju kot pri izmenjavi podatkov  . 
 
SLIKA  7: Ogrodje osnutka zakona o evidencah 

EVIDENCA  udeležencev  izobraževanja

Primarni ključ: EMŠO
Zbirka podatkov  1
Zbirka podatkov  2
Zbirka podatkov  3
Zbirka podatkov  4
.... 

EVIDENCA zavodov
Primarni ključ: : Matična številka zavoda iz 
PRS
Zbirka podatkov  1
Zbirka podatkov  2
Zbirka podatkov  3
Zbirka podatkov  4
..... 

EVIDENCA  javnoveljavnih  programov

Primarni ključ: Evidenčna številka programa
Zbirka podatkov  1
Zbirka podatkov  2
Zbirka podatkov  3
Zbirka podatkov  4
..... 

EVIDENCA izvajalcev – kadrov

Primarni ključ::  EMŠO
Zbirka podatkov  1
Zbirka podatkov  2
Zbirka podatkov  3
Zbirka podatkov  4
..... 

 
 
Ogrodje zakona sestavljajo podatki o udeležencih in izvajalcih izobraževanja, podatki o 
izobraževalnih programih in podatki o zavodih. 
 

                                                
9 Osnutek  Zakona o evidencah v šolstvu ZES pripravlja delovna skupina na MŠŠ. 
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Delovno skupino sestavljajo sodelavci ministrstva, ki se do zdaj z informatiko niso srečevali, zato je 
bilo potrebno veliko pojasnjevanj in razlag, kaj so evidence, kaj so zbirke podatkov znotraj evidenc, 
pomen centralnih evidenc, tehnični pogoji povezljivosti podatkov in predvsem, do katerih podatkov v 
centralni bazi lahko ministrstvo sploh dostopa, katere ima zgolj kot varnostne kopije in nad katerimi 
podatki lahko izvaja statistike in analize. 
 
SLIKA  8: Shema zbiranja podatkov pred letom 1996 

Šola  x  vnaša podatke  v  različne 
računalniške  programe,  izpisuje 
obrazce  na  papir  in  jih  pošilja 

različnim  inštitucijam

Šola y  ročno  izpolnjuje  in  po  pošti 
pošilja   papirne  obrazce

Ministrstvo  za 
šolstvo  in  šport

Statistični  urad  
Republike  SlovenijeZavod  za  zaposlovanje

Ministrstvo  za 
delo,  družino  in  
socialne  zadeve

 
Vir: Izdelano na podlagi internih dokumentov ministrstva 

 
Zbiranje podatkov pred letom 1996 je potekalo s pomočjo letnih poročanj na ročno ali računalniško 
izpolnjenih papirnih obrazcih, na katerih so zavodi iste podatke na različne načine z različnimi 
vprašalniki in obrazci posredovali na naslove različnih institucij. Vprašalniki oziroma obrazci so imeli 
praviloma različne šifrante zavodov, programov in predmetov. Rezultati statistik in analiz so bili za 
vsako institucijo posebej ustrezni, medsebojno pa večinoma neprimerljivi. 
 
Delovno skupino sem seznanil s trenutnim stanjem zbiranja podatkov v slovenskem šolskem 
prostoru, kar je razvidno iz slike 9. 
 
SLIKA  9: Trenutno stanje zbiranja podatkov za potrebe ministrstva in drugih institucij 

Šola x

MŠŠ Baza 
podatkov

Baza
šole 

1

Baza
šole 

2

Baza
šole 

y

Baza
šole 

x
Baza
šole 

n

MŠŠ 
požarni 

zid

Šola x vnaša podatke 
Baza
šole 

x

ORACLE
Centralna baza 

podatkov vseh šol

Portal
PORTAL.MSS.EDUS.SI

Aplikacijski 
strežnik

Internet

Baza 
podatkov 

za 
določeno 
aplikacijo 
za vsako 

šolo 
posebej

Centralna 
baza ''zlitih'' 
podatkov za 

določeno 
aplikacijo za 

vse šole 
skupaj (niso 
vsi podatki 
dosegljivi)

MŠŠ Baza 
podatkov

Šola x

Šola y vnaša podatke 
Baza
šole 

y

PORTAL
certificiran 

dostop
do aplikacij 

za vnos 
podatkov

Aplikacijski 
strežnik

aplikacija - 
uporabniški 
vmesnik za 
vnos v bazo 

podatkov

Arhitektura  podatkovnih  poti  zavod / aplikacija  
za   vse  zavode   in  ne  vse  aplikacije 

MDDSZ,  MVZT, 
MZ,  MNZ-CRP,  

MOP-GURS-RPE,
SURS,  AJPES,  
ACS,  CPI,  DIC,  

OZS,  GZS, ZRSŠ, 
ZZRS  in  ostali …
Zbirajo podatke  z 

obrazci  po  navadni 
pošti  oziroma  z 

vprašalniki   s 
pomočjo e-pošte  ali 

s  priložnostnimi 
računalniškimi 

aplikacijami

 
Legenda:  črne in rdeče puščice predstavljajo podatkovne poti med virom podatkov in inštitucijami, ki podatke  
zbirajo,modre puščice predstavljajo posredovanje podatkov s  pomočjo papirnih obrazcev. 
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Stanje smo želeli urediti, zato smo začeli graditi porazdeljen informacijski sistem zajema podatkov iz 
zavodov za potrebe izvajanja dejavnosti. Na sliki 9 je prikazano trenutno stanje zbiranja podatkov, 
kjer je razvidno, da se je zajem podatkov zelo posodobil. Sama racionalizacija še ni izvedena, saj 
morajo zavodi iste podatke še vedno posredovati na več naslovov. 
 
Vzporedno s predstavitvijo ogrodja zakona, ki ga tvorijo evidence, in predstavitvijo arhitekture 
podatkovnih poti, ki jo določa tehnologija, je delovna skupina pregledala obstoječo zakonodajo, ki v 
Republiki Sloveniji obravnava evidence podatkov, njihovo upravljanje, zbiranje, posredovanje, 
varovanje in shranjevanje, opredelila pojme in na osnovi dispozicije zakona (Priloga 2) začela 
pripravljati zakon.  
 
2.3.2. Viri podatkov in načini zbiranja 
Viri podatkov so posameznik, centralni register prebivalstva in zavodi. Posameznik kot vir podatkov 
nastopa na  vseh ravneh izobraževanja. Osnovni podatki, ki jih posameznik zagotavlja, so podatki, ki 
se za vsakega posameznika nahajajo tudi v CRP (centralnem registru prebivalstva10). Ti podatki so: 
° EMŠO – enotna matična številka občana, 
° kraj rojstva, 
° ime in priimek, 
° državljanstvo, 
° prebivališče in vrsta prebivališča, 
° zakonski stan, 
° šolska izobrazba, 
° volilna pravica, 
° EMŠO matere, 
° EMŠO očeta, 
° EMŠO zakonca, 
° EMŠO otrok, 
° identifikatorji za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov v upravljanju javnega 

sektorja, 
° datumi in podatki o dogodkih, spremembah ali popravkih. 
 
Zakon o centralnem registru prebivalstva (ZCRP, 1999) v prehodnih določbah navaja, da se CRP 
dopolni s podatki o pridobljeni šolski izobrazbi, ko bo mogoče CRP povezovati z evidencami  s 
področja izobraževanja, vendar najkasneje v dveh letih od uveljavitve ZCRP. Ministrstvo v zdajšnji 
zakonodaji nima osnove za centralno evidenco udeležencev izobraževanja po vertikali, zato pogojev 
iz ZCRP ne more izpolnjevati in krši zakon. CRP je vir podatkov za ministrstvo, trenutno še ne velja 
obratno, da bi bilo ministrstvo vir podatkov za CRP. 
 
Podatki za vpis v osnovno šolo se posredujejo šolam z ministrstva. Starši podatke o svojem 
otroku posredujejo sami le, če ne vpišejo otroka v šolski okoliš šole, kjer imajo stalno prebivališče. 
Na ministrstvu vsako leto s programsko opremo SOKOL – šolski okoliš izvedemo povezavo s CRP, 
kjer pridobimo bazo podatkov za celotno populacijo šoloobveznih otrok, ki se vpisujejo v prvi razred 
osnovne šole. Podatke posredujemo vsem osnovnim šolam, tako da vsaka pridobi le zbirko 
podatkov o šoloobveznih otrocih, ki imajo stalno prebivališče v šolskem okolišu šole. SOKOL 
povezuje CRP na Ministrstvu za notranje zadeve, register prostorskih enot na  Geodetski upravi 
Republike Slovenije (GURS) in evidenco udeležencev znotraj sistema izobraževanja (Ažman, 
Križman, 1998, str. 267).  
 
                                                
10 11. člen  Zakona o Centralnem registru prebivalstva (ZCRP), Uradni list RS, št. 1–2/1999. 
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Podatki za vpis v srednjo šolo se posredujejo srednjim šolam s pomočjo programske opreme za 
vpisni postopek. Viri podatkov o posamezniku so osnovna šola oziroma srednja šola, Državni izpitni 
center (DIC) in posameznik. Osnovna šola osnovne podatke posameznika dopolni s podatki o 
uspehu, ki vplivajo na prehodnost in napredovanje,  DIC posreduje podatke o nacionalnem preizkusu 
znanja, posameznik pa posreduje želje o vpisu v izobraževalne programe in zavode, ki te programe 
izvajajo.  
 
Vpisni postopek izvajamo tako, da za vsako šolsko leto ustvarimo centralno bazo vseh kandidatov za 
vpis na srednješolsko raven izobraževanja, ki se polni s podatki iz omenjenih virov. To nam 
omogočajo evidence minsitrstva, in sicer register zavodov, ki je podmnožica Poslovnega registra 
Slovenije (Zakon o poslovnem registru Slovenije, 1995), register javnoveljavnih izobraževalnih  
programov in programska oprema, ki izvede vse potrebno za razpis za vpis na vse zavode in vse 
programe za posamezno šolsko leto.  
 
Ministrstvo je začelo s pilotnim raziskovanjem na izbranih šolah uvajati nov način financiranja 
srednješolske ravni izobraževanja  po glavi udeleženca. Da bo to mogoče, bo moralo ministrstvo 
vzpostaviti  evidenco udeležencev po vertikali.  
 
Podatki za vpis v višjo strokovno šolo  se posredujejo višjim strokovnim šolam s pomočjo 
programske opreme za vpisni postopek. Vir podatkov je posameznik s svojimi željami za vpis v 
študijske izobraževalne programe in  zavode, ki te programe izvajajo, podatke dopolni Državni izpitni 
center s podatki o opravljeni maturi.  
 
Podatki za vpis na visoko šolo se pridobijo od posameznikov, ki se vpisujejo na visokošolski študij 
in iz baze podatkov Državnega izpitnega centra o uspehu na maturi oziroma poklicni maturi. 
Posameznik, ki se vpisuje, izpolni vpisni list s svojimi osebnimi podatki11 in ostalimi zahtevanimi 
podatki12.  
 
Na Univerzi v Mariboru so opravili obsežno analizo potrebnih podatkov za elektronski vpisni list, tako 
da so opravili pogovore v referatih večine fakultet, na Statističnem uradu Republike Slovenije in s 
službami Univerze. Elektronski obrazec vsebuje vse podatke, ki jih že vsebuje papirni vpisni list in še 
dodatne podatke, ki omogočajo statistike in analize.  
 
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko so za potrebe vpisne službe Univerze v Ljubljani izdelali 
informacijski sistem Vpis, ki povezuje podatke iz Državnega izpitnega centra, preverja omejitve, 
izračuna točke, izvede izbirni postopek in obvešča kandidate o izpitih in stanju prijave (Rupnik, 
Bajec, Krisper, 1997, str. 109).  
 
Trenutno stanje na področju virov in načina zbiranja podatkov ni zadovoljivo, saj o avtomatični 
povezljivost podatkov ne moremo govoriti, marsikje ni niti prevajalnikov med šifranti. Državni izpitni 
center, projekt vpisni postopek v višje strokovne šole, vpisna služba univerze in ministrstvo  
imajo/imamo vsak svoje šifrante zavodov in izobraževalnih ter študijskih programov, kjer se tudi 
identifikatorji razlikujejo med seboj.  
 
Želeno stanje v prihodnosti je, da bo vsak udeleženec izobraževanja vpisan v evidenci udeležencev 
izobraževanja, podatki o njegovi izobrazbi pa povezljivi in dosegljivi za potrebe nadaljnjega 

                                                
11 Osebni podatki zajemajo ime, priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, kraj rojstva, občino rojstva, državo rojstva, 

državljanstvo, narodnost, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča.  
12 Sem spadajo podatki o bivanju in prehrani med študijem, podatki o končani višji, visokošolski ali univerzitetni izobrazbi, 

morebitni podatki o zaposlitvi, podatki o šolnini, podatki o prvem vpisu na visokošolski zavod, podatki o srednji šoli, 
podatki o znanju tujih jezikov. 
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izobraževanja, zaposlovanja in širšega spremljanja delovne sile tako z vidika identifikatorja 
posameznika (EMŠO) kot z vidika lastnosti izobrazbe (identifikator zavoda, kjer se je posameznik 
šolal, identifikator izobraževalnega programa in naziv poklicne izobrazbe oziroma strokovni in 
znanstveni naslov. Temelji za tako razmišljanje so opredeljeni že v 9. členu Zakona o centralnem 
registru prebivalstva, ki določa, da morajo EMŠO uporabljati vsi upravljalci zbirk podatkov, ki jih 
vodijo o posamezniku na podlagi zakona. Med področji, ki morajo uporabljati EMŠO, je med drugim 
navedeno šolstvo, zaposlovanje in spremljanje delovne sile (Zakon o centralnem registru 
prebivalstva, 1999). 
 
2.3.3. Institucije, ki zbirajo podatke 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev nam omogoča vpogled nad delovnimi področji 
ministrstev, njihove razmejitve in njihovo notranjo strukturo (Trpin, 1995, str. 24). Zakon med 
nalogami ministrstev navaja naloge v zvezi z informatiko, vodenjem in izmenjavo podatkov iz 
evidenc v njihovi pristojnosti, povezovanjem evidenc v skupne baze podatkov in v nacionalni 
program statističnih raziskovanj Republike Slovenije, in izvajanjem analitične funkcije (Zakon o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev, 1994). 
 
Iz delovnih področij ministrstev lahko razberemo grob oris podatkov s področja vzgoje in 
izobraževanja, ki jih zbirajo ministrstva. Podatki, ki so predmet opazovanja, so podatki o udeležencih 
izobraževanja, podatki o izvajalcih – kadrih izobraževanja, podatki o zavodih in podatki o 
izobraževalnih programih, ki se izvajajo na zavodih. 
 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev je postavil temelje za konkretne korake in 
racionalizacijo poslovanja državne uprave. Koraki, ki vodijo do cilja, so: 
° Akcijski načrt (Akcijski načrt e-uprave do leta 2004, 2004), ki je usklajeval projekte razvoja 

informacijskih sistemov državnih organov, 
° Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, 2003), ki državne organe zavezuje, da 

za  vse informacije, ki so zbrane v bazah podatkov in niso opredeljene kot osebni podatki, 
ministrstva  omogočijo dostop prek spletišč; 

° Sklep vlade o odpravi administrativnih ovir, ki zavezuje državne organe, da od državljanov ne  
zahtevajo podatkov, ki jih lahko pridobijo iz drugih baz podatkov znotraj državne uprave; 

° Sklep vlade o Strateškem načrtu prikazovanja ministrstev na spletišču, ki zavezuje državne 
organe, da imajo vse informacije v standardizirani obliki prikazane na svojih spletiščih; 

° Teze za pripravo Zakona o obveznem povezovanju evidenc13, ki je v svoji zasnovi nalagal 
državnim organom obvezno povezovanje evidenc, tako da so podatki med seboj povezljivi prek 
zakonsko določenih identifikatorjev (EMŠO za fizične osebe, matična številka poslovnega 
subjekta in centroid = identifikator naslova, kjer se ta pravna oziroma fizična oseba nahaja). 

2.3.3.1. Ministrstvo za šolstvo in šport 
Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) opravlja naloge na področjih vzgoje, osnovnega, srednjega in 
višjega šolstva ter športa (Zakon o državni upravi, 2004).  
 
Ministrstvo je največji uporabnik podatkov iz slovenskega izobraževalnega prostora, saj za potrebe 
financiranja izobraževanja potrebuje vse podatke, ki kakor koli vplivajo na financiranje. Ministrstvo 
vodi evidence o številu udeležencev po programih in zavodih, vodi evidenco izvajalcev – kadrov v 
zavodih, vodi register zavodov in register programov. Navedene evidence so v različnih oblikah in 
tehnologijah nastajale od leta 1992. Leta 1999 je prišlo do pomembnega napredka, ko je bil potrjen  
strateški plan (Strateški plan informatizacije Ministrstva za šolstvo in šport, 1999), saj je bil takrat 
                                                
13 Teze za pripravo Zakona o povezovanju javnih evidenc so nastajale na nekdanjem Ministrstvu za informacijsko 

družbo, naloga je prešla na Ministrstvo za javno upravo.  
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potrjen spletni pristop k zbiranju podatkov iz zavodov. Strateški plan je pripomogel k  razvoju in 
integraciji evidenc tako, da smo na ministrstvu najprej zagotovili en sam register zavodov, programov 
in predmetov, na katerega so se povezale spletne aplikacije.  
 
Na sliki 10 je prikazana zgradba vzgoje in izobraževanja v Sloveniji v letu 2000. 
 
SLIKA 10: Zgradba vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 
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2.3.3.2. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo  
"Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je državni organ, ki opravlja naloge na 
področjih visokega šolstva, znanosti, raziskovanja, tehnologije, meroslovja in pospeševanja 
informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja 
dela na področju informacijske družbe." (Zakon o državni upravi, 39a.člen, 2004) MVZT za 
zagotavljanje financiranja visokega šolstva potrebuje podatke o študijskih programih, visokošolskih 
zavodih in udeležencih izobraževanja.  MVZT je  vpeto v slovenski izobraževalni prostor in mora v 
njem zagotavljati evidence študijskih programov, visokošolskih zavodov, evidence udeležencev in za 
zagotavljanje financiranja tudi evidenco izvajalcev – kadrov na visokošolskih institucijah. MVZT mora 
zagotavljati povezljivost podatkov po vertikali, saj se podatki o udeležencih, ki zaključujejo 
srednješolsko izobraževanje z maturo oziroma poklicno maturo, in udeleženci, ki zaključujejo 
višješolsko izobraževanje, pojavljajo kot pogoji za vpis v študijske programe visokega šolstva. 
Podatke o udeležencih in njihovih rezultatih mature oziroma poklicne mature, ki nastopajo kot vpisni 
pogoji, visokošolske prijavno-informacijske službe univerz pridobijo od Državnega izpitnega centra 
(DIC).   
 
SLIKA 11: Shema terciarnega izobraževanja v Republiki Sloveniji 

 
Legenda kratic: UNI – univerzitetni študij, VSŠ – visokošolski strokovni študij, VIŠ – višješolski strokovni študij, ECTS – European 

Credit Transfer System (Evropski prenosni kreditni sistem), KT – kreditna točka 
Vir: www.mvzt.gov.si 

2.3.3.3. Visokošolske prijavno-informacijske službe 
Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in samostojni visokošolski zavodi 
v skladu z  Zakonom o visokem šolstvu (ZVis, 2004) objavijo Razpis za vpis v prvi letnik v 
posameznem študijskem letu. Postopek prijave in preverjanja vpisnih pogojev  izvajajo visokošolske 
prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem. 
Prijavno-informacijske službe zberejo, pregledajo in razvrstijo prijave kandidatov za vpis v prvi letnik 
študija na visokošolske zavode in študijske programe. Kandidati morajo visokošolski-prijavno-
informacijski službi posredovati obrazec z osebnimi podatki in želje o vpisu na študijski program 
(prvo  mesto, drugo in tretje mesto), podatke o učnem uspehu in rezultatih mature oziroma poklicne 
mature pa prijavno-informacijski službi posreduje Državni izpitni center. Visokošolske prijavno-
informacijske službe za prvi prijavni rok izvedejo izbirni postopek in objavijo rezultate najkasneje do 
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27. julija in vsak kandidat prejme sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sledita še drugi in tretji 
prijavni rok. Visokošolski zavodi kandidate pisno povabijo k vpisu14. 
 
Sam vpisni postopek nakazuje veliko potrebo po povezljivosti podatkov, ki se nanašajo na 
udeležence izobraževanja (osebni podatki, podatki o zavodu, programu, uspehu) in jih obdelujejo 
Državni izpitni center, srednješolski zavodi, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Visokošolske prijavno- 
informacijske službe. Tu ne smemo pozabiti na podatke, ki jih potrebujejo še druge institucije, na 
primer Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ; status in socialni transferi), Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ; štipendije) …   

2.3.3.4. Zavod Republike Slovenije za šolstvo  
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike 
Slovenije (VRS). Zavod opravlja razvojno in svetovalno delo za področje predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za 
učence in v dijaških domovih ter vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami, za splošnoizobraževalne predmete, pa tudi v poklicnem in strokovnem izobraževanju 
pripravlja in sodeluje pri pripravi vzgojno-izobraževalnih programov, opravlja svetovalno delo za 
strokovne delavce ter za vodstva vrtcev in šol, pripravlja in izvaja programe stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja strokovnih delavcev. Zavod pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z Državnim 
izpitnim centrom (DIC), Andragoškim centrom Slovenije (ACS), Centrom za poklicno izobraževanje 
(CPI), Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).  
 
Zavod za opravljanje svojih nalog potrebuje podatke o vzgojnih in izobraževalnih programih, o 
zavodih in o izvajalcih – kadrih za zagotavljanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Pri tej nalogi 
sodeluje tudi z visokošolskimi institucijami, ki programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
izvajajo (pedagoški akademiji v Ljubljani in Mariboru), in z ministrstvom, ki financira izvajalce – 
kadre. V tej situaciji si Zavod in MŠŠ ne izmenjujeta podatkov, čeprav bi morale biti navedene 
evidence identične. 

2.3.3.5. Državni izpitni center  
Državni izpitni center (DIC) je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije. Center 
izvaja naloge na področju zunanjega preverjanja znanja učencev, vajencev, dijakov in odraslih 
(ZOFVI, 1996). 
 
"Center skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanj in potrjevanja standardov strokovnih 
znanj in spretnosti, organizira usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in 
potrjevanje, podeljuje licence članom komisij za preverjanje in potrjevanje, vodi evidence, za katere 
je pooblaščen z zakonom, spremlja delo komisij za preverjanje in potrjevanje in o svojem delu 
poroča ministru, pristojnemu za delo." (Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 9. člen, 2000) 
 
Center pripravlja, organizira in skrbi za izvedbo mature in poklicne mature (splošnoizobraževalni 
predmeti) in izpitov iz posameznih predmetov splošne mature, ki se upoštevajo pri izbiri kandidatov 
za vpis v visokošolske študijske programe. Z Zavodom RS za šolstvo sodeluje pri pripravi in skrbi za 
izvedbo skupinskega preverjanja znanja v 8. razredu osnovne šole, pripravlja in skrbi za izvedbo 
nacionalnih preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli, za razvoj metodologij in postopkov 
preverjanj in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti; podeljuje licence, vodi evidence in spremlja 
delo komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter pripravlja in izvaja izpite 
iz tujih jezikov za odrasle. 
 
                                                
14 Vsebina Sklepa Vlade Republike Slovenije o soglasju in vsebini razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe v 

študijskem letu 2005/2006, 14. seja  Vlade 28. 1. 2005. 
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Center med drugim ureja tudi izpitno in drugo gradivo, potrebno za izvedbo izpitov. Ureja in izdaja 
izpitne kataloge, zbirke in analize izpitnih nalog ter drugo gradivo za informiranje in pomoč 
kandidatom ter učiteljem pri pripravah na izpite; pripravlja in izvaja izobraževanje in usposabljanje za 
zunanje ocenjevanje in pripravo izpitnih nalog; razvija bazo podatkov za sistematično spremljanje 
kakovosti izpitov in ocenjevanja ter nudi strokovno, tehnično in administrativno podporo državnim 
komisijam (URL: http://www.ric.si/, 11. 12. 2005). 
 
Prav  zaradi funkcije, ki jo Center opravlja, je razvil svoj informacijski sistem in za svoje potrebe 
vzdržuje obsežno podatkovno bazo o udeležencih izobraževanja, zavodih, izvajalcih – kadrih in 
izpitih, ki jo polni z zbiranjem podatkov iz zavodov. Povezljivost podatkov z informacijskim sistemom 
ministrstva in sistemi vpisnih služb univerz ni zagotovljena v taki meri, da bi bil prenos podatkov 
avtomatiziran. Potrebni so prevajalniki.  

2.3.3.6. Center za poklicno izobraževanje  
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada  
Republike Slovenije in soustanovili Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Obrtna zbornica 
Slovenije (OZS). Center opravlja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo, usklajuje in povezuje 
interese države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZOFVI, 1996). 
 
Naloge Centra, ki jih predpisuje Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, so razvojno in 
svetovalno delo pri razvoju standardov na področju poklicnih kvalifikacij ter pri oblikovanju katalogov 
standardov strokovnih znanj in spretnosti. Te naloge so predvsem pripravljanje predlogov in 
čistopisov sprejetih katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, predlogi sprememb in 
dopolnitev katalogov standardov ter vodenje evidenc poklicnih kvalifikacij (Zakon o nacionalnih 
poklicnih kvalifikacijah, 8. člen, 2003). 
 
Center proučuje trg dela, pripravlja profile poklicev in poklicne standarde, razvija metodologije in 
pripravlja izobraževalne programe nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega 
strokovnega izobraževanja, uvaja izobraževalne programe, vrednoti zaključne izpite in poklicno 
maturo ter skrbi za izpopolnjevanje znanj učiteljev, strokovnih delavcev in mentorjev v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (URL: http://www.cpi.si/, 12. 12. 2005). 
 
Center za poklicno izobraževanje je razvil svoj informacijski sistem, ki vključuje podatkovne baze o 
poklicnih standardih, katalogih standardov strokovnih znanj za preverjanje in o izvajalcih postopkov 
preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.  
 
Center pri svojem delu sodeluje z Andragoškim centrom Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za 
zaposlovanje, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno 
zbornico Slovenije, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport 
in drugimi strokovnimi institucijami. Sodelovanje se navezuje predvsem na izobraževalne programe, 
udeležence izobraževanja in zavode, ki te programe izvajajo.  

2.3.3.7. Andragoški center Slovenije  
Andragoški center Republike Slovenije (ACS) je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike 
Slovenije. Center skrbi za razvoj, raziskovanje in svetovanje na področju izobraževanja odraslih; 
razvija metodologijo za pripravo programov za izobraževanje odraslih, razvija, organizira in izvaja 
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za andragoško delo; opravlja naloge, povezane 
s pripravo, uresničevanjem in spremljanjem izvajanja nacionalnega programa izobraževanja 
odraslih, razvija in vzdržuje informacijski sistem; pripravlja strokovne podlage za odločanje o 
zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih (ZOFVI, 1996). 
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Center s svojim poslanstvom izobraževanja odraslih uravnava razmerja na trgu delovne sile tako, da 
izboljšuje izobrazbeno in kulturno raven državljanov. Vsako leto izda publikacijo s podatki o 
programih izobraževanja in zavodih, ki te programe izvajajo. V publikaciji so predstavljeni 
javnoveljavni programi izobraževanja odraslih za pridobitev izobrazbe, ki jih izvajajo ljudske univerze 
in srednje šole (16 % celotne ponudbe), programi splošnega neformalnega izobraževanja (70 % 
celotne ponudbe) ter programi usposabljanja in izpopolnjevanja za delo (14 % celotne ponudbe), ki 
jih izvajajo pravne osebe z registrirano dejavnostjo izobraževanja odraslih (Brenk, 2006, str. 17).  
 
Center pri opravljanju svojih nalog sodeluje z Centrom za poklicno izobraževanje, Zavodom 
Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom 
za šolstvo in šport in drugimi strokovnimi institucijami. Sodelovanje je povezano predvsem z 
izobraževalnimi programi, udeleženci izobraževanja in zavodi, ki te programe izvajajo (Zakon o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 2003). 
 
Center je za svoje potrebe razvil informacijski sistem, ki vključuje podatkovne baze o programih 
izobraževanja odraslih in zavodih, ki te programe izvajajo. Njihov informacijski sistem ni povezan z 
bazami ministrstva in bazami drugih institucij, s katerimi sodeluje, čeprav za svoje delo potrebuje 
pregled nad vsemi izobraževalnimi programi in zavodi.   

2.3.3.8. Šola za ravnatelje  
Šola za ravnatelje (ŠR) je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije. Šola po 
programu šole za ravnatelje izobražuje in usposablja ravnatelje in kandidate za ravnatelje, izvaja 
ravnateljske izpite, skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje vodstvenih in drugih strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju, sodeluje z učiteljskimi zbori in izvaja svetovanje šolam in 
ravnateljem (URL: http://www.solazaravnatelje.si/, 17. 12. 2005). Šola za ravnatelje za opravljanje 
svojega dela potrebuje predvsem podatke o ravnateljih zavodov in zavodih, ki jih pridobi od 
Ministrstva za šolstvo in šport. 

2.3.3.9. Ministrstvo za notranje zadeve  
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) ima v svoji pristojnosti Centralni register prebivalstva (CRP), ki 
se mora polniti tudi s podatki o izobrazbi. Ob predpostavki, da se bodo podatki polnili avtomatsko in 
ažurno iz baz udeležencev, bo iz  analiz in statistik omogočen pregled nad izobrazbeno strukturo 
prebivalstva in možno planiranje trga delovne sile v Republiki Sloveniji. Prav tako ima MNZ pravico 
vpogleda v stanje vpisanih šoloobveznih otrok in sankcioniranje staršev, ki svojih otrok niso vpisali v 
obvezno osnovno šolo. Ta pregled je možen le ob primerjavi šoloobveznih otrok iz CRP-ja z bazo 
udeležencev – vpisanih otrok v prvi razred osnovne šole. Trenutno te analize ni mogoče opravljati 
avtomatsko, naš cilj pa je, da se bodo podatki o zaključeni osnovnošolski izobrazbi in pridobljeni 
srednješolski oziroma višješolski izobrazbi neposredno prenesli v CRP, identifikator udeležencev bo 
EMŠO, identifikator izobrazbe pa bo določen, ko bo delo zaključila medresorska skupina za pripravo 
Klasifikacijskega sistema izobraževanja15.  
 
V skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, 2002) na ministrstvu deluje 
Urad za plače v javnem sektorju, kateremu mora vsak zavod, ki je financiran iz javnih sredstev, 
poročati za vsakega zaposlenega posebej vse podatke o plači. Šolski kadrovski informacijski sistem 
(ŠKIS) se uporablja za izračun plačnih količnikov za vse izvajalce – kadre v šolstvu na vseh zavodih 
osnovnega, srednjega in višjega strokovnega šolstva. ŠKIS, ki je v fazi prenove (iz tehnologije 
odjemalec/strežnik prehajamo na spletno tehnologijo), bo omogočil zavodom avtomatsko 
posredovanje podatkov na Urad za plače v javnem sektorju. 
                                                
15 Klasifikacijski sistem izobraževanja pripravlja medresorska delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki MŠŠ, MVZT 

in SURS. Skupina je pripravila gradivo Razvojna vprašanja statistike: Zasnova klasifikacijskega sistema izobraževanja 
v Sloveniji, marec 2005. 
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2.3.3.10. Ministrstvo za zdravje  
Ministrstvo za zdravje (MZ) je dolžno skrbeti za preventivne preglede otrok in ima v svoji zakonodaji 
pravico do pridobivanja podatkov o šolajoči mladini za izvedbo sistematskih zdravstvenih pregledov. 
Za to potrebujejo podatke o udeležencih po starosti in zavodih, da lahko načrtujejo sistematske 
preglede. Zaenkrat pridobivajo podatke o udeležencih neposredno iz zavodov in ne z elektronsko 
izmenjavo podatkov. 

2.3.3.11. Ministrstvo za finance  
Ministrstvo za finance (MF) je zadolženo med drugim tudi za izvrševanje proračuna. Ker so izvajalci 
– kadri, ki so zaposleni na zavodih, financirani iz državnega proračuna, potrebuje MF podatek o 
sredstvih, ki jih mora prenakazati na zavode. Za transfere sredstev na MF potrebujejo tako podatke o 
zavodih kot tudi podatke o izvajalcih – kadrih in o materialnih sredstvih, ki jih zavodi pridobijo na 
podlagi števila vpisanih udeležencev (normativi in standardi).  

2.3.3.12. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je zadolženo med drugim tudi za socialne 
transfere, ki so povezani z izobraževanjem posameznikov, kot so štipendije, subvencije za bivanje, 
prehrano in prevoz, otroški dodatki, starševske pokojnine, ipd. MDDSZ ima rezervirana  proračunska 
sredstva za socialne transfere, za njihovo racionalno in transparentno porabo bi morali redno, 
mesečno preverjati statuse udeležencev izobraževanja, ki so prejemniki subvencij. Pravice, ki 
izhajajo iz rednega opravljanja šolskih in študijskih obveznosti, se ne preverjajo sproti, saj ni 
centralne baze udeležencev izobraževanja, ki bi omogočala poizvedbe tipa EMŠO + status.  
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ima neposreden vpliv na trg dela, kjer se po zaključku 
izobraževanja pojavijo udeleženci. Prav zaradi vodenja politike na področju trga dela bi bilo zelo 
pomembno, da bi za vsakega državljana vedeli, kakšna je njegova izobrazba,  kakšni so trendi in za 
katera področja so viški oziroma manjki delovne sile. Ministrstvo prek Centra za poklicno 
izobraževanje, Andragoškega centra Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Obrtne 
zbornice Slovenije (OZS) ter Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje  izvaja svetovalno vlogo in 
vpliva na delo navedenih institucij.  
 
Poklic je delo, ki ga opravljaš, za opravljanje le-tega potrebuješ izobrazbo, kar pomeni, da so poklicni 
standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije in nomenklatura poklicev neločljivo povezani z 
izobraževalnim sistemom, pa naj bo to izobrazba, ki jo posameznik dobi na formalen, neformalen ali 
informalen način. 

2.3.3.13. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje   
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada 
Republike Slovenije. Dejavnost Zavoda opredeljuje zakon (Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, 1991) in se nanaša na področja zaposlovanja, izobraževanja, štipendiranja in 
zavarovanja za primer brezposelnosti.  
 
Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, štipendisti in prosilci za študentska 
posojila, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne 
institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost (URL: http://www.ess.si/, 
26. 12. 2006).  
 
Zavod pri svoji dejavnosti poleg ostalih zakonov upošteva tudi šolsko zakonodajo, saj izvaja poklicno 
usmerjanje, svetovanje in izobraževanje. Za izvajanje vseh teh dejavnosti potrebuje podatke o 
udeležencih, ki nameravajo nadaljevati izobraževanje na srednješolskih programih, o udeležencih, ki 
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so izobraževanje prekinili, o udeležencih, ki so prosilci za štipendije in seveda o vseh izobraževalnih 
programih in zavodih.  
 
Zavod je zaradi navedenih dejavnosti in tudi zgodovinskih razlogov skrbnik Šifranta poklicne oziroma 
strokovne izobrazbe, ki se uporablja za zaposlovanje kot orodje za evidentiranje nazivov poklicne 
oziroma strokovne izobrazbe, pridobljenih po uspešno zaključenem izobraževanju v javnoveljavnih 
programih.  
 
Obstoječi Šifrant poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki je v uporabi pri vseh pravnih osebah, 
zaradi že izvedenih in načrtovanih sprememb Zakona o visokem šolstvu in bolonjskih procesov 
nujno potrebuje prenovo. Spremembe šifranta bodo imele velik vpliv na obstoječe aplikacijske 
rešitve, zato bo pri uvedbi sprememb potrebno širše soglasje in sodelovanje Zavoda RS za 
zaposlovanje, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Statističnega urada RS in zbornic.   
 
Ko bo ta korak storjen, bo treba zagotoviti Zavodu dostop do baz MŠŠ in MVZT in drugih baz s 
področja izobraževanja in poklicnega usposabljanja. 

2.3.3.14. Statistični urad Republike Slovenije  
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) oziroma državna statistika je strokovno neodvisna 
institucija, ki izvaja nacionalni program statističnih raziskovanj. Državna statistika zagotavlja 
organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti podatke o stanju in gibanjih na 
ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. 
Državna statistika zagotavlja izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije s 
posredovanjem in izmenjavanjem statističnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami (Zakon o državni statistiki, 1995).  
Zakon o državni statistiki med drugim določa: 
° temeljna načela delovanja državne statistike, ki jih izvaja Statistični urad, 
° organizacijo in položaj izvajanja dejavnosti državne statistike, 
° programiranje statističnih raziskovanj, 
° metodološke osnove statističnih raziskovanj, obveznosti organov, ki vodijo registre in evidence 

podatkov, 
° zbiranje, obdelavo in shranjevanje podatkov, 
° zaščito ter uporabo in posredovanje podatkov in 
° mednarodno statistično sodelovanje. 
 
Zakonski okvir je postavil temelje za to, da Slovenija postane registrsko usmerjena država, temelječa 
na registrih in enotnih identifikacijah (EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, centroid), ki so 
poleg standardnih klasifikacij infrastrukturna osnova za administrativne in statistične registre. V 
Sloveniji imamo še sedem let časa, da uredimo in povežemo registre državnega pomena in popis 
leta 2012 ne bo več potreben, kot je to že praksa v nordijskih državah, po katerih se zgleduje 
državna statistika. 
 
Skupno podatkovno infrastrukturo statističnih raziskovanj sestavljajo registri, klasifikacije in 
nomenklature. Rezultati raziskovanj so podatki, informacije in poročila (Schlamberger, 1996, str. 
155). Statistični urad je zadolžen za standardne klasifikacije in njihovo uporabo, ki je v 
administrativnih zbirkah podatkov obvezna in vpliva na kakovost, usklajenost in povezljivost 
podatkov v administrativnih evidencah. Pomembni klasifikaciji za področje izobraževanja sta 
Standardna klasifikacija dejavnosti in Standardna klasifikacija poklicev. V nastajanju je Klasifikacijski 
sistem izobraževanja, ki bo z uredbo Vlade postal standardna klasifikacija in bo postavil temelje za 
poenotenje razumevanja kazalcev izobraževanja in povezljivost podatkov o izobrazbi za vse 
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institucije in registre, ki vsebujejo podatke o izobrazbi. Ker je pri poslovnih subjektih v uporabi veliko 
različnih šifrantov izobrazbe po stopnjah, ki so nastali na podlagi nikoli sprejetega družbenega 
dogovora iz SFRJ (Družbeni dogovor o enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne 
izobrazbe, 1980), bo potrebno veliko naporov in časa, da se bo nova klasifikacija, ki nastaja v 
medresorski delovni skupini, vključila v poslovne procese vseh. Klasifikacija bo posegla v 
pojmovanje izobrazbe in na njeni podlagi bo lahko nastal urejen register vzgojnih, izobraževalnih in 
študijskih programov po vsej vertikali (vseživljenjsko učenje). 
 
Statistični urad je poleg Ministrstva za šolstvo in šport največji uporabnik podatkov iz slovenskega 
izobraževalnega prostora, saj na letni ravni izvaja obsežne poizvedbe o udeležencih izobraževanja 
po vsej vertikali in o zavodih, ki izobraževanje izvajajo (vse pravne osebe, ki imajo v svoji dejavnosti 
tudi izobraževanje po SKD-ju in ne samo tisti, ki izvajajo javnoveljavne programe).  

2.3.3.15. Gospodarska zbornica Slovenije  
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je samostojna strokovno-poslovna organizacija, ki v svoje 
članstvo vključuje podjetja, banke, zavarovalnice ter druge pravne osebe, fizične osebe ter kmetijske 
in gospodarske zadruge, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo sedež v Republiki Sloveniji. 
Delo zbornice je določeno z zakonom (Zakon o gospodarski zbornici Slovenije, 2003). Zbornica za 
razvijanje tržnega gospodarstva, svobodnega podjetništva in spodbujanja konkurence med drugim 
organizira tudi izobraževanje in usposabljanje.  
Na področju izobraževanja Zbornica skrbi za: 
° organizacijo in razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja, 
° organizacijo in izvedbo tečajev in seminarjev, 
° pridobivanje in potrjevanje kvalifikacij (URL: http://www.gzs.si/, 28. 12. 2005). 
 
Na delovanje Zbornice na področju izobraževanja vplivajo zakoni, ki urejajo področje izobraževanja 
(Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996; Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju, 1996; Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 2000). S temi zakoni si je prek 
Zbornice gospodarstvo zagotovilo pravne podlage za sodelovanje v procesu oblikovanja poklicnega 
in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Sodelovanje zbornice in združenj zagotavlja, da bodo 
v izobraževalnih programih tiste vsebine, ki jih gospodarstvo potrebuje.  
 
Zbornica tudi ugotavlja potrebe po kadrih za posamezne dejavnosti, sodeluje pri pripravah 
klasifikacije poklicev16 in poklicnih standardov, ki so podlaga za izobraževalne programe in 
nacionalne poklicne kvalifikacije (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 1996).  
 
"Poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za 
opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti." 
(Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 2. člen, 2000) 
 
Zbornica skrbi za organizacijo izvajanje dualne organizacije poklicnega izobraževanja vajeništva, za 
izpolnjevanje učnih pogodb med udeleženci izobraževanja in delodajalci ter zavodom – poklicno 
šolo, kjer se izvaja praktični del izobraževanja. Zbornica organizira in izvaja sistem delovodskih in 
poslovodskih izpitov s katerimi se pridobi poklicna oziroma strokovna izobrazba (Zakon o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju, 1996). 
 
Zbornica pri svojem delu sodeluje z MDDSZ, ZRSZ, CPI, ACS in drugimi institucijami. Za svoje 
potrebe ima GZS zgrajen informacijski sistem, ki se razen Centra za poklicno izobraževanje ne 

                                                
16 Nomenklatura poklicev obsega seznam poklicev, raven zahtevnosti dela in tipična dela v okviru posameznega poklica,  

o čemer govori 11. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ZPSI, Uradni list RS, št. 12/1996, 86/2004. 
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povezuje z drugimi informacijskimi sistemi. Zbornica potrebuje za svoje delo podatke o programih, 
zavodih (učna delovna mesta) in udeležencih, za kar bi morala imeti povezavo z bazami Ministrstva.  

2.3.3.16. Obrtna zbornica Slovenije   
Obrtna zbornica Slovenije (OZS) je samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija, ki 
v svoje članstvo vključuje vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki 
Sloveniji kot obrtno dejavnost (URL: http://www.ozs.si/, 28. 12. 2005).  
 
Zbornica sodeluje v izobraževalnem procesu nižjega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, 
poklicnotehniškega ter višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter razvija sistem dopolnilnega 
izobraževanja odraslih za potrebe gospodarstva in negospodarstva. "Zbornica izvaja javna 
pooblastila,  kot so: 
° vodenje obrtnega registra kot centralno informatizirano bazo podatkov, 
° ugotavlja usposobljenost obratovalnic za izobraževanje in izdaja mnenja, 
° vodi register obratovalnic, v katerih se izobražujejo vajenci, ter register oseb, ki so pooblaščene 

za njihovo izobraževanje, 
° organizira in vodi vmesne preizkuse vajencev in praktični del zaključnega izpita vajencev, 
° izvaja svetovanje in nadzor nad praktičnim izobraževanjem vajencev, 
° organizira in vodi mojstrske izpite, 
° vodi register izdanih spričeval o opravljenem mojstrskem izpitu." (Statut Obrtne zbornice 

Slovenije, 9. člen, 2004)  
 
Zbornica v sodelovanju s CPI, MŠŠ in MDDSZ pripravlja spremembe na področju izobraževanja, in 
sicer izenačevanje izobrazbenega standarda (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 
1996) za šolsko in dualno organizacijo pri pripravi izobraževalnih programov nižjega in srednjega 
poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja.  
 
Spremembe so vpeljale modularno zasnovo izobraževanja, ki povezuje teorijo in prakso in uvaja 
projektne in problemske načine izobraževanja. Poskusno se že izvaja modul skupnega izvajanja 
programov srednjega poklicnega izobraževanja na področju strojništva in gradbeništva.  
 
Zbornica skrbi za povezovanje šolskega in delovnega okolja, saj ima v svojem registru 7000 učnih 
mest (trenutno opravlja izobraževanje le 1000 delodajalcev s 1500 vajenci). V sodelovanju z MŠŠ 
sta poskusno vzpostavljena že dva medpodjetniška izobraževalna centra, in sicer v Velenju in 
Novem mestu, ki bosta s poenotenjem sistema poklicnega izobraževanja pospešila povezavo med 
sfero dela  in sfero izobraževanja (URL: http://www.ozs.si/, 28. 12. 2005). 
 
Te spremembe potekajo vzporedno s prenovo financiranja izobraževanja in prenovo programov, saj 
bo sfera dela samostojno oblikovala 20-odstotni delež kurikuluma, ki bo sooblikovan v skladu s 
potrebami regije oziroma okolja, ostali del bo še vedno predpisan in enak za območje Republike 
Slovenije. 

2.3.3.17. Geodetski uprava Republike Slovenije  
Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) ni neposredno povezana z zbiranjem podatkov o 
izobrazbi, ima pa v svoji pristojnosti Register prostorskih enot (RPE), kjer so zabeleženi vsi naslovi 
vseh pravnih in fizičnih oseb v Republiki Sloveniji. Register je poenoten za vso državo, njegova 
uporaba je priporočena za organe državne uprave in širše in obvezna za centralni register 
prebivalstva (CRP), poslovni register Slovenije (PRS), davčni register, sodni register in statistične 
registre. Geodetska uprava posodablja bazo RPE in s tem vpliva na ažurnost podatkov tako fizičnih 
kot pravnih oseb v Republiki Sloveniji. Element – identifikator, ki natanko opredeljuje naslov pravne 
oziroma fizične osebe na območju Republike Slovenije, je centroid. 



 

 31

SLIKA 12: Povezave med RPE, CRP, PRS, davčnim registrom in statističnimi registri 
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2.3.4. Obdelave podatkov  
Vse navedene institucije tako ali drugače obdelujejo podatke v skladu s funkcijami, ki jih institucije  
opravljajo. Vsaka institucija ima s svojo zakonodajo predpisana področja uporabe podatkov, 
predpisane analize in statistike, ki jih izvajajo nad podatki. Presečna množica podatkov so 
udeleženci, ki prehajajo med ravnmi izobraževanja, vzgojni, izobraževalni in študijski programi, 
pogoji za prehode med ravnmi izobraževanja, zavodi in izvajalci – kadri, ki programe izvajajo, nazivi 
izobrazbe in po zaključku izobraževanja nastop udeležencev na trgu delovne sile, kjer konkurirajo s 
pridobljenimi kompetencami, spretnostmi in znanji, ki so jih pridobili med izobraževanjem.  
 
Vse institucije imajo (naj bi imele) svoja metodološka načela za vodenje raziskav in opazovanje 
pojavov. Vse institucije imajo vzpostavljene svoje administrativne zbirke podatkov, ki jih vodijo in 
vzdržujejo, zbirajo in obdelujejo, shranjujejo in izkazujejo rezultate raziskovanj. 
 
Na obdelave ''istih'' podatkov zaradi različnih potreb vplivajo različne metodologije, kar pomeni, da je 
primerljivost podatkov in njihova povezljivost vsaj otežena, če že ne vprašljiva. Uradni posredovalec 
informacij v državi je SURS. Zaradi načina zbiranja podatkov se lahko zgodi, da zajem podatkov s 
Statističnega urada zaostaja in so podatki, ki jih imajo druge institucije, bolj ažurni, niso pa uradni. 
 
Nekatere institucije, ki podatke zbirajo, so se medsebojno bolj povezale in sodelujejo pri izmenjavi 
podatkov, zagotavljajo povezljivost, druge institucije zaradi različnih razlogov (zgodovinskih, 
finančnih, …) podatkov še ne izmenjujejo in jih zbirajo iz zavodov in od udeležencev ločeno vsaka 
posebej. Na sliki 13 je primer obstoječih in možnih povezav institucij, ki zbirajo kadrovske podatke iz 
vzgojno-izobraževalnih zavodov. Večina podatkov je še vedno posredovana s papirnimi vprašalniki, 
trenutno se MŠŠ in SURS dogovarjata za neposredno izmenjavo celotne kadrovske evidence. Ob 
uspešnem dogovoru bodo papirni obrazci, ki jih zavodi posredujejo na SURS, v naslednjem šolskem 
letu ukinjeni. 
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SLIKA 13: Posredovanje kadrovskih podatkov iz zavodov v institucije, ki te podatke zbirajo  

Statistični urad 
Republike Slovenije

Ministrstvo za   
notranje 
zadeve

Ministrstvo
 za  finance

Ministrstvo za 
šolstvo in šport

Davčna 
uprava 

Republike 
Slovenije

Agencija 
Republike 

Slovenije za 
javnopravne 
evidence in 

storitve

Srednje 
šole

Osnovne 
šole

Višje 
strokovne 

šole

Vrtci

Glasbene 
šole

Dijaški 
domovi,

Zavodi za 
mladino   s 
posebnimi 
potrebami

Baza kadrov 
posamezne

 šole

Urad za 
plače v 
javnem 
sektorju

Urad za plače v  
javnem sektorju, 

individualni podatki za 
planiranje proračuna

Davčna uprava RS
individualni podatki o  

plačah zaposlenih

SURS  statistična  
baza  kadrov

Baza
šole 

y

Baza
šole 

x
Baza
šole 

n

MŠŠ centralna 
baza kadrov

Obstoječa
povezava

Možna
povezava

 
 

Na sliki 14 so prikazane obstoječe in možne povezave podatkov o udeležencih med zavodi, ki te 
podatke zbirajo. Posamezni udeleženec opravlja zunanje preverjanje znanja za potrebe vpisa na 
srednješolsko raven izobraževanja oziroma poklicno/splošno maturo za vpis na študijske programe. 
Del podatkov morajo udeleženci sami prenesti na zavode, ki izvajajo programe, na katere se želijo 
vpisati, večina ostalih podatkov pa se prenaša avtomatsko. Tu je pomembna vloga DIC, ki izvaja 
zunanje preverjanje znanja in poklicno/splošno maturo ter rezultate posreduje osnovnošolskim 
zavodom oziroma vpisnim službam univerz. Pogoj za odpravo posredovanja papirnih obrazcev je 
poenotenje registra zavodov in programov na državni ravni.  
 
SLIKA 14: Posredovanje podatkov o udeležencih med zavodi, ki te podatke zbirajo  

Ministrstvo za 
šolstvo in 

šport

Srednje 
šole

Osnovne 
šole

Zavodi za 
mladino   s 
posebnimi 
potrebami

Baza 
udeležencev 
posamezne

 šole

Obstoječa
povezava

Možna
povezava

Univerza v  
Mariboru

Baza 
udeležencev, 
ki so opravili 

maturo

Statistični 
urad 

Republike 
Slovenije

SURS  
statistična  

baza  
udeležencev

Baza 
udeležencev 
zaključek OŠ 

Vpisna 
služba 

UNI-MB

Univerza 
na 

Primorskem

Univerza  v  
Ljubljani

Vpisna 
služba 
UNI-LJ Vpisna 

služba UNI
Primorska

Baza 
udeležencev 
zaključek SŠ 

Državni izpitni 
center

MŠŠ vpisna baza 
udeležencev

Baza
šole 

x

Baza
šole 

n

Baza
šole 

y
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2.3.4.1. Obdelave podatkov na Ministrstvu za šolstvo in šport 
Ministrstvo je v letih 1996–2005 petkrat spremenilo svojo organizacijsko strukturo. Določene 
informacijske rešitve, ki so nastajale v času, so bile izraz trenutnih prednostnih nalog takratnih politik. 
Leta 2002 je še prejšnje Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izvedlo projekt prenove poslovnih 
procesov, s poudarkom na upravnih in finančnih procesih, da bi optimizirali poslovne procese in 
racionalizirali poslovanje ministrstva. Trenutna organiziranost Ministrstva za šolstvo in šport ter 
predhodne organizacijske sheme so prikazane v Prilogi 3.  
 
Vsi predlogi projekta prenove poslovnih procesov niso bili izpeljani, ker bi temeljita sprememba v 
organizacijski strukturi zahtevala kar nekaj stroškov, rešitev prostorskih problemov in temeljito 
prerazporedila sodelavce ministrstva, česar pred volitvami ni pripravljen storiti nihče.  
 
Čeprav so analize in statistike nad podatki pomembne, je največja teža obdelav podatkov še vedno 
financiranje zavodov. Na ministrstvu so do leta 2004 sektorji za osnovno, srednje in višje šolstvo 
vsak posebej izvajali obdelave17 za potrebe plačnega sistema, medsebojnega sodelovanja ni bilo, 
dokler leta 2003 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ni posegel v poslovanje ministrstva in 
vplival na drugačno organiziranost, kar je sovpadalo s predlogi projekta prenove poslovnih procesov. 
Šele nova sistemizacija, ki velja od prvega aprila 2005, je posodobila organizacijsko strukturo na 
področju financiranja zavodov tako, da celotno plačno vertikalo na ministrstvu  pokriva samostojna 
organizacijska enota Finančne službe, kar pomeni racionalizacijo poslovnih procesov, saj sektorji 
posebej več ne obračunavajo plač. 
 
Obdelave podatkov na ministrstvu potekajo s pomočjo orodij – računalniških programov, ki jih 
uporabljajo direktorati, sektorji, službe in Služba za informatiko Ministrstva za šolstvo in šport.  

2.3.4.2. Računalniške aplikacije, ki se uporabljajo na ministrstvu in zavodih 
Register zavodov, programov in predmetov je centralna aplikacija, ki vsebuje bazo vseh zavodov, 
vseh programov in predmetov, za katere je zadolženo MŠŠ18. Register vsebuje vse (nam trenutno 
znane) šifrante, ki jih potrebujejo ostale aplikacije za normalno delovanje, tako se nanj navezujejo 
aplikacije ŠOL-S in Sistemizacija SŠ ravni, OR-poročilo in Sistemizacija OŠ ravni, Sokol, Inšpekcijski 
postopek in WEB registri. Ostale aplikacije (Štipendije, Pripravništvo in strokovni izpiti, Napredovanja 
v naziv, Rega, ŠKIS, Vpis, Evidenca učencev) imajo še lastne šifrante, vendar bodo v letu 2006 
povezane z registri, tako da na MŠŠ ne bo več podvojenih šifrantov. Aplikacija registri je narejena v 
.NET tehnologiji, podatki so skladiščeni v bazi Oracle 9.i. Aplikacija ima integrirane tri module, in 
sicer Razvid zavodov, ki omogoča vpis zavodov v informatizirano knjigo razvida in vsebuje vse 
podatke o zavodih in programih, Razpis za vpis v srednješolske programe, ki zajema ažuriranje 
zavodov in programov ter omogoča pripravo gradiva za vsakoletni razpis za vpis in distribucijo vsem 
udeležencem, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje, in Modul za urejanje zavodov, 
programov in predmetov, za izpise in administriranje šifrantov, za ažuriranje in arhiviranje podatkov 
znotraj posameznega šolskega leta.  
 

                                                
17 Zaradi različnega tolmačenja istih določb ZOFVI je bila metodologija obračuna plač na sektorjih za osnovno, srednje in 

višje strokovno šolstvo različna, kar je povzročilo nastanek dveh plačnih sistemov (osnovno šolstvo PIK – plače in 
kadri iz leta 1999, srednje šolstvo ŠKIS – šolski kadrovski informacijski sistem iz leta 1996, plače na višjem šolstvu 
niso bile podprte z informacijskim sistemom). Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002, 
72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, ZSJPS-UPB4 70/2005)  in Uredba Vlade Republike Slovenije o Enotni 
metodologiji obračuna plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 122/2005) sta zato dosegla poenotenje, ki na 
ministrstvu ni bilo možno! 

18 Baza vsebuje vse visokošolske zavode, za katere je v sedanji organiziranosti Vlade RS odgovorno Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, vendar ne vsebuje visokošolskih študijskih programov, ker se do razdružitve 
ministrstva nismo uspeli dogovoriti o skrbništvu in vsebinskem vzdrževanju baze.  
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Identifikator posameznega zavoda je matična številka zavoda, urejena z uredbo (Uredba o vodenju 
in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije,1995) in metodologijo (Metodološko gradivo za vodenje 
poslovnega registra Slovenije, 2002). Programi in predmeti bodo v šolskem letu 2005/2006 dobili 
enolične evidenčne številke, tako da bodo enolično določeni za uporabo v vsem slovenskem 
izobraževalnem prostoru.   
 
Web registri  (URL: http://mszs.ks-con.si/Registriweb/registri.aspx , 12. 03. 2006) je spletni vmesnik, 
ki najširši javnosti omogoča vpogled v Register zavodov, programov in predmetov in je aktivno 
povezan z bazo Registri. Funkcionalno zadošča potrebam udeležencev, njihovim staršem ter 
zavodom in kadrom, saj omogoča iskanje zavodov in programov znotraj občinskih in meja statističnih 
regij 19 Slovenije. 
 
Inšpekcijski postopek je aplikacija za podporo vodenja postopkov na Inšpektoratu Republike 
Slovenije za šolstvo in šport, spremljanje postopkov in sprotni sintetični vpogled v podatke, 
statistične obdelave in poročila. V letu 2005 je bila aplikacija nadgrajena s povezavo na registre, 
potrebne so še povezave s kadrovsko evidenco in evidenco udeležencev. 
 
SLIKA 15: Aplikacije Ministrstva, ki črpajo podatke iz Registra zavodov, programov in predmetov 

RPE

Register 
zavodov,

programov in 
predmetov

PRS

OR  poročilo za OŠ, 
GŠ, OŠPP  in zavode 

za  mladino  s 
posebnimi  potrebami

OŠ  sistemizacija

ŠOL-S obrazec

SŠ  sistemizacija

ŠOL-dijaški  domovi

WEB  registri

Inšpekcijski  postopek

Legenda:
RPE  register  prostorskih  enot,  upravljalec  registra  je  Geodetska uprava  Republike  Slovenije  GURS
PRS  poslovni   register  Slovenije,  upravljalec  registra  je  Agencija  za  javne  prihodke  AJPES
Register  zavodov,  programov  in  predmetov,  upravljalec  registra  je  Ministrstvo  za  šolstvo  in  šport  

 

2.3.4.2.1. Aplikacije, ki delujejo nad kadrovsko evidenco 
Ministrstvo je v vsem obdobju delovanja in zagotavljanja javnih finančnih sredstev za izvajanje 
dejavnosti vzgoje in izobraževanja zbiralo podatke o kadrih. Najprej so se podatki zbirali ročno z 
obrazci, nato je leta 1996 vodstvu MŠŠ sklenilo, da je treba posodobiti zbiranje kadrovskih podatkov, 
na podlagi katerih bi zavodi pridobili sredstva za financiranje dejavnosti. Razvoj aplikacije in 
zagotavljanje komunikacijsko informacijske infrastrukture je proces, ki se je začel leta 1996 in še 
traja, saj se tehnološke novosti  prepletajo z zakonskimi novostmi. 
 
Šolski kadrovski informacijski sistem (ŠKIS) pokriva kadrovski in plačni del informacijskega sistema 
ministrstva od leta 1996, od leta 2004 pa je skupen za vertikalo od osnovnega, prek srednjega do 
višjega strokovnega šolstva. Leta 2000 je bil ŠKIS prvič posodobljen, v letu 2005 prehaja iz 

                                                
19 V Republiki Sloveniji je trenutno 12 statističnih regij (Pomurska, Podravska, Koroška,  Savinjska,  Zasavska , 

Spodnjeposavska, Dolenjska,  Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška in Obalno-kraška statistična 
regija). 
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tehnologije strežnik/odjemalec v spletno tehnologijo in se bo preimenoval v kadrovsko-plačni 
informacijski sistem (KPIS) . 
Napredovanja v nazive – Templar je aplikacija, ki je namenjena vodenju evidence o predlogih in 
realizaciji napredovanj izvajalcev – kadrov v šolstvu v nazive mentor, svetovalec in svetnik, vodenju 
evidence o podelitvi naziva, evidentiranju pošte in povratnice ter pripravi različnih izpisov o 
podeljenih nazivih učiteljem. Aplikacija je funkcionalno povezana z evidenco izvajalcev – kadrov v 
sistemu ŠKIS.  
 
Pedagoške štipendije je aplikacija, ki zagotavlja evidenco prejemnikov republiških štipendij, ki se 
izobražujejo za učitelje. Aplikacija med drugim omogoča preverjanje izpolnjevanja študijskih 
obveznosti prejemnikov štipendij in prenos sredstev za štipendije na transakcijske račune 
prejemnikov. Identifikatorja prejemnikov štipendij sta EMŠO in davčna številka. Aplikacija bo v letu 
2006 modularno povezana v sistem ŠKIS. 
 
Študijske pomoči so namenjene subvencioniranju šolnin za nadaljnje izobraževanje učiteljev in 
drugih strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih vrtcih in šolah. Identifikatorja prejemnikov študijskih 
pomoči sta EMŠO in davčna številka. Aplikacija je povezana z evidenco kadrov v sistemu ŠKIS. 
 
Pripravništvo in strokovni izpiti  je aplikacija za vodenje evidence pripravnikov na področju vzgoje in 
izobraževanja. Aplikacija administrira podatke o pripravniku, njegovi pedagoško-andragoški izobrazbi 
in postopku opravljanja strokovnega izpita. Aplikacija bo v letu 2006 modularno povezana v sistem 
ŠKIS. 
 
Strospop je aplikacija za vodenje evidence udeležencev stalnega in izrednega strokovnega 
izpopolnjevanja, ki je razpisano vsako leto v Katalogu strokovnega spopolnjevanja, katerega 
izdajatelj je MŠŠ. Aplikacija omogoča administriranje podatkov o udeležencih strokovnega 
izpopolnjevanja in programih. Sestavljena je iz prijave podjetij na razpis izvajanja strokovnega 
izobraževanja, spremljanja razpisa za izvajanje strokovnega izobraževanja in analize prijav na 
razpis. Nameščena je na Pedagoški fakulteti v Mariboru, Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na MŠŠ in 
na ZRSŠ. Uporabniki aplikacije so lahko vse izobraževalne ustanove, ki izvajajo strokovno 
izpopolnjevanje učiteljev in strokovnih delavcev na zavodih, in institucije, ki nadzirajo izvajanje 
strokovnega spopolnjevanja. Strospop in Katis se bosta v letu 2006 združila v spletno aplikacijo in 
podatkovno povezala v sistem ŠKIS. 
 
Katis je spletni katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev in strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju za posamezno šolsko leto. Katalog vsebuje (URL: 
http://portal.mss.edus.si/katis/ , 14.11.2005): 
° programe za izpopolnjevanje izobrazbe, ki dajejo novo kvalifikacijo in pridobitev ustrezne 

izobrazbe za poučevanje določenega predmeta, 
° predpisane programe, ki imajo status prednostnih programov usposabljanja za dosego ciljev pri 

novih učnih načrtih oziroma prenovljenih programih, 
° posodobitvene programe, namenjene posodabljanju strokovnega znanja, 
° programe za učiteljske zbore, 
° programe za profesionalni razvoj (v letu 2005 razpisani prvič), usklajene z evropskimi 

usmeritvami izobraževanja učiteljev.  
 
Aplikacija je bila v letu 2003 prenesena na MŠŠ z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo skupaj s 
sodelavci zavoda. Katalog programov je javen in odprt. Za vnos programov potrebujejo ponudniki 
programov geslo. V letu 2006 se bodo vsa zainteresirana podjetja na odprtem delu aplikacije prijavila 
za pridobitev certifikata iz CA MŠŠ. Katalog programov  se navezuje na ponudbe programov, ki jih 
nudijo ZRSŠ, CPI, ACS, ŠR, RIC, CŠOD in projekt RO Računalniško opismenjevanje.  
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Rega je aplikacija za vzdrževanje registra športnikov z licenco in športnih delavcev, ki jo uporabljajo 
na Direktoratu za šport na MŠŠ. 
  
Plače in kadri (PIK) je bila aplikacija za zajem kadrovskih in plačnih podatkov za raven osnovnega 
šolstva. Iz produkcije je šla konec šolskega leta 2003/2004 zaradi uvedbe zakona (Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju, 2002). Iz baze PIK smo prenesli vse osnovnošolske uporabnike z vsemi 
obstoječimi podatki na posodobljen ŠKIS, ki je omogočal obračun tudi za osnovnošolsko raven.  
 
SLIKA 16: Aplikacije, ki so povezane z evidenco kadrov  oziroma aplikacijo ŠKIS  

RPE

IZVAJALCI
–

KADRI

CRP

Štipendije

ŠKIS

KPIS

WWW  podpora  ŠKIS  

KATIS

Legenda:
RPE  register  prostorskih  enot,  upravljalec  registra  je  Geodetska uprava  Republike  Slovenije  GURS
CRP  centralni  register  prebivalstva,  upravljalec Ministrstvo  za  notranje  zadeve
IZVAJALCI – KADRI evidenca  izvajalcev – kadrov  na  zavodih  s  področja  vzgoje  in  izobraževanja

Strokovni  izpiti

Pripravništvo

Študijske  pomoči

Strospop

Napredovanja  v  naziv

 
 

2.3.4.2.2. Aplikacije, ki delujejo nad evidenco udeležencev  
Ažurna in celovita evidenca udeležencev je državnega pomena za vodenje šolskih  politik na 
različnih ravneh izobraževanja. Prav tako je pomembna z vidika izobraževalnih izidov, ki jih z 
zaključkom izobraževanja pridobijo udeleženci, in svoja znanja, veščine in spretnosti ponudijo na 
trgu delovne sile. Enovite Evidence udeležencev ministrstvo še nima, čeprav je v planu od leta 1996. 
Zaradi financiranja dejavnosti je bila prednostna naloga Evidenca kadrov in informacijsko-
komunikacijska infrastruktura, ki je omogočila  vsem  zavodom spletno povezavo in s tem uporabo 
spletnih aplikacij za izmenjavo podatkov med ministrstvom in zavodi. 
 
Šolski okoliši – SOKOL  (URL: http://portal.mss.edus.si/pls/sokol/login, 28. 12. 2005) je program za 
vodenje podatkov o šolskih okoliših osnovnih šol, ki vsako leto iz Centralnega registra prebivalstva 
(CRP) zgradi individualno evidenco otrok v starosti od 0 do 15 let za potrebe vpisa v prvi razred 
osnovne šole. Sektor za osnovno šolstvo na MŠŠ, občine in vse osnovne šole dostopajo do 
podatkov prek portala MŠŠ s pomočjo certifikata, ki ga izda Cetrifikatna agencija Ministrstva za 
šolstvo in šport (CA MŠŠ). Zaradi osebnih podatkov je dostop šolam omejen le na evidenco 
kandidatov za vpis v prvi razred osnovne šole iz njihovega šolskega okoliša. Šolski okoliš je 
prostorska struktura, kjer opazujemo geografsko porazdelitev prebivalstva (Malačič, 1993, str. 17). 
Občine, ki so ustanoviteljice osnovnih šol, imajo vpogled v svoje šolske okoliše in jih v sodelovanju z 
ministrstvom in šolami spreminjajo glede na demografska gibanja20. Aplikacija SOKOL21 je povezana 

                                                
20 V Sloveniji smo že imeli situacijo, ko se je gradila nova osnovna šola toliko časa, da se je vmes zmanjšala populacija 

otrok in prostori so ostali prazni. 
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s CRP na Ministrstvu za notranje zadeve in RPE na Geodetski upravi Republike Slovenije. V letu 
2006  bomo aplikacijo povezali z Registri zavodov, programov in predmetov, z Evidenco učencev in 
OR poročilom.  
 
Organizacijsko poročilo in sistemizacija OR – poročilo 
(URL: http://portal.mss.edus.si/mszs/ospor/portallogin.aspx, 28. 12. 2005) je spletna aplikacija za 
zajem statističnih podatkov o vpisu udeležencev izobraževanja in o izvajalcih – kadrih na 
osnovnošolski ravni, za izračun normativne sistemizacije delovnih mest. Sestavljena je iz spletnega 
programskega modula Organizacijsko poročilo za osnovne šole, osnovne šole za posebne potrebe, 
glasbene šole in zavode za mladino s posebnimi potrebami in modula Sistemizacija za osnovne 
šole, osnovne šole za posebne potrebe in glasbene šole. Prenova obeh modulov je predvidena za 
leto 2006, ko bo vzpostavljena povezava z bazo Oracle Registra zavodov, programov in predmetov, 
Evidenco učencev, aplikacijo Sokol in sistemom ŠKIS. Podatkovna baza se vsako leto posreduje na 
Statistični urad Republike Slovenije. Po prenovi bo omogočen neposreden dostop do podatkovne 
baze. 
 
Evidenca učencev LOGI je aplikacija za popis in vodenje evidenc učencev v osnovni šoli v skladu s 
šolsko dokumentacijo. Evidence omogočajo izpise spričeval, statistike, poizvedbe in posredovanje 
podatkov na DIC za potrebe Zunanjega preverjanja znanja, Nacionalnega preizkusa znanja in na 
MŠŠ za potrebe Vpisa v prvi letnik srednjih šol, kajti trenutna zakonodaja omogoča centralno 
evidenco učencev zgolj in samo za potrebe vpisa.  
 
Zunanje preverjanje znanja (ZPZ) in Nacionalni preizkus znanja (NPZ) sta združena v aktivnosti, ki 
jih izvaja in organizira Državni izpitni center. Podatke o učencih pridobi iz šol s pomočjo Evidence 
učencev, rezultate ZPZ in NPZ pa vrne nazaj šolam. Zunanje preverjanje znanja se izvaja v zadnjih 
treh razredih osemletne osnovne šole in se izteka, Nacionalni preizkus znanja se izvaja v prvi, drugi 
in tretji triadi devetletne osnovne šole, pri čemer se merila za vpis v srednjo šolo spreminjajo.  
 
VPIS v prvi letnik srednjih šol (URL: portal.mss.edus.si, 28. 12. 2005) je aplikacija, ki temelji na FTP 
prenosu podatkov med osnovnimi šolami, ministrstvom in srednjimi šolami. Aplikacija zgradi 
centralno bazo učencev zadnjega razreda osnovne šole iz Evidenc učencev po vseh osnovnih šolah, 
vodi evidence prijav kandidatov za vpis v prvi letnik srednjih šol, izvaja vse obdelave od izbirnega 
postopka do omejitvenih postopkov za prvi in drugi krog vpisa, glede na želje kandidatov in njihove 
dosežene rezultate. Aplikacijo je treba prenoviti zaradi spremembe meril za vpis v prvi letnik srednjih 
šol.  
 
ŠOL-S (URL: portal.mss.edus.si, 29. 12. 2005) je spletna aplikacija za zajem statističnih podatkov o 
vpisu udeležencev izobraževanja in gojencev dijaških domov za zajem statističnih podatkov o kadrih  
na srednješolski ravni ter za izračun normativne sistemizacije delovnih mest. Sestavljena je iz treh 
spletnih modulov in centralnega modula za izvedbo statistik in analiz na MŠŠ: 
° ŠOL-S statistični obrazec za srednje šole,  
° ŠOL-DD statistični obrazec za dijaške domove, 
° Sistemizacija za srednje šole in dijaške domove. 
 
Podatkovna baza se vsako leto posreduje na SURS. Centralne analize, ki izhajajo iz vpisnih 
podatkov, so dosegljive prek spleta. Po prenovi, ko bo aplikacija dodelana v skladu z nastajajočim 
Zakonom o evidencah v šolstvu, bo širši javnosti omogočen neposreden vpogled v podatkovno bazo 
ŠOL-S. Aplikacija se navezuje na Register zavodov, programov in predmetov. 
                                                                                                                                              
21 Šolski okoliš, ki pripada določeni osnovni šoli, je do ulice in hišne številke natančno opredeljeno območje, iz katerega 

se otroci vpisujejo v to šolo. Zavodi do svojih podatkov dostopajo s certifikatom  prek povezave: 
http://portal.mss.edus.si/pls/sokol/login. 
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Na sliki 17 so prikazane aplikacije, ki delujejo nad evidenco oziroma evidencami udeležencev, kajti 
MŠŠ še nima zakonske osnove za centralno evidenco udeležencev po vertikali. 
 
SLIKA 17: Aplikacije, ki se kakorkoli povezujejo z evidenco udeležencev 

RPE

UDELEŽENCI

CRP

SOKOL

Vpis  SŠ

Vpis  DD

OR  poročilo

Sistemizacija  SŠ

Legenda:
RPE  register  prostorskih  enot,  upravljalec  registra  je  Geodetska uprava  Republike  Slovenije  GURS
CRP  centralni  register  prebivalstva,  upravljalec Ministrstvo  za  notranje  zadeve

Sistemizacija  OŠ

ŠOL-S 

Evidenca  učencev  
LOGI

Udeleženci
statistična

baza

Sistemizacija  VSŠ

Vpis  VSŠ

Udeleženci
statistična

baza

 
 
Aplikacije, ki delujejo nad evidenco udeležencev na srednješolski ravni, bodo v prihodnjih letih zaradi 
prehoda na novo obliko financiranja zavodov po načelu glavarine, temeljito sistemsko analizirane in 
prenovljene. Načrtujem, da bomo v šolskem letu 2006/2007 izpeljali javni razpis za evidenco 
udeležencev po vertikali v slovenskem izobraževalnem prostoru, ki bo imela za osnovo centralno 
bazo podatkov o udeležencih. Evidenca udeležencev je na ministrstvu manjkajoči člen, s katerim 
bomo poenostavili povezave med evidenco kadrov in statističnimi evidencami udeležencev, ki jih je v 
tem trenutku več.  
 
Aplikacija Evidenca udeležencev po vertikali bo predvidoma uspešno zaključena in nameščena na 
vse zavode v treh do največ petih letih. Ko bo namestitev zaključena, bo na izobraževalnem 
področju izvedena največja racionalizacija znotraj javne uprave, saj zavodom ne bo treba več 
poročati stanja udeležencev posebej na različne naslove. Edina dolžnost, povezana s financiranjem, 
bo polnjenje baze in skrb za ažurnost podatkov, vse ostale statistike, analize in obdelave 
(sistemizacija delovnih mest) bodo rezultati poizvedb nad evidenco udeležencev.  
 
Slika 18 prikazuje obstoječe povezave (črne puščice) in bodoče aktivnosti (rdeče puščice) 
standardizacije povezav podatkov ministrstva. Ko se bodo vse aplikacije napajale pri istem viru 
(register zavodov, programov in predmetov, evidenca udeležencev, evidenca kadrov), bodo 
postavljeni pogoji za decentralizacijo porazdeljenega informacijskega sistema šolstva in 
racionalizacijo poslovanja javne uprave. 
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SLIKA 18: Povezava vseh aplikacij ministrstva z evidencami in registri  
Štipendije

ŠKIS

KPIS

WWW  podpora  
ŠKIS  

KATIS

Strokovni  izpiti

Pripravništvo

Študijske  pomoči

Strospop

Napredovanja  v  
naziv

Inšpekcijski  
postopek

SOKOL

Vpis  SŠ

Vpis  DD

OR  poročilo

Sistemizacija  SŠ

Sistemizacija  OŠ

ŠOL-S 

Evidenca  učencev  
LOGI

RPE

IZVAJALCI
–

KADRI

CRP

UDELEŽENCI

Register 
zavodov,

programov in 
predmetov

WEB  registri

CA  MŠŠ

PORTAL

Sistemizacija  VSŠ

Vpis  VSŠ

Legenda:  
Povezave,   ki  so  že  realizirane:    Povezave,   ki   so  v  fazi  realizacije:  
Povezave,   ki  bodo  realizirane  v  prihodnosti:   

 
 
TABELA 1: Povezava aplikacij z uporabniki – organizacijske enote na ministrstvu  

Sekretariat

Služba za 
informatiko

Sektor za 
vrtce

Sektor za 
osnovno 
šolstvo

Sektor za 
srednje 
šolstvo

Sektor za 
višje 

šolstvo

Sektor za 
izobraževanje 

odraslih
Register zavodov programov in 

predmetov A U U U U U V U U U U

Inšpekcijski postopek A U

ŠKIS/KPIS A U,S U,S U,S U,S U

Pedagoške štipendije A U

Študijske pomoči A U

Pripravništvo in strokovni izpiti A U

Strospop A U U

Katis A U U

Rega A U

SOKOL A U U,S

OR poročilo in sistemizacija A V U,S V U

Evidenca učencev Logi A U,S U,S
Zunanje preverjanje in nacionalni 

preizkus znanja V,S U U

Vpis v prvi letnik SŠ A U U U

ŠOL-S in sistemizacija A U V U V U
Vpis v prvi letnik VSŠ A U U

Legenda: A - administracija, U - uporaba, V - vpogled, S - statistike in analize

A
pl

ik
ac

ije Inšpektorat 
RS za 

šolstvo in 
šport

Direktorat 
za šport

Urad za 
razvoj 
šolstva

Služba za 
razvoj 

kadrov v 
šolstvu

Služba 
za 

finance

Direktorat za vrtce in   
osnovne šole

Direktorat za srednje in višje šolstvo in 
izobraževanje odraslih

 
 
V tabeli 1 je prikazana povezava med notranjimi organizacijskimi enotami MŠŠ in aplikacijami. Iz 
tabele je razvidno, da so poslovni procesi ministrstva tesno povezani s podatki, ki jih pridobimo iz 
zavodov. Razen nekaterih organizacijskih enot, ki do zdaj niso želele informatizacije procesov, in 
nekaj enot, katerih narava dela ni povezana z obdelavo podatkov iz zavodov, so vse ostale enote 
povezane s porazdeljenim informacijskim sistemom ministrstva in zavodov. 

2.3.4.3. Aplikacije, ki delujejo samo v vzgojno-izobraževalnih zavodih  
Zavodi imajo zaradi svojega delovanja, ki je vezano na šolsko leto, specifičen pogled na svoje 
poslovne procese in zato določen del podatkov, potrebnih za poslovanje ministrstva in drugih 
institucij, ne obravnavajo enako zavzeto. Šele ko se ravnateljem in administrativnim delavcem 
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zavodov prikažejo povezave med delovnimi procesi zavodov, ministrstva in drugih institucij, je 
pripravljenost za spremembe na področju informatizacije večja.  
 
Na zavodih obstajajo tudi aplikacije, katerih obdelav in poročil ministrstvo na kratek rok ne potrebuje, 
so pa življenjsko pomembne za normalno delovanje vzgojno-izobraževalnega procesa in bodo vedno 
aktualne. Naloga ministrstva je zagotoviti poenotene aplikacije, ki omogočajo enostavno uporabo, 
enotna navodila in pri katerih izvajalci dajejo enake pogoje vsem uporabnikom aplikacij. 
  
WinUrnik  je aplikacija, za katero je ministrstvo kupilo licence za vse zavode. Aplikacijo uporabljajo 
na osnovnih in srednjih šolah za sestavljanje urnikov, spremljanje izvajanja pouka, izračun realizacije 
učnega programa v časovnih intervalih, izpise podatkov, izvoz podatkov in prikaz urnikov na 
internetu, tako da so ti dosegljivi udeležencem, staršem udeležencev in izvajalcem – kadrom.  
 
Aplikacija je že povezana z aplikacijo Izbirni predmeti za osnovnošolske zavode. V prihodnosti se bo 
morala povezati z Registri zavodov, programov in predmetov, iz katerih bo črpala predmetnike za 
vsak izobraževalni program,  in z bazo ŠKIS na zavodu. 
  
Izbirni predmeti  je aplikacija, katere uporabnika sta učitelj in učenec na osnovnošolskem zavodu. V 
povezavi z sistemom ŠKIS se bo lahko uporabljala za preverjanje pogojev za izvajanje izbirnih 
predmetov in ''izmenjavo'' učiteljev med šolami, v povezavi s Strospop pa bo potekalo planiranje 
kadrovskih potreb znotraj slovenskega izobraževalnega prostora. 
 
Spričevala za devetletko je aplikacija, ki iz Evidence učencev črpa podatke o ocenah učencev in jih 
izpiše na ustrezne predtiskane obrazce spričeval. V prihodnosti bo MŠŠ moralo zagotoviti  povezavo 
z Registri zavodov, programov in predmetov za avtomatski izpis osnovnih podatkov o programu,  
zavodu in izpis predmetov po razredih.  

2.3.4.4. Ugotovitve 
Aplikacije, ki izhajajo iz poslovnih funkcij ministrstva, zavodov in drugih institucij, izražajo trenutno 
stanje razvitosti informacijsko-komunikacijske infrastrukture in znanja uporabnikov sistema. Iz 
navedenih primerov lahko sklepamo na zadovoljivo pokrivanje potreb po informatizaciji posameznih 
poslovnih funkcij in procesov (Kovačič, Vintar, 1994, str. 160).  
 
Aplikacije in procese bi lahko združili v shematski prikaz, ki povezuje entitete in procese na 
ministrstvu in zavodih. Podrobnejši vsebinski pogled bi sliko 19 razgradil na najmanj tri različne 
poglede – pogled ministrstva kot financerja dejavnosti, pogled zavoda kot izvajalca vzgojno-
izobraževalnega procesa in pogled udeleženca,  ki bi moral biti v središču pozornosti – iz njega naj 
bi vse izhajalo. Če bi to shemo še poenostavili, bi morali vanjo vključiti tudi zunanje vplive  predvsem 
potrebe trga dela po kadrih, za katere ni potrebno takojšnje dodatno usposabljanje in so zmožni takoj 
samostojno začeti delo, kar povezuje gospodarstvo in njegov vpliv na nastajanje novih sodobnih in 
posodabljanje obstoječih vzgojnih-izobraževalnih in študijskih programov. Na sliki 19 so z barvami 
ločeni bistveni elementi različnih pogledov  na sistem. 
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SLIKA 19: Konceptualni model povezav med procesi ministrstva in zavodov 

Zavod Program

Predmetnik

Udeleženec

Predmet

Sistemizacija

Razvid

Oddelek

Šolsko leto

Pogodba
Urnik

Razporeditev

Vpis

Razpis za 
vpis

MŠŠ

Učitelj

Legenda: Pogled iz MŠŠ; Pogled iz zavoda; Pogled udeleženca  
 

Vir: Avtor po slovarju EMRIS (Silič et al., 2000, str. 77) 
 

2.3.5. Mednarodne zahteve   
Republika Slovenija je z meddržavnimi sporazumi in članstvi obvezana posredovati podatke, ki se 
nanašajo na izobraževalno področje. Uradni posredovalec informacij je Statistični urad Republike 
Slovenije. Podatki, ki jih Slovenija posreduje, so namenjeni razvrščanju Slovenije znotraj Evropske 
unije in tudi širše v svetovnem okviru (Banovec, 1998, str. 53–54). 
 
Na področju izobraževanja  je glavni vir podatkov vprašalnik UOE, ki zagotavlja primerljive statistične 
podatke in kazalnike izobraževanja za vse članice Evropske unije, kandidatke za članstvo in države 
jugovzhodne Evrope, kot sta Albanija in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. Vprašalnik 
zajema podatke, ki se nanašajo na: 
° udeležence izobraževanja – učence, dijake in študente, 
° izvajalce – kadre – učitelje v osnovnem, srednjem, višjem in visokem šolstvu,  
° financiranje glede na vpis, 
° učenje tujih jezikov. 
 
Analize in statistike podatkov se nanašajo na  zasebno in javno, redno in izredno izobraževanje v 
vseh zavodih, od osnovnih šol do univerzitetnih institucij, in so klasificirane po mednarodni 
klasifikaciji ISCED'9722. 
 
2.3.6. Slabosti obstoječega sistema 
Ko se je vodstvo ministrstva leta 1995 odločilo, da je treba zgraditi informacijski sistem šolstva, je 
bilo na trgu veliko različnih izvajalcev in različnih aplikacij, ki so bile popolnoma nepovezane med 
seboj. Z različnimi aplikacijami so zavodi natisnili obrazce, jih posredovali na ministrstvo, nato je 
sledil vnos podatkov v takratni sistem ministrstva. Nabava programske in strojne opreme je bila 

                                                
22 Statistike se nanašajo na mednarodno klasifikacijo izobraževanja ISCED 1997, International Standard Classification of 

Education (ISCED'97), UNESCO, 1997. 
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prepuščene zavodom in raznolikost sistemov je bila tako popolna, da je bila povezljivost omogočena 
le s pomočjo papirnih obrazcev. 
 
Obstoječi sistem zbiranja podatkov na Ministrstvu za šolstvo in šport je nastajal od leta 1996. 
Zametki sistema segajo v leto 1992, ko je nastal Projekt InfoŠol23. Sledila je informatizacija plačnega 
dela Šolski kadrovski informacijski sistem ŠKIS, ki se je razvijal v letih 1996–1999 in obsegal plače in 
kadre srednjih šol. Ministrstvo je leta 1998 naročilo izdelavo Strateškega načrta informatizacije MŠŠ, 
leta 1999  ga je vodstvo ministrstva potrdilo. Na podlagi strateškega načrta so se začele izvajati 
intenzivne aktivnosti na področju spletnega zajema vpisnih podatkov za srednješolsko in 
osnovnošolsko raven izobraževanja. Plače na osnovnošolski ravni je zajel projekt PIK Plače in kadri. 
Razlog za samostojen plačni projekt osnovnih šol ni bil samo v različni metodologiji in tolmačenju 
istih členov zakona za različne ravni izobraževanja, pač pa v tem, da bi s poenotenim plačnim 
sistemom pridobila moč finančna služba ministrstva, sektorja za osnovno in srednje šolstvo pa bi 
zgubila moč odločanja, kar se je po šestih letih tudi zgodilo. 
 
Plačni del sistema bi se moral že na začetku povezati z vpisnimi podatki in sistemizacijo, za kar v 
letih 1997–1999 ni bilo ne znanja ne pripravljenosti znotraj sektorjev. Vsak korak informatizacije je 
doživljal krčevit pasivni odpor (Barry, 2003, str. 100), (Davenport, 1993, str. 177) strokovnih 
sodelavcev MŠŠ, zadolženih za vsebino (vsebincev), čeprav je sistem nastajal kot strateški cilj 
vodstva ministrstva.  
 
Drugi del sistema, ki je zajemal podatke o udeležencih, je bil zgrajen samostojno brez povezave na 
plačni del. Ker je nastajal pozneje od plačnega dela, je bil tudi tehnološko sodobnejši, saj je temeljil 
na spletnem zajemu vpisnih podatkov udeležencev. Hiter in kakovosten zajem vpisnih podatkov je bil 
osnova za kontrolni izračun idealne zasedenosti delovnih mest na zavodih. 
 
Po desetletnem obdobju smo se naučili, da bi morala informatizacija potekati v obratnem vrstnem 
redu, dejanski razvoj informacijskih podsistemov je bil posledica pomembnosti plačnega dela (okoli 
90 % proračuna ministrstva je namenjen plačam izvajalcev – kadrov in materialnim stroškom 
zavodov) in prednostnih nalog, ki so se določale politično glede na pomembnost problematike in 
trenutnih ciljev vodstva. Odločitve so bile v tistem času primerne splošnemu znanju in vedenju o 
informatiki, vsak, ki je obvladal Word in Excel, je imel svojo lastno zbirko podatkov in si je 
informacijski sistem predstavljal zelo poenostavljeno.  
 
Prava pot izgradnje celovitega informacijskega sistema ministrstva24 bi bila, če bi gradnjo 
informacijskih podsistemov začeli z registri zavodov, programov in predmetov, nadaljevali s 
posodobitvijo in urejanjem šifrantov25 (Colnar, 2003, str. 323),  uredili razvid, na njem zgradili vstop v 
osnovno in srednješolsko raven izobraževanja, postavili temelj za evidenco udeležencev po vertikali 
in uredili prehodnost med ravnmi izobraževanja, povezljivost, dostopnost  in izmenjavo podatkov 
med zavodi, ministrstvom in institucijami, ki zbirajo podatke. Vpisni in ostali podatki iz evidence 
udeležencev po posameznih zavodih in programih bi služili za izračun sistemizacije delovnih mest, ta 

                                                
23 Projekt InfoŠol je financiralo Ministrstvo za šolstvo in šport leta 1992. Za takratno obdobje je bil projekt pred časom, saj 

je predvideval povezavo šol v porazdeljen Informacijski sistem, posredovanje podatkov s tehnologijo 
strežnik/odjemalec, pet šolskih centrov  v Republiki Sloveniji bi imelo funkcijo komunikacijskih vozlišč, na katera bi se 
vezali ostali zavodi. Predvidel je osnovne funkcionalnosti zajema vpisnih podatkov udeležencev in plačnih podatkov 
izvajalcev – kadrov. Ocena programske opreme je za  800 matičnih zavodov  znašala 1,5 milijarde SIT, zato je bil 
projekt leta 1995 prekinjen. 

24 Celovit informacijski sistem MŠŠ je hkrati porazdeljen informacijski sistem vseh zavodov. 
25 Šifranti, ki so posledica klasifikacij, so splošen problem, saj se vsebinski uporabniki informacijskih sistemov z njimi ne 

ukvarjajo. V našem ''današnjem'' primeru nujno potrebujemo metodološke osnove razvrščanja izobraževalnih 
aktivnosti in izidov (programi in nazivi splošne in strokovne  izobrazbe, strokovni in znanstveni naslovi), saj ob prenovi 
visokega šolstva stara poimenovanja predstavljajo velike probleme.  
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pa bi bila kontrolni mehanizem za kadrovsko evidenco in plačni sistem. Informacijski sistem bi 
zaokrožili s sistemom za vodenje investicijskega sklada, ki bi zajemal vse premoženje izobraževalnih 
institucij (zemljišča, stavbe, športne objekte) Republike Slovenije. Analize in statistike, pridobljene iz 
evidence udeležencev, kadrovske evidence ter registra zavodov, programov in predmetov, bi bile 
namenjene vodstvu za podporo odločanju, vsi javni podatki pa bi bili avtomatično dosegljivi prek 
spletnega portala ministrstva, s čimer bi bila dosežena preglednost dela zavodov in ministrstva 
(Bugarič, 2003, str. 24) in upoštevane zahteve zakona (Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, 2003). 
 
Dejstva, ki so vplivala na razgiban proces izgradnje informacijskega sistema ministrstva: 
° vodstvo ministrstva se je v desetih letih mojega dela v Službi za informatiko šestkrat zamenjalo,  
° zamenjava generalnih sekretarjev se je izvedla petkrat, zamenjalo se je enaindvajset državnih 

sekretarjev in šest v. d. direktorjev direktoratov ministrstva, 
° štirikrat se je zamenjala sistemizacija delovnih mest ministrstva ter trikrat ime in funkcije Službe 

za informatiko, 
° dvakrat se je spremenila zakonodaja in s tem delovno področje ter naziv ministrstva26.  
 
Ob vsaki zamenjavi vodstva je bil proces informatizacije ministrstva in zavodov  prekinjen za najmanj 
štiri mesece (v desetih letih sta bili skupaj izgubljeni najmanj dve leti). Vedenje, da so za izgradnjo 
kakovostnega informacijskega sistema potrebni čas, ljudje in finančna sredstva, ni bilo prisotno. 
Večina vodstev je bila prepričana, da se informacijski sistemi zgradijo čez noč za minimalna sredstva 
in da je za to dovolj peščica ljudi. Pri vseh vodstvih je veljalo prepričanje, da je ljudi in denarja dovolj, 
čas pa nepomemben dejavnik. Večini vodstev je bilo predstavljeno delovanje Službe za informatiko, 
čeprav se nekaterim to ni zdelo pomembno. Strinjali so se o pomembnosti nadaljnje informatizacije, 
kar se je pokazalo s povečanjem proračunskih sredstev med leti 1996–2001, število zaposlenih pa je 
ostalo enako. Po potrditvi Strateškega plana informatizacije MŠŠ so se povečale zahteve po 
posodobitvi zbiranja podatkov s strani sektorjev in služb, ni pa se povečalo število zaposlenih v 
Službi za informatiko.  
 
Praksa zapostavljanja človeških virov je zdržala toliko časa, dokler so finančna sredstva zadoščala, 
da smo informatizacijo gradili s pomočjo zunanjih izvajalcev. Zaradi premajhnega števila informatikov 
ni bilo možno izvajati kakovostnega nadzora zunanjih izvajalcev, izgradnja sistema je prerasla 
kadrovske zmožnosti  Službe za informatiko in razvoj se je ustavil. Posledice so bile vidne predvsem 
v letih 2001–2005, saj so se v tem času zgodile štiri menjave vodstva službe, pet menjav 
informatikov, pet menjav vzdrževalcev sistema in s tem velik odliv znanja. Od leta 1996 do 2005 sva 
v Službi za informatiko ostala dva sodelavca, jaz kot informatik in sodelavec, ki je iz skrbnika 
Clipperjevih aplikacij ministrstva postal skrbnik pisarniškega poslovanja, evidence osnovnih sredstev 
in opravlja administrativna dela Službe za informatiko, vsi ostali sodelavci službe so se zamenjali.  
 

                                                
26 14. člen Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM)  je uvedel delovno področje Ministrstva za 

šolstvo, znanost in šport, Uradni list RS, št. 30/2001, in 39. člen Zakona o državni upravi (ZDU-1) je uvedel Ministrstvo 
za šolstvo in šport, ki v svojem delovnem področju ne vsebuje visokega šolstva – to je vsebovano v Ministrstvu za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Uradni list RS, št. 123/2004. 
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TABELA 2: Fluktuacija kadrov v Službi za informatiko  

Skupaj Informatiki Vzdrževalci Ostali Skupaj*
Organi v 
sestavi

1996 6 3 3 0 200 20
1999 8 3 4 0 200 20
2001 7 3 3 1 200 20
2001 10 3 6 1 400 85
2002 10 2 6 2 400 85
2004 10 2 6 2 400 85
2004 7 2 3 2 230 20
2005 10 2 4 4 230 20
2005 7 1 4 2 230 20

Legenda: * Vrednosti so približne, ker  je število zaposlenih vseskozi nihalo 

Ministrstvo

M
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 M

ŠZ
Š

M
ŠŠ

Le
to

Služba za informatiko

 
Vir: Interna evidenca zaposlenih na MŠŠ, Kadrovska služba MŠŠ, 2005 

 
Informatika kot področje je zadnja desetletja deležna velikih sprememb, ki zahtevajo permanentno 
izobraževanje sodelavcev Službe za informatiko in tudi ključnih vsebinskih sodelavcev ministrstva. 
Zaradi premajhnega števila ljudi in znanja  ter prevelike količine zahtev smo se zastavljenih nalog 
lotevali preveč nesistematično. Leta 1996, ko sem prišel na ministrstvo, ni bilo pravega projektnega 
pristopa k reševanju problemov. Zahteve vodstva in vsebincev niso bile sistematično dodelane in za 
dosego ciljev smo pogosto porabili preveč časa. Največji problem je bila za službo pravna podpora, 
ki je praktično ni bilo. V službi smo kot nestrokovnjaki pripravljali javna naročila za zunanje izvajalce, 
kar je zaradi pomanjkljive pravne podpore in nepoznavanja pravnih predpisov pripeljalo do novih 
problemov in zato do zastoja pri razvoju informatizacije ministrstva. 
 
Služba za informatiko ima pravno podporo v sistemizaciji zagotovljeno od leta 2003. 

2.3.6.1. Finančna sredstva 
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za informatizacijo ministrstva in zavodov, je skozi 
desetletno obdobje nihala. Od leta 1996 do leta 2000 je bila rast sredstev precejšnja, leta 2001 po 
združitvi MŠŠ in MZT v MŠZŠ so sredstva začela zaostajati, potrebe združenih ministrstev pa 
naraščati. Sredstev je bilo v vsem obdobju premalo, da bi naredili bistven premik k združevanju 
informacijskih podsistemov v celovit informacijski sistem ministrstva, tako da smo imeli leta 2002, ko 
je bila izvedena revizija strateškega plana (Revizija aplikativnih sistemov in stanja informatike v 
Ministrstvu za šolstvo in šport, 2002), še vedno aplikacije, ki niso imele skupnih šifrantov. Leta 2003 
je bil izveden javni razpis za vzdrževanje obstoječih aplikacijskih modulov, ki je predvideval prehod 
na sodobno večnivojsko arhitekturo in poenotenje šifrantov vsaj na ravni ministrstva, kar smo 
intenzivno izvajali v letih 2004 in 2005. V letu 2006 se bo izteklo triletno obdobje razpisa za 
vzdrževanje in administriranje aplikacij. Po posameznih aplikacijskih sklopih smo že dosegli 
načrtovane cilje, pri nekaterih pa bo leto 2006 odločilno, saj se bomo pri novem razpisu za triletno 
vzdrževanje in administriranje aplikacij odločali, ali bomo obstoječe informacijske podsisteme ohranili 
ali bomo šli v celovito prenovo. Te odločitve so seveda odvisne od smernic politike in načrtovanih 
sprememb znotraj izobraževalnega sistema. Za spremembe, ki naj bi bile informacijsko podprte, so 
zagotovljena zadostna finančna sredstva za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007, saj je bil sprejet 
zakon (Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007, 2005). Služba za 
informatiko je bila pri pripravi proračuna deležna pozitivnih sprememb, saj so bili pri pripravi 
proračuna upoštevani predlogi službe, ki si je zastavila načrt posodobiti izgradnjo informacijskega 
sistema ministrstva. 

2.3.6.2. Človeški viri  
Poslovna praksa v uspešnih podjetjih se kaže v izjemno velikih vložkih v človeške in finančne vire na 
področju novih tehnologij in informatizacije. V državni upravi je sistem nagrajevanj in napredovanja 
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zasnovan tako, da mladi strokovnjaki niso ravno navdušeni za delo v službah za informatiko, po 
drugi strani pa novih  delovnih mest znotraj službe za informatiko ni bilo. Politika zaposlovanja je bila 
vseskozi okrnjena in številčno so se okrepili sektorji, službe pa le redko. V Službi za informatiko je 
bilo v vsem obdobju od 1996. leta premalo zaposlenih glede na število vseh zaposlenih na 
ministrstvu in glede na področje, ki smo ga pokrivali. V obdobju 1996–2005 smo dva do trije 
sodelavci službe za informatiko načrtovali razvoj porazdeljenega informacijskega sistema za 
ministrstvo in zavode, za katere je bilo treba zagotoviti vso informacijsko-komunikacijsko 
infrastrukturo: 
° izgradnja lokalnih računalniških mrež na vseh zavodih v letih od 1998 do 2002 z javnimi razpisi, 
° izgradnja povezav na internet,  
° nakup, distribucija, konfiguracija, nadzor in upravljanje požarnih zidov, ki so ločevali 

administrativni in pedagoški del zavodov,  
° nakup delovnih postaj za srednješolske zavode skupaj s postavitvijo  in vzdrževanjem plačnega 

informacijskega podsistema, 
° izobraževanje uporabnikov na zavodih (vsa logistika od pridobivanja predavateljev do postavitve 

računalniških učilnic in izvedbe seminarjev) in podpora uporabnikom, 
° vzdrževanje komunikacij med zavodi in MŠŠ, 
° namestitev in vpeljava  informacijskih podsistemov v poslovni proces na zavodih in ministrstvu,  
° nadzor zunanjih izvajalcev  in 
° sodelovanje z vsebinci tako na zavodih kot na ministrstvu. 
 
Vse navedeno je vplivalo na nadaljnji razvoj informacijskih podsistemov. 

2.3.6.3. Čas  
Pri informatizaciji zavodov je čas pomemben, saj je omejen z  robnim pogojem – šolskim letom. 
Šolsko leto se začne 1. septembra tekočega leta in traja do 31. avgusta naslednjega leta in se ne 
ujema s proračunskim letom, ki traja od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta. Neujemanje 
šolskega in koledarskega leta vpliva na planiranje porabe proračunskih sredstev in s tem povezanih 
aktivnosti od novembra, ko se star proračun običajno zapre, pa do februarja, ko se novi proračun 
običajno sprosti. To nihanje se zgodi v istem šolskem letu in dveh različnih proračunskih letih, kar 
pomeni, da so s pedagoškega vidika za vpeljavo novih informacijskih sistemov manj primerni meseci 
september in oktober, ko poteka vpisi in se ureja dokumentacija, ter maj in junij, ko se zaključujejo 
ocene, produkcija obstoječih sistemov pa je na višku jeseni, ko se proračun zapira. Če se pri vpeljavi 
novega informacijskega sistema zamudi obdobje od novembra do marca, ko je financiranje zaradi 
zapiranja proračuna oteženo, se lahko zgodi, da aktivnosti zastanejo za celoletno obdobje in se 
prestavijo na novo šolsko leto.   
 
Drug robni pogoj je čas, ki ga potrebujemo za izpeljavo javnega razpisa za vzdrževanje in razvoj 
aplikacij. Vsak sistem mora delovati tako dolgo, dokler ga ne zamenjamo z novim sistemom, kar vodi 
v vzporedno procesiranje in tudi ''vzporedno knjigovodstvo''. Z vidika uporabnikov je vzporedni 
proces nepotrebno delo, v katerem ne vidijo koristi, zato se vpeljava novih sistemov lahko zavleče 
tudi za leto ali dve leti. 

2.3.6.4. Strateški plan informatizacije27 
V Strateškem planu informatizacije Ministrstva za šolstvo in šport je bilo predvideno sodelovanje 
vsebincev iz sektorjev ministrstva in iz zavodov. Sodelovanje je delovalo na področjih, ki so bila 
aktualna v letih 1997–1999. Ni se vzdrževala kontinuiteta pri projektih, ki so se vključevali v delovni 

                                                
27 Strateški plan bo podrobneje opredeljen v poglavju 3.2, tu je omenjen kot primer, kako tudi dobra praksa ne vpliva 

vedno na dobro poslovanje celote, saj so se kljub potrditvi strateškega plana in podpore vodstva pri informatizaciji 
pojavljali problemi. 
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proces. Sodelovanje je bilo večkrat oteženo zaradi nepoznavanja vsebine s strani informatikov in 
nepoznavanja osnov informatike s strani vsebincev, kar je dodatno oteževalo delo na projektih. Tak 
primer so bile spremembe aplikacij, ki so jih narekovale nove tehnologije oziroma zahteve po 
povezovanju aplikacij v skupni sistem, kar so vsebinci zavračali, ker na njihovem delovnem področju 
sprememb niso občutili kot nekaj, kar je nujno za normalno delovanje aplikacij, pač pa kot motnjo pri 
njihovih poslovnih procesih.  

2.3.6.5. Parcialno reševanje problemov 
Izračun plačnih količnikov za izvajalce – kadre se je izvajal ločeno sektorsko za osnovnošolsko 
raven, srednješolsko raven in raven višjega strokovnega šolstva. Plačna sistema ŠKIS za 
srednješolsko in PIK za osnovnošolsko raven sta bila zaradi različne metodologije obračuna plač 
nezdružljiva. Prvi razlog je bil v različnem tolmačenju usposobljenosti učiteljev, drugi razlog za 
počasnejšo informatizacijo osnovnošolskih zavodov je bila slabša informacijsko-komunikacijska 
infrastruktura (Raba interneta v  Sloveniji, 1998) kot posledica različnih financerjev (občine in 
ministrstvo) in trikrat večjega števila zavodov. Posledice sektorskega obračuna plač so najbolj 
občutili v Službe za finance, kjer je bilo potrebnih veliko usklajevanj pri letnih statistikah in analizah 
zaradi dogovora o primerljivosti letnih rezultatov  financiranja. 
 
Zakon o sistemu plač je prisilil združevanje sistemov in zdaj ŠKIS skrbi za poenoten plačni 
informacijski sistem po vertikali od osnovnošolske ravni do ravni višjega strokovnega šolstva. 
Koristno bi bilo, če bi v informacijski sistem vključili še predšolsko vzgojo in zaokrožili vertikalo 
vzgoje in izobraževanja.  
 
Vpis udeležencev ima različne zakonitosti za posamezne ravni izobraževanja, tako so nastali ločeni 
informacijski sistemi za vpis, ki na začetku niso upoštevali potrebe po povezljivosti podatkov ob 
prehodu udeležencev med posameznimi ravnmi izobraževanja. Ministrstvo zbira podatke za 
osnovnošolsko raven s spletno aplikacijo, Statistični urad Republike Slovenije pa zbira podatke 
posebej z obrazci. Predvidevamo, da bo v letu 2006 urejen enkraten skupni zajem podatkov s 
spletno aplikacijo. Na srednješolski ravni je zbiranje vpisnih podatkov racionalizirano, saj zbrani 
podatki služijo hkrati ministrstvu in statističnem uradu. Nerešeno ostaja zbiranje vpisnih podatkov za 
raven višjega strokovnega šolstva in vprašanje centralne evidence udeležencev po vertikali. 
 
Različni plačni sistemi in različen sistem zbiranja vpisnih podatkov sta zgodovinsko privedla do 
različne metodologije izračuna idealne sistemizacije delovnih mest na osnovnošolski in srednješolski 
ravni izobraževanja.  Srednješolski sektor izhaja iz letne obveznosti in izračuna tedensko  obveznost 
izvajalcev – kadrov, osnovnošolski sektor izhaja iz tedenske obveznosti in izračuna letno 
obremenitev. Osnovnošolski in srednješolski koledar sta različna in se letno spreminjata, tako 
metodologiji pripeljeta do različnega števila tednov za obračun sistemizacije znotraj posameznega 
šolskega leta. Težave, ki nastanejo zaradi neusklajenosti sektorskega pristopa reševanja problemov 
znotraj analognih poslovnih procesov, moramo reševati v Službi za informatiko skupaj z zunanjimi 
izvajalci in v Službi za finance. 
 
Menim, da bo skupen plačni sistem, ki enako obravnava kadre po vertikali, pripeljal do usklajenega 
sektorskega obračuna idealne sistemizacije delovnih mest in poenotil  trenutno ločene informacijske 
rešitve.  

2.3.6.6. Ugotovitve 
Iz navedenega lahko povzamemo, da obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na slabosti obstoječega 
sistema. Glavne slabosti so v neusklajenem delovanju človeških virov in navzkrižju sektorskih 
interesov pri reševanju celovitih informacijskih rešitev ministrstva, ni enotne metodologije zbiranja 
podatkov, nacionalna klasifikacija izobrazbe nastaja, registri zavodov, programov in predmetov še 
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niso postali standard za vse aplikacije, iz česar sledi nepovezanost podatkov znotraj ministrstva in 
širše. 
 
 

2.4. IZKUŠNJE, PRIDOBLJENE PRI VPELJAVI ŠOLSKEGA KADROVSKEGA 
INFORMACIJSKEGA SISTEMA ŠKIS 

 
2.4.1. Izgradnja informacijskega sistema brez predznanja o projektnem pristopu 
Potreba po izgradnji šolskega kadrovskega informacijskega sistema ŠKIS sega v leto 1995, ko sta 
bila za začetek aktivnosti dana dva pogoja. Prvi pogoj bolj tehnične narave je bil prihod nove 
tehnologije –  ISDN-ja, ki je v takratnem obdobju omogočala hitro 64 oziroma 128Kb/s modemsko 
povezavo na internet. Drugi pogoj je bila odločitev vodstva takratnega Ministrstva za šolstvo, znanost 
in šport (Sektor za visoko šolstvo je bil takrat sestavni del ministrstva), da je treba urediti vse za 
pridobivanje urejenih in preglednih podatkov o kadrih. Na področju plačne politike je bilo zbiranje 
podatkov po pošti s papirnimi obrazci zelo zamudno, poračuni plačnih količnikov so bili ustaljena 
praksa, planiranje je bilo netočno oziroma "za nazaj", saj so bili podatki o kadrih in o njihovem delu 
vneseni šele v marcu (sedem mesecev po začetku šolskega leta). Posledica navedenega so bili 
poračuni in pomanjkanje sredstev za plače kadrom v šolstvu. 
 
Temelje za urejen informacijski sistem šolstva je postavil Projekt Infošol že leta 1992, vendar je bila 
cena tehnologije in programske opreme še tako visoka, da se takratno vodstvo ni odločilo za 
investicijo v projekt. 
 
Leta 1996 smo bili zaradi potreb ministrstva ciljno usmerjeni na kratkoročno reševanje problemov. 
Problematiko plač smo začeli reševati na koncu poslovne verige pri podatkih o kadrih v 
izobraževanju in ne na začetku, pri vpisanih udeležencih izobraževanja.  Sistemizacija delovnih mest 
na zavodih in plače so odvisne od normativov in standardov ter števila vpisanih udeležencev v 
posamezne izobraževalne programe. Posledično ni bila izvedena povezava na vpis, ki takrat še ni bil 
informatiziran, in s tem primerjava med dejansko zasedbo delovnih mest in idealno sistemizacijo 
delovnih mest glede na število vpisanih udeležencev. Šole so podatke sporočale na papirju, na 
ministrstvu pa smo s pomočjo velikih preglednic izračunavali količnike za plače učiteljev na zavodih.  
Ker ni bilo križne kontrole z vpisnimi podatki, so bile razlike med dejansko in idealno sistemizacijo 
delovnih mest velike in so nihale na mesečni ravni med količniki pet in petnajst na posamezni zavod, 
nekateri zavodi so imeli še večja odstopanja in tam je Inšpektorat za šolstvo in šport odkril ''mrtve 
duše'' tako v zbornicah kot v oddelkih.  
 
Če seštejemo vse zavode (okoli 800 matičnih zavodov) in privzamemo povprečno odstopanje petih 
količnikov na mesec na zavod (takratna vrednost količnika je znašala okoli 35.000,00 SIT), dobimo 
na letni ravni 1,68 milijarde SIT presežkov sredstev, ki so šla neupravičeno na zavode. Ocena je zelo 
zaokrožena navzdol. Ker se je vodstvo zavedalo teh anomalij, je bila v letu 1996 odločitev o začetku 
projekta ŠKIS enostavna. Od leta 1998 projekt ŠKIS deluje in pozitivno vpliva na porabo 
proračunskih sredstev, saj se zahtevki s strani zavodov neutemeljeno ne večajo, tako da je uporaba 
aplikacije ŠKIS v letih 1998–2005 državi prihranila med 10 in 15 milijard SIT. Pregled nad celotno 
bazo podatkov in njihova kontrola je na nekaterih zavodih povzročila odpor pri vpeljavi aplikacije v 
uporabo, saj so vse transakcije med zavodi in ministrstvom pregledne in shranjene v časovnih 
vrstah, kar omogoča razne analize in statistike, ki vodijo k urejenemu financiranju dejavnosti. 
 
V juliju leta 1996 je med pripravami na javni razpis za pridobitev izvajalca za šolski kadrovski 
informacijski sistem ŠKIS nastalo gradivo Razvoj informacijskih sistemov državnih organov 
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Republike Slovenije, Metodologija strateškega planiranja28, ki smo ga poskušali implementirati pri 
vodenju projekta ŠKIS. Na področju izgradnje velikih informacijskih sistemov smo bili v takratni 
Informacijsko-dokumentacijski službi in tudi na ministrstvu pravi začetniki. Vodenje tako velikega 
projekta zahteva profesionalen kader, ki vseskozi skrbi za organizacijo, nadzor in koordinacijo 
projekta (Krisper et al., 1996, str. 29), česar nismo obvladali, zato se je razvoj projekta s planiranega 
enega leta razpotegnil na tri leta. 
 
Pri opredelitvi zahtev smo izvedli intervjuje in naredili napako, ker smo reševali zgolj potrebe 
financiranja srednješolskih zavodov. Vsebinci službe za razvoj kadrov v šolstvu so svoje potrebe po 
analizah in statistikah opredelili dovolj podrobno, zapletlo pa se je pri šifrantih, ki so bili dovolj dobri 
za obdelave podatkov iz papirnih obrazcev, za avtomatizirane obdelave pa so bili šifranti potrebni 
prenove. Vsebinci so premalo poznali probleme informatike, informatiki pa smo premalo poznali 
vsebino in razvoj je potekal v smeri poenostavitve sistema tako, da smo se stvarem, ki jih nismo 
mogli ali znali opredeliti, izognili in jih prestavili na poznejše obdobje razvoja informacijskega 
sistema. Eden od takih primerov je sistem kontrole usposobljenosti kadrov za poučevanje 
posameznih predmetov, ki je za vsako predmetno skupino in znotraj nje za posamezne predmete 
tako specifičen, da ga ni mogoče enostavno programirati, saj je sestavljen skoraj iz samih izjem. 
Zaradi tega je odločitev o potrditvi usposobljenosti  v aplikaciji prepuščena ravnatelju šole, ki po 
preverjanju listin o zaključeni izobrazbi in strokovni usposobljenosti posameznega učitelja sam 
odloči, ali nekdo izpolnjuje pogoje za poučevanje ali ne.  
 
Drugi tak primer je sistem štipendijske politike, pripravništva in napredovanja kadrov v šolstvu, ki 
smo ga reševali parcialno in ga šele po nekaj letih začeli povezovati s sistemom ŠKIS. Trenutno je 
informacijska rešitev Službe za kadre v vzgoji in izobraževanju povezana z bazo ŠKIS, idealno bi 
bilo, če bi bila vključena v ŠKIS kot modul. 
 
Na sliki 20 je prikazan rezultat poizvedbe iz centralne baze ŠKIS. 
 
SLIKA 20: Poizvedba iz baze ŠKIS – vsi učitelji 

 

                                                
28 Metodologija strateškega planiranja razvoja informacijskih sistemov državnih organov Republike Slovenije, Fakulteta 

za računalništvo in informatiko, julij 1996. 
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Zanimalo nas je, koliko je vseh učiteljev z najmanj univerzitetno izobrazbo, pedagoško izobrazbo in 
opravljenim strokovnim izpitom, ki poučujejo matematiko na srednjih šolah v Ljubljanski regiji. 
Vidimo, da je vseh učiteljev matematike, ki ustrezajo zahtevanim kriterijem, 94, iz slike 21 pa vidimo, 
da je od tega 25 moških.  Iz sheme poizvedb vidimo, da lahko naredimo poljubno poizvedbo – na 
primer koliko učiteljev po posameznih predmetnih skupinah, regijah, zavodih ima manj kot pet let 
delovne dobe do upokojitve, kar vpliva na planiranje kadrov, štipendijsko politiko in pripravništvo. 
 
Države se različno spopadajo z napovedovanjem ustreznih smeri študija, ki bi zagotavljali zaposlitev. 
V našem primeru imamo orodje za odločanje, s katerim lahko planiramo človeške vire (Bertrand, 
2004, str. 40), saj nam rezultati različnih poizvedb za poljubno predmetno skupino povedo, koliko 
učiteljev se bo upokojilo v naslednjih letih in kako so potrebe po kadrih porazdeljene regijsko.  
 
SLIKA 21: Poizvedba iz baze ŠKIS – samo moški učitelji 

 
 
Izdelek ŠKIS  ima naslednje lastnosti: 
° informacijski sistem je zgrajen na arhitekturi strežnik/odjemalec; 
° program je nameščen na Windows NT strežniku in komunicira z bazo, ki je na Oracle strežniku 

na ministrstvu, testni program je na lokaciji izvajalca; 
° razvojno orodje je Delphi 6; 
° komunikacije (KV komunikacijski vmesnik) z zavodi potekajo preko SUN strežnika InfoŠol prek 

protokolov SMTP in POP3 (180 zavodov); 
° centralna baza podatkov (Oracle 8.1) je na Unix strežniku (evidence, podatki in obdelave za 

okoli 40.000 zaposlenih v šolstvu); 
° poštni strežnik je na Unix strežniku; 
° pri uporabniku je potrebna instalacija odjemalca na platformi MS za dostop do programa, lokalne 

baze podatkov so na Paradox platformi; 
° vsi uporabniki imajo na poštnem strežniku Infošol svoje e-poštne predale, prav tako za vsak 

zavod obstaja elektronski poštni predal za komunikacijo programa in pošiljanje kodiranih 



 50

podatkov (algoritem RSA29, izvedba PGP30); to stanje omogoča uvedbo elektronskega podpisa 
vsem ravnateljem osnovnih, srednjih in višjih strokovnih šol; 

° vsi uporabniki imajo dostop na skupni in lastni del širše spletne podpore, kjer vidijo splošne 
podatke za vse zavode in osebne podatke za svoj zavod (vzdrževanje in upravljanje avtoriziranih 
dostopov za posamezne uporabnike in celovito uporabo ministrstva); 

° povezave podatkov z drugimi programi potekajo z izmenjavo datotek; 
° centralna baza Oracle je (bila) standard v državni upravi;  
° program temelji na dvonivojski arhitekturi, ki zagotavlja varne spletne prenose podatkov; v letu 

2006 bo prenos podatkov potekal prek štirinivojske arhitekture.  
V Prilogi 4 sta prikazana entitetno-relacijska ER diagrama Kadrovsko-plačnega informacijskega 
sistema (KPIS) in podatkov delavca. 
 
Kaj smo se v Službi za informatiko naučili: 
° uspešnost projekta je neločljivo povezana z odnosom vsebincev do projekta; 
° že na začetku projekta moramo ugotoviti, kdo potrebuje določene podatke;  
° nujna je funkcionalna analiza poslovnih procesov vseh uporabnikov podatkov vsaj na ravni 

ministrstva (analizo bi lahko razširili najmanj še na Ministrstvo za finance in Statistični urad 
Republike Slovenije); 

° informatiki nismo sami in sami sebi zadostni in moramo upoštevati potrebe države po 
mednarodni izmenjavi podatkov (obrazci UOE in financiranje, potrebe SURS-a); 

° za resen projektni pristop potrebujemo človeške vire z znanjem o problemu, finančne vire, ki 
omogočajo, da projekt preide v izvedbeno fazo, in dovolj časa, da vse to lahko naredimo. 

 
Kaj  smo naredili: 
° povečali smo vlogo vsebinskih sodelavcev ministrstva pri odločanju o dograditvah aplikacije; 
° v letu 2003 smo dosegli, da se je formiral projektni svet, ki je bedel nad projektom, določal 

naloge in v kriznih situacijah pomagal pri zagotavljanju finančnih sredstev; 
° v letu 2004 smo dosegli, da se predvsem finančna služba zaveda, da ne moremo izvajati 

aktivnosti financiranja dejavnosti (red velikosti 200 milijard SIT na letni ravni) na zastareli strojni 
in komunikacijski opremi; 

° spoznali smo, da je pri vpeljavi projekta v delovni proces nujno treba usklajevati sistemizacijo 
kadrov, ki sodelujejo v tem procesu31. 

 
2.4.2. Informacijsko-komunikacijska infrastruktura  ŠKIS 
Ministrstvo je izvedlo anketo, s katero smo ugotovili stanje opremljenosti zavodov z računalniki, 
lokalnimi računalniškimi mrežami, povezavami na internet. Razmerje med zavodi srednješolske in 
osnovnošolske ravni je približno 1 : 3, opremljenost srednjih šol pa je bila v letu 1996 bistveno boljša 
od opremljenosti osnovnih šol, kar je potrjevala tudi anketa, zato smo se projekta lotiti fazno in se 
najprej osredotočili na vse zavode, ki pokrivajo srednješolsko raven izobraževanja. 
 
Izgradnje informacijsko-komunikacijskega sistema smo se lotili postopno ob upoštevanju arhitekture 
sistema ter decentraliziranosti zavodov, opreme in podatkov (Vidmar, 1997, 24–25.str). 

                                                
29 Algoritem RSA je dobil ime po izumiteljih Ron Rivest, Adi Shamir in Len Adleman, uporablja se z enkripcijo z 

javnimi/zasebnimi ključi indigitalni.  
30 Freeware PGP Pretty good privacy – brezplačni program za "primerno dobro zasebnost"  je že leta 1996 omogočal 

kriptanje osebnih podatkov z algoritmom RSA. 
31 Sprememba sistemizacije delovnih mest je akt, ki ga mora sprejeti državni/javni organ. Na zavodih ni bilo večjega 

problema, saj je do leta 2000 večina zavodov ugotovila, da jim ŠKIS omogoča preglednejše delo in transparentne 
zahtevke za plačne količnike, na ministrstvu pa je bil odpor večji, saj nihče ni bil pripravljen v celoti zamenjati filozofijo 
svojega dela. 



 

 51

Med infrastrukturo, ki smo jo zagotovili na zavodih, spadajo: lokalna računalniška omrežja, 
usmerjevalniki prometa s požarnim zidom, ki je ločeval izobraževalni (EDU) in administrativni 
(ADMIN) del šol – slika 22,  povezave na internet – najete in linije ISDN, računalniki z nameščeno 
programsko opremo za ŠKIS in vzdrževalno pogodbo za HW in SW.  
 
SLIKA 22: Infrastruktura projekta ŠKIS v letih 1997–2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: (Domijan, 1998) 
 

 
Na ministrstvu smo zagotovili centralni poštni strežnik, aplikacijski strežnik, ki je bil hkrati podatkovni 
strežnik, komunikacijski vmesnik za potrebe varne komunikacije med zavodi in ministrstvom na 
podlagi kriptiranja PGP in programsko opremo za ŠKIS, ki je bila izvedena v strežnik/odjemalec 
tehnologiji.  
 
Kaj smo se v Službi za informatiko naučili: 
° za vpeljavo velikega projekta, kot je bil ŠKIS, ki je še danes eden večjih projektov v državni/javni 

upravi, so potrebni viri, čas, denar in ljudje; 
° za uspešno vpeljavo sistema v življenje je potrebna zelo podrobno dodelana logistika; 
° za varno poslovanje prek spleta je na vsakem zavodu potrebna identifikacija uporabnika, ki 

dostopa do aplikacije in vnaša spremembe, za kar je nujen digitalni podpis. 
 
Kaj  smo storili: 
° ministrstvo je vsem ravnateljem  v letih 1998 in 1999 zagotovilo digitalne certifikate, ki se zaradi 

premajhne uporabnosti niso uveljavili v praksi, zato je bil dostop do aplikacij zagotovljen z gesli, 
pri izmenjavi podatkov pa je centralna aplikacija oziroma aplikacija na zavodu s svojim digitalnim 
podpisom zakodirala vse podatke, ki se izmenjujejo prek spleta. Tako smo izpolnili zahteve 
Zakona o varstvu osebnih podatkov; 

° pri logistiki vpeljave novosti projekta v delovni proces smo proučili napake prejšnjih korakov in pri 
vsakem naslednjem koraku smo se jim skušali izogniti; 

° v letu 2005 smo uvedli certifikatno agencijo CA MŠŠ in v prvem koraku dodelili certifikate vsem 
ravnateljem zavodov, v drugem koraku bodo certifikati dodeljeni ostalim sodelavcem na zavodih, 
ki dostopajo do aplikacij za elektronsko izmenjavo podatkov z ministrstvom. 
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2.4.3. Definiranje zahtev uporabnikov 
Pri sistemski analizi smo izhajali iz potreb ministrstva in zavodov (v projektni skupini so bili 
računovodkinje in ravnatelji srednjih šol), kar je bil predpogoj, da bo rezultat oprijemljiv in da bodo 
aplikacijo sprejeli na večini zavodov. Izpolnili smo večino zahtev ministrstva, malo manj smo naredili 
pri zadovoljevanju zahtev zavodov in premalo na področju povezave ŠKIS-a z informacijskimi 
sistemi za zagotavljanje plačnih listkov in plač ter povezave z glavno knjigo (GK), saldakonti, 
materialnim poslovanjem in planiranjem. V letu 2000 sem na prvem od petih izobraževalnih 
seminarjev ravnateljem omenjal, da se bliža čas, ko bo treba ob prihodu v službo preverjati 
elektronsko pošto z ministrstva in reagirati v skladu z navodili elektronske pošte. Takratno  
poznavanje možnosti o koristih in prihrankih je bilo še premalo razširjeno, saj me na naslednje 
seminarje niso povabili. 
  
Kaj smo se v Službi za informatiko naučili: 
° na vse aktivnosti, ki jih izvajajo uporabniki, je treba gledati kot na poslovne procese in jih tako 

tudi obravnavati; 
° pri informatizaciji poslovnih funkcij je potrebno sodelovanje neposrednih izvajalcev poslovnega 

procesa (Kovačič, 1998, str. 141). Poiskati je treba koristi, ki jih v informatizaciji vidijo uporabniki, 
saj brez njihovega tvornega sodelovanja, podpore in pripravljenosti po vpeljavi projekta v 
poslovni proces, projekt neslavno propade; 

° prizadevanja morajo voditi vsebinci na ministrstvu in predvsem finančna služba, ki mora v 
informatizaciji videti koristi, kar smo premalo poudarjali in dobili premalo zahtev uporabnikov iz 
ministrstva in preveč s strani zavodov, zato je bilo financiranje projekta podhranjeno, ministrstvo 
je sproti zagotavljalo nadgradnje aplikacije za zadovoljevanje lastnih potreb, zavodi so bili 
posledično manj zainteresirani za uporabo aplikacije; 

° ljudje delajo tisto, kar se jim obrestuje (McGraw, 1999, str. 74). 
 
Kaj  smo storili: 
° pri vpeljavi ŠKIS-a na osnovnošolsko raven smo prepisali vse baze podatkov v sistem ŠKIS in 

uporabnikom zmanjšali ponovne vnose podatkov na minimum; 
° vse poenostavitve, ki smo jih vgradili v sistem PIK, smo prenesli v prenovljen ŠKIS; 
° upoštevali smo zahteve uporabnikov po zmanjšanju poračunov na minimum in uvedli nove 

termine za plačan obračun plač, kjer šole vnašajo zgolj spremembe, ki so nastale ob koncu 
meseca oziroma ob prehodu med dvema mesecema; 

° zaradi spremembe financiranja srednješolskih zavodov32 smo uvedli dodatne načine obračuna 
plačnih količnikov in s tem zagotovili kontinuiteto obračuna predvsem pri tistih učiteljih, ki 
dopolnjujejo delo na zavodih z različnim načinom obračunavanja plač. 

 
2.4.4. Izobraževanje uporabnikov 
Od dobrega izobraževanja končnih uporabnikov informacijskega sistema je odvisna kakovost 
podatkov, ki jih zavodi posredujejo na ministrstvo, in točnost obračunov finančnih sredstev, ki jih 
ministrstvo posreduje zavodom.  
 
Priprave na izobraževanje so potekale praktično od zaključka sistemske analize in začetka 
programiranja. Ugotovili smo, da moramo izobraziti za vsak zavod najmanj dva uporabnika sistema, 
da mora izobraževanje potekati čim bolj usklajeno z distribucijo strojne opreme, namestitvijo 
programske opreme in vzpostavitvijo komunikacij med zavodi in ministrstvom. Velikost projekta nam 
je narekovala izvedbo javnega razpisa, s katerim smo pridobili izvajalca računalniškega 

                                                
32 Projekt MoFAS (Modernizacija finančnega in administrativnega sistema –  modernizacija financiranja šol po načelu 

glavarine. 
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izobraževanja za administrativne sodelavce zavodov.  Izvajalec je že imel nekaj svojih predavateljev, 
ki pa so bili specializirani za računalniške seminarje za delo z urejevalniki besedil in preglednicami, 
zato smo na vseh zavodih izvedli natečaj za multiplikatorje sistema ŠKIS. Vsem ravnateljem smo 
posredovali okrožnico s prošnjo, da se prijavijo sami, ali predlagajo svoje učitelje, ki so sposobni in bi 
želeli sodelovati pri izobraževanju uporabnikov sistema ŠKIS. S pomočjo izvajalca računovodkinj in 
nekaj ravnateljev iz projektne skupine smo izvedli seminar za multiplikatorje in jim za preizkus znanja 
dali nalogo, da naredijo program izobraževanja končnih uporabnikov. Večina multiplikatorjev je 
nalogo opravila uspešno, predavanja so se izvajala regijsko po šolskih centrih, ki so imeli 
računalniške učilnice, organizacijo je prevzel zunanji izvajalec. Med zelo uspešnimi multiplikatorji je 
bilo devet ravnateljev in tri računovodkinje ter dvajset učiteljev računalništva. 
 
Kaj smo se v Službi za informatiko naučili: 
° naj bo izobraževanje še tako dobro, mora biti zagotovljena telefonska pomoč tako zunanjih 

izvajalcev kot predstavnikov z ministrstva; 
° v nobenem primeru ne bi smeli zanemariti izobraževanja uporabnikov na ministrstvu, kar se nam 

je zgodilo prvo leto uvajanja projekta v poslovni proces, in so bile posledice še dve leti; 
° izobraževanja lahko organiziramo hitreje in ceneje, le pristop mora biti drugačen. 
 
Kaj  smo storili: 
° uvedli smo telefonsko pomoč tako na ministrstvu kot pri izvajalcih; 
° pri organizaciji vseh naslednjih izobraževanj smo k sodelovanju povabili vsebinske sodelavce 

ministrstva, uredili logistiko in izvajali seminarje dvoizmensko v petih do desetih centrih po 
Sloveniji istočasno, kar je povečalo učinkovitost vpeljave projektov v delovne procese; 

° s spletno aplikacijo smo preslikali papirne obrazce na računalniški zaslon, od uporabnikov 
najprej zahtevali izpolnjevanje papirnih obrazcev, nato smo jim odprli dostop do spletne 
aplikacije in od njih zahtevali ponoven vnos podatkov in vse to storili brez izobraževanja.33  

 
2.4.5. Težave pri vpeljavi rezultatov projekta v poslovni proces 
V razvojnem obdobju šolskega kadrovskega informacijskega sistema, ki je trajal do leta 1998, so bile 
razne težave pri vpeljavi sistema v poslovni proces.  
 
Na začetku je bilo opaziti odpor uporabnikov na zavodih zaradi novega načina dela in prehoda na 
novo poenoteno programsko okolje. Poudariti moramo, da so imeli nekateri zavodi svoje 
računalniške programe, ki jih niso želeli opustiti. 
 
Po namestitvah ŠKIS-a na testnih zavodih smo ugotovili, da več, ko je uporabnikov novega sistema, 
ki ga testirajo, več napak odkrijejo. Obdobje odpravljanja največjih napak je na testnih zavodih trajalo 
pol leta.  
 
Največja težava pri vpeljavi ŠKIS-a v produkcijo je bila leta 1997, ko je bil letni proračun sprejet 
novembra 1997 za nazaj. Izvajalci so na našo srečo razvijali aplikacijo naprej, vendar se je razvoj 
upočasnil najmanj za pol leta. 
 

                                                
33 Pošiljanje obrazcev po navadni pošti iz šol na ministrstvo je običajno trajalo ves oktober, vnos podatkov iz papirnih 

obrazcev, kontrole, pregled in ponovno komuniciranje s šolami, ki so posredovale napačne podatke, je na ministrstvu 
za vse srednje šole trajalo tri mesece, prvi  izračuni sistemizacije so bili izvedeni februarja, zadnji pa maja znotraj 
tekočega šolskega leta, kar je pomenilo, da smo se morali sprijazniti s stanjem na šolah. Z novim pristopom smo imeli 
podatke v bazi do konca oktobra in izveden izračun  sistemizacije z odločbami do konca novembra. S tem je 
ministrstvo letno na plačah srednješolskih učiteljev prihranilo do dve milijardi tolarjev. 
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Z javnim razpisom za računalnike z nameščenim sistemom ŠKIS-a smo podobno kot Center za 
podporo uporabnikom na CVI (Benčina, Rebernik, 1998, str. 162) kupili vzdrževanje za celotno 
garancijsko obdobje, priklop na internet, preizkusno povezavo z ministrstvom in tri ponovne 
namestitve sistema na računalnik na zavod, kar se je izkazalo za izredno pomembno, saj je bilo kar 
nekaj primerov, ko so bili računalniki kljub zelo natančnim navodilom premeščeni iz računovodstev v 
tajništva in uporabljeni za druge namene.  
 
Že pri testnih zavodih smo ugotovili, da na ministrstvu potrebujemo telefonsko podporo za delovanje 
komunikacij med zavodi in ministrstvom. Ugotovili smo, da je delovanje elektronske pošte in 
komunikacij sistema ŠKIS ključno za izmenjavo podatkov, in dokler smo se tudi na ministrstvu učili, 
je bila ta podpora ozko grlo. Danes lahko trdim, da brez te podpore in zavzetosti nekaterih 
sodelavcev ministrstva projekt ŠKIS ne bi nikoli zaživel.  
 
Tehnologija odjemalec/strežnik v obdobju vpeljevanja ŠKIS-a v poslovni proces ni imela avtomatskih 
namestitev novih različic aplikacije, zato nam je na samem začetku veliko težav povzročala tudi 
vsaka namestitev nove različice aplikacije, saj je morala biti nameščena na vseh zavodih, kar pa je 
predstavljalo velik logistični zalogaj.  
 
Težave v začetni fazi razvoja so nastajale zato, ker so zavodi v prehodnem trimesečnem testnem 
obdobju opravljali dvojno knjigovodstvo, tako da so podatke pošiljali s pomočjo aplikacije in s 
pomočjo papirnih obrazcev. Nekaj zavodov je takoj začelo uporabljati ŠKIS in niso več izpolnjevali 
papirnih obrazcev, večina jih je izpolnjevala oboje, nekaj jih je izpolnjevalo samo papirne obrazce, 
našla sta se celo dva zavoda, ki podatkov nista posredovala ne v papirni ne v elektronski obliki. 
 
Odpor zaradi vzporednega knjigovodstva je bil do neke mere razumljiv, saj je bilo delo podvojeno in 
na začetku uporabe informacijskega sistema je bilo treba vnesti vse kadrovske podatke o vseh 
zaposlenih na posameznem zavodu in vse pogodbe s podatki o njihovem delu. Ko so uporabniki 
prepoznali prednosti novega načina dela, so ga sprejeli: mesečno bodo na ministrstvo sporočali 
samo spremembe podatkov (nove zaposlitve, bolniške, nadomeščanja …).  
 
Nekateri zavodi so papirne obrazce takoj opustili, s tem pa so nam onemogočili ocenjevanje 
verodostojnosti podatkov, čeprav smo tudi na ministrstvu izvajali vzporedno knjigovodstvo in 
primerjali pri nas vnesene podatke iz papirnih obrazcev in podatke iz sistema ŠKIS. 
 
Nekaj zavodov je z vpeljavo sistema ŠKIS zavlačevalo, saj so izgubljali manevrski prostor, ki so ga 
imeli v sistemu papirnega poslovanja.  
 
Sledilo je obdobje, ko je takratno vodstvo ministrstva obljubljalo, da bo ostro ukrepalo proti zavodom, 
ki podatkov ne vnašajo v sistem ŠKIS, vendar svojih obljub ni nikoli uresničilo. Tako stanje je trajalo 
do začetka poletja 1999 (približno 7 % srednjih šol ni vnašalo podatkov v sistem ŠKIS), ko so 
srednješolski ravnatelji po elektronski pošti prejeli okrožnico, da bodo prejeli letni regres ob plači 
samo, če bodo podatke posredovali elektronsko, v nasprotnem primeru bodo dobili akontacijo 
regresa naslednji mesec. Reakcija je bila presenetljiva, saj so zavodi, kjer so ravnatelji trdili, da 
nimajo internetnih povezav, da imajo probleme z računalnikom in podobno, probleme rešili v enem 
tednu, vnesli podatke za nazaj in uspeli zagotoviti letni regres. Na dveh zavodih, kjer niso uspeli 
urediti vsega potrebnega za elektronsko izmenjavo podatkov, sta ravnatelja zaradi težav na lastnem 
zavodu najela premostitveni bančni kredit in zaposlenim zagotovila letni regres.  
 
Na ministrstvu se je izvajal pasivni odpor  proti uporabi ŠKIS-a, saj so s preglednostjo podatkov 
nekateri sodelavci izgubili pozicije in vrtičke (Barry, 2003, str. 100). Marsikdo, ki je obračunaval 
plače, je menil, da bo nov sistem spremenil razvid njegovih del in nalog, kar je odpor še povečevalo.  
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2.4.6. Novi zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Nova zakonodaja na področju plač v javnem sektorju je pozitivno vplivala na obstoječo 
razdrobljenost plačnih informacijskih sistemov ministrstva, saj smo se morali odločiti, kako naprej. 
Sistem PIK (plače in kadri) za osnovnošolsko raven, ki je temeljil na mesečni izmenjavi plačnih 
podatkov prek disket, je nastal zato, ker osnovnošolski zavodi takrat niso imeli ustrezne 
informacijske in komunikacijske infrastrukture (Raba interneta v Sloveniji, 1998) za prehod na sistem 
ŠKIS, saj v času namestitve sistema tretjina osnovnošolskih zavodov ni imela priključka na internet, 
poleg tega se je za obračun plač na osnovnošolski ravni uporabljala drugačna metodologija 
obračuna plač kot na srednješolski ravni. 
 
Od leta 1999 do 2004, ko je bil PIK ukinjen, so se vsi osnovnošolski zavodi priključili na internet, 
izmenjava podatkov prek disket je bila zastarela, zunanji izvajalec je izgubil ključne programerje, 
zato so poleti 2004 vsi osnovnošolski zavodi začeli uporabljati sistem ŠKIS. Prvič po letu 1998 je 
imelo ministrstvo enoten plačni sistem za vso izobraževalno vertikalo od osnovnošolske ravni do 
ravni višjega strokovnega šolstva. ŠKIS se je preimenoval v KPIS (kadrovski plačni informacijski 
sistem). 
 
 

2.5. STRATEŠKI PLAN INFORMATIZACIJE MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN 
ŠPORT34 

 
Državni organi so bili v skladu s sklepom Vlade RS (182. seja Vlade RS, 1996) zavezani k izdelavi 
strateških planov razvoja in prenove informacijskih sistemov na osnovi enotne metodološke osnove. 
Za reorganizacijo državne uprave  je pomembno, da so na enem mestu združeni vsi strateški plani 
državnih organov, saj se le na skupni osnovi in z enega mesta lahko izvaja racionalna prenova 
informacijskih sistemov celotne državne uprave, oblikujejo smernice in skupne funkcije več   
državnih organov (Colnar, Novaković, 1998, str. 86). Ministrstvo je s strateškim načrtovanjem 
informatike želelo opredeliti svoje poslanstvo in vizijo preliti v cilje in strategijo (Kovačič, Vintar, 1994, 
str. 163). V ta namen je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 1997 v sodelovanju s Centrom Vlade za 
informatiko in zunanjimi izvajalci začelo postopek izdelave Strateškega plana MŠŠ, ki ga je sprejelo 
vodstvo ministrstva in potrdilo spomladi leta 1999.   
Zunanji izvajalci so: 
° izvedli priprave in vzpostavitev projekta,  
° izdelali pregledni model organizacijskega sistema,  
° analizirali obstoječe stanje informacijskega sistema,  
° analizirali tehnološke možnosti in izdelali načrt informacijske tehnologije, 
° izdelali razvojni plan za nadaljnje faze razvoja in 
° analizirali funkcionalna področja ministrstva. 
 
V Strateškem planu ministrstva smo opredelili strateške cilje, dali podatke o obstoječem stanju 
informatizacije, po podrobnem pregledu poslovnih procesov ministrstva predlagali organizacijske 
rešitve in ugotovili potrebe po informatizaciji (Colnar, Novaković, 1998, str. 87).  
 
Pomembnejše ugotovitve Strateškega plana: 
° racionalizacija zbiranja podatkov, ki so se do tedaj zbirali na več načinov po različnih institucijah. 

Predlagano je bilo, da se z zakonom natančno določi, kje se določeni podatki zbirajo in v kakšni 
obliki. Zahtevana je bila logična in fizična povezljivost podatkov ne glede na to, kje so zbrani in 

                                                
34 Ministrstvo za šolstvo in šport:  Center Vlade za Informatiko, Fakulteta za Računalništvo in Informatiko,  Kocijančič & 

Suhač: Strateški plan informatizacije Ministrstva za šolstvo in šport, 1999. 
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kdo jih zbira; Poudarjena je bila pomembnost usklajenosti podatkov z mednarodnimi 
informacijskimi priporočili in zahtevami;  

° upoštevanje demografskih vplivov s pravočasnimi prilagoditvami kadrovske in investicijske 
politike v šolstvu v povezavi z gibanjem šolske populacije v Sloveniji, saj je od leta 1997 naravni 
prirastek negativen (Plevnik, Žižmond, 2000, str. 12); 

° vpeljava enoličnega identifikatorja udeleženca izobraževanja, ki bo omogočala realno 
spremljanje vpisa, osipa in posledično sistemizacije delovnih mest (Domijan, 2000, str. 132); 

° povezanost finančnega dela ministrstva s strokovnim delom ministrstva; 
° integracija obstoječega informacijskega sistema v centralni informacijski sistem; 
° povečanje strokovnega sodelovanja in pretoka informacij med notranjimi organizacijskimi 

enotami ministrstva in organi v sestavi. 
 
2.5.1. Centralni informacijski sistem na Ministrstvu za šolstvo in šport 
Pred začetkom izdelave Strateškega plana smo na ministrstvu uporabljali elektronsko pošto, 
sodelavci ministrstva so uporabljali orodja Microsoft, za zbiranje podatkov o kadrih iz srednjih šol 
smo uporabljali ŠKIS in začeli uvajati prve spletne aplikacije za zajem vpisnih podatkov iz srednjih 
šol. Iz osnovnih šol smo podatke o kadrih zbirali s pomočjo obrazcev. Ostale aplikacije so bile 
napisane v programske jeziku Clipper, podatki so bili shranjeni v podatkovni bazi dBase. 
 
Ministrstvo s svojimi organi v sestavi je državni organ z množico izvirnih podatkov in množico 
aktivnosti, ki se izvajajo nad njimi. Veliko sorodnih podatkov je lastnih notranjim organizacijskim 
enotam in organom v sestavi, saj se razlikujejo vsebinsko glede na raven izobraževanja, ki je na 
ministrstvu sektorsko zelo natančno določena. Ker se sorodni podatki polnijo pri različnih virih in so 
namenjeni uporabi tako na ministrstvu kot širše, lahko situacijo obvladujemo zgolj s centralnim 
informacijskim sistemom in centralno bazo podatkov, ki mora zagotavljati povezljivost z lokalnimi 
bazami organizacijskih enot, kar vodi v standardizirano bazo podatkov in standardni uporabniški 
aplikativni sistem za upravljanje podatkov (Grad, Jaklič, 1996, str. 144). 
 
Cilj Centralnega informacijskega sistema ministrstva je skupne podatke zbirati in vzdrževati na enem 
mestu in s tem omogočiti uporabo ministrstvu in zunanjim uporabnikom. Ob tem moramo skrbeti za 
razvoj lokalnih baz podatkov in aplikativnih sistemov in jih fizično in vsebinsko povezati s centralnim 
sistemom. S tem bomo izvedli racionalizacijo, saj bodo odpravljene vse težave, nastale zaradi 
podvajanja podatkov, od shranjevanja in vzdrževanja do ažurnosti in dostopa do podatkov. 
Standardizirana oblika baze podatkov omogoča lažji razvoj, vzdrževanje in povezovanje s širšim 
okoljem.  
 
Konkretni cilji informacijskega sistema ministrstva so: 
° standardizirano okolje informacijske podpore za delovanje ministrstva in zavodov, s katerimi si 

izmenjujemo podatke; 
° vzpostavitev centralne baze, ki bo tehnično in vsebinsko nadgradljiva (CVI je za standard v 

državni upravi izbral Oracle tehnologijo);   
° vzpostavitev aplikativnega sistema nad centralno bazo podatkov, ki bo omogočal poenoteno 

vzdrževanje podatkov ne glede na vir in njihovo čim širšo uporabo; 
° sistem bo moral zagotavljati varnost podatkov, ki zajema tehnično in vsebinsko varovanje 

dostopov, nadzor, varnostne kopije … 
° sistem bo moral biti prek identifikatorjev povezljiv z zunanjimi informacijskimi sistemi (drugi 

državni organi, izobraževalni zavodi, raziskovalne institucije, mednarodna povezljivost). 
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TABELA 3: Problemi, ki jih rešuje centralni informacijski sistem 
Skupni podatki se zbirajo, ažurirajo, posredujejo in upravljajo z enega mesta, odpravljajo se podvajanje, nekonsistentnost 
in komunikacijski problemi. 
Intranet in dodeljeni oddaljeni dostopi do centralne baze omogočajo organizacijskim enotam dostop do ažurnih skupnih 
podatkov v realnem času. 
Internetne in intranetne povezave s centralno bazo iz zunanjega in notranjega okolja omogočajo dostop v realnem času, 
kar bo prispevalo k ažurnosti podatkov. 
Predpisani interni standardi centralnega informacijskega sistema bodo pospešili tehnološko usklajen razvoj posameznih 
lokalnih informacijskih podsistemov, kar zmanjšuje stroške razvoja, vzdrževanja in podpore. 
Centralni informacijski sistem sestavljajo distribuirane baze podatkov, kar bo onemogočilo različne hitrosti razvoja 
informacijske podpore posameznim organizacijskim enotam, ki so zelo različno razvite. S tem ohranjamo njihovo 
specifično vsebino in avtonomnost, hkrati pa se usklajuje njihov tehnološki razvoj s širšim okoljem MŠŠ. 

Vir: Strateški plan informatizacije MŠŠ, str. 76 
 
Centralna baza Ministrstva za šolstvo in šport mora ustrezati tehnološkim, vsebinskim in izvedbenim 
zahtevam. Zahteve so prikazane v Tabeli 4. 
 
TABELA 4: Zahteve, ki jih mora izpolnjevati centralna baza ministrstva 

stabilnost, nastavljivost, možnosti spremljanja delovanja, enostavno upravljanje ter dostopnosti prek 
interneta, 
uporabniška odprtost za različne vrste in pristojnosti dostopov, 

Tehnološke 
zahteve: 

visoko stopnja varovanja in  zaščite podatkov. 
Hranjenje skupnih podatkov, ki so namenjeni več organizacijskim enotam in zunanjim uporabnikom,  
natančno opredeljene zahteve glede mednarodne povezljivost z vprašalniki in bazami podatkov EU, 
omogočena logična širitev baze, 
logična struktura vsebine mora biti procesno neodvisna, vsebovati mora zgolj naravne podatkovne 
povezave in odvisnosti, da je nad zbranimi podatki moč izvajati različne uporabniške aplikacije oziroma 
aplikativne nadgradnje, 
poleg strokovnih informacij mora biti logično oziroma fizično povezljiva z dokumentacijsko orientiranimi 
podatki in/ali bazami, 

Vsebinske 
zahteve: 

strukturno mora  narekovati razvoj lokalnih baz podatkov, ki se vsebinsko nanašajo na delovanje 
ministrstva in morajo biti logično in fizično povezljive s centralno bazo. 
upravljanje centralne baze mora izvajati pooblaščena skupina strokovnjakov, ki bo strokovno in 
nevtralno skrbela tako za delovanje samih baznih mehanizmov kot za administracijo uporabnikov ter 
možnosti dostopov do podatkov. Nevtralnost glede vsebine in uporabe podatkov je pomembna ravno 
zaradi lastnosti, da je baza skupna za celotno ministrstvo in povezljiva navzven, 
upravljanje centralne baze mora potekati po natančno določenih protokolih in pravilih obnašanja, 
tehnično (z intranetno in internetno povezavo) in vsebinsko (s hierarhijo in opredelitvijo dostopov)  
mora biti omogočeno komuniciranje v treh ravneh: 
prek spletnih aplikaciji mora biti omogočeno polnjenje in ažuriranje podatkov iz vzgojno-izobraževalnih 
zavodov,  
omogočeni morajo biti dostopi do določenih podatkov za strokovno javnost in  zavode (ZRSŠ, CPI, 
ACS, ZŠRS, DIC, CŠOD, strokovni sveti, …), 
omogočen mora biti dostop iz vseh organizacijskih enot ministrstva, 

Izvedbene 
zahteve: 

vzpostavljen mora biti natančen tehnični in vsebinski mehanizem dovoljenih pristopov in zaščite 
podatkov in same baze. 

Vir: Strateški plan informatizacije MŠŠ, str. 77 
 
2.5.2. Porazdeljeni informacijski sistemi  na javnih zavodih in institucijah 
Posledica strateškega plana je bilo povečanje sredstev in zahtev po hitrejši informatizaciji 
organizacijskih enot ministrstva. Na ministrstvu je po potrjenem strateškem planu informatizacija 
pomenila, da Služba za informatiko zagotovi uspešno zbiranje oziroma izmenjavo podatkov med 
zavodi, ki jih sektorji in službe ministrstva obdelujejo, in na podlagi rezultatov obdelav ministrstvo 
izvaja financiranje zavodov. Statistike in analize pridobljenih in obdelanih podatkov nato služijo za 
vodenje politik. 
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Uspešno zbirati oziroma zbrati podatke iz okoli 800 matičnih zavodov pomeni na ministrstvu in 
zavodih zgraditi porazdeljen informacijski sistem, ki služi tako potrebam ministrstva, kot potrebam 
zavodov.  
 
Če ministrstvo zavodom ne zagotovi informacijske podpore, ki ustreza prvenstveno potrebam 
zavoda, se zavodi odločajo za svoje rešitve, kar pripelje do različnih aplikativnih rešitev istega 
poslovnega procesa na različnih zavodih. Posledica je nepovezljivost sistemov in podatkov (Jaklič, 
1999, str. 3). Zgodi se celo, da zavodi vnašajo v različne aplikacije zgolj in samo podatke, ki so nujno 
potrebni za posamezno aplikacijo, kar pomeni, da na ravni zavodov še nismo dosegli ustrezne 
racionalizacije poslovanja. Upam, da bo problem rešil osnutek Zakona o evidencah, po katerem bo 
ministrstvo zagotavljalo poenoteno programsko opremo za zavode, s katero bo možna izmenjava 
podatkov ne samo med ministrstvom in zavodom, pač pa tudi med zavodom in drugimi institucijami, 
saj bosta opredeljena tako struktura kot opis podatkov. S tem poenotenjem bomo resnično dosegli 
racionalizacijo poslovanja tudi na zavodih. 
 
Do leta 2000 smo kljub temu dosegli delno poenotenje aplikacij na zavodih, saj smo prešli iz devetih 
različnih aplikacij različnih izvajalcev na zavod na štiri do šest aplikacij na zavod. Ob tem moram 
omeniti, da se ministrstvo nikoli ni resno spopadlo z izdajo koncesije za poenoteno informatizacijo 
šol recimo glavne knjige, materialnega poslovanja, osnovnih sredstev in plačnega dela (ŠKIS 
obračuna količnike za kadre in ne izstavlja plačnih list). Trenutno stanje arhitekture porazdeljenega 
sistema je razvidno na sliki 9, str. 18,  želeno stanje pa je razvidno iz slike 26, str. 69.  
 
 

2.6. VLOGA CENTRA VLADE ZA INFORMATIKO PRI INFORMATIZACIJI 
MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

 
Center Vlade za informatiko (CVI) je bil ustanovljen januarja 1993 kot vladna služba, neposredno 
odgovorna Vladi RS in zadolžena za informatizacijo državnih organov (Zakon o Vladi RS, 1993), ki je 
nastal iz prejšnjega Republiškega zavoda za informatiko. CVI je s svojim delovanjem veliko 
pripomogel k vpeljavi elektronskega poslovanja v državni upravi, saj je s svojimi aktivnostmi  planiral, 
uvajal in zagotavljal delovanje enotne podatkovno komunikacijske infrastrukture za skupne funkcije 
javne uprave (URL: http://www.sigov.si/cvi/, 19. 9. 2005). Temelje za delovanje si je Center zagotovil 
z zakonodajno podlago in sklepi Vlade RS, svoje poslanstvo pa je izpolnjeval z zagotavljanjem 
ustrezne metodologije, izdelavo dolgoročnih strategij razvoja e-poslovanja in posodabljanjem 
informacijsko-komunikacijske infrastrukture, s katero je zagotavljal temelje e-poslovanja za celotno 
javno upravo.  
 
2.6.1. Organizacija Centra Vlade za informatiko in sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in 

šport 
Center Vlade za informatiko je svoje poslanstvo razdelil na delovna področja, ki jih pokrivajo sektorji 
in službe. Organizacijska struktura CVI se prekriva s sodelovanjem z MŠŠ v obdobju od januarja leta 
1996 do jeseni leta 2004, ko je bil Center Vlade za informatiko priključen novemu Ministrstvu za 
javno upravo kot Direktorat za e-upravo in upravne procese (Zakon o Vladi RS, 2004).  
 
Sodelavci Službe za informatiko Ministrstva za šolstvo in šport  smo sodelovali s: 
° Službo za sistem pri pripravi gradiva Strateški plan informatizacije Ministrstva za šolstvo in šport 

leta 1998; 
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° Službo za varovanje in zaščito pri pripravi gradiva Priporočila za pripravo informacijske 
varnostne politike (CVI, 2002), ki smo ga uporabili pri pisanju nastajajočega Zakona o evidencah 
v šolstvu; 

° Sektorjem podatkovnega centra pri urejanju dostopov do registrov CRP, RPE (Kričej, 2002, str. 
63) in PRS. Strateška odločitev CVI je bila, da se za izgradnjo vseh evidenc državnega pomena 
uporabijo izdelki Oracla. Tako so zato na bazah Oracle CRP, RPE, PRS, MFeRAC, če navedem 
najpomembnejše; 

° Sektorjem telekomunikacij od leta 1996, ko smo postavili eno prvih spletnih strani državnih 
organov in na lokaciji ministrstva postavil požarno pregrado, ki ščiti državno upravo pred vdori iz 
''šolskega spletnega prostora'', saj je MŠŠ, mejno področje med omrežjem hitrih komunikacij 
državne uprave – HKOM35 in odprtim internetnim omrežjem, prek katerega se zavodi povezujejo 
z ministrstvom; 

° Sektorjem razvoja informacijskih sistemov pri začetku nastajanja šolskega kadrovskega 
informacijskega sistema ŠKIS. Začeli smo skupne priprave za javni razpis, sodelavci Centra so 
sodelovali v razpisni komisiji in nato s svetovanjem pri razvoju programske opreme; 

° Sektorjem informacijske infrastrukture – strojna oprema pri nakupih strojne opreme prek skupnih 
javnih naročil pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij šol, kjer je CVI skrbel za standarde 
izgradnje lokalnih računalniških omrežij (Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN, 2003), kar 
je bila osnova za  izgradnjo lokalnih računalniških omrežij šol; 

°  Sektorjem za upravljanje digitalnih potrdil, saj je bilo ministrstvo leta 1997 eno prvih državnih 
organov, ki je v svoje poslovanje uvedlo sistem javnih in zasebnih ključev v aplikaciji ŠKIS; 

° Sektorjem za e-upravo, s katerim smo sodelovali pri umestitvi projektov s področja vzgoje in 
izobraževanja v Akcijski načrt e-uprave do leta 2004 in pri poročanju o napredku na projektih 
(Silič, 2003, str. 7). 

 
2.6.2 Metodološka gradiva Centra Vlade za informatiko 
Da bi Center Vlade za informatiko lahko dosegel cilje standardizacije postopkov in povezljivosti 
informacijskih sistemov, so sodelavci CVI-ja poskrbeli za metodološka gradiva za vodenje projektov 
v državni upravi. Gradivi Razvoj informacijskih sistemov državnih organov – Metodologija 
strateškega planiranja (Krisper et al., 1996)  in Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov 
(Silič et al., 2000), sta bili in sta še vedno dober pripomoček vsem informatikom v informacijskih 
službah znotraj državne in javne uprave.  Navedeni gradivi sta bili temelj za nastanek gradiv 
Strategija e-poslovanja v javni upravi za obdobje 2001–2004 in Akcijski načrt e-uprave do leta 2004. 
Pomemben vpliv na varnostne politike varovanja podatkov in zaščite informacijsko-komunikacijske 
infrastrukture je imelo tudi gradivo Priporočila za pripravo informacijske varnostne politike, pri pripravi 
katerega sem kot predstavnik ministrstva sodeloval v medresorski delovni skupini za pripravo 
gradiva. 
 
2.6.3. Povzetek sodelovanja Ministrstva za šolstvo in šport in Centra Vlade za informatiko 
CVI je imel pomembno vlogo pri informatizaciji MŠŠ na področju evidenc, saj je s financiranjem 
izdelave Strateškega plana informatizacije MŠŠ postavil temelje za integracijo evidenc in za 
postavitev standardov pri izmenjavi podatkov med ministrstvom in zavodi. S tem se sodelovanje ni 
zaključilo, saj je CVI vseskozi spremljal izvedbeni del Strateškega plana in sodeloval pri njegovem 
uresničevanju.  
 

                                                
35 HKOM omrežje hitrih komunikacij državne uprave je infrastrukturna osnova za informacijsko hrbtenico državne in širše 

javne uprave, saj je v HKOM vključeno prek 1500 lokalnih računalniških omrežij vse državne uprave, vseh občin, 
upravnih enot, sodišč in drugih institucij javne uprave. 
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S pomočjo znanj in izkušenj Centra Vlade za informatiko smo prešli od zbiranja podatkov s papirnimi 
obrazci do spletnih aplikacji za zajem podatkov. Delovanje Centra je bilo ciljno usmerjeno v 
standardizacijo postopkov in procesov; v izgradnjo, skrbništvo in vzdrževanje registrov državnega 
pomena; v izgradnjo skupne informacijsko-komunikacijske infrastrukture HKOM in v skupne nabave 
strojne, strežniške, komunikacijske, mrežne in programske opreme, ki je služila javni upravi kot 
infrastrukturna podlaga za delo. Vse to je bila osnova za izgradnjo informacijsko-komunikacijske 
infrastrukture zavodov in ministrstva ter povezovanje le-teh v varen internet in v ekstranet,36 prek 
katerega si zavodi in MŠŠ izmenjujejo podatke. 
 
Ministrstvo mora za nadaljevanje tvornega in k reševanju problemov usmerjenega sodelovanja od 
jeseni 2004 upoštevati Direktorat za e-upravo in upravne procese (DEUP) na Ministrstvu za javno 
upravo. 
 
 

2.7. PRIMERJALNA ANALIZA Z INFORMACIJSKIMI SISTEMI V DRUGIH 
DRŽAVAH  

 
Decentralizacija izobraževanja v svetu poteka bolj ali manj intenzivno zadnjih 15 do 20 let in je 
posledica demokratičnih procesov na političnem področju. Poleg političnih razlogov so v ospredju 
ekonomski razlogi, saj se z decentralizacijo želi povečati učinkovitost upravljanja in vodenja šolskih 
institucij, spremeniti način financiranja izobraževanja ter pravičneje razdeliti materialne stroške, 
stroške upravljanja in vzdrževanja šolskih nepremičnin  (McGinn, Welsh, 1999, str. 9). Slovenija je 
morala pred članstvom v Evropski uniji prilagoditi pravni red evropskim direktivam. V času 
približevanja smo se vključili v Phare Mocca37, program  prenove poklicnega  in strokovnega 
izobraževanja, razvoj certifikatnega sistema in preverjanje kakovosti. V okviru projekta smo se na 
nekaj študijskih obiskih seznanili z danskim in  nizozemskim izobraževalnim sistemom, njihovo potjo 
prenove in s posodobljenim načinom financiranja izobraževanja, ki je v celoti decentralizirano.  
 
Na MŠŠ smo pri pripravi zakona o evidencah za referenčni državi vzeli Dansko in Nizozemsko. 
Danska je registrska država in pri prenovi poklicnega in strokovnega izobraževanja smo v naš sistem 
vgradili pozitivne izkušnje njihovega sistema, Nizozemska pa sodeluje z Ministrstvom na projektu 
MOFAS38, modernizacija financiranja in administrativnega sistema izobraževanja, ki ga z eno 
besedo lahko opredelimo kot ''glavarina''. Financiranje naj bi se izvajalo glede na število vpisanih 
udeležencev izobraževanja/izobraževalnega programa, administrativni sistem pa predvideva 
dobršen del decentralizacije sistema odločanja.  
 
Amerika je prikazana zaradi izjemno zanimivega pristopa k zagotavljanju podatkov iz 
izobraževalnega prostora, na podlagi katerih izvajajo financiranje izobraževanja znotraj velike države 
z zelo razpršenimi izobraževalnimi sistemi. 
 

2.7.1. Danska 
Na Danskem ima izobraževanje pomembno vlogo v družbi, saj že dlje časa načrtno vlagajo v 
izobraževanje veliko javnih sredstev. V obdobju 1994–2003 so se sredstva, namenjena za 

                                                
36 Extranet je omrežje znotraj interneta, prek katerega zavodi z uporabniškim imenom in geslom oziroma certifikatom 

dostopajo do aplikacij za izmenjavo podatkov v omrežju MŠŠ. 
37 Phare (Poland and Hungary Assistance for Reconstruction of Economy)  Mocca (Modernisation of Curricula and 

Assessment in Vocational Education of Yuth and Adults). Phare Mocca je skupni program MŠŠ in MDDSZ, ki podpira 
razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja in je financiran s sredstvi iz EU Phare Mocca. 

38 MOFAS Modernisation of Financing and Administration System. 
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izobraževanje, povečala s 7,2 % na 8,2 % bruto domačega proizvoda (BDP), oziroma v številkah 
114,8 milijarde DKK39 (UNI•C, str. 26). 
 
Na sliki 23 je za leto 2001 v odstotkih BDP-ja prikazana primerjava porabe javnih sredstev, 
namenjenih izobraževanju med Dansko in državami EU-ja ter Norveško. Iz slike je razvidno, da je 
Danska namenila izobraževanju daleč največ v EU, v svetovnem merilu sta  jo v tem letu prehiteli le 
Amerika s 7,3 % BDP-ja in Južna Koreja z 8,2 % (UNI•C, str. 32). 
 
SLIKA 23: Celotna javna in zasebna poraba, namenjena izobraževanju, izražena v % BDP  

 
Vir: UNI•C, str. 31 

 
V Prilogi 5 je shematski prikaz danskega izobraževalnega sistema, razčlenjen po ravneh in vrstah. V 
''Basic school'' spada osnovnošolska in nižja srednješolska raven. Tu se izobražujejo udeleženci od 
najmanj 6. pa do največ 17. leta starosti. Deseti razred je neobvezen, a se ga je v šolskem letu 
2002/2003 udeležilo kar 61 %  udeležencev (UNI•C, str. 6). 
 
V ''Upper secondary education'' višje srednje izobraževanje spadajo gimnazije, srednje poklicne in 
strokovne šole, ki so triletne. V ''Higher education'' visoko izobraževanje spadajo kratki in srednji 
programi na visokih strokovnih šolah visokega šolstva in dolgi univerzitetni študijski programi na 
univerzah. Sistem izobraževanja je prepleten v smeri izobraževanja za trg delovne sile na eni strani 
oziroma v smeri nadaljnjega izobraževanja.  
 
Financiranje izobraževalnih institucij je razdeljeno med državo, okrožja in občine glede na 
ustanovitelja. Osnovne šole in nižje srednje šole so ustanovile občine, le del osnovnih šol je 
ustanovila država. Višje srednje šole so večinoma avtonomne in jih je ustanovila država, razen 
pomorske srednje šole, ki so državne institucije. Gimnazije in centri za izobraževanje odraslih so v 
domeni okrožij. Višje in visoke šole ter univerze so avtonomne, a ustanovljene s strani države, 
izjeme so umetniške akademije in visoke šole za arhitekturo, ki so državne institucije, ter visoke šole 
za vzgojiteljice in medicinske sestre so v domeni okrožij. 
 
Financiranje se izvaja po sistemu "taksametra". Ustanovitelji, ki so tudi financerji izobraževalnih 
institucij na Danskem, so prikazani v Prilogi 6.  
 
Danska je registrsko usmerjena država, kar pomeni da vse podatke o državljanih pridobi iz ažurnih 
obstoječih registrov in od leta 1970 ne izvaja več popisov prebivalstva. Da je napolnila registre, je 
potrebovala približno 20 let, sedaj pa te pridobitve s pridom uporablja. Na področju izobraževanja je 
na Danskem državna statistika tista, ki zbira podatke o udeležencih izobraževanja. Kot registrska 
država ima Danska zelo podrobno opredeljeno zakonodajo o pravilih povezovanja registrov, kjer je 
vsaka povezava med registri zabeležena z navedbo zakonskih osnov in namena povezovanja 
podatkov med registri.  

                                                
39 114,8 milijarde danskih kron znaša po srednjem tečaju Banke Slovenija z dne 16. 3. 2006 kar 3.675,2 milijarde SIT 

(1DKK = 32,0143 SIT). 
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Pomembnejši registri na Danskem, ki vsebujejo podatke o izobrazbeni strukturi prebivalstva, so: 
° Central Population Register (CPR) je Danski centralni registra prebivalstva; 
° The Educational Classification Module (UKM) / The Register of Education and Training Statistics 

je register, ki vsebuje vse informacije o izobraževanju posameznika, vse zadnje zaključene 
oblike splošnega izobraževanja in najvišjo stopnjo uspešno zaključenega poklicno usmerjenega 
izobraževanja; 

° The Employment Classification Module (AKM) je register vseh zaposlenih, ki poleg podatkov o 
vseh zaposlitvah posameznika vsebuje tudi podatke o izobrazbi (kazalci na UKM). 

 
Pomembnejši registri so še: 
° Register of Population Statistics, statistični register celotne populacije, vsebuje demografske 

informacije in je izpeljan iz CPR; 
° Medical Register of Births and Deaths je register rojstev in smrti; 
° Central Register of Buildings and Dwellings je register vseh stavb in vseh stanovanj; 
° Register of Prosperity Statistics je register, ki beleži blaginjo in napredek državljanov Danske; 
° Register of Health Insurance Statistics je register zdravstvenega zavarovanja; 
° Register of Transfer Payments je register, ki beleži vse finančne tokove v državi; 
° The Central Database on Salary Information (COR) administered by the Central Customs and 

Tax Administration  je centralna baza prihodkov prebivalstva, ki jo upravlja Danska carinska in 
davčna uprava; 

° The Register of Income Statistics je statistični register prihodkov prebivalstva; 
° The Register-based Statistics of Establishments and Employment (EBS) je statistični register 

poslovnih subjektov in zaposlitev; 
° The Register-based Labour Force Statistics (RAS)  je register statistike dela; 
° The Register of Unemployment Statistics  je register nezaposlenih oseb. 
 
Vsi registri so medsebojno povezani z ustreznimi identifikatorji. Danska državna statistika objavlja 
vse bistvene podatke enkrat na leto. Vsi podatki, ki so statistične narave (ni osebnih podatkov), so 
neposredno dostopni prek spleta iz podatkovnih baz40. 
 
TABELA 5: Spremenljivke integriranega danskega registra študentov 
Podatki o udeležencih od 8. razreda osnovne šole do 
začetka terciarnega izobraževanja 

Podatki o udeležencih terciarnega izobraževanja 

Identifikacijska številka študenta  (CPR)  
Koda izobraževalnega programa 
Datum začetka izobraževanja 
Datum zaključka izobraževanja 
Koda pridobljene kvalifikacije 
Koda izobraževalne institucije 
 

Številka vpisa 
Koda izobraževalne institucije 
Identifikacijska številka študenta  (CPR)  
Datum in leto prijave 
Koda izobraževalnega programa 
Koda za raven, vrsto in smer študijskega programa 
Informacije o študijskih aktivnostih (predmeti) 
Navedba vseh aktivnosti (predmeti) 
Študijske aktivnosti znotraj šolskega leta 
Izstopna koda (z opravljenimi in brez opravljenih izpitov) 
Datum in leto zaključka študija 
Koda za izpite 
Koda za neuspešen zaključek 
Koda za nacionalnost 

Vir: www.statbank.dk 
 
S področja izobraževanja je pomembnejši register tudi Integrirani register študentov (Integrated 
Register of Students), ki se na ravni osebnih podatkov udeleženca lahko povezuje z Dansko 

                                                
40 Dostop do podatkovnih baz je mogoč na naslovu: http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 
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nacionalno nomenklaturo izobraževanja (stopnja, področje), z registrom izobraževalnih institucij in 
ostalimi registri, pomembna sta register prihodkov in register zaposlitev, ki potrebujeta podatke o 
posameznikovi izobrazbi.  
 
Entiteta registra je študent s podatki o njegovi izobrazbi. Namen integriranega registra študentov je 
spremljanje števila študentov po stopnjah in področjih, spremljanje števila na novo vpisanih, 
prijavljenih, odjavljenih študentov skupaj s pridobljenimi kvalifikacijami ali brez njih. Ker register 
vsebuje podatke od sredine 1970. leta, ima država pregled nad časovnimi vrstami in gibanji znotraj 
izobraževalnega sistema. 
 
Uporabniki registra so občine, ministrstva, zasebne in javne organizacije, znanstveniki in zasebni 
sektor. Podatke zbira Danski statistični urad z obrazci in po elektronski poti – predvsem od večjih 
izobraževalnih institucij, ki imajo svoje administrativne informacijski sisteme. Pred objavo gredo 
podatki skozi dve ravni kontrole in korekcije, kar skupaj z zbiranjem podatkov običajno traja leto in 
pol. 
 
Na shematskem prikazu poti skozi danski izobraževalni sistem v letu 2003 (Priloga 7) so prikazani 
podatki, ki jih vsebujejo registri o udeležencih in njihovi izobrazbi, skozi časovne vrste omogočajo 
rezultate, ki opisujejo pot udeležencev skozi izobraževalni sistem po zaključeni osnovni šoli.  

2.7.1.1. Finančni administrativni sistem 
Na Danskem so na Ministrstvu za šolstvo (Undervisnings Ministeriet (UVM)) že na zaključku 
osemdesetih let začeli razmišljati o razvoju lastnega sistema upravljanja šol. Namen je bil 
decentralizacija upravljanja šol in prenos ekonomske odgovornosti  z ministrstva na šolske institucije 
(Economic Management in the Danish Ministry of Education, 1996). Naslonili so se na njihov 
zgodovinski koncept "selvejende institution", ki bi ga lahko prevedli kot "samoupravljajoča institucija" 
oziroma angleško "self government institution". Taka oblika institucije je umeščena med javni in 
zasebni sektor. Samoupravljajoče institucije, ki vključujejo poklicne šole in zasebne, neodvisne šole 
(osnovne in srednje šole) imajo naslednje skupne značilnosti: 
° šole so bile ustanovljene na pobudo interesnih skupin (starši, učitelji, bivši udeleženci 

izobraževanja, organizacije …) na osnovi splošnih idej, lokalnih interesov in podobno; 
° šole vodi – upravlja odgovorno telo, ki je neodvisno od ustanoviteljev, in šolska sredstva se v 

nobenem primeru ne smejo in ne morejo uporabiti za druge namene. Šola je kot nekakšna 
delniška družba, njeni cilji, neodvisnost in ostala pravila so zapisana v statutu šole; 

° šola ima svoja lastna sredstva – kapital, ločena od sredstev, ki jih za izobraževanje namenjajo 
ustanovitelji in donatorji. Ta sredstva se porabljajo za nemoteno poslovanje šolske institucije, 
predvsem za vzdrževanje šolskih objektov; 

°  šolske finance so neodvisne in šolsko premoženje in šolski dolgovi niso vključeni v javne 
finance; 

° državno financiranje se izvaja v obliki subvencij, šolsko tekoče premoženje, proračun šole in 
revizija poslovanja so neodvisni in šola ni deležna nadzora števila oziroma kategorij zaposlenih s 
strani državne kontrole. 

 
S temi izhodišči so na Danskem zgradili šolske institucije, ki so kot pravne osebe finančno neodvisne 
od vladnih institucij. Na ministrstvu so začeli razvijati model, ki bi bolj ustrezal samoupravljanju 
šolskih institucij in bi iz administrativnega modela prešel v podjetniški model.  
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SLIKA 24: Primerjava administrativnega in podjetniškega modela upravljanja 
 

Ministrstvo za šolstvo Ministrstvo za šolstvo

Administrativni model Podjetniški model

 
 

Vir: Economic Management in the Danish Ministry of Education, 1996 
 
Administrativni model je procesno usmerjen. Z zakonodajo je podrobno opredeljeno upravljanje  
institucij s strani ministrstva, upoštevajo se različne vsebine in načrti poučevanja, podrobno so 
opredeljeni dogovori o delovnem času, opredeljeno je veliko število posebnih primerov, ki vplivajo na 
poslovanje šolskih institucij, kar je razvidno s slike 24. Podjetniški model  je usmerjen k rezultatom, 
temelji na jasni delitvi odgovornosti med ministrstvom in šolskimi institucijami. Ministrstvo določa 
politično determinirane cilje in okvire delovanja, šolske institucije  pa prevzemajo odgovornost za 
doseganje ciljev in imajo svobodo izbire znotraj opredeljenih okvirov delovanja tako, da na kar najbolj 
ekonomsko učinkovit način upoštevajo prednosti lokalne skupnosti in zadoščajo lokalnim potrebam. 
 
Prehod iz administrativnega v podjetniški model je zahteval veliko sprememb, tako miselnih kot 
organizacijskih, na vodstvenih položajih šolskih institucij. Ravnatelj je bil v administrativnem sistemu 
pedagoški vodja, odgovoren ministrstvu. V podjetniškem sistemu je ravnatelj postal direktor 
institucije, ki je za vsa svoja dejanja, tudi pedagoško vodenje šole, odgovoren upravnemu in 
nadzornemu odboru. Upravni odbor je prevzel odgovornosti za vse aktivnosti na šolski instituciji.  
Podjetniški model v izobraževanju ni zasnovan na pridobitniški dejavnosti, vodi pa k večji dejavnosti 
vodstev šol, da se ekonomsko obnašajo na osnovi lastnega interesa oziroma interesa lokalne 
skupnosti in ne na osnovi interesa državne blagajne.  
 
TABELA 6: Prednosti podjetniškega modela vodenja šol 
Prednosti podjetniškega modela so: 
° finančna sredstva sledijo udeležencem izobraževanja; 
° šolske institucije so motivirane za prijazno izobraževanje udeležencev; 
° šolske institucije same postavljajo prednosti in se ekonomsko obnašajo; 
° upravljanje in vodenje se uspešno prilagaja hitrim spremembam, udeleženci lahko izbirajo raznovrstne programe; 
° zahteve po izdelkih – izobraženih posameznikih so jasno določene in vse institucije so ciljno usmerjene; 
° upoštevan je vpliv demografije; 
° izvedena je velika administrativna poenostavitev glede na veliko število institucij. 

Vir: Gradivo iz obiska na danskem ministrstvu za šolstvo 
 
TABELA 7: Izkušnje in rezultati vpeljave podjetniškega modela v šolske institucije 
Pozitivne izkušnje: 
° učinkoviti notranji ekonomski sistemi; 
° dobra likvidnost; 
° dobra sposobnost prilagajanja; 
° izredno povečana motivacija ekonomičnega 

upravljanja sredstev; 
° ukinjanje nedonosnih izobraževalnih programov; 
° večje zavedanje potrošnikov oziroma udeležencev 

izobraževanja; 
° nove oblike sodelovanja; 
° izboljšana vpletenost uprav v poslovanje; 
° večja konkurenčnost. 

Negativne izkušnje: 
° nekaj problematičnih šol; 
° razkrito slabo vodenje šol; 
° nekaj napačnih naložb sredstev; 
 
Novi trendi: 
° močna naravnanost na stabilno pridobivanje sredstev 

v povezavi z uspešnostjo udeležencev izobraževanja; 
° strateško planiranje; 
° nove oblike sodelovanja med šolami. 

Vir: Gradivo iz obiska na  danskem Ministrstvu za šolstvo 
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Ministrstvo je z uvedbo podjetniškega modela v šolske institucije potrebovalo enoto mere, ki je 
primerljiva za vse  ravni izobraževanja in za vse izobraževalne programe. Financiranje izobraževanja 
je postalo odvisno od glavarine oziroma taksimetra, kot ga imenujejo na Danskem. Finančne 
subvencije so odvisne od števila udeležencev šolanja in od vrste izobraževalnega programa znotraj 
šolskega leta. Enota mere za izobraževalno aktivnost, ki jo ministrstvo financira, je celoletno 
uspešno zaključeno izobraževanje udeleženca izobraževanja. Cena na enoto mere je politično 
določena glede na različne vsebine in zahtevnosti izobraževalnih programov, vendar poskuša biti 
primerljiva glede na podobne izobraževalne vsebine. Za celotno plačilo za udeleženca/leto je treba 
doseči 40 udeleženec/tednov. Na šolskih institucijah izvajajo štetje štirikrat na leto in rezultati se 
prevedejo na število udeležencev/leto. Financiranje zasebnih šolskih institucij temelji na številu 
udeležencev za dve leti za nazaj,  upošteva  se stanje povečanje/zmanjšanje števila udeležencev na 
dan peti september. Na univerzitetnem področju je financiranje odvisno od števila opravljenih izpitov 
glede na število vseh potrebnih izpitov znotraj študijskega leta za posamezno študijsko smer oziroma 
program.  
 
Ministrstvo je z uvedbo podjetniškega modela poslovanja šolskih institucij izvedlo obsežno reformo, v 
katero je bil vključen tudi razvoj novega administrativnega informacijskega sistema, ki je vpeljal tudi 
spremembe v poslovne procese ministrstva. Glavni poudarek ekonomske funkcije sistema je 
elektronski zajem podatkov iz vseh šol, na podlagi katerih se na bančne račune šol avtomatično 
nakazujejo subvencije, sistem pa omogoča planiranje, nadzor in spremljanje kazalnikov. 
 
EASY-A informacijski sistem je integriran informacijski sistem za zajem podatkov o udeležencih po 
programih in zavodih (URL:http://www.admsys.uni-c.dk/, 12. 1. 2006). Sistem se je razvijal z 
razvojem podjetniškega sistema in trenutno vsebuje devet modulov, ki so v uporabi na danskih 
šolskih zavodih. UNI•C kot Danski IT center za izobraževanje in raziskave, ki deluje kot javna 
institucija danskega Ministrstva za šolstvo, vodi vse aktivnosti od razvoja, vpeljave, izobraževanja, 
izmenjave podatkov do urejanja infrastrukture (URL:http://www.uni-c.dk/generelt/english/index.html, 
12. 1. 2006).  
 
2.7.2. Nizozemska 
Nizozemska ima podoben princip financiranja šolskih zavodov kot Danska, saj so zavodi financirani 
po glavarini – Full Time Student (FTS) je ekvivalent za študenta, ki je na izobraževalni instituciji 
obiskoval program, ki ustreza časovnemu obdobju enega šolskega/študijskega leta (40 tednov). Za 
razliko od Danskega, nizozemsko ministrstvo za šolstvo nima informacijskega sistema za zbiranje 
podatkov o udeležencih izobraževanja oziroma izvajalcih – kadrih. Te podatke imajo šole, saj na 
vsaki šoli izvedejo v šolskem letu do štiri štetja ''glav'' in na podlagi teh podatkov ministrstvo financira 
izobraževalne zavode. Udeleženec izobraževanja na šolo prinese vavčer in ga ob morebitnem 
prestopu na drugo šolo odnese s seboj, zato je za šole pomembno število udeležencev 
izobraževanja v času štetja.  
 
2.7.3. Amerika 
Ameriški pristop je tipično podjetniški. Že od leta 1997 se, podjetja, ki prodajajo programsko opremo 
šolam, koordinatorji informacijskih tehnologij v šolskih okrožjih in administrativni delavci šol, ukvarjajo 
z izzivom interoperabilnosti. Njihova rešitev je  šolsko združenje  za interoperabilno ogrodje  Schools 
Interoperability Framework Association – SIFA. SIFA je postavila specifikacije za opredelitev: 
° standardnih formatov za izmenjavo podatkov, 
° standardne terminologije za porazdeljene podatke, 
° standardnih pravil za izmenjavo podatkov med računalniškimi aplikacijami. 
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Prednosti, ki jih standardni nabor specifikacij (URL:http://www.sifinfo.org/sif-specification.asp, 20. 1. 
2006) omogoča podjetjem, ki šolam prodajajo programsko opremo, so velike, saj aplikacije med 
drugim zagotavljajo enkraten vnos podatkov, njihovo izmenjavo med različnimi aplikacijami, 
omogočajo šolam ustvarjanje poročil z dostopom do podatkov iz različnih aplikacij različnih 
proizvajalcev. Programi, ki ustrezajo specifikacijam SIFA, dobijo SIFA-certifikat in so objavljeni na 
spletnih straneh SIFA.  
 
2.7.4. Ugotovitve in dogajanja v Sloveniji 
Če na izobraževanje gledamo kot na gospodarsko panogo, se slabosti izobraževalnega sistema 
kažejo v premajhni učinkovitosti in omejeni kakovosti izdelkov (McGinn, Welsh, 1999, str. 26). Šolski 
sistemi so zaradi spreminjajoče se družbe in vpliva ekonomske in finančne globalizacije v obdobju 
prehajanja iz centraliziranih v decentralizirane sisteme upravljanja šolskih institucij. Namen 
decentralizacije je izboljšati učinkovitost in kakovost izobraževanja, saj se je samo vpis v 
izobraževalne programe v svetovnem merilu podvojil oziroma potrojil (McGinn, Welsh, 1999, str. 27). 
 
Slovenija je začela prenovo  izobraževalnega sistema leta 1996 z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. V tem zakonu so bili postavljeni zametki decentralizacije 
šolskega sistema. Po študijskih obiskih na Danskem in Nizozemskem v okviru programa Phare 
Mocca smo leta 2000 začeli projekt prenove finančnega in administrativnega sistema izobraževanja 
s študijo izvedljivosti (MVPDU, str. 99). Opisali smo obstoječi sistem za področje srednjega in višjega 
strokovnega izobraževanja, ki je zajemal finančni sistem in takratni informacijski sistem. Izvedli smo 
simulacije preračunov uvedbe novega sistema z vidika učinkov na materialne zmožnosti zavodov 
(materialni stroški na udeleženca na program) glede izvedbe izobraževalnih programov znotraj 
celotne mreže šol. Pripravili smo simulacije učinkov vzpostavitve "glavarine" na posamezni 
izobraževalni program/zavod, za vse programe in zavode. Z variantnim preračunom smo opredelili 
spremembe, ki dolgoročno pomenijo spremembo zakonodaje, po kateri bodo zavodi dobili samo 
določeno količino denarja glede na število udeležencev na program na zavod, spremembo 
normativov in cen izobraževalnih programov na udeleženca izobraževanja. Študija izvedljivosti je 
vsebovala predlog za človeške vire, ki bi sodelovali na projektu, zajemala je reinženiring 
informacijskega sistema, predlog spremembe sektorskega sistema organiziranosti MŠŠ-ja v 
kombinirani organizacijski in projektni način organizacije, na zavodih pa reorganizacijo mreže šol, 
(tudi zaprtje šol, ki so ekonomsko neupravičene) ter eksterno preverjanje kakovosti izobraževanja na 
vseh ravneh izobraževanja. Študija izvedljivosti naj bi bila maja leta 2000 predstavljena Združenju 
ravnateljev srednjih strokovnih šol in direktorjem velikih šolskih centrov, a je zaradi zamenjave Vlade 
in ministrov obtičala "v predalu". 

2.7.4.1. Projekt MoFAS 
V letu 2003 je takratno Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport kandidiralo na razpis nizozemske 
vlade za projekt Sprememba finančnega in administrativnega sistema izobraževanja v RS s 
poudarkom na deregulaciji in decentralizaciji. V maju 2003 je bil projekt sprejet in izveden razpis za 
izbor institucije, ki bo izvajala projekt v RS, konec leta je bil razpis zaključen, izbrano je bilo 
nizozemsko podjetje STOAS. V marcu 2004 je bila izvedena predstavitev in struktura projekta z 
imenom MoFAS (Modernizacije finančnega in administrativnega sistema), ki je logično nadaljevanje 
projekta "glavarine" iz leta 2000. Imenovani so bili nadzorni odbor (Project Advisory Committee –
PAC), svetovalno telo (Strategic Orientation Group – SOG), interne usklajevalne skupine (Internal 
Tuning Groups – ITG) ter 1–5 delovnih skupin (Working Groups). Delovna telesa so sestavljena iz 
nizozemskih partnerjev, predstavnikov MŠŠ, MDDSZ, CPI, ZRSŠ, ACS, strokovnih svetov, socialnih 
partnerjev (GZS, OZS), sindikata VIZ in pilotnih šol.  
 
Delovne skupine so obravnavale: 
° razvoj novega finančno-administrativnega sistema,  
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° upravljanje in organizacijo na ravni šole, 
° povezavo med šolo in trgom dela – socialno partnerstvo, 
° nove vloge in zmožnosti ter 
° razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) kot podporo procesom merjenja kazalnikov 

uspeha. 
 
Kot predstavnik MŠŠ sem bil imenovan v delovno skupino 5, ki je razvijala IKT kot podporo 
procesom merjenja kazalnikov, prikazanih na sliki 25. 
 
SLIKA 25: Mrežni prikaz delovnih področij projekta MoFAS v povezavi s kazalniki 
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Vir: Gradivo projekta MoFAS 

 
Analiza ciljev šol in MŠŠ kot enega od večjih nosilcev projekta nas utrjuje v prepričanju, da 
ministrstvo ne bo sposobno izvajati sistema "glavarine" brez ustrezne informacijske podpore, ki bo 
vzpostavila in upravljala centralno evidenco udeležencev izobraževanja, saj financiranje temelji na 
štetju udeležencev štirikrat na leto in na tem, da šola 80 % sredstev na udeleženca dobi ob šolanju, 
20 % sredstev pa dve leti po tem, ko udeleženec uspešno zaključi šolanje. Delitev 80 : 20 velja tudi 
pri obveznem in prostem kurikulumu, saj ima na 20 % kurikuluma vpliv šola oziroma lokalna 
skupnost oziroma regija. 
 
TABELA 8: Cilji modernizacije z  vidika zavodov in ministrstva 
Cilji modernizacije iz vidika šole so: 
° spodbuditi inovativnost, razvoj in odgovornost na 

lokalni ravni, 
° ohraniti oziroma povečati kakovost izobraževanja, 
° zagotoviti preglednost porabe proračunskih sredstev, 
° izdelati metodologijo, ki upošteva vpliv vključenih in 

število diplomantov. 
 

Cilji modernizacije z vidika MŠŠ so: 
° razvoj novega sistema upravljanja in financiranja na 

relaciji med šolo in udeleženci, ki sodelujejo v izvajanju 
izobraževalnega procesa in organizaciji 
izobraževalnega sistema, 

° prenos pristojnosti z MŠŠ na šolske institucije, 
° denar le za dodano vrednost: 

– vpis, 
– regionalni razvoj, kvalifikacije, 

° zgrajen sistem spremljanja količine in kakovosti. 
Vir: Delovna gradiva projekta MoFAS 

 
Pilotne šole, ki so vse veliki šolski centri, so ugotovile, da bo treba s sredstvi ravnati gospodarno, 
skrbeti za vpis in da bodo imele manjše šole lahko tudi večje težave z zagotavljanjem finančnih 
sredstev. 
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TABELA 9: Problemi in izzivi na poti do ciljev iz vidika šolskih  zavodov 
Na poti do ciljev so šole razkrile: 
° centralizirano odločanje o programih, 
° nezdružljivost med posameznimi programi, 
° polni oddelki (gimnazija), 
° prazni oddelki (poklicne in tehnične šole), 
° rigidnost sistema, 
° centralizirana sredstva razvoja, 
° ŠKIS, PIK, sistemizacija, normativi, pravilniki, 
° upadanje natalitete. 
 

Pojavili pa so se tudi izzivi: 
° odločanje o lastnih prednostih na šoli, 
° razvojno usmerjena šola, 
° razvoj šol v regionalne izobraževalne centre (mladina, 

odrasli), 
° uveljavitev novih izhodišč:  

– vzajemna odgovornost šole in partnerjev, 
– prilagajanje potrebam lokalnega okolja (odpiranje 

kurikuluma), 
– modularnost programov, 

° prosta delovna mesta v lokalnem in regionalnem 
okolju. 

Vir: Delovna gradiva projekta MoFAS 
 
Prva faza projekta je zaključena, imamo pet pilotnih zavodov, ki so v projektu od samega začetka, in 
28 zavodov, ki so vstopili v projekt v letu 2005. Poteka vrednotenja projekta in ugotavljanje prednosti 
in slabosti, preden se bo razširil krog zavodov v sistem MoFAS.  
 
Projekt bo podpiral posodabljanje izobraževanja v Sloveniji in oblikovanje novega načina financiranja 
in upravljanja šol. Namen projekta je vzpostavitev pogojev za postopno vpeljavo decentraliziranega 
in dereguliranega sistema izobraževanja, razvoj novega načina financiranja na osnovi "glavarine" in 
zasnova nove upravljalske in organizacijske strukture na šolah. 
 
Končni cilj projekta je avtonomna, razvojno usmerjena, v okolje vpeta in za njegove potrebe odzivna 
šola, ki zna upravljati lastna sredstva, vplivati na kurikulum, v njenem središču pa je udeleženec 
izobraževanja. 
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3. PREDLOG REŠITVE – POSODOBITEV EVIDENC  PO VERTIKALI  
V SLOVENSKEM IZOBRAŽEVALNEM PROSTORU 

 
Ministrstvo za šolstvo in šport želi kot del državne uprave posodobiti elektronsko poslovanje znotraj 
EU-ja s podjetji in državljani (G2G, G2B in G2C41). Današnja prijazna državna uprava mora svoje 
poslovanje posodobiti tako, da bo odpravljenih čim več administrativnih ovir, ki onemogočajo pretok 
informacij. Učinkovita informatizacija upravnega aparata  je pogoj za odpravljanje administrativnih 
ovir. Problem je na videz preprost, analiziramo podatke in podatkovne poti, opredelimo terminologijo, 
uvedemo ustrezne metodologije in standarde ter vse to podkrepimo s tehnologijo in ne nazadnje z 
zakonodajo. Ko se poglobimo v vsebine, vidimo, da je ovir na poti do cilja veliko. V tem poglavju je 
obravnavanih nekaj predlogov posodobitev evidenc v slovenskem izobraževalnem prostoru, ki naj bi 
prispevali k racionalizaciji poslovanja državne in javne uprave. 
  
Na sliki 26 je prikazano želeno stanje zbiranja podatkov za potrebe MŠŠ in ostalih institucij. Želena 
shema zbiranja podatkov je kaže trenutno stanje zakonodaje in razvoj tehnologije. Pri spremembi 
zakonodaje oziroma tehnologije se lahko pred realizacijo ustrezno posodobi. 
 
SLIKA 26: Želeno  stanje zbiranja podatkov za potrebe ministrstva 
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Želeno stanje bo omogočalo racionalizacijo poslovanja državne uprave z možnim dostopom do 
evidenc s področja šolstva vsem drugim državnim organom in širši javni upravi (občine), ki imajo v 
obstoječih področnih zakonodajah pravico zbirati podatke iz zavodov s področja vzgoje in 
izobraževanja, o čemer govori tudi Kregarjeva (2001, str. 53). 
 
Potreben pogoj racionalizacije je zakonska osnova za enolične identifikatorje udeležencev, 
programov in predmetov in na njihovi podlagi vzpostavitev centralnih evidenc udeležencev, 
programov, predmetov, zavodov in izvajalcev – kadrov.   
 

                                                
41 Elektronsko poslovanje na relaciji Government to government G2G, Government to Bussiness G2B in  Government to 

Citizen G2C. 
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Evidence zavodov, programov in predmetov bodo objavljene kot standardne baze podatkov na 
spletnih straneh ministrstva in s tem bo še pred sprejemom zakona o evidencah v šolstvu mogoče 
pospešiti uskladitev potreb različnih uporabnikov in doseči uporabo evidenc na vseh institucijah 
slovenskega izobraževalnega prostora. 
 
Vsi, ki zbirajo podatke s področja vzgoje in izobraževanja, bodo morali uskladiti terminologijo, 
šifrante in metodologije, kako podatke klasificirati, urediti, zbirati in obdelovati na način, ki bi pomenil 
standardizacijo in povezljivost  podatkov.   
 
Temelje zbiranja lahko postavi le zakon o evidencah v šolstvu, ki bo določal, da se vsi podatki 
vnašajo pri viru oziroma dopolnjujejo na kraju dogodka, ki spremeni vrednosti podatkov. Vsi vnašalci 
bodo imeli certifikate, tako da bodo z enkratno prijavo v sistem dostopali do vseh aplikacij in 
podatkov znotraj svojih zavodov, do katerih so upravičeni. S tem bosta zagotovljeni varnost in 
sledljivost. Vsi šifranti bodo morali imeti svoje skrbnike, ki bodo odgovorni za ažurno vzdrževanje 
šifrantov v skladu s predpisanimi metodologijami. 
 
Centralna evidenca udeležencev, ki je manjkajoči člen informacijskega sistema ministrstva, bo 
omogočala elektronski vpis v nadaljevanje izobraževanja in avtomatski prenos tistih podatkov, s 
katerimi bo udeleženec dokazoval svoj status in pogoje, ki so potrebni za prehod na višjo raven 
izobraževanja.  
 
Ko bo evidenca udeležencev vzpostavljena, bo na izobraževalnem področju izvedena največja 
racionalizacija poslovanja znotraj javne uprave do zdaj, saj okoli 1000 zavodom ne bo treba več 
poročati stanja udeležencev na različne naslove. Edina dolžnost zavodov, povezana s financiranjem, 
bo vnos, posredovanje in skrb za ažurnost podatkov, vse ostale statistike, analize in obdelave 
(sistemizacija delovnih mest) bodo rezultati poizvedb nad evidenco udeležencev, do katere bodo v 
okviru svojih zakonskih pristojnosti lahko dostopale vse institucije, navedene v poglavju 2.3.3, ki so 
do zdaj zbirale podatke o udeležencih izobraževanja iz zavodov. 
 
Primeri racionalizacije, ki so že izvedeni, in ocena prihrankov: 
° Vpis v prvi razred osnovne šole, ko staršem (okoli 17.000 na letni ravni) ni treba pridobivati 

rojstnih listov na upravnih enotah,  osnovne šole so napolnile evidenco učencev na šoli, upravne 
enote pa so bile razbremenjene pri izdaji rojstnih listov. Če upoštevamo v povprečju 17.000 
šoloobveznih otrok na leto in 15-minutni prihranek časa na upravnih  enotah ter prihranek časa 
staršev, je prihranek na upravnih enotah 30 milijonov SIT letno oziroma 15 milijonov SIT od 
začetka izvajanja projekta. Čas staršev tu ni upoštevan in ovrednoten.  

° SURS in MŠŠ izvajata skupni spletni zajem vpisnih podatkov za programe in zavode na 
srednješolski ravni. Star način zbiranja s papirnimi obrazci je omogočal izračun sistemizacije 
šele v marcu za tekoče šolsko leto, spletni zajem v začetku oktobra pa omogoča izračun 
sistemizacije v novembru za tekoče šolsko leto. Kontrola sistemizacije  za vse zavode zagotavlja 
ministrstvu zmanjšanje zahtevkov za plače med dvema in osmimi milijardami tolarjev. Prihranki 
so še v racionalizaciji poslovanja – ni vnosa na MŠŠ in SURS in ni podvojenega vnosa na šolah. 

 
Slabosti sistema, ki ga predlagam, so v  nedorečenih politikah odločanja, ki želijo doseči cilje pred 
novim krogom volitev. Če bomo uspeli vpeljati zakonodajo, ki bo urejala evidence s področja 
izobraževanja, nam bo v relativno kratkem času uspelo zagotoviti tudi aplikacijo za podporo 
evidencam udeležencev, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo tehnologija tako napredovala, 
da bo treba zakon, ki je bolj tehnične narave, spremeniti, še preden bo dejansko sprejet.  
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3.1. KLASIFIKACIJSKI SISTEM IZOBRAŽEVANJA KOT TEMELJ UREJENEGA 
ZBIRANJA PODATKOV  

 
Medresorska skupina, sestavljena iz strokovnjakov z ministrstva, pristojnega za delo, ministrstva, 
pristojnega za visoko šolstvo, ministrstva, pristojnega za šolstvo, in statističnega urada, je pripravila 
predlog klasifikacijskega sistema izobraževanja (KSI), ki postavlja temelje za opremljanje podatkov o 
udeležencih, programih, zavodih in izvajalcih – kadrih z atributi, ki bodo poenoteni za ves slovenski 
izobraževalni prostor. Standardi, ki se vpeljujejo, pomenijo rešitev problema povezljivosti podatkov in 
predstavljajo skupno metodološko osnovo pri izgradnji centralne evidence udeležencev 
izobraževanja.  
 
3.1.1 Klasifikacijski sistem izobraževanja 
Področje izobraževanja je prepleteno s trgom dela in mnogimi institucijami državne uprave. Statistike 
in analize, ki se izvajajo s podatki iz slovenskega izobraževalnega prostora, zajemajo vse institucije, 
navedene v poglavju 2.2.3. Glavni odjemalci podatkov so poleg SURS-a še MDDSZ,  MVZT in MŠŠ.  
 
Da je problematika pereča in zahtevna, priča dejstvo, da je bil prvi osnutek standardne klasifikacije 
izobrazbe po stopnjah pripravljen že leta 1998.  V široki javni razpravi se je izkazalo, da na nekatera 
temeljna vprašanja ni enotnih pogledov in odgovorov, zato je bilo gradivo popravljeno in dopolnjeno 
in junija 2000 ponovno predstavljeno širši strokovni javnosti. Osnutek je bil sprejemljiv, pri 
preverjanju uporabnosti klasifikacije v informacijskih sistemih pa se je izkazalo, da so nedorečene 
definicije pojmov, da obstajajo veliki terminološki problemi in da potrebujemo prevajanje v ISCED'97, 
oziroma če vgradimo elemente mednarodne klasifikacije v informatizirane nacionalne registre, 
prevajalnikov izobraževalnih programov ne potrebujemo več.  
 
Skupno stališče na razpravi je bilo, da je treba zaradi kompleksnosti problema imenovati 
medresorsko delovno skupino za pripravo klasifikacijskega sistema izobraževanja. Medresorska 
delovna skupina, v kateri tudi sam sodelujem, je bila imenovana decembra 2002 z nalogo pripraviti 
nacionalni klasifikacijski sistem izobraževanja in ga organizirati v obliki podatkovne baze, ki se bo 
polnila iz uradnih administrativnih baz s področja izobraževanja. Klasifikacijski sistem izobraževanja 
bo sprejet z uredbo Vlade Republike Slovenije. Delovna skupina se je seznanila z najnovejšimi 
koncepti oblikovanja klasifikacij za razvrščanje izobraževalnih aktivnosti in izidov v Evropi in svetu in 
v središče opazovanja postavila posameznika skupaj z njegovim znanjem, spretnostmi in 
zmožnostmi. 

3.1.1.1 Kratek pregled nastajanja osnutka klasifikacijskega sistema izobraževanja 
Pri nastajanju klasifikacije se ne moremo izogniti dejstvu, da  sta bila v prejšnji skupni državi pojma 
poklic in izobrazba neposredno povezana prek zahtevnosti ravni poklica oziroma izobrazbe 
(Družbeni dogovor o enotni klasifikaciji poklicev in izobrazbe, 1980)42. Vlada Republike Slovenije je z 
uredbo sprejela Standardno klasifikacijo poklicev43 (Domijan et al., 1997), kjer je poklic statistično-
analitična kategorija, v katero se razvršča delo, sorodno po vsebini in zahtevnosti, in ne več 
posameznik kot nosilec določene izobrazbe, ustrezne za opravljanje določenega dela.  
 
V tem času  so na področju izobraževanja nastajale nove kategorije izobraževalnih programov, ki jih 
prej ni bilo, na primer višješolski strokovni programi in visokošolski strokovni programi. Z novelo 
                                                
42 Družbeni dogovor o enotni klasifikaciji poklicev in izobrazbe, Uradni list SFRJ, št. 29/80, nikoli ni bil sprejet v pravni red 

Republike Slovenije, je pa de facto v veljavi še danes, saj je vgrajen v sistemizacije delovnih mest, v sistem 
zaposlovanja in ne nazadnje se pojavlja v večini oglasov za delovna mesta, kjer še vedno zasledimo zahtevano 
stopnjo izobrazbe po Družbenem dogovoru iz leta 1980.  

43 Uredba Vlade Republike Slovenije o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev, Uradni list RS, št. 28/97. 
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Zakona o visokem šolstvu (ZVis-D, 2004) je bil postavljen okvir za bolonjsko tristopenjsko strukturo 
študija, zato stare lestvice stopenj izobrazbe, privzete iz družbenega dogovora ne ustrezajo več. 
 
V Sloveniji se trenutno uporablja veliko različnih šifrantov izobrazbe in lestvic, ki medsebojno niso 
povezljivi, kodiranje je zapleteno in zgodovinsko pogojeno, kar onemogoča postavitev centralne 
evidence udeležencev izobraževanja in centralne evidence vzgojnih, izobraževalnih in študijskih 
programov, ki bi bili poenoteni na ravni države. S tem bi bila zagotovljena povezljivost evidenc s 
področja dela, kjer se med drugim zajemajo tudi podatki o izobrazbi posameznikov. 
 
Trenutno je v vladni proceduri ponovno predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
visokem šolstvu, ki bo urejal "razmerja med dosedanjimi in prihodnjimi stopnjami izobrazbe 
diplomantov" (Kontler - Salamon, 2006), predlog Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih pa je 
bil konec leta 2005 umaknjen iz procedure pred razpravo v državnem zboru.  
 
Namen in uporaba klasifikacijskega sistema izobraževanja  
Informacijska družba potrebuje za svoje delovanje poleg tehnološke podpore tudi orodja, ki bodo 
omogočala prilagajanje družbene organiziranosti novim razmeram. V informacijski družbi so 
klasifikacije orodje za organizirano in sistematično obravnavo podatkov. Poglavitna uporaba 
klasifikacij je na področju statistike. Izmenjava informacij med družbenimi subjekti pa poudarja 
nestatistično razsežnost uporabe klasifikacij (Bregar, 2001, str. 67). 
 
Klasifikacije KSI se uporabljajo za statistično in analitično razvrščanje izobraževalnih in študijskih 
programov kot izobraževalnih aktivnosti, za razvrščanje doseženih izobraževalnih in poklicnih 
kvalifikacij ter drugih izobraževalnih izidov oziroma za razvrščanje udeležencev in izvajalcev 
izobraževanja (Križman et al., 2005, str. 16). 
 
Klasifikacijski sistem izobraževanja postavlja pravila, na podlagi katerih lahko gradimo in povežemo 
informacijske sisteme, ki obstajajo v slovenskem izobraževalnem prostoru in s tem omogočimo 
urejeno evidentiranje in prikaz izobraževalnih aktivnosti  in izobraževalnih izidov, ki se izražajo v 
izobrazbeni strukturi prebivalstva in omogočajo primerljivost vseh možnih izobrazbenih izidov 
posameznikov po zakonodajah SFRJ in RS.   
 
Shematski prikaz glavnih področij uporabe klasifikacijskega sistema izobraževanja (KSI) v 
nacionalnem in mednarodnem okolju je v Prilogi 8. 
 
3.1.2. Opredelitev ključnih pojmov klasifikacijskega sistema izobraževanja 
Ključni pojmi klasifikacijskega sistema izobraževanja so izobraževanje, ki ga delimo na formalno, 
neformalno in informalno izobraževanje, izobrazba, znanje, spretnosti, in kompetence. 
 
Izobraževanje lahko razumemo kot vseživljenjsko pridobivanje znanja, sposobnosti, spretnosti, 
osebnostnih kvalitet in védenja. Izobrazba je kvaliteta posameznika, ki se izkazuje z javnoveljavno 
listino, pridobljeno v procesu formalnega stopenjskega izobraževanja. Na izobraževalne izide lahko 
gledamo kot na: 
° znanje, do katerega  pridemo s praktičnimi izkušnjami ali s formalnim poukom oziroma študijem, 
° spretnost je ciljno usmerjeno opravljanje dejavnosti v okolju, 
° kompetence posamezniki izkazujejo z učinkovito in ustvarjalno uporabo in razvojem znanja in 

spretnosti v vsakdanjem življenju (Classification of learning activities, 2004). 
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3.1.3. Predmet klasifikacijskega sistema izobraževanja  
Predmet KSI je izobraževanje, pri katerem opazujemo izobraževalne aktivnosti in izobraževalne 
izide, ki so neposredno povezani z izobraževalnimi vsebinami. Vsebinski okvir klasifikacijskega 
sistema predstavlja temeljna in merljiva izobraževalna vsebina, spremenljivke klasifikacije nam 
omogočajo opazovanje razlik oziroma podobnosti med vsebinami izobraževalnih aktivnosti in izidov. 
V našem primeru je izobraževalni program že izobraževalna aktivnost, izobraževalni izid pa 
predstavlja pridobljena znanja, spretnosti in kompetence v procesu izobraževanja. Po uspešno 
zaključenem izobraževanju postane izobraževalni izid lastnost posameznega udeleženca 
izobraževanja, ki se izkazuje s spričevalom, diplomo oziroma drugo listino (Križman et al.,  2005, str. 
16).  

 
3.1.4. Opredelitev spremenljivk klasifikacijskega sistema izobraževanja 
Pri opazovanju sistema izobraževanja so se pokazale skupne lastnosti, ki smo jih zajeli v 
spremenljivkah KSI. Spremenljivke segment, raven, vrsta, področje, kumulativno trajanje, 
strukturiranost, organiziranost in prilagoditev izobraževanja so same po sebi že klasifikacije, ki vsaka 
posebej razvršča področje izobraževanja.  
 
V klasifikacijskem sistemu izobraževanja smo v nacionalnem izobraževalnem sistemu definirali 
glavne – neodvisne spremenljivke segment, raven in področje, ki tudi iz mednarodnega vidika 
opisujejo najpomembnejše lastnosti izobraževalnih aktivnosti in izidov. Dodatne – odvisne 
spremenljivke, ki izražajo pomembne lastnosti izobraževalnih aktivnosti in izidov, so: vrsta, 
organiziranost, prilagoditev in trajanje izobraževanja, ki so odvisne od segmenta, ravni in področja.  
Na sliki 27 je na matematičen način zapisan odnos med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami 
KSI. 
 
SLIKA 27: Struktura klasifikacijskega sistema izobraževanja 

Segment
K(S)

.
1.kodno  mesto 4. kodno  mesto

Neodvisne spremenljivke:
S
R
P

Odvisna spremenljivka:

Klasifikacije:

K(V)  je klasifikacija  vrst  izobraževalnih  aktivnosti/izidov

KSI    klasifikacijski    sistem    izobraževanja

K(S)  je  klasifikacija  segmentov  izobraževalnih  aktivnosti/izidov
K(R)  je  klasifikacija  ravni  izobraževalnih  aktivnosti/izidov
K(Pp)  je podrobna  klasifikacija  področij  izobraževalnih  aktivnosti/izidov

Raven  izobraževalnih  aktivnosti/izidov

Vrsta  izobraževalnih  aktivnosti/izidov  V  je  
funkcija  spremenljivk  segment  in  raven

Področje  izobraževalnih  aktivnosti/izidov

Področje
K(Pp)

K(Pp)

Segment  izobraževalnih  aktivnosti/izidov

2.  do  3.  kodno  mesto 5.,  6.  in  7.  kodno  mesto

Raven

V = F(S,R,…)

K(R)

K(V) = K(S,R,F(S,R,...))

 
Vir: Avtor na podlagi gradiva Zasnova klasifikacijskega 
sistema izobraževanja v Sloveniji (Križman et al., 2005) 
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Segment  vsebuje: 
° temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazbo, kamor štejemo formalno izobraževanje, s katerim 

udeleženec po uspešnem zaključku pridobi javnoveljavno izobrazbo, izkazljivo s spričevalom, 
diplomo ali drugim dokazilom; 

° nacionalne poklicne kvalifikacije, kamor štejemo neformalno izobraževanje s katerim po 
uspešnem zaključku udeleženec pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo, izkazljivo z javno 
listino; in   

° dopolnilno izobraževanje/izobrazba, kamor štejemo informalno izobraževanje, s katerim 
udeleženec po uspešnem zaključku praviloma dobi potrdilo, ki je lahko pogoj za zaposlitev ali 
nadaljnje opravljanje dela  (Križman et al., 2005, str. 14 in 18). 

 
Raven izobraževalnih aktivnosti/izidov predstavlja stopnjo zapletenosti vsebine izobraževanja in 
opredeljuje glavne korake pri napredovanju od manj do bolj zapletenih vsebin. Vsaka raven 
predstavlja nacionalni standard vsebin znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih mora udeleženec 
pridobiti za uspešno končanje izobraževanja. Raven omogoča enotno evidentiranje, analiziranje in 
izkazovanje izobraževalnih aktivnosti/izidov prebivalstva znotraj različnih časovnih in zakonskih 
okvirov (Križman et al., 2005, str. 18). Lestvica in kazalniki za določanje ravni so prikazani v Prilogi 9.  
 
Področje izobraževalnih aktivnosti in izobraževalnih izidov opredeljuje aktivnosti oziroma izide glede 
na predmetno vsebino. Opredelitev področja praviloma temelji na glavni oziroma pretežni predmetni 
vsebini (Križman et al., 2005, str. 33). V Prilogi 10 so opredeljene vrednosti spremenljivke področje 
izobraževalnih aktivnosti/izidov. 
 
Vrsta izobraževalnih izidov temeljnega stopenjskega izobraževanja je sestavljena iz nizov 
izobraževalnih izidov z enakimi lastnostmi znotraj posamezne ravni izobraževanja (Križman et al., 
2005, str. 21). 
 
Vrednosti spremenljivk vrsta, organiziranost,  prilagoditev in  trajanje so opredeljene v Prilogi 11.  
 
Skupina za pripravo klasifikacijskega sistema izobraževanja meni, da devet ravni najbolj ustreza 
nacionalnim značilnostim izobraževalnega sistema v Sloveniji. Potek 8. seje Odbora Državnega 
zbora RS za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, na kateri so obravnavali predlog Zakona o 
strokovnih in znanstvenih naslovih (1. 12. 2005), je pokazal politično občutljivost vprašanja umestitve 
starih ''univerzitetno diplomiranih'' strokovnih naslovov v prvo oziroma drugo bolonjsko stopnjo44. 
 
V primeru osemstopenjske lestvice, kot jo predlaga evropsko kvalifikacijsko ogrodje, se je bolje 
nasloniti na značilnosti nacionalnega sistema, saj imamo in uporabljamo45 osemstopenjsko lestvico 
po Družbenem dogovoru že od leta 1980.  
 
V Prilogi 12 je prikazan predlog modela umeščanja novih in starih izidov izobraževanja v evropsko 
ogrodje, ki temelji na osemstopenjski lestvici, v evropsko ogrodje in v ISCED'97, v Prilogi 13 pa je 
prikazana primerjava stopenj po družbenem dogovoru in bolonjskih stopenj znotraj stopenj 
nacionalnega in evropskega kvalifikacijskega ogrodja.  
 
 

                                                
44 8. seja Odbora Državnega zbora RS za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, 1. 12. 2005, http://www.dz-

rs.si/index.php?id=96&cs=4. 
45 Zahtevane stopnje izobrazbe oziroma zahtevnosti dela lahko dnevno zasledimo v časopisju, kjer podjetja v oglasih 

razpisujejo delovna mesta. 
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3.2. PROJEKT STANDARDIZACIJE EVIDENC V SLOVENSKEM 
IZOBRAŽEVALNEM PROSTORU 

 
Standardi za izmenjavo podatkov so v slovenskem izobraževalnem prostoru nujno potrebni. Prostor 
– sistem, ki v posredovanju in izmenjavi podatkov združuje tako veliko število institucij državne in 
javne uprave, mora na področju informatike zgraditi skupne standarde, ki bodo temelj medsebojnega 
povezovanja različnih informacijskih sistemov (Rozman, 1998, str. 68).  
 
V današnjem času, ko internet omogoča povezovanje ne samo poljubnega potrošnika s poljubnim 
podjetjem, pač pa vsako osebo na planetu z vsako drugo osebo (Siebel, 1999, str. 18) zbiranje 
podatkov v prostoru in času ni več problem. Tehnologija nam ponuja množice arhitekturnih rešitev, 
med katerimi se mora naročnik porazdeljenega informacijskega sistema odločati (Elmanova, 1999). 
Rešitve, ki so nam na voljo, segajo od klasičnih rešitev zbiranja podatkov s tehnologijo odjemalec 
strežnik (Krisper et al., 1996, str. 102) do večnivojske arhitekture sistema (Jablonski, 2004, str. 27), 
(Dosyukov, 2003), kjer je za običajnega človeka internet zgolj in samo orodje – transportno sredstvo, 
prek katerega se pretakajo podatki.  
 
Tehnologija danes omogoča praktično vse, kar si zamislimo. Vsaka uresničena ideja omogoča 
prostor novim tehnologijam in vsaka nova tehnologija omogoča prostor novim idejam (Kelly, 1998, 
str. 153). Naročnik je v tako velikem svetu izbire zmeden in odločitve so težke. Za zbiranje podatkov 
imamo na voljo tako izpopolnjeno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, da jo običajno v zadnji 
razvojni različici niti ne potrebujemo. Drugače je pri investicijah, ki so dolgoročnejše in financirane iz 
proračunskih sredstev. V tem primeru mora biti tehnologija izbrana tako, da je v danem trenutku 
optimalna in nadgradljiva za naslednje pet- do desetletno razvojno in produkcijsko obdobje. To so 
robni pogoji, ki nam jih postavlja zahteva po racionalni porabi proračunskih sredstev. Tako izbrana 
tehnologija de facto postane standard za neko časovno obdobje. 
 
Proces standardizacije evidenc intenzivno poteka od leta 1997, ko smo se odločili za izdelavo 
Strateškega plana informatizacije MŠŠ. Cilj procesa je bil najprej postaviti register zavodov, 
programov in predmetov, nato register javno objaviti prek spletne tehnologije in ga dopolnjevati tako, 
da bi služil potrebam več institucij. V mislih sem imel najprej Ministrstvo za šolstvo in šport ter 
Statistični urad Republike Slovenije, nato Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center za poklicno 
izobraževanje in Andragoški center Slovenije, sledili bi Državni izpitni center in vpisne službe 
univerz. S popisom postopkov zbiranja podatkov in opisom potreb na vseh institucijah bi bila dana 
osnova za oblikovanje internega standarda (Rozman, 1998, str. 72), ki bi s časoma postal splošni 
standard. 
 
3.2.1 Nahajališče centralne baze podatkov, dostopnost in javnost podatkov  
Ministrstvo za šolstvo in šport pokriva obsežen sistem zavodov, kjer se nahajajo podatki, ki vplivajo 
na financiranje dejavnosti. Po obstoječi zakonodaji mora vsak zavod med drugimi evidencami voditi 
tudi evidence o udeležencih in njihovih učnih uspehih ter evidence o kadrih s področja vzgoje in 
izobraževanja. Torej imamo v slovenskem izobraževalnem prostoru okoli 1000 zavodov, kjer so 
evidence o udeležencih in kadrih. Tako velik sistem porazdeljenih baz podatkov je mogoče 
obvladovati le s tehnološko ustrezno informacijsko infrastrukturo, ki omogoča centralno zbiranje, 
obdelavo in izmenjavo podatkov med ministrstvom in zavodi. Dostopnost do podatkov s strani drugih 
institucij zagotavlja zadovoljevanje različnih interesov in potreb in je dober začetek standardizacije. 
Dostopnost je zagotovljena iz centralne baze, ki je na Ministrstvu za šolstvo in šport. Podoben sistem 
z integrirano in centralizirano bazo podatkov ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS), ki omogoča dostop do informacijskih storitev s tehnologijo odjemalec/strežnik znotraj 
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zavoda, obnovitev podatkov na zdravstveni kartici na samopostrežnih terminalih, računalniško 
izmenjavo podatkov in elektronske storitve na spletnih straneh (Marčun, 2003, str. 43, 44). 
 
Z dostopnostjo in javnostjo podatkov pospešimo proces standardizacije, saj uporabniki, ki imajo 
zakonske osnove ali kakršne koli druge interese po uporabi podatkov iz slovenskega 
izobraževalnega prostora, privzamejo javne in javno dostopne podatke ter jih z minimalno 
modifikacijo uporabljajo za zadovoljevanje svojih potreb. 
 
3.2.2. Neustrezna zakonodaja – predlogi rešitev na področju e-poslovanja 
Zakonodaja se vseskozi spreminja in razen izjemoma ni usmerjena k informacijskim rešitvam.  
Zaradi prevelike razpršenosti zakonodaje znotraj posameznih ravni in vrst izobraževanja je potreba 
po poenoteni zakonodaji velika. Pobudo za Zakon o evidencah v šolstvu sem dal že leta 1998, 
trenutno pripravljamo uvodno besedilo zakona in razlago členov. Nastajajoči zakon ni edini zakon o 
evidencah, saj imamo v slovenski zakonodaji kar nekaj zakonov, ki poleg vsebine urejajo tudi 
informacijsko urejenost evidenc podatkov. Sem lahko štejemo Zakon o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva, Zakon o evidencah s področja dela, Zakon o poslovnem registru Slovenije, 
Zakon o centralnem registru prebivalstva, Zakon o statistiki, če naštejem nekaj pomembnejših. Eden 
prvih zakonov, ki je v svojo vsebino vpeljal tehnološka pojma monitoring in informacijski sistem 
varstva okolja, je bil Zakon o varstvu okolja (Magličič Rajver, 1996, str. 172).  
 
Z ustrezno zakonodajo bi zapolnili praznino in si zagotovili zakonsko podlago za centralno bazo 
udeležencev izobraževanja po vertikali ter uredili pereč problem identifikatorjev, ki omogočajo 
povezljivost različnih baz podatkov in prispevajo k standardizaciji informacijskih rešitev.  
 
3.2.3. Spletne aplikacije za zbiranje podatkov 
Za podjetje, kot je Ministrstvo za šolstvo, je za zbiranje podatkov iz približno 1000 končnih točk 
najprimernejša izbira večnivojska arhitektura informacijskega sistema. 
 
SLIKA 28: Primer štirinivojske arhitekture informacijskega sistema podjetja z razpršenimi enotami  

Spletni
brkljalniki

Spletni 
aplikacijski 

strežnik 

Strežnik za 
dostop do 
podatkov

Podatkovni 
strežnik

 
Vir: Creating multi-tier information systems using MIDAS,(Elmanova, 1999) 

 
Ministrstvo trenutno uporablja spletne aplikacije za zajem vpisnih podatkov o udeležencih in izračun 
sistemizacije, spletno aplikacijo za zajem kadrovskih in plačnih podatkov, načrtuje pa spletni zajem 
individualnih podatkov o udeležencih, s katerim bi bila izvedena dokončna racionalizacija poslovanja 
zavodov, Ministrstva, Statističnega urada in drugih institucij, ki bi v želele dostopati do podatkov v 
svojih zakonskih okvirih. Pri tem moramo upoštevati, da bo postopek izmenjave podatkov vplival tudi 
na poslovne procese posameznih institucij (Kovačič, Jaklič, 2003, str. 310). 
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Za uresničitev tega cilja moramo poskrbeti tako za ustrezno opremljenost zavodov, ki podatke 
posredujejo, kar je skrb ministrstva, kot za ustrezno opremljenost ostalih institucij, ki podatke črpajo 
iz zavodov na različne načine. Za to opremljenost morajo institucije same zagotoviti finančna 
sredstva, kar povzroča probleme prehoda na skupno tehnologijo spletne izmenjave podatkov. 
Ministrstvo bo moralo na neki način poskrbeti za izobraževanje in podporo ostalim uporabnikom 
informacijskega sistema.  
 
 

3.3. UTEMELJITEV IZBIRE TEHNOLOGIJE PRI ZBIRANJU PODATKOV 
 
Podatki v slovenskem izobraževalnem prostoru so razpršeni, zanje so odgovorni zavodi, ki jih 
ustvarjajo in potrebujejo, in ministrstvo, ki na podlagi izmenjave podatkov z zavodi izvaja financiranje 
dejavnosti. Tehnološki pristop, za katerega smo se odločili leta 1996, ko smo pripravljali javni razpis 
za šolski kadrovski informacijski sistem, sta bila tehnologija odjemalec/strežnik in objektni model, ki 
omogoča hitro prestrukturiranje informacijskega sistema, najsodobnejša in najbolj uveljavljena (Silič, 
1995, str. 20). Za relacijsko bazo podatkov, ki je skladna z ANSI SQL89, smo izbrali Oracle 
podatkovno bazo (Silič, 1995, str. 23). 
 
Razlogi za razširjenost tehnologije odjemalec/strežnik so bili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v 
relativno ceneni infrastrukturi na strani odjemalca, kar je v našem primeru pri velikem distribuiranem 
sistemu pocenilo rešitve. Slabosti sistema so se pokazale ob distribuciji novih različic aplikacije. 
Problem rešuje prehod na tri- ali večnivojsko arhitekturo, kjer je aplikacijska logika nameščena na 
strežniku (Priloga 14).  
 
Pri planiranju nadgradnje sistema smo upoštevali priporočila revizije (Revizija aplikativnih sistemov  
in stanja informatike v MŠZŠ, 2002)46, kjer so bili med drugimi navedeni tudi predlogi: 
° vpeljava centralne baze temeljnih skupnih šifrantov v Oracle bazi podatkov,  
° vpeljava centralne Oracle baze podatkov o izvajalcih – kadrih in udeležencih, ki ustreza 

zahtevam po stabilnosti, varnosti in dostopnosti prek spleta, 
° prehod na trinivojsko arhitekturo oziroma spletne aplikacije zaradi velikega števila dislociranih 

uporabnikov,  
° vpeljava centralnega informacijskega sistema, ki bo z lokalnim omrežjem povezan z 

organizacijskimi enotami ministrstva, prek spleta pa z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, 
° integracija informacijskega sistema ministrstva. 
 
Kadrovski plačni informacijski sistem (KPIS)47 v letu 2006 prehaja na večnivojsko spletno arhitekturo, 
ostale spletne aplikacije so prešle na večnivojsko spletno arhitekturo v letu 2005. Izvedba aplikacij je 
v večini primerov poenotena na tehnologijo .NET z bazo Oracle v ozadju. Glavne tehnološke 
smernice nadaljnje integracije sistema so znane. Poznejša odločitev pri planirani vpeljavi centralne 
evidence udeležencev izobraževanja  po vertikali nas postavlja pred zelo enostavne probleme: 
° kako v konicah zagotoviti delovanje sistema,  
° kako doseči konsistentnost centralne baze, 
° kako poskrbeti za rezervne kopije porazdeljenih baz podatkov na zavodih, 
° kako izpolniti zahteve Zakona o varovanju osebnih podatkov (ocene udeležencev so osebni 

podatki) in zahteve Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, 

                                                
46 Interno gradivo Ministrstva: Revizija aplikativnih sistemov in stanja informatike v MŠZŠ. Ekonomska fakulteta, Inštitut 

za poslovno informatiko. Ljubljana, 2002. 24 str. 
47 Kadrovski plačni informacijski sistem je novo ime za aplikacijo ŠKIS – šolski kadrovski informacijski sistem, ki je bila 

izvedena v tehnologiji odjemalec/strežnik. 
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° kako zagotoviti enotni identifikator udeleženca. 
 
Primer največje konice je zaključek šolskega leta in izdaja spričeval okoli 260.000 udeležencem 
izobraževanja po vertikali na celotni osnovnošolski in srednješolski ravni. Tiskanje spričeval mora biti 
izvedeno iz lokalnih baz podatkov, saj ministrstvo ne more zagotavljati take pasovne širine, ki bi 
omogočala v enem do dveh dneh sprotno tiskanje spričeval iz  entralne baze udeležencev. Tu smo 
začeli razmišljati o tehnologiji pametnega odjemalca (smart client) v povezavi z orodji J2EE in 
centralno podatkovno bazo Oracle. Tehnologija pametnega odjemalca (smart client) zadošča 
zahtevam po online in offline dostopu do centralne/lokalne baze podatkov, spletni distribuciji novih 
različic aplikacije brez posegov uporabnikov in sinhronizacijo podatkov med centralno bazo podatkov 
in lokalnimi bazami podatkov (Murphy, 2005).   
 
Z izbiro pametnih odjemalcev zagotavljamo konsistentnost centralne in lokalnih baz podatkov. 
Varnostna politika na ministrstvu zagotavlja varnostne kopije centralne baze in pri težavah na 
zahtevo omogoča restavriranje lokalnih baz na zavodih.   
 
Centralna baza omogoča v skladu z ZDJIZ  vpogled v statistike in analize, ki so zasnovane tako, da 
pri premajhnem številu dogodkov (recimo manj od 10) zakrivajo rezultate in s tem onemogočajo 
razkritje identitete posameznikov, s čimer izpolnimo zahteve ZVOP-1. Na portalu 
(URL:portal.mss.edus.si, 22. 10. 2005), kjer so spletne aplikacije, do katerih zavodi dostopajo s 
certifikati, bo možno iz enega vira prikazati  register zavodov, programov in predmetov, statistične 
podatke o vpisu udeležencev in o kadrih v vzgoji in izobraževanju. Podobne predpostavke za 
poslovni portal navaja Kapitanovič (2003, str. 129–131), ki navaja enotno vstopno točko, urejeno in 
nadzorovano vsebino,  združljivost in nadgradljivost ter učinkovitost in uporabnost portala. 
 
Z novim Zakonom o evidencah v šolstvu bomo zagotovili EMŠO kot enolični identifikator in s tem 
vertikalno, medresorsko in medinstitucijsko povezljivost podatkov, kar bo omogočalo avtomatski 
prenos podatkov na zavode, kamor se udeleženci vpisujejo ob prehodu na višjo raven 
izobraževanja, služilo za analizo osipa in omogočalo izračun dejanske cene izobraževalnega 
programa na udeleženca na zavod med izobraževanjem. 
 
SLIKA 29: Shema večnivojske arhitekture aplikacijskega sistema ministrstva 
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Naučili smo se, da je za razvoj integriranega informacijskega sistema ministrstva in zavodov 
potreben čas, ki včasih zajame več kot desetletje (Davenport, 2000, str. 6).  
 
 

3.4. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH  SREDSTEV IN ČLOVEŠKIH VIROV 
 
Uspešnost vpeljave novih sistemskih rešitev v slovenski  izobraževalni prostor je z organizacijskega 
vidika odvisna od ustreznega zagotavljanja človeških in finančnih virov ter politične volje oziroma 
podpore vodstva, da se spremembe uvedejo v poslovni proces ministrstva in tudi v poslovne procese 
zavodov s področja vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo si ustrezne finančne vire zagotovi z 
uspešnim planiranjem in utemeljitvijo smotrnosti porabe proračunskih sredstev. Analiza vpeljave 
novih sistemskih rešitev zajema finančne posledice ter tehnološke, strukturne in kadrovske 
spremembe znotraj ministrstva, kar vodi v prenovo poslovnih procesov (Kovačič, 1998, str. 87–90).  
 
3.4.1. Zagotavljanje finančnih sredstev 
Za prehod na sodobno spletno elektronsko poslovanje na vseh zainteresiranih institucijah državne in 
javne uprave je treba zagotavljati ustrezno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo in skrbeti za 
njeno obnavljanje. Sistem zajema okoli 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in okoli 300.000 
aktivnih udeležencev izobraževanja48. Za  vzpostavitev centralne baze udeležencev bo treba 
dolgoročno vzpostaviti nekaj področnih centrov, ki bodo v konicah razbremenjevali spletne povezave 
in v primeru katastrof služili za nadomestne centre (recovery  centre). Poleg omenjenih centrov bo 
treba dograditi ustrezno infrastrukturo tudi na lokaciji ministrstva, kar bo v naslednjih petih letih, ob 
današnjih cenah sistemov, skupaj zahtevalo investicijo v višini 200 milijonov SIT na center. 
 
Alternativna rešitev predvideva za vsak zavod samostojen strežniški sistem, ki je povezan na 
centralni sistem ministrstva za 800 do 1000 matičnih zavodov. Ocenjena vrednost investicije v 
informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo zavodov znaša približno 800 x (2 mio SIT) = 1,6 mrd SIT. 
Strošek v opremo je kratkoročno velik, dolgoročno pa zanemarljiv, saj moramo v tem primeru na 
vsakem zavodu sistemizirati delovno mesto vzdrževalca sistema, ki skrbi, da infrastruktura 
nemoteno deluje. V tem primeru se masa za plače v šolstvu poveča za 800 X (3,5 mio SIT) = 2,8 
mrd SIT/leto.  
 
Prihranki ob ustrezni racionalizaciji poslovanja administrativnega dela zavodov bi samo ob današnji 
obremenitvi (mesečno in četrtletno poročanje na več različnih naslovov bi odpadlo, kar pomeni, da bi 
čas, ki ga administrativni in pedagoški delavci na zavodih porabijo za poslovanje s podatki (vnos, 
obdelava, izpolnjevanje papirnih in elektronskih obrazcev, materialni stroški, poročila drugim 
državnim in javnim organom), lahko zmanjšalo najmanj za četrtino, pri čemer bi se izboljšala 
kakovost dela razbremenjenih pedagoških in administrativnih delavcev na zavodih ob hkratnem 
znižanju stroškov poslovanja, kar  pomeni prihranek najmanj 10 mrd SIT/leto.   
 
Vodstvo ministrstva se mora zavedati, da informacijska družba, v kateri živimo, zahteva sodobno e-
poslovanje državne in javne uprave G2G, G2B in G2C. Strategija poslovanja ministrstva se mora 
uskladiti s cilji sodobne e-uprave.  
 
Članstvo v EU, bolonjski proces, nastajajoče evropsko kvalifikacijsko ogrodje, fleksibilnost trga dela 
in primerljivost izobrazbe nas postopno vodijo v modernizacijo financiranja izobraževanja na glavo 
udeleženca. Tak model sili zavode k ciljni usmerjenosti v izdelke udeležence z doseženimi 
izobraževalnimi izidi in znanjem, s katerim bodo lahko konkurenčni na trgu delovne sile.  
                                                
48 Devet razredov osnovnih šol, štirje letniki srednjih šol in okoli dva letnika višjih strokovnih šol nam da približen rezultat 

15 x 20.000 = 300.000 udeležencev, ob upoštevanju povprečja  20.000 rojstev na leto.  
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Ciljna usmerjenost v udeleženca izobraževanja zahteva prenovo izobraževalnih procesov, prenovo 
sistema financiranja izobraževanja in ob nenehnih tehnoloških spremembah nenehno posodabljanje 
centralnega in porazdeljenih informacijskih sistemov izobraževanja ter vzdrževanje in posodabljanje 
obstoječe informacijsko-komunikacijske infrastrukture. Navedeni cilji zahtevajo stalno zagotavljanje 
ustreznih proračunskih sredstev. Trenutno vodstvo in vsa  bodoča vodstva ministrstva se bodo 
morala tega zavedati in zagotavljati stalna in ustrezna finančna sredstva za to, da bo celovit 
informacijski sistem izobraževanja deloval v korist vseh zainteresiranih institucij državne in javne  
uprave, kar pomeni  korist vseh državljanov. 
 
3.4.2. Človeški viri in sprememba sistemizacije delovnih mest na Ministrstvu za šolstvo in 

šport 
Informatizacija ministrstva je trajen proces (Davenport, 2000, str. 23), je posledica spreminjanja 
poslovnih funkcij, prenove poslovnih procesov in tehnoloških novosti. Spremembe vplivajo na 
sodelavce ministrstva kot nekaj, kar nekateri razumejo kot  grožnjo za njihovo delovno mesto, drugi 
kot nepotrebne stalne spremembe njihovih del in nalog in tretji kot izziv informacijske družbe.  
 
Sistemizacija je osnovni kadrovski instrument, ki služi podjetju kot osnova za upravljanje človeških 
virov pri izbiri najustreznejših kadrov, njihovem izobraževanju in napredovanju, zato morajo biti opisi 
delovnih mest zelo natančni. Zaposleni naj bi iz opisa del in nalog natančno vedel, kaj naj dela, kdaj 
in kako. Drugi del sistemizacije opisuje zahtevano izobrazbo, zahtevana znanja in veščine, tretji del 
vključuje osebnostne karakteristike posameznika, četrti del opisuje posebne obremenitve, zadnji del 
pa opisuje odgovornosti delovnega mesta in je namenjen vodstvenemu kadru (Čelebič, 2003). 
 
Pri prenovi poslovnih  procesov je treba imeti prave ljudi na pravih mestih, kar v državni upravi 
povzroča dodatne težave. Ministrstvo si je pomagalo z obstoječim kadrom, ki opravlja isto poslovno 
funkcijo nadzora in transfera finančnih sredstev na zavode. Najprej se je izvajal obračun plač 
zavodom na podlagi Clipperjevih aplikacij in vnosa podatkov iz papirnih obrazcev, sledilo je 
izobraževanje in prehod na disketno izmenjavo podatkov. Redni nadzor se je iz prejšnjih 5–10 % 
zavodov povečal  na 25–40 % zavodov, po prehodu na šolski kadrovski informacijski sistem se je 
redni nadzor povečal na 80–100 % (interne ugotovitve sodelavk na MŠŠ-ju). Osnovna sistemizacija 
se ni spremenila, dodale so se naloge vsebinske podpore zavodom (help desk). Vsakič je bil za 
uveljavljanje sprememb potreben čas, ko se je strah pred spremembami spremenil v sprejemanje 
novega načina dela. Kakovost dela in zadovoljstvo sta se izboljšala. 
 
Za uvajanje projektov s področja informacijskih sistemov v poslovne procese zavodov in ministrstva  
mora ministrstvo zagotavljati poleg zelo omejenih lastnih človeških virov zunanje izvajalce. Pri 
različnih izvajalcih je izjemno pomembna usklajevalna vloga informatikov z zunanjimi izvajalci na eni 
in z vsebinskimi sodelavci ministrstva na drugi strani.  
 
Ministrstvo ni v celoti upoštevalo predlogov revizije aplikativnih sistemov49, ki je predvidevala 
prilagoditev organiziranosti Službe za informatiko, njeno kadrovsko okrepitev in pridobitev znanj, ki 
bodo omogočala lasten razvoj in učinkovito obvladovanje in nadzor zunanjih izvajalcev (Györkös, 
1999, str. 344).  
 
 
 

                                                
49 Revizija aplikativnih sistemov in stanja informatike v Ministrstvu za šolstvo in  šport, 2002. 
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3.5. ZAGOTAVLJANJE UPORABE SPLETNIH APLIKACIJ V SLOVENSKEM 
IZOBRAŽEVALNEM PROSTORU 

 
V slovenskem izobraževalnem prostoru je decentralizacija izobraževalnih zavodov, institucij in 
podatkov. Za uspešno zagotavljanje uporabe spletnih aplikacij na vseh zavodih in institucijah  
državne ter javne uprave si lahko sposodimo evropski model, ki pravi, da integracija aplikacij zahteva 
harmonizacijo in implementacijo standardov za povezljivost in interoperabilnost informacijskih 
sistemov, zakonsko ureditev  ter pravice in odgovornosti udeleženih (European Commission, 2000, 
str. 35). Po Davenportu (2000, str. 267) predstavlja  integracija aplikacij in podatkovnih baz osnovo 
za integracijo poslovnih procesov med zavodi in institucijami, ki zbirajo in si izmenjujejo podatke, in 
integracijo podatkov o udeležencih, programih, zavodih, izvajalcih – kadrih  in programih ter  vse iz 
teh podatkov izvedene informacije, statistike in analize. 
 
V slovenskem izobraževalnem prostoru so vsi zavodi opremljeni z informacijsko-komunikacijsko 
infrastrukturo. Opremljeni so tudi vsi državni organi, javni zavodi in druge institucije, ki podatke 
zbirajo, zato ni tehnoloških ovir za zbiranje podatkov z uporabo spletnih aplikacij.50   
 
Podatki, ki so v slovenskem izobraževalnem prostoru, se nenehno spreminjajo, nadgrajujejo, 
obdelujejo, izmenjujejo in dopolnjujejo. Ažurnost podatkov v tako velikem sistemu mora biti 
zagotovljena z zakonskimi osnovami in z zadovoljnimi uporabniki na zavodih. Če informacijske 
rešitve zadoščajo potrebam zavodov, je njihova uporaba zagotovljena in ažurnost podatkov ni 
vprašljiva. V nasprotnem primeru so podatki slabi, ne glede na zakonska določila. Zavodi spletne 
aplikacije pogosto uporabljajo, čeprav so pri okoli 800 matičnih zavodih tudi občasna odstopanja. 
Prav zaradi teh odstopanj in zahtev po točnih in pravočasno posredovanih podatkih, ki vplivajo na 
financiranje dejavnosti, si moramo pridobiti pravne podlage za centralno bazo udeležencev, ki nam 
bo olajšala izmenjavo in posredovanje podatkov med vsemi institucijami znotraj slovenskega 
izobraževalnega prostora in hkrati omogočala dostop do informacij javnega značaja. Prvi pogoj so 
skupni standardni šifranti in enolični identifikatorji, katerih uporabo moramo prav tako zagotoviti z 
Zakonom o evidencah v šolstvu. 
 

                                                
50 Na http://portal.mss.edus.si/portal/page?_pageid=93,84272&_dad=portal&_schema=PORTAL  se nahaja dostop do 

spletnih aplikacij za izmenjavo podatkov med zavodi in ministrstvom. 
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4. SKLEPNA MISEL 
 
Republika Slovenija se mora kot članica Evropske unije zavedati, da postajamo del skupnega trga 
dela in prehajamo v družbo znanja, kar postavlja pred nas nove izzive in naloge na področju zajema 
in urejanja podatkov s področja izobraževanja in usposabljanja. Ministrstvo za šolstvo in šport mora 
kot del državne uprave zadovoljevati potrebe državljanov po izobraževanju in hkrati upoštevati vse 
pravne akte, ki izhajajo iz pravnega reda Slovenije in Evropske unije. Izobraževalni sistem je 
temeljna podlaga družbe, saj z uspešno zaključenim izobraževanjem in usposabljanjem državljani 
pridobijo znanja, spretnosti, veščine in zmožnosti, s katerimi nastopajo na trgu dela. Država mora 
voditi politiko zaposlovanja, ki je v korist državljanom. Uspešno politiko zaposlovanja država lahko 
izvaja le, če ima podatke o izobrazbeni strukturi prebivalstva – podatke o udeležencih izobraževanja 
in usposabljanja, ki se izobražujejo in vstopajo na trg dela. 
 
V nalogi sem opredelil razsežnost problema z vidika opredelitve pojmov in potreb po podatkih. V 
analizi sem uporabil pojem slovenski izobraževalni prostor, ki obsega državno upravo, del javne 
uprave, vzgojno-izobraževalne zavode, raziskovalne institucije in interesne skupnosti, ki jih 
izobraževalni prostor zanima, udeležence izobraževanja, ki se vpisujejo v javnoveljavne 
izobraževalne programe in izvajalce – kadre, ki te programe izvajajo na vzgojno-izobraževalnih 
zavodih. Vsi udeleženci in izvajalci – kadri  na zavodih z izobraževalnimi aktivnostmi nizajo dogodke, 
ki so z vidika financiranja pomembni za Ministrstvo za šolstvo in šport, z vidika doseženega znanja, 
spretnosti in kompetenc zmožnosti pa so kapital vsakega posameznika, ki nastopi na trgu dela. 
Podatki, ki vplivajo na financiranje izobraževanja in ki opredeljujejo udeleženca in njegove dosežke, 
so vitalni za vodenje ustreznih politik izobraževanja, zaposlovanja in dela, zato je njihovo zbiranje 
izrednega pomena za Republiko Slovenijo.  
 
V nalogi sem prikazal potrebe po podatkih, načine zbiranja in obdelave podatkov, mednarodne 
zahteve po podatkih, slabosti obstoječega sistema zbiranja podatkov ter rešitve, ki smo jih na 
podlagi dosežkov tehnologije, lastnih izkušenj, primerjave z rešitvami drugih držav, lastnih strateških 
usmeritev in revizije strateškega načrta (Revizija aplikativnih sistemov in stanja informatike 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, 2002), na ministrstvu in zavodih uspeli vpeljati v zadnjih treh 
letih. Izhajali smo iz obstoječe zakonodaje (ZOFVI, 1996), ki določa mrežo zavodov, porazdeljenih 
po celotnem ozemlju Republike Slovenije, ter iz potreb po podatkih, ki so na zavodih pri udeležencih 
in izvajalcih – kadrih. Začeli smo integracijo obstoječih informacijskih sistemov na relaciji zavod–
ministrstvo, tako da smo začeli združevati vsebinske sklope. Sistem smo logično razdelili na del, ki 
podpira udeležence, in del, ki podpira izvajalce – kadre, skupni del tvorita register zavodov in register 
programov. To so bili zametki postopka standardizacije, ki prehaja v fazo uporabe enotnega registra 
zavodov in registra programov v vseh informacijskih sistemih ministrstva in zavodov.  
 
Spremembe, ki jih prinaša članstvo v Evropski uniji, se na področju izobraževanja izražajo v 
uresničevanju Lizbonske strategije in Bolonjskega procesa. V primerljivost aktivnosti izobraževanja 
in usposabljanja ter standardizacijo, ki pelje na skupni evropski fleksibilni trg dela, nas posredno sili 
Evropska unija. Zato uvajamo prenovo upravljanja in financiranja srednjega šolstva (projekt MoFAS), 
ki bo po eni strani zavodom zagotavljala večjo avtonomijo upravljanja, po drugi strani pa bo 
povzročila spremembo miselnosti pri izvajalcih – kadrih, ki bodo morali v središče svojih aktivnosti 
postaviti udeleženca. Šele uspešen udeleženec51 bo zavodom in izvajalcem – kadrom zagotavljal 

                                                
51 Res je, da si bo udeleženec v izobraževalnem sistemu pridobil znanja, veščine in kompetence, s katerimi bo nastopal 

na trgu dela, vendar je njegov kapital (znanje, veščine in kompetence) odvisen tudi od njegove pripravljenosti 
pridobivati znanja in ne samo od usposobljenosti izvajalcev – kadrov, da mu v procesu izobraževanja in usposabljanja 
dajejo najboljše možnosti. 
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zaslužek, kot preostalim delavcem zagotavlja zaslužek dobro opravljeno delo, storitev oziroma dober 
izdelek, ki ga trg sprejme. 
 
Projekt racionalizacije zbiranja podatkov iz slovenskega izobraževalnega prostora je v teku, 
dosežena je delna integracija aplikacij, večina informacijskih sistemov že uporablja skupni register 
zavodov in register programov. Uspešno je zaključen prvi del projekta, Klasifikacijski sistem 
izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS), ki z Uredbo Vlade Republike Slovenije (Uredba o uvedbi 
in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, 2006) in metodološkimi pojasnili 
(Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, 2006) predstavljata 
orodje za standardizacijo izobraževalnih aktivnosti (programov) in izobraževalnih izidov (izobrazba) v 
slovenskem izobraževalnem prostoru, kar nam bo v pomoč pri posodabljanju registra programov in 
poročanju mednarodnim institucijam (obrazci UOE).  
 
Za uresničevanje vseh procesov, ki že potekajo, in projekt ter uvedbo novega načina financiranja in 
upravljanja zavodov potrebuje ministrstvo kakovostne podatke o udeležencih. Zbiranje individualnih 
podatkov o udeležencih na MŠŠ trenutno ni možno52, ker obstoječa zakonodaja nima pravne 
podlage za zbiranje podatkov v centralni bazi. Podatki so porazdeljeni po podatkovnih bazah na 
zavodih, kar za normalno poslovanje ministrstva in zavodov ne zadošča, saj financiranje zavodov ne 
bo transparentno. Zaradi navedenih razlogov je bil v pripravi osnutek Zakona o evidencah v šolstvu, 
ki naj bi te težave odpravljal, a je bil ob koncu leta 2005 umaknjen iz vladne procedure. Pri pripravi 
Zakona o evidencah v šolstvu sem upošteval ugotovitve analize, da nam zbiranje podatkov 
omogočajo Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, 2004), Zakon o 
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, 2004), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, 
2003) in drugi, iz česar je razvidna pomembnost zakonskih podlag za urejeno zbiranje podatkov. Pri 
pripravi osnutka Zakona o evidencah smo upoštevali zakonske rešitve znotraj državne uprave, pri 
čemer sta najpomembnejša Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, 
2000) in  Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, 2006), ki postavljata 
temelje za urejeno zbiranje podatkov na področju zdravstvenega varstva, dela in socialnega varstva.  
 
Tehnološke rešitve, ki jih navaja literatura, smo upoštevali pri spletnem zajemu podatkov iz zavodov. 
Najprej smo zagotovili informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo ministrstva in zavodov, vzporedno 
pa smo sledili razvoju spletne tehnologije in večnivojske arhitekture sistema spletnih aplikacij za 
zajem podatkov iz zavodov, tako da smo zgradili homogen sistem porazdeljenih podatkovnih baz 
zavodov in ministrstva.  

 
Podatki o izobraževalnih aktivnostih in izidih so povezani z udeleženci izobraževanja, zavodi in 
izvajalci – kadri. Podatki so geografsko razpršeni v slovenskem izobraževalnem prostoru in 
sestavljajo homogen sistem porazdeljenih podatkovnih baz. Za zbiranje podatkov iz tako 
kompleksnega sistema so potrebni standardi, ki zagotavljajo enotno metodologijo zajema podatkov. 
Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, prikazan v nalogi, opredeljuje enote opazovanja 
in posledično določa standardne šifrante zavodov, programov in predmetov. Teoretične zasnove 
osnutka Zakona o evidencah v šolstvu, podkrepljene z analizo stanja zbiranja podatkov na MŠŠ in 
širše, utemeljujejo potrebo po centralni evidenci udeležencev, programov, zavodov in izvajalcev – 
kadrov. Osnutek zakona predvideva pravne osnove zbiranja podatkov, neodvisne od hitrosti 
spreminjanja tehnologije, in postavlja zahteve po zaupnosti, verodostojnosti in pristnosti podatkov, ki 
jih mora zagotavljati poljubna tehnologija. Z opredelitvijo predloga načina standardizacije podatkov, 
uvedbe tehnologije spletnih aplikacij in orisom predloga zakonodaje, ki je prikazan v osnutku zakona, 
so uresničeni glavni cilji  naloge. 
 

                                                
52 Uporabo EMŠA in centralne evidence dopušča Zakon o osnovni šoli (ZOŠ, 1996) za potrebe vpisnega postopka in 

prehoda iz osnovnih na srednje šole ter Zakon o gimnazijah (ZGim, 1996) in Zakon o maturi (ZMat, 2003) za potrebe 
vpisnega postopka na visokošolske študijske programe.  
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Namen naloge je bil odgovor na vprašanje, ali standardizacija podatkov po vertikali v slovenskem 
izobraževalnem prostoru ob uporabi tehnologije spletnih aplikacij in ob ustrezni zakonski podlagi 
zadošča za dolgoročno rešitev problematike zbiranja podatkov. Odgovor je pritrdilen, saj dosežena 
stopnja standardizacije podatkov že omogoča urejeno zbiranje, pretok, povezljivost, dostopnost in 
javnost podatkov v slovenskem izobraževalnem prostoru, uporaba spletne tehnologije in večnivojske 
arhitekture omogoča masovna zbiranja podatkov iz vseh zavodov, že obstoječi področni zakoni53 pa 
nas zavezujejo k zbiranju podatkov.  
 
Cilj naloge, zasnova Zakona o evidencah, je dosežen. Sprejetje Zakona o evidencah je končni cilj, ki 
presega okvir naloge. Sprejetje zakona bo postavilo temelje za vzpostavitev centralne evidence 
udeležencev po vertikali, kar bo omogočilo povezljivost podatkov v heterogenem sistemu 
porazdeljenih podatkovnih baz, kjer kot odjemalci podatkov nastopajo vse institucije, navedene v 
analizi stanja. Podatki, ki jih te institucije zbirajo, se nanašajo na individualne podatke o udeležencih 
izobraževanja  in njihovem prehodu na trg dela.  
 
Izobraževalni sistem se vseskozi spreminja in posodablja, zato nas pri nadaljnji standardizaciji 
podatkov in zagotavljanju zakonske ureditve evidenc v celotnem slovenskem izobraževalnem 
prostoru čaka še veliko konkretnega dela, da bomo dosegli želeno stanje zbiranja podatkov, ki je 
prikazano na sliki 26, str. 69. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, tako obsežnega dela ne bo moglo 
opraviti samo, saj sta v problem vključeni še ministrstvi, pristojni za visoko šolstvo in delo. 
Nadaljevanje dela na področju standardizacije in povezljivosti podatkov bo moral prevzeti 
medresorski skrbniški odbor, ki bo skrbel za metodologije, klasifikacije in evidence s področja 
izobraževanja, usposabljanja in dela na državni ravni, kajti le tako bomo lahko zagotavljali urejen 
sistem, kateremu smo se do zdaj bolj ali manj uspešno približevali (Priloga 15). Veliki izzivi pa nas 
čakajo pri usklajevanju in uvajanju Evropskega kvalifikacijskega ogrodja in Nacionalnega 
kvalifikacijskega ogrodja.  
 

                                                
53 Zakoni, ki urejajo področje vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, so navedeni na strani 16. 
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SEZNAM KRATIC 
 
 
ACS Andragoški center Slovenije 
ADLS Asymmetric Digital Subscriber Line 
AJPES Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
ANSI SQL89 American National Standards Institute  Structured Query Language 
BDP Bruto družben proizvod 
CA MŠŠ Certifikatna agencija Ministrstva za šolstvo in šport 
CD Zgoščenka 
CPI Center za poklicno izobraževanje Republike Slovenije 
CRP Centralni register prebivalstva 
CŠOD Center za šolske in obšolske dejavnosti 
CVI Center Vlade RS za informatiko 
DD Dijaški dom 
DEUP Direktorat za  e-upravo in upravne procese 
DIC Državni izpitni center 
DKK Danska krona 
DS Delovna skupina 
DURS Davčna uprava Republike Slovenije 
ECTS European Credit Transfer System  
EKO Evropsko kvalifikacijsko ogrodje 
EMRIS Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov 
EMŠO Enotna matična številka občana 
EU Evropska unija 
FTP File transfer protocol 
FTS Full time student 
G2B Government to bussiness 
G2C Government to citizen 
G2G Government to government 
GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 
GZS Gospodarska zbornica Slovenije 
HKOM Hitre komunikacije državne uprave 
IKT Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
INDO Informatika v državnih organih – Letni posvet informatikov v Portorožu 
INFOŠOL Informatizacija šolstva 
ISCED'97 International Standard Classification of Education 
ISDN Intergrated Services Digital Network  
J2EE Java 2 Platform, Enterprise Edition 
KATIS Katalog izobraževanja in spopolnjevanja 
KPIS Kadrovski plačni informacijski sistem 
KT Kreditna točka 
KV Komunikacijski vmesnik 
LAN Local Area Network – Lokalno računalniško omrežje 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
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MF Ministrstvo za finance 
MJU Ministrstvo za javno upravo 
MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 

MOCCA 
Modernisation of Curricula and Assessment in Vocational Education of Yuth and 
Adults 

MOFAS Modernizacija finančno-administrativnega sistema 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
MŠŠ Ministrstvo za šolstvo in šport 
MŠZŠ Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
MVPDU Metodologija vodenja projektov v državni upravi 
MVZT Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
MZ Ministrstvo za zdravje 
MZT Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
NKO Nacionalno kvalifikacijsko ogrodje 
NPZ Nacionalni preizkus znanja 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
OR-POROČILO Organizacijsko poročilo osnovnih šol 
OŠ Osnovna šola 
OZS Obrtna zbornica Slovenije 
PGP Pretty Good Privacy, "Primerno dobra zasebnost" 
PHARE Poland and Hungary Assistance for Reconstruction of Economy 
PIK Plače in kadri 
PK Privatni ključ 
POP3 Post Office Protocol ver.3 
PRS Poslovni register Slovenije 
PSTN Public Switched Telephone Network 
PV Predšolska vzgoja 
RO Računalniško opismenjevanje 
RPE Register prostorskih enot 
RS Republika Slovenija 
RSA RSA algoritem, imenovan pa avtorjih Rivest Ron, Shamir Adi in Adleman Len 
SFRJ Socialistična federativna republika Jugoslavija 
SIFA Schools Interoperability Framework Association 
SKD Strandardna klasifikacija dejavnosti 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
SOKOL Šolski okoliš 
SŠ Srednja šola 
SURS Statistični urad Republike Slovenije 
ŠKIS Šolski kadrovski informacijski sistem 
ŠOL-S Statistični obrazec za zajem podatkov iz srednjih šol 
ŠR Šola za ravnatelje 
UL Uradni list 
UNESCO United Nations Educational Scientific And Cultural Organization  
UOE Unesco, OECD in Eurostatov vprašalnik 
URL Uniform Resource Locator – naslov spletne strani 
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VIS Visoko Šolstvo 
VRS Vlada Republike Slovenije 
VSŠ Višje strokovno šolstvo 
WEB Splet 
WWW World Wide Web – svetovni splet 
ZCRP Zakon o centralnem registru prebivalstva 
ZDIJZ Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
ZDU Zakon o državni upravi 
ZOFVI Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
ZPZ Zunanje preverjanje znanja 
ZRSŠ Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZSPJS Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
ZVOP Zakon o varstvu osebnih podatkov 
ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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PRILOGA  1: Diagram najbolj značilnih izvirnih postopkov MŠŠ 

POBUDA / 
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ZBORNICE

STROKOVNO 
SODELOVANJE PRI 

VSEBINAH PROGRAMA

STROKOVNA 
JAVNOST

MDDSZ

CPI

 ZRSŠ

KURIKULARNA
 KOMISIJA

STROKOVNI 
SVETI RS

FINANÈNA OPREDELITVE 
STANDARDOV IZVEDBE 

PROGRAMOV
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SEKTORJI

NAVODILA ZA 
IZVEDBO

PREDMETNI 
KATALOGI

DOLOÈI IN OPREDELI 
VSEBINE PROGRAMA
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NAPREDOVANJE

 UÈNI NAÈRTI

PREDMETNIKI

URSŠ

PREDLOŽI
PROGRAM



 II

POTREBA  PO 
VPELJAVI  PROGRAMA

OBČINA: 
PV, OŠ

GOSPODAR- 
STVO: 

 SŠ, VIŠŠ 

POTRDITEV PROGRAMA

 
 
 

MINISTER

SPREJETI 
STANDARDI  ZA 

IZVEDBO 
PROGRAMA

RAZMESTITEV 
PROGRAMA

PREVERJANJE 
USPOSOBLJENOSTI 
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KAPACITETA 
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PROSTORSKE 
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REGISTER 
PROGRAMOV

REGISTER 
ZAVODOV

VZPOSTAVLJANJE MREŽE 
ŠOLMINISTER

POBUDA / 
POTREBA PO 

NOVEM 
PROGRAMU



 

 III

ZAVOD JE 
VPISAN V 
RAZVID

 

MŠŠ

JAVNA OBJAVA 
 RAZPISA 

PRIPRAVA RAZPISA ZA 
VPIS 

(OŠ, SS, VIŠŠ)

VPISOVANJE UČENCEV  IN 
PREVERJANJE ZNANJA

 
 
 

 ZAVOD

UČENCI

RAZPIS 
OBJAVLJEN

IZVEDEN VPIS

PRIPRAVA PRED-VPISA

VPIS V RAZVID

RAZPOREDITEV 
UČENCEV PO 

ODDELKIH

POGOJI RAZPISA

OŠ:  
SOL-O OBRAZEC

SŠ: 
SOL-S OBRAZEC

ODLOČBA O 
VPISU V RAZVID

BAZA 
ODDELKOV V 

ZAVODU

RAZVID

ORGANIZACIJ- 
SKO POROČILO



 IV

 

 
Legenda: Barve opisujejo posamezne izvirne postopke 
 

Vir: (Strateški plan MŠŠ, 1999) 
 

SISTEMIZACIJA

PRIPADAJOČE ŠTEVILO 
IN STRUKTURA 
STROKOVNIH 
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PRIPRAVA PODATKOV 
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ŠKIS
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PRORAČUNSKA 

SREDSTVA

KADROVSKA 
EVIDENCA

FINANČNE 
EVIDENCE

 
 
 

 ZAVOD

STATISTIČNE 
EVIDENCE

VPIS V ZAVOD
FINANČNA 

OPREDELITEV 
IZVEDBE 

PROGRAMI VIZVPIS V RAZVID

KOM-KOD 
OBRAZCI

IZRAČUN
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PRILOGA  2: Dispozicija in realizacija osnutka zakona o evidencah   
DISPOZICIJA REALIZACIJA 

ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU ŠOLSTVA ZAKON O EVIDENCAH V ŠOLSTVU 
I. SPLOŠNE DOLOČBE I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. Predmet ureditve - predmet ureditve 
2. Področje ureditve - področje ureditve 

- izjeme 
3. Pomen izrazov - opredelitev pojmov 
4. Vrste evidenc in drugih zbirk podatkov II. VRSTE EVIDENC IN UPRAVLJALCI EVIDENC 

-  vrste evidenc 
5. Uporabniki evidenc in zbirk podatkov - upravljalci evidenc 

- evidence izvajalcev 
- evidence ministrstva 
- drugi uporabniki (ZŠS, CPI, ACS, CŠOD) 

II. UPORABA IN OBDELAVA ZBIRK PODATKOV 
 
1. Način zbiranja podatkov 
2. Način upravljanja in obdelave podatkov 
3. Osebe, odgovorne za obdelavo zbirk 
4. Povezave med zbirkami  podatkov 
5. Sredstva in oprema za zagotavljanje obdelav 

III. UPRAVLJANJE ZBIRK PODATKOV 

- način zbiranja podatkov / prehodi 
- način vodenja evidenc 
- pridobivanje podatkov iz CRP 
- osnovni matični podatki 

- pridobivanje podatkov s pisnim soglasjem 
- pridobivanje podatkov s pisnim soglasjem za pomoč in svetovanje 
- pridobivanje podatkov o gibalnih sposobnostih 
- dolžnosti upravljalca evidenc 

- odgovorne in pooblaščene osebe za upravljanje in obdelavo podatkov 
- pridobivanje in posredovanje osebnih podatkov  
- način izmenjave podatkov 
- obdelava podatkov 

- povezave med zbirkami podatkov 
- programska oprema 
- metodološka načela in standardi 
- raba podatkov za statistične namene 

6. Metodološka načela in standardi  zagotavljanja 
    in varstva osebnih in drugih  
    varovanih podatkov 

IV. SHRANJEVANJE IN VAROVANJE PODATKOV 

- shranjevanje podatkov po roku 
- varnostne kopije 
- uničenje podatkov 
- prenehanje dejavnosti upravljalca 

- zavarovanje podatkov 
- varovanje uradne tajnosti 

7. Izdajanje potrdil in drugih javnih listin 
    upravičencem  

 

III. POSTOPKI URESNIČEVANJA IN VARSTVA 
     PRAVIC POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE 
     NANAŠAJO PODATKI 

V. VARSTVO PRAVIC POSAMEZNIKOV, NA  
     KATERE SE NANAŠAJO PODATKI 
 

1. Temeljna načela in pravice  - varstvo osebnih podatkov 
2. Postopki uresničevanja pravic posameznikov  
3. Varstvo pravic posameznikov - pravica do vpogleda  

- pisna privolitev posameznika 
IV. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VI. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

- dostop do informacij javnega značaja 
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA 

- izvajanje nadzora 
VI. KAZENSKE DOLOČBE VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

- kršitve, ki se nanašajo na varstvo osebnih  podatkov 
- druge kršitve 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

- podzakonski prepisi 
- prenehanje uporabe oziroma veljavnosti 

Vir: Gradivo delovne skupine za pripravo zakona o evidencah v šolstvu 
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PRILOGA  3: Trenutno veljavni organigram Ministrstva za šolstvo in šport  in predhodni 
organigrami 

 
Vir: www.mss.gov.si, 12.01.2006  
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Organigram  maj  2001  
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT (MŠZŠ) 
Organi v sestavi: 
° Urad RS za mladino 
° Urad RS za šolstvo 
° Inšpektorat RS za šolstvo in šport 
° Urad RS za  meroslovje 
° Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO 

Vir:  Arhiv spletnih strani 
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SLUŽBA ZA
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Organigram  julij 2003 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT MŠZŠ 
Organi v sestavi: 
° Urad RS za mladino 
° Urad RS za  meroslovje 
° Inšpektorat RS za šolstvo in šport 

 
Vir:  Arhiv spletnih strani 
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Organigram  oktober  2003 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT MŠZŠ 
Organi v sestavi: 
° Urad RS za mladino 
° Urad RS za  meroslovje 
° Inšpektorat RS za šolstvo in šport 
 

Vir:  Arhiv spletnih strani 
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Organigram  marec 2004 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT MŠZŠ 
Organi v sestavi: 
° Urad RS za  meroslovje 
° Urad RS za mladino 
° Inšpektorat RS za šolstvo in šport  

 
Vir:  Arhiv spletnih strani 
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PRILOGA  4: Entitetno relacijski ER diagram Kadrovsko plačnega informacijskega sistema in 
ER diagram podatki delavca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Dokumentacija KPIS, RRC d.d. 
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Vir: Dokumentacija KPIS, RRC d.d. 
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PRILOGA  5: Shematski prikaz Danskega izobraževalnega sistema  
 

 
Vir: (UNI•C, Facts and figures 2005, str.17) 

 



 XIV

PRILOGA  6: Ustanovitelji, ki so tudi financerji izobraževalnih institucij na Danskem 

 
Vir: (UNI•C, Facts and figures 2005, str.23) 
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PRILOGA  7: Shematski prikaz poti skozi danski izobraževalni sistem v letu 2003 

 
Vir: (UNI•C, Facts and figures 2005, str.21) 
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PRILOGA  9: Lestvica in kazalniki za določanje ravni izobraževalnih aktivnosti/izidov 
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 ponavljajočih se 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 
načel, zlasti tistih iz stroke, s tem da ima 
prednost proučevanje primerov  pred 
načeli 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 obvladovanju različnih tehnik 
dela in različnih tehnoloških postopkov, 
povezanih z delovnimi opravili. 

Usposobljenost za delovanje v znanem in 
manj znanem okolju z večjo stopnjo 
odgovornosti in samostojnosti. 
Prevzemanje odgovornosti za lastnosti in 
kakovost 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 načel, ki je 
podlaga za razumevanje stroke, in 
predstavlja skupni temelj za nadaljnje 
učenje. Spoznavanje teoretičnih načel 
temelji na načelih sistematičnosti, 
znanstvene utemeljenosti in 
eksemplaričnosti.  
Znanje je lahko na nekaterih področjih 
nekoliko poglobljeno. 

Izkazovanje spretnosti, ki so glede na 
območje delovanja široke, in 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 
opredeljenimi 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 kakovost 
proizvodov/storitev, povezanih z delovnimi 
opravili oz. delovnim procesom. 
Izkazovanje nekaj pobude in neodvisnosti  
pri izvajanju opredeljenih aktivnosti. 
Delovanje v številnih, kompleksnih in 
heterogenih skupinah.       
Prevzemanje odgovornosti za lastno 
učenje. Pridobivanje novega znanja in 
veščin ob ustreznem vodenju. 

06 Strokovno in teoretično znanje na 
določenem področju ter praktično znanje 
za samostojno reševanje konkretne 
strokovne problematike. 
Znanje vključuje nekaj teoretičnih 
konceptov in abstraktno mišljenje, ki je 
značilno poglobljeno na nekaterih 
področjih. 
Poglobljeno sistematično strokovno znanje 
omogoča razvijanje sposobnosti za 
reševanje zahtevnejših problemov v 
delovnih procesih. 

Izkazovanje spretnosti, ki so glede na 
območje delovanja obsežne,  praviloma 
specializirane, vključno z uporabo ustreznih 
orodij, povezanih s področjem 
izobraževanja in usposabljanja.  
Spretnosti za izvajanje zahtevnih 
operativno–strokovnih opravil,  povezanih 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 
ustvarjalne 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 virov. 
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. 
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07 Poglobljeno strokovno in teoretično znanje 
na določenem področju, podprto s širšo 
teoretično in metodološko osnovo. 
 

Izkazovanje in uporaba strokovnih 
tehničnih, ustvarjalnih, konceptualnih 
spretnosti in orodij, povezanih s področjem 
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 ustvarjalnega 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 pobude 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 strokovno delo.  

Izkazovanje obvladovanja spretnosti in 
orodij kompleksnih specializiranih področij, 
praviloma na ekspertni ravni.     
  
Spretnosti za obvladovanje zelo zahtevnih, 
kompleksnih delovnih 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 izvirno raziskovalno 
in znanstveno delo, ki ustvarja novo znanje 
in izpolnjuje merila za znanstveno 
objavljanje. 

Spretnosti za izvajanje najzahtevnejših del, 
vključno z 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 opredeljenih 
kontekstih v okviru stroke.Usposobljenost 
za bazično in/ali uporabno 
znanstvenoraziskovalno delo. Sposobnost 
samoocenjevanja in avtonomno usmerjanje 
lastnega strokovnega razvoja. 

10 Poglobljeno znanje za samostojno izvirno 
raziskovalno in znanstveno delo, ki 
ustvarja novo znanje, ki je v vrhu določene 
vede ali stroke in izpolnjuje merila za 
znanstveno objavljanje v mednarodnem 
prostoru. 

Spretnosti za izvajanje najzahtevnejših del, 
vključno z načrtovanjem in usklajevanjem 
znanstvenoraziskovalnih projektov ter 
reševanjem najzapletenejših teoretičnih in 
praktičnih problemov in oblikovanjem 
modelov za prenos raziskovalnih dosežkov. 

Usposobljenost za ustvarjanje in 
interpretacijo novega znanja ter iskanje 
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. 

99 Drugje neopredeljeno Drugje neopredeljeno Drugje neopredeljeno 

Vir: (Križman, 2005, str. 19) 
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PRILOGA 10: Opredelitev vrednosti spremenljivke področje izobraževanja  
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PODROČJA IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV  

0   SPLOŠNI PROGRAMI TEMELJNEGA IZOBRAŽEVANJA  
  01 Splošni programi temeljnega izobraževanja 
  08 Opismenjevanje: branje, pisanje, računanje  
  09 Osebnostni razvoj 
1   IZOBRAŽEVANJE 
  14 Izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede 
2   HUMANISTIKA IN UMETNOST 
  21 Umetnost 
  22 Humanistika 
3   DRUŽBENE VEDE, POSLOVNE VEDE IN PRAVO 
  31 Družbene in vedenjske vede 
  32 Novinarstvo in informiranje  
  34 Poslovne in upravne vede 
  38 Pravo 
4   NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO 
  42 Vede o živi naravi 
  44 Vede o neživi naravi 
  46 Matematika in statistika 
  48 Računalništvo 
5   TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN GRADBENIŠTVO 
  52 Tehnika in proizvodne tehnologije ipd.  
  54 Proizvodne tehnologije 
  58 Arhitektura in urbanizem 
6   KMETIJSTVO IN VETERINA 
  62 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
  64 Veterinarstvo 
7   ZDRAVSTVO IN SOCIALA 
  72 Zdravstvo 
  76 Socialne storitve  
8   STORITVE 
  81 Storitve – osebne, gostinstvo, turizem, rekreacija ipd.  
  84 Transportne (prevozne) storitve 
  85 Varstvo okolja 
  86 Varnost 

Vir: ISCED'97  
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PRILOGA 11: Vrednosti spremenljivk vrsta, organiziranost, prilagoditev in trajanje 
izobraževalnih aktivnosti/izidov (Križman et al., 2005). 
 
Vrsta izobraževalnih aktivnosti/izidov je opredeljene z naslednjimi kodnimi oznakami in deskriptorji:  
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 ZVis-D, 2004  
091 = magistrska izobrazba pred ZVis-D, 2004  
101 = doktorska izobrazba 
Organiziranost izobraževalnih aktivnosti/ izidov je opredeljena z naslednjimi kodnimi oznakami in 
deskriptorji: 
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 
Prilagoditev izobraževalnih aktivnosti/izidov je opredeljena z naslednjimi kodnimi oznakami in deskriptorji: 
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, dvojezična, 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. 
Trajanje izobraževanja kot kumulativno teoretično trajanje izobraževalnih aktivnosti/izidov je opredeljeno  z 
naslednjimi kodnimi oznakami in deskriptorji: 
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 
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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. 

 
KT  –  podrobneje opredeljeno s kreditnimi točkami, ki jih uvaja bolonjski proces;  
n.o.  –  nepodrobneje opredeljeno; 
 
Skladno z opredelitvijo vrednosti kumulativno-teoretičnega trajanja po priročniku OECD 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 ustrezajo merilu manj kot 60 KT (poenostavljen teoretični izračun 1KT = 25 ur; 59 KT = 
1475 ur).    
 
Kombinacija izraza nadaljevalni 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 aktivnosti terciarnega 
izobraževanja, ki niso bile ovrednotene s krediti, se uporabljajo 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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PRILOGA 12: Variantno uparjanje nacionalnega kvalifikacijskega ogrodja z evropskim 
kvalifikacijskim ogrodjem in klasifikacijo ISCED'97  
 

NOŠ

OŠ

NPK

SR  PK  III

SR  PK   V

MOJSTER

TEHNIK

VŠ  PK

VIŠ  diploma

VIŠ  SPEC

DIPL

DIPL  UNI

VS  SPEC

UNI   SPEC

MAG
ZNANOSTI

DR
ZNANOSTI

I

II

III

IV

V

VI

VI/2

VII

VII/2

VIII

IX

NKO: EKO:

3

4

5

7

8

NOŠ

OŠ

NPK

SR  PK  IV

MOJSTER

TEHNIK

VŠ  PK

VIŠ  diploma

VIŠ  SPEC

DIPL  UNI/VS

DIPL  UNI

VS  SPEC

MAG
ZNANOSTI

MAG
STROKE

UNI   SPEC

DR
ZNANOSTI

PREDLOG
2005 ISCED'97

1A

2A

3C

3B

3B

3A

5B

5A

6

2

1

6

 
 

NKO: nacionalno kvalifikacijsko ogrodje z 9-stopenjsko lestvico ravni izobrazbe, kjer so upoštevani vsi možni izidi 
posameznikov po zakonodajah iz  SFRj in RS.  
EKO: Evropsko kvalifikacijsko ogrodje z 8-stopenjsko lestvico ravni izobrazbe. 
Predlog 2005 predvideva umestitev novih in ''starih'' izidov izobraževanja v EKO in ISCED'97. 

Vir: (Plevnik, 2005) 
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PRILOGA 13: Primerjava stopenj po "družbenem dogovoru" in bolonjskih stopenj v luči 
evropskega kvalifikacijskega ogrodja in nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij 

DIPLOMA DIPLOMA (VS)
1.stopnja

UNIVERZITETNA
DIPLOMA

DIPLOMA (UN)
1.stopnja

SPECIALIZACIJA
PO  DIPLOMI 2.stopnja

SPECIALIZACIJA
PO

UNIVERZITETNI
DIPLOMI

2.stopnja

MAGISTER
stroke

2.stopnja

MAGISTER
ZNANOSTI 2.stopnja

DOKTOR
ZNANOSTI 3.stopnja

DIPLOMA

SPECIALIZACIJA
PO  DIPLOMI

UNIVERZITETNA
DIPLOMA

SPECIALIZACIJA
PO

UNIVERZITETNI
DIPLOMI

MAGISTER
ZNANOSTI

DOKTOR
ZNANOSTI

DIPLOMA (VS)
1.stopnja

DIPLOMA (UN)
1.stopnja

2.stopnja

MAGISTER
stroke

2.stopnja

3.stopnja
?

3.stopnja
?

3.stopnja

Razv rstitev    v    bolonjske   stopnje   na
podlagi   prehodnega   49.č lena  v eljav nega

Zakona   o   v isokem  šolstv u

Razv rstitev       na   podlagi   predloga
sprememb     Zakona   o   v isokem  šolstv u

september   2005

"stari
 programi"

bolonjske
stopnje

"stari
 programi"

bolonjske
stopnje

6

7

8

EKO/NOVK

Legenda:
NOVK - Nacionalno ogrodje v isokošolskih kv alif ikacij
EKO   - Ev ropsko  kv alif ikacijsko  ogrodje  

Vir: MVZT predlog za delovno skupino za pripravo klasifikacijskega sistema izobraževanja,december 2005 
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PRILOGA 14: Pregled arhitektur od enonivojske do n-nivojske arhitekture 
 
Po Dosyukovu (2003) je za izgradnjo distribuiranega informacijskega sistema treba razmejiti nivo 
predstavitvene logike, nivo poslovne logike in nivo logike dostopa do podatkov ter glede na potrebe 
poslovnega sistema izbrati ustrezno večnivojsko arhitekturo. Predstavitveno logiko sestavlja 
uporabniški vmesnik, ki omogoča uporabnikom vpogled v podatke in vnos sprememb. Poslovna 
logika omogoča preverjanje podatkov, ki jih shranjujemo v bazo. Logika dostopa do podatkov 
omogoča fizični dostop do podatkov. 
 
Primer enonivojske arhitekture. Pri enonivojski arhitekturi imamo aplikacijo in podatkovno bazo 
 

 
Vir: (Dosyukov,2003) 

 
 
Primer dvonivojske arhitekture je odjemalec/strežnik. Če želimo spreminjati dostope do podatkov 
znotraj različnih sistemov podatkovnih baz, nam dvonivojska arhitektura to že omogoča. 
 

 
Vir: (Dosyukov,2003) 

 
 
Primer trinivojske arhitekture, kjer so predstavitvena, poslovna in logika dostopa do podatkov fizično 
ločene in medsebojno neodvisne. Prednost te arhitekture je v ločitvi predstavitvene in poslovne 
logike, kar nam omogoča hitre spremembe poslovne logike, ki je dosegljiva vsem odjemalcem. Tu že 
lahko govorimo o Web klientih. 

 
Vir: (Dosyukov,2003) 

 
Večnivojska aplikacija je porazdeljena na treh ali več računalnikih v porazdeljenih računalniških 
mrežah. Najpogostejša oblika večnivojske arhitekture je trinivojska arhitektura, pri kateri je 
uporabniški vmesnik pri uporabniku, poslovna logika je na enem ali več strežnikih,  podatki pa na 
enem ali več podatkovnih strežnikih. Tu je več distribucijskih nivojev predvsem na nivoju poslovne 
logike. Prednost je v tem, da lahko vsak nivo deluje samostojno na svojem računalniku / strežniku / 
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procesorju in ga lahko spreminjamo neodvisno od ostalih nivojev. Za komunikacijo med njimi 
uporabljamo arhitekturo CORBA Common Object Request Broker Architecture. 
 

 
Vir: (Dosyukov,2003) 

 
 
Večnivojska arhitektura po Chartieru (2001) je razdeljena na podatkovni nivo, nivo logike dostopa 
do podatkov, nivo poslovne logike, nivo predstavitvene logike in uporabniški nivo. Ta pristop nam 
omogoča modularno zamenjavo poljubnega nivoja ne glede na tehnologijo in proizvajalce. 
 

 
Vir: (Chartier, 2001)  
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