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19. Statistični podatki: Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji 
 
O Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS do leta 2010 (ReNPIO): javnem 
financiranju izobraževanja odraslih v Sloveniji v letih 2004-2010 smo podrobneje pisali v informaciji 
številka 12 v InfO-mozaiku. To informacijo nadgrajujemo s podatki o skupnih javnih izdatkih na področju 
formalnega izobraževanja v Sloveniji. 
 
V informaciji navajamo podatke o financiranju formalno-stopenjskega izobraževanja mladine in odraslih na 
nacionalni in lokalni ravni. Podatki o financiranju formalnega izobraževanja odraslih tukaj niso posebej 
izpostavljeni. Izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v RS in (so)financiranje 
izobraževanja odraslih iz državnega proračuna se določi z letnim programom izobraževanja odraslih 
(LPIO), ki ga sprejme Vlada RS, o uresničevanju letnih programov pa se Državnemu zboru poroča na dve 
leti. 
 
Javni izdatki za izobraževanje zajemajo vse proračunske izdatke za formalno-stopenjsko izobraževanje 
mladine in odraslih na ravni centralne in lokalne države (občin). Vključeni so javni izdatki, namenjeni 
neposredno za izobraževalne ustanove (poučevalne in nepoučevalne), transferje in plačila za 
gospodinjstva ter druge zasebne entitete.  
 
Po podatkih Statističnega urada RS je delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v letu 2007 
znašal 5,2 % BDP, to je 1.782,838 mio. EUR, leta 2006 in 2005 pa 5,83 % BDP, to je v letu 2006 
1.774.908 mio. EUR in v letu 2005 1.646.269 mio EUR. 
 
Od celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje v letu 2007 je bilo 45,26 % sredstev namenjenih 
za osnovnošolsko izobraževanje, 23,46 % sredstev za terciarno izobraževanje, 22,47 % za 
srednješolsko izobraževanje, 8,81 % sredstev pa je bilo namenjenih predšolskemu izobraževanju. 
Največji delež sredstev od celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje je bil tudi v letih 2006 in 
2005 namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (v letu 2006: 45 %, v letu 2005: 46 %), sledila so 
sredstva za srednješolsko izobraževanje (v letu 2006: 25 %; v letu 2005: 24 %), sredstva za terciarno 
izobraževanje (v letih 2006 in 2005 po 22 %) ter sredstva za predšolsko izobraževanje (v letu 2006: 
9 %; v letu 2005: 8 %). 
 
V vseh treh opazovanih letih je največji delež od celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje 
obsegala neposredna poraba za izobraževalne ustanove (v letu 2007: 91,9 %; v letih 2006 in 2005: po 
91 %); za transferje, plačila gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam je bilo v letu 2007 
namenjenih 8,1 % celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje, v letih 2006 in 2005 pa po 9% . 
 
 
 
 
 
 



 

Javni izdatki za formalno stopenjsko izobraževanje po ravneh izobraževanja in namenu porabe, 
Slovenija, 2007 
 Skupaj Predšolsko  

izobr. 
Osnovnošolsko  

izobr. 
Srednješolsko  

izobr. 
Terciarno  
izobr. 

Nerazporejeno  
po ravneh  
izobr. 

v 000 EUR 
Skupaj 1.782.838 156.980 806.857 400.652 418.285 64 
Neposredna poraba 
za izobraževalne 
ustanove 

1.638.660 156.974 806.784 351.922 322.980 0 

Transferji, plačila 
gospodinjstvom in 
drugim zasebnim 
entitetam 

144.178 6 73 48.730 95.305 64 

 
 
Javni izdatki za izobraževalne ustanove vključujejo neposredne proračunske izdatke za: 
- poučevalne izobraževalne ustanove – vrtce, osnovne šole, srednje šole, ustanove, ki izvajajo 

terciarno izobraževanje, ustanove za izobraževanje odraslih, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na 
formalno-stopenjsko izobraževanje; 

- nepoučevalne izobraževalne ustanove – Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, dijaške in 
študentske domove, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Državni izpitni center, Zavod za šolstvo, 
Šolo za ravnatelje, Slovenski šolski muzej, Andragoški center Slovenije, Center za poklicno 
izobraževanje, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na formalno-stopenjsko izobraževanje. 

 
Javni transferji za gospodinjstva in druge zasebne entitete vključujejo: 
- transferje in plačila za gospodinjstva (republiške, Zoisove štipendije, vladne in občinske kadrovske 

štipendije, štipendije za izobraževanje brezposelnih, otroške dodatke, in sicer v tistem delu, za 
katerega je dodaten pogoj za izplačilo vključenost v izobraževanje, subvencije za šolo v naravi ipd.); 

- transferje in plačila drugim zasebnim entitetam (subvencije prevoznim podjetjem za nižje cene 
vozovnic za učence, dijake in študente, subvencije za učbenike, učno tehnologijo in strokovno 
literaturo, izdatki za kurikularno prenovo in evalvacije ipd.). 

 
Izdatki za izobraževalne ustanove vključujejo vse javne, mednarodne in zasebne izdatke, namenjene 
neposredno za izobraževalne ustanove.  
 
V letu 2007 so skupni izdatki za izobraževalne ustanove v Sloveniji znašali 5,54 % BDP, to je 1.909,5 
mio. EUR. Od tega so 86 % sredstev za izobraževalne ustanove predstavljali javni izdatki, 13 % 
sredstev so predstavljali zasebni izdatki, slab odstotek pa so predstavljala sredstva iz mednarodnih 
virov. Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2006 znašali 6,17 % od BDP, leto prej pa 6,16 
% od BDP. 
 
Izdatki za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja in virih sredstev, Slovenija, 2007 

 Skupaj Predšolsko  
izobr. 

Osnovnošolsko  
izobr. 

Srednješolsko  
izobr. 

Terciarno  
izobr. 

v 000 EUR 
Skupaj 1.909.458 194.061 892.971 387.156 435.270 
Javni izdatki 1.638.660 156.974 806.784 351.922 322.980 
Zasebni izdatki 253.627 37.069 85.937 35.006 95.614 
Sredstva iz mednarodnih 
virov 

17.171 18 250 228 16.676 

 



 

 
Zasebni izdatki vključujejo izdatke gospodinjstev in izdatke drugih zasebnih entitet za izobraževanje. 
Izdatki gospodinjstev vključujejo neposredne izdatke za izobraževalne ustanove in izdatke za 
izobraževalne izdelke in storitve, kupljene zunaj izobraževalnih ustanov.  
Izdatki drugih zasebnih entitet pa vključujejo plačila, namenjena neposredno izobraževalnim ustanovam, 
in plačila za finančno pomoč študentom/gospodinjstvom. 
Mednarodni izdatki (oz. viri sredstev) vključujejo mednarodna plačila oz. plačila iz tujine, namenjena 
neposredno izobraževalnim ustanovam, in plačila za transferje centralni/lokalni državi. 
 
V letu 2007 so plače in drugi izdatki za zaposlene predstavljale slabih 70 % celotnih odhodkov v 
izobraževalnih ustanovah (v letu 2006: 68 %, v letu 2005: 69 %), 8 % pa je bilo v tem letu investicijskih 
odhodkov (v letih 2006 in 2005: po 10%). 
 
Poraba v izobraževalnih ustanovah po ravneh izobraževanja in namenu porabe, Slovenija, 2007 

 

Skupaj 
Predšolsko 

izob. 
Osnovnošolsko 

izob. 
Srednješolsko 

izob. 
Terciarno 

izob. 

Nerazporejeno 
po ravneh 

izob. 

v 000 EUR 
Skupaj: 
tekoči in 
investicijski 
odhodki 

1.901.612 195.704 892.599 385.352 427.908 49 

Tekoči 
odhodki 

1.745.685 180.345 833.119 354.246 377.940 35 

Plače in 
drugi 
izdatki 
zaposlenim 

1.326.383 111.573 683.018 277.793 253.993 7 

Drugi 
tekoči 
odhodki 

419.302 68.772 150.101 76.453 123.947 28 

Investicijski 
odhodki 

155.928 15.359 59.480 31.106 49.968 14 

 
 
Kontaktna oseba za področje: Peter Beltram, peter.beltram@acs.si 
 
Informacijo pripravila: Erika Brenk, erika.brenk@acs.si 
 
 
Viri:  
- Zakon o izobraževanju odraslih, Uradni list RS, št. 12/1996 in 86/2004 
- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS do leta 2010, Uradni list, št. 

70/2004 
- Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2007 - začasni podatki, SURS, prva statistična objava 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2231 (april, 2009) 
- Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2005, 2006 - začasni podatki, SURS, prva statistična 

objava http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1303 (april, 2009) 
- Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, SURS, metodološka pojasnila 

http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/09-200-MP.htm (april, 2009) 
 


