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44. Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji 
 
 
Opomba:  
Informacijo o izdatkih za formalno izobraževanje v Sloveniji (glej informacijo številka 19 v Info-mozaiku) 
nadgrajujemo s podatki za leto 2008 ter s prvimi podatki za leto 2009. 
 
 

Izdatki za formalno izobraževanje vključujejo javne, mednarodne in zasebne izdatke za formalno 
izobraževanje v Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada RS so v letu 2008 javni izdatki države in 
občin za formalno izobraževanje1 znašali 1.938 milijonov EUR, po prvih podatkih za leto 2009 pa so ti 
izdatki znašali 2.014 milijonov EUR. Javni izdatki za formalno izobraževanje so se v letih 2009 in 2008 v 
primerjavi z letom 2007 povečali (2007: 1.782,8 milijona EUR), povečal pa se je tudi delež v BDP (2007: 
5,16 %, 2008: 5,19 %, 2009: 5,7 %). Izdatki države za formalno izobraževanje so se leta 2008 v 
primerjavi s prejšnjim letom povečali za 7,6 % in so znašali 1.604 milijonov EUR, izdatki občin pa so se 
povečali za 13,6 % ali 350 milijonov EUR - skupaj je to predstavljalo slabo petino (18 %) vseh javnih 
izdatkov za izobraževanje. V letu 2008 je bil največji delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v 
BDP namenjen za osnovnošolsko izobraževanje 2,35 %, 1,21 % za terciarno izobraževanje, 1,15 % za 
srednješolsko izobraževanje, 0,49 pa za predšolsko izobraževanje. 
 
 
Tabela: Javni izdatki za formalno izobraževanje v BDP po ravneh izobraževanja  
 Ravni izobraževanja 

Leto Skupaj  Predšolsko 
izobraževanje 

Osnovnošolsko 
izobraževanje 

Srednješolsko 
izobraževanje 

Terciarno 
izobraževanje 

2005 5,73 0,48 2,62 1,38 1,25 

2006 5,72 0,51 2,55 1,42 1,23 

2007 5,16 0,46 2,33 1,16 1,21 

2008 5,19 0,49 2,35 1,15 1,21 

Vir. SURS 

 
Država je 45 % sredstev za formalno izobraževanje namenila za osnovnošolsko izobraževanje, nekaj 
manj kot 28 % za terciarno, slabih 27 % za srednješolsko in le 0,5 % za predšolsko izobraževanje. 
Občine so polovico sredstev za formalno izobraževanje namenile predšolskemu izobraževanju, 47 % 
osnovnošolskemu izobraževanju, 3 % pa srednješolskemu in terciarnemu izobraževanju.  
 

                                                      
1
 Javni izdatki za izobraževanje zajemajo vse proračunske izdatke za formalno izobraževanje mladine in odraslih na ravni države in občin. 
Vključeni so javni izdatki za izobraževalne ustanove (poučevalne in nepoučevalne), transferje in plačila za gospodinjstva ter druge zasebne 
entitete.  
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Graf: Javni izdatki za formalno izobraževanje po ravneh izobaževanja 
 

 
 
 
Izobraževalnim ustanovam2 je bilo leta 2008 namenjenih 92 % proračunskih sredstev  za izobraževanje 
ali 1.785 milijonov EUR, za transferje gospodinjstvom in za druge zasebne entitete pa 8 % teh sredstev 
ali 153 milijonov EUR. 49 % proračunskih sredstev za izobraževalne ustanove (ali 876 milijonov EUR) je bilo 

namenjenih za osnovnošolsko izobraževanje, dobrih 21 % (ali 380 milijonov EUR) za srednješolsko, slabih 20 % 
(ali 347 milijonov EUR) za terciarno izobraževanje in 10 % (ali 182 milijonov EUR) za predšolsko izobraževanje.  
Okoli dve tretjini javnih transferjev je bilo namenjenih za terciarno izobraževanje, dobra tretjina pa za 
srednješolsko izobraževanje. 
 
 

Tabela: Javni izdatki za formalno stopenjsko izobraževanje po ravneh izobraževanja in namenu 
porabe, 2008  

           1000 EUR 
  Ravni izobraževanja 

 Skupaj Predšolsko  
izobraževanje 

Osnovnošolsko  
izobraževanje 

Srednješolsko  
izobraževanje 

Terciarno  
izobraževanje 

Nerazporejeno  
po ravneh  
izobraževanja 

Skupaj 1.937.823 182.281 876.439 427.515 451.478 109 

Neposredna 
poraba za 
izobraževalne 
ustanove 

1.785.275 182.275 876.322 380.011 346.646 21 

Transferji, plačila 
gospodinjstvom in 
drugim zasebnim 
entitetam 

152.548 6 117 47.504 104.832 89 

Vir: SURS 
 

 

 

                                                      
2 Javni izdatki za izobraževalne ustanove vključujejo proračunske izdatke za: transfere in plačila gospodinjstvom (republiške, Zoisove 
štipendije, vladne in občinske kadrovske štipendije, štipendije za izobraževanje brezposelnih, otroške dodatke v delu, kjer je dodaten pogoj 
za izplačilo vključenost v izobraževanje idr.) in transfere 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.). 
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Mednarodni izdatki za izobraževanje vključujejo mednarodna plačila oz. plačila iz tujine neposredno 
izobraževalnim ustanovam (sredstva iz EU ali tujine za raziskovalno-razvojno dejavnost v terciarnem 
izobraževanju) in transfere državi in občinam (vključena so sredstva EU, ki so izkazana kot transferi državi). V 
letu 2008 so sredstva iz tujine za izobraževanje predstavljala manj kot 1 % vseh sredstev za izobraževanje. 
Največji delež teh sredstev je bil plačan izobraževalnim ustanovam (63,3 %), preostali del sredstev pa je bil 
nakazan kot transfer centralni ali lokalni državi (državi in občinam). 
 
 
Tabela: Mednarodni oz. tuji viri sredstev za izobraževanje po letih 
                     1000 EUR 

 Leto 

2005 2006 2007 2008 

Skupaj 14.256 18.563 23.695 14.934 

Neposredna plačila za 
izobraževalne ustanove 

10.595 12.713 17.168 9.457 

Transferji za državo 3.661 5.849 6.527 5.477 

Vir: SURS 

 
 
V strukturi zasebnih izdatkov za formalno izobraževanje3 so dobre tri četrtine predstavljali izdatki 
gospodinjstev in drugih zasebnih entitet za izobraževalne ustanove (za šolnine, šolo v naravi, učbeniški sklad, 
ekskurzije idr.), slabo petino vseh izdatkov so predstavljali izdatki gospodinjstev za izobraževalne izdelke in 
storitve zunaj izobraževalnih ustanov (za šolsko opremo, knjige, inštrukcije idr.), preostali del (6,8 %) pa je 
predstavljala finančna pomoč podjetij, namenjena študentom in gospodinjstvom (kadrovske štipendije). 

 
 
Tabela: Zasebni izdatki gospodinjstev in drugih zasebnih entitet za formalno izobraževanje  
                                             1000 EUR 

 Leto 

2005 2006 2007 2008 

Izdatki gospodinjstev in drugih zasebnih entitet za 
izobraževalne ustanove 

224.027 237.420 247.824 233.923 

Izdatki drugih zasebnih entitet  za finančno pomoč 
študentom in gospodinjstvom 

10.555 12.654 18.405 21.040 

Izdatki gospodinjstev za izobraževalne storitve in 
izdelke zunaj izobraževalnih ustanov 

64.637 56.285 58.312 54.458 

Vir: SURS 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Zasebni izdatki vključujejo izdatke gospodinjstev (neposredne izdatke za izobraževalne ustanove in izdatke za izobraževalne izdelke ter 
storitve, kupljene zunaj izobraževalnih ustanov) in izdatke drugih zasebnih entitet za izobraževanje (plačila neposredno izobraževalnim 
ustanovam in plačila za finančno pomoč študentom / gospodinjstvom).  
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Skupni izdatki za formalno izobraževanje (vsi izdatki za izobraževalne ustanove in izdatki gospodinjstev) so se 
v letu 2008  povečali v primerjavi s preteklimi leti in presegli 2 milijardi, vendar je njihov delež v BDP upadel. 
 
Tabela: Skupni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji     

 1000 EUR 

 Leto 

2005 2006 2007 2008 

Skupaj 1.798.284 1.929.632 1.962.245 2.083.113 

Za izobraževalne ustanove 1.733.647 1.873.347 1.903.933 2.028.655 

Za izobraževalne izdelke in storitve 
zunaj izobraževalnih ustanov 

64.637 56.285 58.312 54.458 

Vir:SURS 

 
 

Tabela: Skupni izdatki za formalno izobraževanje v BDP po ravneh izobraževanje, 2008 
                 1000 EUR 
  Ravni izobraževanja 

 Skupaj Predšolsko  
izobraževanje 

Osnovnošolsko  
izobraževanje 

Srednješolsko  
izobraževanje 

Terciarno  
izobraževanje 

Nerazporejeno  
po ravneh  
izobraževanja 

2005 6,25 0,63 2,84 1,28 1,28 0,23 

2006 6,21 0,66 2,77 1,33 1,27 0,18 

2007 5,68 0,60 2,53 1,12 1,26 0,17 

2008 5,58 0,63 2,56 1,12 1,13 0,15 

Vir: SURS 

 

 
 
 
 
Kontaktna oseba za področje: Peter Beltram, peter.beltram@acs.si 
 
Informacijo pripravila: Erika Brenk, erika.brenk@acs.si 
 
 
Viri:  
- Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2005–2008 – končni podatki, SURS, Statistične 

informacije št. 23, 10. 3. 2011 http://www.stat.si/doc/statinf/09-si-200-1101.pdf 
- Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2005-2008 – končni podatki, SURS, prva objava, 10.3. 

2011 http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3775 
- Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2009 - začasni podatki, SURS, prva objava, 21. 7.2011 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4069 
 


