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80. Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji 
 
Opomba:  
Informacijo o izdatkih za formalno izobraževanje v Sloveniji (glej informacijo številka 75 v Info-mozaiku) 
nadgrajujemo z novejšimi podatki o izdatkih za leti 2014 in 2015. 
 
 
Javni izdatki za formalno izobraževanje mladine in odraslih, ki vključujejo izdatke za izobraževalne 
ustanove, transferje in plačila za gospodinjstva ter druge zasebne entitete, so v letu 2014 znašali 1.991 
milijonov EUR ali 5,3 % BDP (v letu 2013: 1.971 milijonov EUR ali 5,5 % BDP). Ti izdatki so v letu 
2015 znašali 1,907 milijarde EUR ali 4,9 % BDP, kar je za 0,4 odstotne točke manj kot v letu 2014. 
 
Tabela: Javni izdatki za formalno izobraževanje 2014 in 2015, Slovenija 

 2014 2015 

Ravni 
izobraževanja 

1.000 EUR % % od BDP1) 1.000 EUR % % od BDP1) 

Skupaj2) 1.991.495 100 5,3 1.907.483 100 4,9 

Predšolsko 372.601 18,7 1 330.487 17 0,9 

  1. starostno 
obdobje 128.701 6,5 0,3 115.671 6,1 0,3 

  2. starostno 
obdobje 243.900 12,2 0,7 214.817 11 0,6 

Osnovnošolsko 862.761 43,3 2,3 829.240 44 2,1 

Srednješolsko 361.166 18,1 1 367.236 19 1 

Terciarno 393.591 19,8 1,1 379.006 20 1 

  višješolsko 16.240 0,8 0 13.880 0,7 0 

  visokošolsko 377.350 18,9 1 365.126 19 0,9 

Nerazporejeno 1.376 0,1 0 1.514 0,1 0 

1) Javni izdatki za formalno izobraževanje v odstotnem deležu od BDP so izračunani na podlagi zadnjih 
razpoložljivih podatkov BDP  

2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja. 

Vir: SURS 

 
V letu 2014 je bilo 96 % vseh javnih izdatkov za formalno izobraževanje dodeljenih izobraževalnim 
ustanovam, 4 % (87 milijonov EUR) pa za javne transfere gospodinjstvom in drugim zasebnim 
entitetam. Leta 2015 je bilo 95 % vseh javnih sredstev za formalno izobraževanje dodeljenih 
neposredno izobraževalnim ustanovam, 5 % sredstev (92 milijonov) pa za javne transfere 
gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam.  
 
Tako v letu 2014 kot letu 2015 je bil največji delež javnih izdatkov namenjen osnovnošolskemu 
izobraževanju (43 % v obeh letih) in terciarnemu izobraževanju (20 % v obeh letih).  
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Javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2014 predstavljali 2.207 
milijonov EUR ali 5,9 % BDP, v letu 2015 pa so ti izdatki znašali 2.114 milijonov EUR ali 5,5 % BDP. 
Tako v letu 2014 kot 2015 je bilo 86 % teh izdatkov javnih, 13 % zasebnih, manj kot odstotek sredstev 
pa je bilo iz mednarodnih virov. V primerjavi z letom 2014 so se skupni izdatki za izobraževalne 
ustanove nominalno zmanjšali za 4,2 %, realno pa za 3,7 %. 
 
V strukturi celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove je bilo leta 2014 22 % izdatkov za predšolsko 
vzgojo in izobraževanje, leta 2015 pa 21 %, v obeh letih je bilo za osnovnošolsko izobraževanje 43 % 
izdatkov, za srednješolsko izobraževanje je bilo leta 2014 16 % izdatkov in leta 2015 17 % izdatkov, za 
terciarno izobraževanje pa je bilo v obeh letih 19 % izdatkov. 
 
Izobraževalne ustanove so v letu 2014 za tekoče in investicijske stroške porabile 2.299 milijonov EUR, v 
letu 2015 pa 2.196 milijonov EUR. 
 
 
 
Kontaktna oseba za področje: mag. Peter Beltram, peter.beltram@acs.si 

Informacijo pripravila: Erika Brenk, erika.brenk@acs.si 
 
 
Viri:  
- Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2014 http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5751 

- Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2015 http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6406 

http://www.acs.si/InfO-mozaik
mailto:peter.beltram@acs.si
mailto:erika.brenk@acs.si
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5751
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6406

