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JAVNI IZDATKI ZA IZOBRAŽEVANJE 
Kontaktna oseba na UMAR: Eva Zver 

PODROČJE RAZVOJA Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta – Izobraževanje in usposabljanje 
OPIS INDIKATORJA Definicija:  

Delež celotnih javnih izdatkov za izobraževanje v BDP, v % (Share of total public expenditure on education in GDP, in 
%) zajema vse javne izdatke za formalno-stopenjsko izobraževanje mladine in odraslih, izražene kot odstotni delež v 
BDP. 
 
Podrobnejša metodološka pojasnila: 
− SURS: Metodološka pojasnila v področju »izobraževanje«:  http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=9 
− Eurostat: http://europa.eu.int/comm/eurostat/structuralindicators 
 
Celotni javni izdatki za izobraževanje zajemajo vse proračunske izdatke za formalno-stopenjsko izobraževanje 
mladine in odraslih na ravni države in občin. Vključeni so javni izdatki neposredno za izobraževalne ustanove ter javni 
transferi in plačila gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam.  
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, v 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, Šola za ravnatelje, Slovenski šolski muzej, Andragoški center, Center za poklicno izobraževanje, v 
delu, ki se nanaša na formalno-stopenjsko izobraževanje.  
Javni transferi gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam vključujejo: 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, subvencije za šolo v naravi ipd.); 
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.). 
 
Mednarodna primerljivost:  
Podatki o izobraževanju se zbirajo s finančnim delom vprašalnika UOE, ki je skupni vprašalnik treh mednarodnih 
institucij: UNESCO, OECD, Eurostat. Indikator omogoča mednarodne primerjave z državami EU in državami OECD. Pri 
mednarodni primerjavi deležev celotnih javnih izdatkov za izobraževanje v BDP ni zadržkov. Pri primerjavi podatkov o 



Poročilo o razvoju / Metodološki listi – Javni izdatki za izobraževanje 
 
 

 

 
 

2 

deležih javnih izdatkov za posamezne ravni izobraževanja (predšolsko, osnovnošolsko, srednje, terciarno) v BDP pa je 
treba biti pozoren, na katere ravni izobraževanja (predšolsko, osnovnošolsko, srednje, terciarno), po mednarodni 
klasifikaciji izobraževanja ISCED, se podatek nanaša. Za Slovenijo je z državami EU in OECD neposredno primerljiv 
podatek za terciarno izobraževanje, ki po ISCED zajema ravni 5 in 6, ter podatek za predšolsko izobraževanje (ISCED 
0). Za preostale ravni izobraževanja so izdatki za Slovenijo (SURS) razvrščeni po osnovnih ravneh izobraževanja v 
Sloveniji, v Eurostatovi bazi pa so podatki objavljeni ločeno za raven ISCED 1 (nižja stopnja v osnovnošolskem 
izobraževanju) ter skupaj za ravni ISCED 2-4 (skupaj predmetna stopnja v OŠ in srednješolsko izobraževanje). 
 
Način prikaza:  
-  za vse ravni izobraževanja skupaj 
 - po ravneh izobraževanja  
 
Merska enota: % 

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija (publikacija): 
− SURS, Izdatki za formalno-stopenjsko izobraževanje v Sloveniji (objave pod področjem Izobraževanje) 
−  
Frekvenca objavljanja: Podatki za Slovenijo so bili prvič objavljeni decembra 2004, sledile so še objave: 31. 3. 2006, 4.4. 
2006 in 31. 1. 2007 pod navedenim naslovom. Končni podatek za predpreteklo leto in začasni podatek za preteklo leto 
bo predvidoma objavljen vsako leto decembra.   

RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA 
VRSTA 

- 1995 – 2004 za Slovenijo (za leto 2004 so podatki še začasni) 
- za EU do leta 2003 

MEDNARODNE PRIMERJAVE EU in OECD (po državah in tehtana povprečja);  
Viri: Eurostat, baza podatkov Eurostat Portal – Theme 3/Population and Social conditions/education; Eurostat Yearbook 
(letno); Statistics in Focus (letno); Education across Europe (letno); Key data on Education (na dve leti); 
OECD – Education at glance (letno) na naslovu http://www.oecd.org/document/11/ 

 


