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 IZDATKI ZA IZOBRAŽEVALNE USTANOVE NA UDELEŽENCA 
Kontaktna oseba na UMAR: Eva Zver 

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

Letni izdatki za izobraževalne ustanove na udeleženca izobraževanja, v standardih kupne moči (EUR SKM) in v 
primerjavi z BDP na prebivalca (Annual expenditure on educational institutions per pupil/student, in PPS and in 
comparison with GDP per capita, in %) zajema vse javne in zasebne izdatke za formalno-stopenjsko izobraževanje 
mladine in odraslih, preračunane na vse udeleženca izobraževanja.  
 
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 
 
Vključeni so javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove na vseh ravneh izobraževanja (objava tudi 
po ravneh izobraževanja).  
Pri udeležencih izobraževanja so za tericarno raven z določenim faktorjem upotevani tudi izredni študentje, podiplomski 
študentje in doktoranti.  
 
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 z državami OECD. 
 
Način prikaza:  
-  za vse ravni izobraževanja skupaj 
 - po ravneh izobraževanja  
 
Merska enota: v standardih kupne moči (EUR SKM) in kot delež v BDP na prebivalca (v %) 

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija (publikacija): 
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Indikator letnih izdatkov na udeleženca izobraževanja izračunava Eurostat na osnovi podatkov SURS o izdatkih za 
izobraževanje in podatkov o številu vpisanih otrok in študentov na posameznih ravneh izobraževanja. 
 
Eurostat: Eurostat: http://europa.eu.int/comm/eurostat/structuralindicators 
 
Frekvenca objavljanja:: Letno (za pred pred preteklo leto) 

RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA 
VRSTA 

- 2001-2003 
- 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/ 

 


