UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo

VLOGA IN POMEN IZOBRAŢEVALNIH
IZDATKOV V SLOVENIJI
Blaţka Peternelj

Ljubljana, december 2011

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

DIPLOMSKO DELO

VLOGA IN POMEN IZOBRAŢEVALNIH
IZDATKOV V SLOVENIJI

Kandidatka:
Vpisna številka:
Študijski program:

Blaţka Peternelj
04036420
Univerzitetni študijski program Uprava prva stopnja

Mentor:

izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik

Ljubljana, december 2011

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA

Spodaj podpisana Blaţka Peternelj, študentka univerzitetnega študijskega programa
Uprava I. stopnja, z vpisno številko 04036420, sem avtorica diplomskega dela z naslovom:
Vloga in pomen izobraţevalnih izdatkov v Sloveniji.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
- je predloţeno delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam
v predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s
fakultetnimi navodili;
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloţeno delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu;
- se zavedam, da je plagiatorstvo
prepisovanje tujih del, bodisi v obliki citata
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, katerim so
tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne
kaznivo po zakonu (Zakon o
avtorstvu in sorodnih pravicah Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi
z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo;
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno
delo in za moj status na Fakulteti za upravo;
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z
objavo dela v zbirki »Dela FU«.

Diplomsko delo je lektorirala: Marina Jurjevič, prof. slovenskega jezika in knjiţevnosti

Ljubljana,

Podpis avtorice:

iii

iv

POVZETEK

Financiranje javnega izobraţevanja je eno izmed področij, ki mu Slovenija in tudi druge
drţave posvečajo veliko pozornosti. Glavno vlogo pri financiranju izobraţevanja nosi
drţava. Drţava v prvi vrsti oblikuje ustrezno zakonodajo, ki vnaprej določa načine
financiranja in višino finančnih sredstev, namenjenih izobraţevanju. Po Ustavi Republike
Slovenije je osnovnošolsko izobraţevanje obvezno za vse, tako da se največ javnih financ
namenja prav za to stopnjo izobraţevanja. Pomembno pa je tudi sekundarno in terciarno
izobraţevanje, tako da so javna sredstva namenjena tudi tema dvema stopnjama
izobraţevanja. S financiranjem izobraţevanja pa so povezani tudi rezultati, ki jih
udeleţenci izobraţevalnega procesa dosegajo. Namen diplomskega dela je prikaz
javnofinančnih izdatkov za izobraţevanje in doseganje rezultatov na različnih področjih
pridobivanja znanja ter primerjanje slovenskega šolstva s šolstvom v izbranih drţavah
Evropske unije. Primerjave se nanašajo na financiranje izobraţevanja na primarni,
sekundarni in terciarni ravni izobraţevanja ter doseganje rezultatov na izbranih področjih,
ki jih obravnava PISA-test.
Ključne besede: izobraţevanje, izdatki, proračun, nacionalno gospodarstvo, drţave
Evropske unije, PISA-test
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SUMMARY

The role and importance of education expenditure in Slovenia.
Funding public education is one of the areas to which Slovenia so as well as other
countries pay much attention. Major role in financing education lies with the state.
Country first develops appropriate legislation, which imposes the means of financing and
the financial resources allocated for education. According to the Constitution of the
Republic of Slovenia, primary education is compulsory for all, the majority of the public
finances also pay for this level of education. It is also important secondary and tertiary
education, so are public resources devoted to these two levels of education. The financing
of education are linked by the results from participants in the educational process
achieved. The purpose of thesis is to see the government spending on education, as well
as deliver the results in various fields of knowledge acquisition, and compare the
Slovenian education with education in selected countries of the European Union.
Comparisons based on funding for education at primary, secondary and tertiary levels of
education, and achieving results in selected areas covered by the PISA-test.
Key words: education, expenditure, budget, national economy, European Union
countries, PISA-test
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1 UVOD

Ţivimo v času, v katerem je znanje vedno večja vrednota. Izobraţevanje in pridobivanje
znanja posamezniku omogoča laţji vstop na trg dela, hkrati pa z izobraţevanjem
posameznik spodbuja svojo osebno rast in razvoj. Pri izobraţevanju gre za zavesten
proces posameznika, katerega glavni cilj je pridobiti novo znanje ali nadgraditi ţe
pridobljeno znanje. Zlasti je pomembno primarno in sekundarno izobraţevanje, kjer se
otrok začne vključevati v druţbene procese in začne spoznavati delovanje in zakonitosti
druţbe, v kateri ţivi, medtem ko se terciarno in vsako nadaljnje izobraţevanje smatra kot
posameznikovo nadgrajevanje osnovnega oziroma ţe pridobljenega znanja.
Pri izobraţevanju je zelo pomembna vloga drţave, da deluje v javnem interesu, in sicer z
vidika zagotavljanja javnih sredstev in omogočanja enakih moţnosti izobraţevanja vsem
posameznikom. Javna sredstva oziroma javni izdatki igrajo zelo pomembno vlogo pri
delovanju sistema vsakega gospodarstva. Izobraţevalni izdatki pri tem predstavljajo le en
del javnih izdatkov, ta deleţ s področja javnega financiranja pa je kar precej visok. Pri
tem se je potrebno zavedati, kakšno vlogo nosijo izobraţevalni izdatki in kakšen je bistven
namen financiranja izobraţevanja oziroma kakšne izločke in rezultate sprejema drţava s
tem, ko financira sistem vzgoje in izobraţevanja. Drţava nosi glavno vlogo pri oblikovanju
financiranja izobraţevanja ţe s samim sprejemanjem zakonodaje na tem področju. Javni
izdatki so zelo pomembni, saj tu govorimo o izdatkih drţavnega proračuna. Drţavljani, ki
so hkrati tudi davkoplačevalci, pa so, lahko rečemo, posredni uporabniki drţavnega
proračuna z vidika sprejemanja in vključevanja v vzgojno-izobraţevalne procese. Tako
mora biti področje izobraţevanja in predvsem financiranja izobraţevanja podprto s
konkretnimi zakoni in predpisi, ki jih sprejemajo in nadzorujejo drţavni organi.
Glavni namen diplomskega dela je prikazati, kakšno vlogo in pomen ima nacionalno
gospodarstvo na področju financiranja vzgoje in izobraţevanja. Sistem vzgoje in
izobraţevanja sestavljajo javne in druge šole, ki izobraţujejo po javno veljavnih
programih, ter druge ustanove, namenjene izobraţevanju mladostnikov in odraslih. Eden
od glavnih namenov diplomskega dela je tudi prikazati konkretne podatke, ki zajemajo
javno financiranje izobraţevanja. Ti podatki se navezujejo na deleţ proračunskih
sredstev, ki jih drţava namenja področju izobraţevanja. Poleg tega pa so prikazani še
rezultati financiranja izobraţevanja, in sicer stopnja zaposljivosti tistih, ki končajo šolanje,
deleţ izobraţenih v populaciji, financiranje poklicne prekvalifikacije za laţjo zaposlitev in
drugi rezultati, ki se kaţejo kot rezultati financiranja izobraţevanja.
Splošno je znano, da se evropski vzgojno-izobraţevalni sistemi med seboj razlikujejo tako
v načinu financiranja kot tudi v višini dodelitve finančnih sredstev za to področje. Glavni
cilj diplomskega dela je bil predstaviti izobraţevalne sisteme v Sloveniji in v nekaterih
izbranih drţavah EU, predvsem z vidika financiranja izobraţevanja, in te sisteme podpreti
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s konkretnimi podatki. Primerjava se mi je zdela pomembna predvsem zato, ker le tako
lahko vidimo, na kakšni ravni je posamezna drţava na področju financiranja izobraţevanja
in kakšni so rezultati kot posledica financiranja izobraţevanja. Tu sem postavila tudi
hipotezo, in sicer, ali velja pravilo, da višina sredstev, ki jih drţava namenja izobraţevanju,
vpliva na izobraţenost drţavljanov in njihovo doseganje rezultatov (več sredstev – boljša
izobraţenost, boljši rezultati).
V diplomskem delu je v prvi vrsti uporabljena metoda opisovanja, pri kateri sem iz
različnih virov pridobila potrebne informacije za opis pojmov, zakonov in ostalih
pomembnih segmentov s področja izobraţevanja in njegovega financiranja. Uporabila sem
tudi statistično metodo, s pomočjo katere sem navedla konkretne podatke v povezavi s
financiranjem izobraţevanja tako v Sloveniji kot v izbranih drţavah EU. Na koncu
diplomskega dela je bila uporabljena tudi metoda primerjanja, s katero sem s pomočjo
statističnih podatkov primerjala Slovenijo z izbranimi drţavami EU na področju financiranja
izobraţevanja.
Prvi del diplomskega dela se nanaša na izobraţevanje in njegove izdatke v nacionalnem
gospodarstvu. Predstavljeni so splošni pojmi o izobraţevanju, javnih izdatkih, pravne
podlage ter vloga in pomen nacionalnega gospodarstva na področju izobraţevanja ter
izdatki za izobraţevanje. V drugem delu je predstavljen slovenski izobraţevalni sistem z
vidika financiranja izobraţevanja, od samega proračuna RS, uporabnikov finančnih
sredstev za izobraţevanje, do razporejanja proračunskih sredstev za izobraţevanje. V tem
delu so navedeni tudi konkretni podatki o proračunskih izdatkih za izobraţevanje, o stopnji
zaposljivosti, deleţu izobraţenih v populaciji in tudi o moţnosti financiranja poklicne
prekvalifikacije za laţje zaposlovanje. Prikazani so tudi podatki o doseganju rezultatov na
posameznih področjih, ki so vključeni v PISA-test, ter kje se na teh področjih nahaja
Slovenija. Zadnji, tretji del pa se nanaša na financiranje in proračunske izdatke za
izobraţevanje v izbranih drţavah Evropske unije. Vključena je tudi Slovenija, ki jo lahko
primerjamo z drugimi drţavami pri doseganju rezultatov na posameznih področjih, ki jih
PISA-test obravnava.
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2 VLOGA IN POMEN IZDATKOV ZA IZOBRAŢEVANJE V
NACIONALMEM GOSPODARSTVU

»Izobraţevanje spada v posebno skupino pravic. Poleg izobraţevanja so te posebne
pravice še znanost, kultura in druge ustvarjalne dejavnosti. Te pravice tradicionalno
spadajo v širši sklop socialnih in ekonomskih pravic, ker so vezane na duhovno in miselno
sfero človeka« (Kaučič in Grad, 2003, str. 140).

2.1 IZOBRAŢEVANJE
Tako 20. kot sedaj 21. stoletje med drugim zaznamuje eksplozija vključenosti mladih, vse
bolj pa tudi odraslih v sistem vzgoje in izobraţevanja. Eksplozijo izobraţevanja je
povzročilo sovplivanje širših in vse kompleksnejših druţbenih procesov na sistem vzgoje in
izobraţevanja (Barle in Bezenšek, 2006, str. 23). Vedno več je področij, na katerih
potrebujemo določena znanja tako z vidika delovnega mesta kot tudi z vidika
vsakodnevnega ţivljenja; tako se v sisteme izobraţevanja vključuje vedno več
posameznikov.
Izobraţevanje predstavlja za ekonomski in socialni razvoj druţbe pomembno »investicijo«,
saj je vpeto v procese spreminjanja gospodarstva in druţbe hkrati kot njihov izvor in
posledica. Razprava o financiranju in stroških izobraţevalnega sistema v svojih posledicah
sega na področje socialne pravičnosti in zagotavljanja enakih izobraţevalnih moţnosti. Kot
se po eni strani zdi, da je učinkovitost (rezultati izobraţevanja) najustreznejše merilo za
uravnavanje vlaganj v izobraţevalni sistem, na drugi strani prizadevanja h kakovosti in
pravičnosti zahtevajo, da naj ima vsak otrok moţnosti za izobraţevanje glede na njegove
sposobnosti in potrebe (Eurydice Slovenija, marec, 2011).
Pristojnosti in odgovornosti za razvoj in delovanje sistema vzgoje in izobraţevanja so
razporejene med Ministrstvom za šolstvo in šport, lokalnimi skupnostmi ter zavodi, ki so
ustanovljeni za razvoj in svetovanje na področju vzgoje in izobraţevanja. Cilji vzgoje in
izobraţevanja so podprti z zakoni in z vzgojnimi in izobraţevalnimi programi. Postavljeni
so visoko in so primerljivi z drugimi izobraţevalnimi sistemi v razvitih drţavah Evrope in
sveta (MŠŠ, 2011). Za uspešno delovanje sistema vzgoje in izobraţevanja je zelo
pomembna vloga vsake drţave, saj drţava z različnimi sredstvi posega v ta sistem, da
lahko nemoteno deluje. Velik pomen drţave je tudi, da preko javnih sredstev zagotavlja
potrebna sredstva za področje vzgoje in izobraţevanja ter posledično dobiva izobraţene
drţavljane, ki kasneje vstopajo na trg dela.
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2.2 JAVNI IZDATKI
Javne finance oziroma javni izdatki so ţe star pojem, ki je nastal v antiki s pojavom prvih
mestnih drţav ali polisov. Za potrebe delovanja mesta in vladanja so mesta potrebovala
denar, zato so od prebivalcev pobirala davke in takse. Pobiranje davkov se je ohranilo vse
do današnjih dni, le da se je od prvih začetkov precej spremenilo, k čemer je v veliki meri
vplival spremenjen pogled na vlogo drţave (Štefe, 2010, str. 5).
V današnjem času javni izdatki odraţajo odločitev drţave o tem, katere in koliko dobrin bo
proizvajala. Porabljajo se za delo drţavnih in občinskih organov, naloge javnih in
gospodarskih javnih sluţb, intervencije v gospodarstvu in druge naloge, določene z
zakonodajo (Setnikar Cankar, 2008, str. 257). Lahko rečemo, da smo vsi drţavljani
nekako vpleteni v sistem javnih financ, saj po eni strani vsi, ki imamo obdavčljive dohodke
in premoţenje, s plačevanjem davkov in prispevkov v drţavne in občinske blagajne
prispevamo sredstva, po drugi strani pa tudi koristimo dobrine in storitve, ki nam jih
drţava in občine zagotavljajo s porabo pobranih davkov. Javne finance so zato zelo
pomembne za vsako drţavo, mesto, občino, krajevno skupnost in vas, pa tudi za vsakega
posameznika, saj je od tega, koliko javnih sredstev je na voljo in kako se porabijo,
odvisno druţbeno, socialno, kulturno in gospodarsko ţivljenje (Štefe, 2010, str. 5).
»Najbolj splošna definicija javnih izdatkov je, da javni izdatki predstavljajo vsoto porabe in
transferjev javnega sektorja. Na tej podlagi javne izdatke delimo na (Setnikar Cankar,
2008, str. 257 ):
- javno porabo: v to skupino uvrščamo vso tekočo porabo javnega sektorja in
investicijsko porabo;
- javne transfere: predvsem socialni transferi in subvencije gospodarstvu.«
Temeljni cilj javnih izdatkov je zadovoljevanje javnih potreb in izvajanje javnih nalog.
Poslanstvo drţave je, da finančna sredstva, ki jih pridobi od drţavljanov preko plačevanja
davkov, razporedi med vse naloge, ki jih mora opravljati v svoji pristojnosti. Ta sredstva
morajo biti razporejena v višini glede na pomembnost posameznega področja, ki ga
financira drţava.

2.3 VLOGA IN POMEN IZOBRAŢEVALNIH IZDATKOV
Vloga javne politike izobraţevanja se kaţe predvsem v izobraţevanju za osebnostni razvoj
vseh posameznikov, zmanjšanju neenakosti med druţbenimi razredi in skupinami ter
izobraţevanju za večjo kakovost ţivljenja vseh prebivalcev in ne samo privilegiranih skupin
(Jelenc Krašovec in Čelebič, 2010). Iz tega je razvidno, da je poseganje drţave na
področje vzgoje in izobraţevanja nujno potrebno. Financiranje je ključnega pomena, saj
se s tem vsem drţavljanom omogoči moţnost izobraţevanja pod enakimi pogoji, kar pa
opredeljuje ţe Ustava Republike Slovenije. Hkrati pa drţava s financiranjem omogoča
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vsem drţavljanom, da si pridobijo ţeleno izobrazbo in tako dovolj izobraţeni in kvalificirani
vstopajo na trg dela.
Financiranje izobraţevanja je pomembno tudi zato, da ta dejavnost prinaša tako
posamezniku kot tudi druţbi ekonomske (denarne) in neekonomske (»fizične«) koristi
(Bevc, 1999, str. 143). Pri financiranju izobraţevanja je potrebno po mnenju Bevčeve
(1999, str. 143) opredeliti tri zahteve:
- zadostnost sredstev,
- učinkovitost (v uporabi sredstev),
- pravičnost (porazdelitve sredstev).
Glavni razlogi za javno financiranje izobraţevanja so po mnenju Bevčeve (1999, str. 149)
prisotnost stranskih učinkov izobraţevanja, pravičnost v smislu zagotavljanja enakosti
moţnosti izobraţevanja, prepričanje o delovanju ekonomije obsega (da so javne
izobraţevalne ustanove učinkovitejše) ipd.
2.3.1 IZOBRAŢEVALNI IZDATKI
Izobraţevalni izdatki so vsi izdatki, ki jih namenjamo izključno samo za proces
izobraţevanja. Pri tem kot izdatke za proces izobraţevanja mislimo na vse izdatke, ki jih
drţava namenja za vse stopnje vzgoje in izobraţevanja, od predšolske vzgoje vse do
izobraţevanja odraslih. Po mnenju Bevčeve (1999, str. 106 in 107) so skupni izobraţevalni
izdatki dejanski denarni izdatki, vsi stroški izobraţevanja šolajočih se v neki drţavi. Skupni
denarni stroški izobraţevanja v neki drţavi so vsekakor odvisni od velikosti
izobraţevalnega sistema in velikosti same drţave.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (78. člen) navaja, da se vzgoja
in izobraţevanje lahko financira iz več različnih virov. Ti viri so javna sredstva, ki so tudi
predmet tega diplomskega dela, poleg teh pa so tu še sredstva ustanoviteljev, prispevki
gospodarskih zdruţenj in zbornic, neposredni prispevki delodajalcev za izvajanje
praktičnega pouka, prispevki učencev, vajencev, študentov v višjih šolah in odraslih,
šolnine v zasebnih šolah, plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstva od
prodaje storitev in izdelkov, donacije in prispevki sponzorjev in še drugi viri.
Javni izdatki za izobraţevanje zajemajo vse proračunske izdatke za formalnostopenjsko
izobraţevanje mladine in odraslih na ravni centralne in lokalne drţave (občin). Vključeni so
javni izdatki, namenjeni neposredno za izobraţevalne ustanove, transferje in plačila za
gospodinjstva ter druge zasebne entitete (ACS, 2011).
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2.3.2 PRAVNE PODLAGE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA
Drţava vsa področja delovanja ureja z zakoni in drugimi pravnimi predpisi in s tem
usmerja delovanje posameznega področja. Področje javnega financiranja je eno izmed
poglavitnih področij, ki ga drţava ureja z zakoni, saj pri javnem financiranju gre za
porabljanje davkoplačevalskega denarja, ki je, kot vemo, zelo občutljivo področje. Tudi
financiranje izobraţevanja temelji na zakonskih podlagah, ki omogočajo nemoteno
delovanje sistema vzgoje in izobraţevanja in smotrno porabo dodeljenih finančnih
sredstev. Usmeritve glede financiranja vzgoje in izobraţevanja so zelo podrobno navedene
v Zakonu o javnih financah, v Zakonu o organizaciji vzgoje in izobraţevanja, ta dva pa sta
seveda v prvi vrsti skladna z Ustavo Republike Slovenije in tudi s Splošno deklaracijo o
človekovih pravicah. Temeljni zakon, ki ureja področje javnega financiranja izobraţevanja,
je Zakonom o javnih financah, s katerim se predvsem urejajo sestava, priprava in
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Javne finance tako obsegajo javnofinančne
prihodke in javnofinančne odhodke.
2.3.2.1 Ustava Republike Slovenije1 (URS)
Izobraţevanje je po Ustavi RS (57. člen) svobodno, kar pomeni, da vsakdo svobodno
izbira vse oblike izobraţevanja in da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopna vsaka
oblika izobraţevanja (načelo enakosti in dostopnosti do izobraţevanja). Pri tem je drţavi
še posebej naloţena dolţnost, da ustvarja moţnosti (zlasti z zagotavljanjem materialnih in
drugih moţnosti za ustanavljanje in delo šol), da si drţavljani lahko pridobijo ustrezno
izobrazbo.
Osnovnošolsko izobraţevanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. To ne pomeni,
da je osnovnošolsko izobraţevanje brezplačno (ker učenci praviloma ne dobijo brezplačno
na voljo knjig in drugih učnih pripomočkov), ampak da se ne plačuje šolnine« (Kaučič in
Grad, 2003, str. 140). Kljub temu pa ostajajo v sklopu osnovnošolskega izobraţevanja
dejavnosti, ki jih morajo za svoje otroke financirati starši oziroma njihovi zakoniti
zastopniki sami.
Ustava Republike Slovenije zagotavlja tudi avtonomijo drţavnim univerzam in drţavnim
visokim šolam, način njihovega financiranja pa ureja zakon (58. člen). Drţava lahko preko
financiranja vpliva na delo teh šol. Avtonomnost je zagotovljena samo drţavnim, ne pa
tudi zasebnim univerzam in visokim šolam. Slednje so finančno odvisne predvsem od
svojih ustanoviteljev, ki določajo tudi meje njihove samostojnosti. Njihove svobode drţava
ne sme omejevati, zakon pa seveda lahko opredeljuje njihovo razmerje do drţavnega

1

Ustava Republike Slovenije je objavljena v Ur.l. RS št. 33/1991. Drţavni zbor jo je ratificiral na
skupščinski seji 23. decembra 1991.
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šolstva ter značilnosti in pogoje, ki veljajo za te šole kot pravne osebe (Kaučič in Grad,
2003, str. 140).

Ustava in javne finance:
»Javne finance so v Ustavi Republike Slovenije opredeljene v posebnem poglavju (146
152 čl.). Gre za vsebinsko zaokroţeno materijo, ki posega na področje gospodarskih
razmerij, drţavne ureditve in lokalne samouprave. Javno financiranje je klasična
ekonomska funkcija drţave. Ustavne določbe o javnih financah urejajo temeljna vprašanja
načinov in virov pridobivanja finančnih sredstev za uresničevanje drţavnih in lokalnih
funkcij, nadzora nad uporabo teh sredstev in nekatera monetarna vprašanja.« (Kaučič in
Grad, 2003, str. 363).
Računsko sodišče je najvišji organ kontrole drţavnih računov, drţavnega proračuna in
celotne javne porabe, kar opredeljuje 150. člen Ustave. Računsko sodišče je po Ustavi
Republike Slovenije pri svojem delu neodvisno in vezano na Ustavo in zakone. Njegova
naloga je predvsem, da se proračunska sredstva pravilno razporejajo na vsa področja
javnega financiranja, med katerimi je tudi financiranje izobraţevanja. »Kljub imenu
računskega sodišča ne moremo uvrstiti v sodno kot tudi ne v drugi dve klasični funkciji
drţavne oblasti. Gre za organ sui generis, ki opravlja zlasti strokovni finančni nadzor
pravilne in smotrne porabe javnih sredstev in svetuje uporabnikom javnih sredstev.
Skratka, računsko sodišče ne sodi, ampak nadzira, svetuje in poroča« (Kaučič in Grad,
2003, str. 366).
2.3.2.2 Zakon o javnih financah2 (ZJF)
Temu zakonu lahko z drugimi besedami rečemo tudi »javno finančna ustava”. Gre za
urejanje sestave, priprave in izvrševanja proračuna Republike Slovenije in proračunov
lokalnih skupnosti, upravljanje z drţavnim premoţenjem in občin, zadolţevanje drţave
oziroma občin, poroštva drţave oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo
in notranji nadzor javnih financ ter proračunsko inšpeciranje.
Zakon o javnih financah (54. člen) navaja, da mora vsak izdatek iz proračuna imeti za
podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba
pred izplačilom preveriti in pisno potrditi. Minister, ki je pristojen za finance, podrobneje
uredi načine prevzemanja obveznosti, obveščanja o prevzetih obveznostih in načine
izplačil iz drţavnega in občinskega proračuna ( po ZJF, 2011). Zakon tako tudi izvajalcem
izobraţevalnega procesa in izobraţevalnim ustanovam veleva, da morajo za vsa sredstva,

2

Zakon o javnih financah je objavljen v Ur.l. RS, št. 11/2011, ki ga je Drţavni zbor RS sprejel 21.
februarja 2011.
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ki jih pridobijo iz drţavnega proračuna, imeti natančno evidenco o potrebah po teh
denarnih sredstvih in o vodenju računov, iz katerih je razvidno, da so bila dodeljena
finančna sredstva tudi porabljena izključno in samo za namen in potrebe izobraţevanja (
po ZJF, 2011).
2.3.2.3 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI)
Drţavni zbor Republike Slovenije je 1. februarja 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI3). Na področju
financiranja zakon opredeljuje področje javnega šolstva, zagotavljanje sredstev, ki so viri
financiranja, in nadzor tega financiranja.
Področje vzgoje in izobraţevanja se financira iz najrazličnejših sredstev. Nas zanima
predvsem financiranje šolstva iz javnih sredstev, ki predstavljajo tudi največji deleţ
financiranja vzgoje in izobraţevanja. Poleg tega so še drugi viri financiranja, npr. šolnine v
zasebnih šolah, plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji, prispevki učencev, vajencev,
dijakov, študentov višjih šol in odraslih, prispevki sponzorjev, ipd. ZOFVI v svojem 78.
členu navaja, da se šole, ki izvajajo javno veljavne programe, po katerih se pridobi javno
veljavna izobrazba, ter javni in zasebni vrtci,
ne smejo financirati iz sredstev političnih
strank.
81. člen ZOFVI navaja, da se iz sredstev drţavnega proračuna zagotavljajo plače s
prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih
mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo ter plače s
prispevki in davki in drugi osebni prejemki za pripravnike (ZOFVI, 81. člen):
- Iz sredstev drţavnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za kritje materialnih
stroškov v skladu s standardi in normativi za izvedbo osnovnošolskega
izobraţevanja.

3

Uradno prečiščeno besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja obsega:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja ZOFVI (Ur.l. RS, 12/1996);
- popravek Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja – ZOFVI (Ur.l. RS,
št. 23/1996);
- Zakon o javnih skladih – ZJS (Ur.l. RS, št. 22/2000);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraţevanja – ZOFVI-A (Ur.l. RS, št. 64/2001);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraţevanja – ZOFVI-B (Ur.l. RS, št. 108/2002);
- Zakon o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja – ZOFVI-C
(Ur.l. RS, št. 34/2003);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraţevanja – ZOFVI-D (Ur.l. RS, št. 79/2003);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraţevanja – ZOFVI-E (Ur. l. RS, št. 65/2005);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraţevanja – ZOFVI-F (Ur. l. RS, št. 129/2006).

8

-

-

-

-

Iz drţavnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za investicije v poklicne,
srednje tehniške in druge strokovne šole, gimnazije, šole oziroma zavode za
vzgojo in izobraţevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne
šole narodne skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in druge šole, katerih
ustanovitelj je drţava.
Če je ustanovitelj gimnazije mestna občina, sredstva v celoti ali v določenem
deleţu zagotavlja mestna občina v skladu s pogodbo, ki jo skleneta mestna občina
in Vlada Republike Slovenije.
Iz drţavnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za dejavnosti in naloge, ki so
potrebne za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraţevanja.
Sredstva iz drţavnega proračuna za subvencioniranje prevozov vajencev, dijakov
in študentov višjih šol, ki se šolajo v oddaljenosti 5 kilometrov ali več od kraja
bivanja, se zagotovijo tako, da znaša višina subvencije prevoza največ 70
odstotkov, odvisno od socialnega poloţaja upravičenca, oddaljenosti od kraja
šolanja ter moţnosti bivanja v dijaškem oziroma študentskem domu.
Vrtci in šole so dolţne uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so
jim bila dodeljena. Porabo javnih sredstev v sistemu vzgoje in izobraţevanja
nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije. Samo namensko porabo
finančnih sredstev v šolah pa nadzoruje organ šolske inšpekcije.
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2.3.2.4 Splošna deklaracija o človekovih pravicah
Splošna deklaracija o človekovih pravicah je deklaracija, ki jo je sprejela Generalna
skupščina Zdruţenih narodov na svojem zasedanju 10. decembra 1948. Na njeni podlagi
je sprejela univerzalni mednarodni dokument o človekovih pravicah, v katerem so očrtane
osnovne človekove pravice. Na deklaracijo se še vedno sklicujejo v akademskih in
odvetniških krogih ter na ustavnih sodiščih (Wikipedija, 2011).
Deklaracija v svojem 26. členu opredeljuje tudi področje izobraţevanja:
- Vsakdo ima pravico do izobraţevanja. Izobraţevanje mora biti brezplačno vsaj na
začetni stopnji. Šolanje na začetni stopnji mora biti obvezno. Tehnično in poklicno
šolanje mora biti splošno dostopno. Višje šolanje mora biti na osnovi doseţenih
uspehov vsem enako dostopno.
- Izobraţevanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in
utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora
razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in rasami ter verskimi
skupinami, mora pospeševati dejavnost Zdruţenih narodov in ohranitev miru.
- Starši imajo prednostno pravico pri izbiri vrste izobraţevanja svojih otrok.
Izobraţevanje je torej pravica vsakega posameznika. Drţava mora vsakemu posamezniku
zagotoviti enake moţnosti izobraţevanja, da si ti potem za potrebe ţivljenja najdejo
ustrezno zaposlitev na trgu dela. V tem je tudi glavni pomen financiranja izobraţevanja, in
sicer, da drţava preko izobraţevalnih institucij izobrazi in usposobi posameznika za
vključevanje na trg dela. Hkrati z dobro izobraţenim prebivalstvom drţava tudi laţje
konkurira tako na domačem kot tudi na tujem trgu dela.
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2.4 NACIONALNO GOSPODARSTVO
Slovar slovenskega knjiţnega jezika navaja, da je nacija skupnost ljudi na določenem
ozemlju, ki je zgodovinsko, jezikovno, kulturno in gospodarsko povezana ter ima skupno
zavest. Vsaka nacija ima pravico do svobode (SSKJ). Nacionalna drţava (tudi politični
narod ali nacija) je druţbeno-politična kategorija naroda kot etnične skupine. Pri tem
enačimo nacijo z načinom organiziranja globalne druţbe na določenem prostoru oziroma
ozemlju, kjer obstaja osrednja drţavna oblast; prebivalci te nacije pa čutijo pripadnost in
imajo zato lojalen odnos do svoje drţave nacije.
Problem v sodobnem času pa je postavitev etničnih in drţavnih meja, ki ne ustrezajo
narodnostnim mejam. Tako je malo drţav, ki bi imele le en sam narod. Za Slovence je
naša nacija Republika Slovenija, čeprav so slovenske narodnostne manjšine v Italiji,
Avstriji in na Madţarskem (najdemo lahko tudi druge skupine Slovencev po celem svetu)
(Wikipedija, 2011).
Kot smo ţe prej omenili, posamezno nacijo povezuje skupno ozemlje in skupni jezik.
Vendar pa imamo ţe samo v Sloveniji, ki spada med majhne drţave, 3 manjšine, in sicer
madţarsko, avstrijsko in italijansko. Da ne bi bile kršene njihove človekove pravice, mora
drţava prirejati zakone tudi v skladu z njihovimi pravicami. Ustava Republike Slovenije v
svojem 11. členu navaja, da se poleg slovenščine na območjih, kjer ţivijo madţarska,
avstrijska in italijanska narodna skupnost, uporablja tudi madţarski, avstrijski in italijanski
jezik, tako na področju izvajanja pouka v šolah kot tudi učbeniki, knjige ipd. Kljub temu da
gre za narodne manjšine, pa se javne šole na teh območjih ravno tako kot ostale javne
izobraţevalne ustanove v Sloveniji financirajo iz javnih sredstev.
2.4.1 DEFINICIJA NACIONALNEGA GOSPODARSTVA
Ko govorimo o nacionalnem gospodarstvu, mislimo na dejavnost ljudi na območju drţave,
usmerjeno v proizvodnjo, distribucijo, izmenjavo in potrošnjo. Slovenija kot drţava mora
vsako področje raziskati in ga urediti z zakonodajo, ki potem nosilce pravic in dolţnosti
tudi zavezuje. Pri nacionalnem gospodarstvu gre za vsa področja, ki jih drţava običajno
ureja s pomočjo pravnih predpisov, ki veljajo kot okvir za delovanje posameznega
področja. Tudi področje izobraţevanja je eno izmed področij, ki mu drţava posveča zelo
veliko pozornost, hkrati pa mora biti v velikem interesu ne samo Slovenije, ampak vsake
nacije.
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2.4.2 NACIONALNO GOSPODARSTVO IN IZOBRAŢEVANJE
V interesu vsake nacionalne drţave je tudi področje izobraţevanja. Drţave stalno
preoblikujejo sisteme izobraţevanja, nekatere
pogosteje z večjimi spremembami,
nekatere pa manj pogosto z blagimi spremembami. Drţave si s spreminjanjem,
dopolnjevanjem in nadgrajevanjem izobraţevalnih sistemov ţelijo ustvariti kvalitetnejše
izobraţevalne sisteme z namenom, da dobijo čim bolj kvalificirano populacijo, ki se bo z
lahkoto vključevala na trg dela in bo tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu
konkurenčna nacija.
Vsaka nacija si mora prizadevati, da svojim drţavljanom nudi kakovostno izobraţevanje.
Leta 2008 je bila na tem področju izvedena Študija nacionalnih in mednarodnih pristopov
h kakovosti vzgoje in izobraţevanja. Na podlagi teoretičnih izhodišč in prakse doma in v
tujini so pripravili v okviru te študije tudi izhodišča za vzpostavitev nacionalnega sistema
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju do univerzitetnega izobraţevanja. »Če
jih povzamemo le nekaj, ugotavljamo, da je vzpostavitev nacionalnega sistema
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti treba (Brejc in dr., 2008):
- jasno opredeliti izhodišča in namen uvedbe sistema,
- predstaviti prednostno opredelitev do glavnih uporabnikov sistema v smislu
podpore odločanju na nacionalni ravni ali ravni šol,
- upoštevati ţe obstoječe elemente spremljanja in evalvacije v slovenskem šolskem
prostoru,
- vzpostaviti temelje trajnosti in stabilnosti sistema,
- vzpostaviti in odpreti prostor za razprave za pridobivanje čim širše podpore v
izobraţevalnem okolju,
- zagotoviti vlaganja v oblikovanje zmoţnosti za ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti v šolah (usposabljanja),
- spodbujati organizacijsko učenje za vodenje procesov izboljšav v šolah,
- opolnomočiti ključne deleţnike za prevzemanje odgovornosti«.
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2.5 NACIONALNO GOSPODARSTVO IN IZOBRAŢEVALNI IZDATKI
Vsako nacionalno gospodarstvo proces financiranja izobraţevanja ureja na svoj način
glede na razmere v drţavi. Financiranje izobraţevanja je eno izmed pomembnih področij
porabljanja javnih sredstev, saj je izobraţevanje javna dobrina in tudi ustavna pravica
vsakega drţavljana. S tem, da je izobraţevanje pravica vsakega posameznika, se širi tudi
nacionalna zavest, in sicer s tega vidika, da ima posameznik občutek, da pripada neki
naciji.
2.5.1 RAZVOJ
NACIONALNEGA
IZOBRAŢEVANJA

GOSPODARSTVA

NA

PODROČJU

Ker je vzgoja predvsem druţbeno dejstvo, je tudi neskončno raznolika in odvisna od
obdobja in deţele, v kateri poteka. Vsaka druţba ima v določenem času in prostoru takšen
vzgojni koncept, kot ga potrebuje, torej vzgojni koncept, v katerem prepoznamo
zgodovinsko paradigmo različnih vzgojnih praks in pričakovanj (po Devjak in Kranjčan,
2009, str. 44).
Zgodovinski pregled izobraţevanja v Sloveniji (po Slovenskem šolskem muzeju,
2011).
Med svetovno vojno je šolstvo pristalo ob strani "pomembnejših" političnih dogodkov.
Vojaštvo je zasedlo veliko šolskih prostorov in uničevalo šolsko imetje, podobno pa so bile
drugod zaradi vojaških spopadov uničene celotne šolske stavbe. Šolske razmere so se pod
tujo zasedbo sicer po pokrajinah razlikovale, končni cilj pa je bil pri vseh okupatorjih
enak slovenskega šolarja so ţeleli pridobiti in preobraziti za svojo nacionalno in razredno
ideologijo. Politične spremembe l. 1945 so prinesle spremembe tudi na področju šolstva in
izobraţevanja, ki je takrat doţivelo toliko sprememb kot še nikoli dotlej. Nova oblast je v
šolstvo vnašala svojo ideologijo marksizma-leninizma na najrazličnejše načine: z učnimi
načrti in učbeniki, z ideološkimi čistkami, s podrţavljanjem zasebnih šol ipd. Šolska
reforma je leta 1958 prinesla enotno osnovno šolo kot edino obliko obveznega šolanja.
Izreden razvoj je doţivelo strokovno šolstvo z novimi vrstami šol. Ukinjene so bile klasične
gimnazije. Svoje mesto je v slovenskem šolskem sistemu dobilo tudi šolstvo italijanske in
madţarske manjšine. Z Ustavo leta 1963 so tudi v šolstvu pričeli oblikovati nove
socialistične samoupravne odnose. Po reševanju materialnih problemov izobraţevanja se
je teţišče dela preneslo na izpolnitev šolskega sistema, uvajanje novih metod in vsebin
izobraţevanja. Sedemdeseta leta ocenjujemo kot najplodnejša leta v povojnem šolstvu.
Po razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in sprejetju ustave 1991
se je slovenski šolski sistem bistveno spreminjal, zlasti še s sprejemom novih šolskih
zakonov 1996.
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2.5.2 NACIONALNI INTERES NA PODROČJU FINANCIRANJA IZOBRAŢEVANJA
Slovenijo kot drţavo opredeljujemo kot zelo mlado nacionalno gospodarstvo. Z vstopom v
Evropsko unijo nacionalna drţava izgubi nekatere klasične atribute suverenosti, s katerimi
do vstopa v EU obvlada svoj notranji gospodarski prostor, mobilnost kapitala in delovne
sile, varovanje človekovih pravic ipd. (po Rizmanu, 2008, str. 191). Kljub temu da
Slovenija velja za mlado nacionalno gospodarstvo, je tudi sistem financiranja
izobraţevanja skozi leta stalno izpopolnjevala in iskala najbolj optimalne in nove vire za
njegovo financiranje. Drţava je iskala alternative tudi pri zasebnem financiranju
izobraţevanja, z vstopom v Evropsko unijo pa tudi črpanje evropskih sredstev, ki jih
Evropska unija v določeni višini namenja za proces vzgoje in izobraţevanja vsem drţavam
članicam EU.
Izobraţevalni izdatki so eno najpomembnejših področij vsake nacije oziroma drţave na
področju izobraţevanja. Sredstva, ki jih drţava nameni za izobraţevanje, morajo biti
porabljena izključno za ta namen. Tudi v času ekonomske in finančne krize, ki je prizadela
tako Slovenijo kot tudi ostale evropske drţave, mora ostati financiranje izobraţevanja na
isti ravni. Drţava si pri tem pomaga s preoblikovanjem in prilagajanjem zakonodaje na
tem področju in iskanjem drugih virov, ki bi pripomogli k izboljšanju financiranja javnega
izobraţevanja in prilagajanju trenutnim razmeram v drţavi. Da ostane izobraţevanje in
posledično tudi financiranje izobraţevanja na isti ravni, je pomembno predvsem zato, da
bo drţava tudi potem, ko jo prebredla posledice krize, lahko razpolagala z delovno silo, ki
bo imela ustrezno znanje in bo ustrezno usposobljena za vstopanje in delovanje na trgu
dela. V tem se kaţe tudi glavni nacionalni interes drţave
pridobiti si kvalificirano in
usposobljeno delovno silo, ki se bo vključevala v delovanje sistema drţave. Javno
financiranje izobraţevanja pa je ključnega pomena predvsem zato, da ne bi prihajalo do
razlik med sloji prebivalstva, da imajo moţnost izobraţevanja tudi otroci in mladostniki,
katerih starši sicer ne bi mogli financirati izobraţevanja.
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3 PRORAČUNSKI IZDATKI ZA IZOBRAŢEVANJE V SLOVENIJI

Slovenija kot drţava financira veliko področij, med njimi tudi področje izobraţevanja. Kot
vemo, so se razpoloţljiva javna sredstva v zadnjih letih precej zmanjšala. Kljub temu pa
ostajajo področja, ki se lahko financirajo izključno iz javnih sredstev in morajo biti skozi
leta na enakem nivoju oziroma jih ni dobro zmanjševati, ker to prinaša tudi negativne
posledice. Med sredstvi, ki jih mora drţava odgovorno in učinkovito porabiti, so tudi javna
sredstva, namenjena izobraţevanju. Dodeljevanje proračunskih sredstev mora biti oprto
na vse zakone, predvsem so to Ustava RS, Zakon o javnih financah in Zakon o
financiranju vzgoje in izobraţevanja. Pri tem mora drţava imeti natančna določila, koliko
finančnih sredstev bo namenila določeni stopnji izobraţevalnega procesa. Le z dobrim
finančnim načrtom lahko sistem izobraţevanja nemoteno poteka, drţava pa tako pridobi
dobro izobraţene in kvalificirane drţavljane. Z izvrševanjem proračuna se tako realizira
sprejeti proračun.
Slovenija se je v zvezi z BDP na prebivalca stalno pribliţevala povprečju drţav članic EU,
vendar je tudi slovensko gospodarstvo prizadela gospodarska kriza. Tako se je BDP leta
2009 v času krize zmanjšal za skoraj 8 %. Padec je bil med najglobljimi v območju
OECD, vendar je bilo v letu 2010 ţe zaznati zmerno gospodarsko rast, ki se je v letu
2011 12 dvignila na 2 3 %. Pri padcu likvidnosti v najhujšem obdobju sta vlada in
Evropska Centralna Banka podprli finančni sistem (po OECD Economic Surveys Slovenia,
februar, 2011). Finančno stanje gospodinjstev je zaradi krize oslabljeno, zato je
financiranje javnega izobraţevanja v tem obdobju ključnega pomena, da posamezniki niso
prikrajšani za pravico, ki pripada v sem.

3.1 PRORAČUN RS
Drţavni proračun je posebni pravni akt, ki ga sprejme drţavni zbor in s katerim se
predvidijo prihodki in izdatki drţave za določeno časovno obdobje. Proračun je v sodobni
drţavi temeljni instrument financiranja javnih izdatkov in je tudi pomemben instrument
ekonomske in socialne politike. Sestavo, pripravo in izvrševanje drţavnega proračuna
ureja Zakon o javnih financah (po Kaučiču in Gradu, 2003, str. 364).
Proračun se v Sloveniji sprejema za dve leti naprej. Pri tem tečeta postopka za pripravo
predloga sprememb proračuna za prihodnje leto in pripravo predloga proračuna za leto, ki
sledi prihodnjemu letu, istočasno.
Smiselno razporejanje in porabljanje proračunskih sredstev kaţe uspešnost drţave. Če
so sredstva premišljeno razporejena med vsa področja financiranja, lahko drţava
pričakuje, da bo sistem uspešno deloval.
»Da bi drţava lahko izvajala vse potrebne funkcije za svoje delovanje, mora med drugim:
- pridobiti zadostna sredstva za svoje delovanje,
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-

ta sredstva razdeliti ter jih odgovorno, učinkovito in uspešno uporabiti.« (Setnikar
Cankar, 2008, str. 245).

3.2 NADZOR NAD PRORAČUNOM
Drţava je dolţna nadzorovati smotrno porabo proračunskih sredstev, namenjenih
izobraţevanju in drugim področjem, ki se financirajo iz javnih sredstev. Ločimo med
zunanjim in notranjim nadzorom (po Biziljevi, 2010):
- Zunanji nadzor izvaja:
o Računsko sodišče Republike Slovenije, ki je tudi najvišji organ kontrole
drţavnih računov, drţavnega proračuna in celotne javne porabe;
o drţavni zbor komisija za nadzor proračuna;
o Evropska komisija in Evropsko računsko sodišče nadzirata sredstva Evropske
skupnosti.
-

Notranji nadzor pri uporabnikih izvaja:
o predstojnik (odgovarja za vzpostavitev ustreznega sistema finančnega
poslovanja in notranjega nadzora);
o predlagatelj finančnih načrtov oziroma ministrstva, ki imajo notranje
revizijske sluţbe;
o Ministrstvo za finance, ki izvaja inšpekcijski nadzor.
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3.3 SESTAVA PRORAČUNA
Struktura proračuna Republike Slovenije je sestavljena iz treh osnovnih delov. Vsak del pa
je razdeljen še na druga področja, ki so v okviru posameznega dela podrobneje urejena.
Tako se v okviru vsakega področja odvija vsak del posebej, vendar pa so kljub temu vsa
področja tesno povezana in soodvisna.
Slika: Struktura proračuna

PRORAČUN
RS

Splošni del
proračuna

Posebni del
proračuna

Načrt razvojnih
programov

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Institucionalna
klasifikacija

Investicijski
projekt

Račun finančnih
terjatev in naloţb

Funkcionalna
klasifikacija

Drţavne
pomoči

Račun
financiranja

Ekonomska
klasifikacija

Evropska
sredstva

Vir: po MŠŠ (2011)
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3.3.1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
»V tem delu se prikazuje ekonomsko klasifikacijo javnih prihodkov in odhodkov. Deli se na
bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naloţb ter račun financiranja«.
(Setnikar Cankar, 2008, str. 246 ).

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke,
kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega
financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke,
tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere (MF, 2011).

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za drţavo
nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj
danih posojil finančnih naloţb oziroma kapitalskih vlog drţave v javna in zasebna podjetja,
banke oziroma druge finančne institucije (MF, 2011).

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolţevanja in odplačil dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga drţave oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda
bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naloţb. V računu
financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih
med proračunskim letom (MF, 2011).
3.3.2 POSEBNI DEL PRORAČUNA
V posebnem delu je prikazana institucionalna in programska klasifikacija javnih odhodkov
v povezavi z ekonomsko klasifikacijo, ki jo prikazuje splošni del proračuna. V posebnem
delu proračuna so javni izdatki razdeljeni po namenu uporabe, in sicer na 24 področij, ki
se naprej delijo na glavne programe, podprograme in aktivnosti, ki se financirajo iz
proračuna. Sestavni del posebnega dela proračuna so tudi obrazloţitve finančnih načrtov
proračunskih uporabnikov, v katerih vsak proračunski uporabnik za vsak namen porabe
potrebuje opredeljen cilj in kazalce, s katerimi bodo izmerjeni cilji (Setnikar Cankar, 2008,
str. 248).

Institucionalna klasifikacija nam pomaga odgovoriti na vprašanje, kdo porablja javna
sredstva, saj gre za prikaz proračunskih sredstev po posameznih uporabnikih javnih
sredstev, ki so v pristojnosti drţave glede njihovega financiranja (MF, 2011).

Funkcionalna klasifikacija

predstavlja mednarodno primerljivo namensko razčlenitev
dohodkov drţave po posameznih funkcionalnih namenih porabe. Gre za vprašanje,
'kakšna je funkcija drţave in kaj naj drţava financira?'. Ta klasifikacija je odraz političnoekonomske filozofije posamezne drţave. Njena ključna prednost ne glede na
institucionalni okvir in pravne posebnosti drţave je v opredeljevanju nalog in funkcij
drţave v trţnem gospodarstvu (MF, 2011).
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Ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je podlaga za enotno proračunsko in
računovodsko spremljanje, evidentiranje in planiranje javnofinančnih prihodkov in
odhodkov. Določa jo Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava, ki je objavljen v Uradnem listu (MF, 2011). V
ekonomski klasifikaciji lahko vidimo, katera področja oziroma kaj plačujemo iz posameznih
postavk proračuna.
3.3.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov je tretji del proračuna, ki vsebuje investicijske projekte in
programe, drţavne pomoči ter odhodke, povezane s financiranjem skupnih evropskih
politik in drugih donacij. V načrtu razvojnih programov so proračunski odhodki, ki se
nanašajo na razvojno politiko drţave, prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma
programov. Za projekte in programe so viri financiranja prikazani za celovito izvedbo
(proračunski viri, ostali viri). Načrt razvojnih programov se kot sestavni del proračuna
obravnava po enakih postopkih kot drţavni proračun. Proračunski uporabniki pripravijo
predlog načrta razvojnih programov, ki ga sprejme drţavni zbor. Po uveljavitvi drţavnega
proračuna se projekti in programi izvršujejo. Po preteku proračunskega leta se za načrte
razvojnih programov pripravi zaključni račun (MF, 2011).
Osnovni okvir za planiranje investicijskih projektov in njihovo umeščanje v načrt
razvojnih programov sta programska klasifikacija izdatkov drţavnega proračuna in
ekonomska klasifikacija javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Obe klasifikaciji prikazujeta
proračunske izdatke RS in jih razčlenjujeta glede na namen porabe proračunskih sredstev
(Marko Matić, 2009, str. 14).
Pri drţavnih pomočeh gre za izdatke in zmanjšane prejemke drţave ali občine, ki
pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti ter so
namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se
ukvarjajo s trţno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene
konkurenčne prednosti (ZSDrP4, 2. člen).

4

ZSDrP ali Zakon o spremljanju drţavnih pomoči je objavljen v Ur.l. RS, št. 37/2004 in je bil
sprejet 26. marca 2004.
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3.3.4 EVROPSKA SREDSTVA
S pojmom evropska sredstva mislimo na črpanje denarja iz proračuna EU, ki ga nato
Slovenija razporedi med vnaprej določena področja, ki se financirajo iz evropskih sredstev.
Zelo pomembna so nepovratna evropska sredstva, ki jih prejema drţava in s tem olajša
financiranje posameznih področij. Na področju izobraţevanja je moţno pridobiti tudi
evropska sredstva za izobraţevanje in usposabljanje v tujini. Financiranje izobraţevanja se
nanaša predvsem na posebni del proračuna (kdo so proračunski porabniki in kakšna je
vloga drţave) in na načrt razvojnih programov kot tretji del proračuna (proračunski izdatki
RS in evropska sredstva).

3.4 UPORABNIKI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA IZOBRAŢEVANJE
Tabela 1: Uporabniki izobraţevalnih storitev

Vrsta uporabnika

Uporabniki

Primarni uporabniki

Zaposleni: učitelji, strokovno, vodstveno in pomoţno osebje
Udeleţenci: učenci, dijaki, študenti, odrasli udeleţenci
Starši

Sekundarni uporabniki

Delodajalci, izobraţevalne organizacije, podjetja

Terciarni uporabniki

Trg delovne sile, drţava, druţba
Vir: Kodrin (2007, str. 27)

Uporabnikov proračunskih sredstev na področju vzgoje in izobraţevanja je več, kar je
razvidno tudi iz tabele 1. Nas zanimajo predvsem uporabniki na primarni, sekundarni in
terciarni ravni izobraţevalnega procesa oziroma uporabniki za osnovnošolsko,
srednješolsko, višje strokovno ter visokošolsko izobraţevanje, ki se financirajo iz javnih
sredstev.
3.4.1 PRIMARNI UPORABNIKI
Med primarne uporabnike v procesu vzgoje in izobraţevanja lahko uvrščamo vse
zaposlene: učitelje in strokovno, vodstveno ter pomoţno osebje v osnovnih šolah,
višješolskih in visokošolskih zavodih in organizacijah. Vsi ti primarni uporabniki
izobraţevalnega procesa so ključnega pomena, da se izobraţevalni proces izvaja ustrezno,
po določenih predpisih in kvalitetno. Poleg zaposlenih so tu še učenci, dijaki in študenti,
ki se na podlagi individualnih ţelja in informacij odločajo za posamezno smer
izobraţevanja in usposabljanja.
Zelo pomembno vez med izobraţevalnimi organizacijami in učenci, dijaki in študenti
predstavljajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki. Na podlagi informacij pomagajo
otroku pri izbiri izobraţevalne organizacije oziroma smeri izobraţevanja. Vloga staršev pri
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izbiri izobraţevalne organizacije je pomembna na primarni stopnji izobraţevanja
(osnovnošolsko), delno tudi na sekundarni stopnji izobraţevanja (srednješolsko), s
prehodom na terciarno izobraţevanje pa vplivanje staršev po mnenju Kodrinove (2007,
str. 29) usahne zaradi polnoletnosti izobraţevanih udeleţencev.
3.4.2 SEKUNDARNI UPORABNIKI
Za nas so na področju proračunskih izdatkov za izobraţevanje kot sekundarni uporabniki
pomembne predvsem izobraţevalne organizacije, z vidika tega diplomskega dela osnovne
in srednje šole, višješolski in visokošolski zavodi in fakultete ter tudi dijaški in študentski
domovi. Financiranju teh sekundarnih uporabnikov so poleg drţavnih sredstev namenjena
tudi sredstva lokalnih skupnosti. Predvsem ima lokalna skupnost pomembno vlogo na
področju sofinanciranja osnovnih in srednjih šol.
3.4.3 TERCIARNI UPORABNIKI
Med terciarne uporabnike uvrščamo trg delovne sile, druţbo in seveda tudi drţavo. Drţava
omogoča vsem drţavljanom oziroma celotni druţbi dostop do izobraţevalnih programov
pod enakimi pogoji, tako da si lahko pridobijo ustrezno izobrazbo in s tem laţje vstopajo
na trg dela. Pomembna je tudi mobilnost med izobraţevalnimi programi, saj v današnjem
času prihaja do zelo hitrega menjavanja potreb po delovni sili, z mobilnostjo pa se
drţavljanom zagotavlja laţje in hitrejše prilagajanje razmeram na trgu.
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3.5 RAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA IZOBRAŢEVANJE
Učenci osnovnih šol so upravičeni do vsakršnega plačila za potrebe izobraţevanja. Za
proces izobraţevanja jim ni treba plačevati šolnine, kar je ţe ustavna pravica. Sredstva se
zagotavljajo iz javnih sredstev, imajo subvencionirano prehrano in brezplačen prevoz
(stroški prevoza in prehrane se krijejo iz drţavnega proračuna).
Srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobraţevanje imajo ţe manjše omejitve, saj si
morajo dijaki in študenti zagotoviti prevoz do šole oziroma fakultete, doplačati stroške
prehrane ter plačati bivanje v dijaškem ali študentskem domu (razlika se pokrije glede
na višino subvencije). Za plačilo teh stroškov pa imajo dijaki in študenti tudi pravico do
štipendije, s katero jim je olajšano oziroma celo omogočeno nadaljevanje izobraţevanja
na sekundarni in terciarni ravni. V nadaljevanju je prikazano natančnejše razporejanje
proračunskih sredstev za izobraţevanje, kot jih opredeljuje ZOFVI. Finančna sredstva na
področju javnega šolstva se po ZOFVI (81. 85. čl.) delijo na sredstva drţavnega
proračuna, sredstva lokalnih skupnosti in tudi sredstva proračuna EU.
3.5.1 SREDSTVA DRŢAVNEGA PRORAČUNA
»Iz sredstev drţavnega proračuna zagotavljajo plače s prispevki in davki ter drugi osebni
prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi
in standardi ter s kolektivno pogodbo ter plače s prispevki in davki in drugi osebni
prejemki za pripravnike (ZOFVI, 81. člen):
- osnovnim šolam za izvedbo obveznega programa, dopolnilnega pouka, dodatnega
pouka, pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek, dveh ur
interesnih dejavnosti na oddelek, programa šole v naravi, podaljšanega bivanja od
prvega do četrtega razreda in najmanj 50 % sredstev za podaljšano bivanje od
petega do šestega razreda ter sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev
prvega razreda;
- glasbenim šolam za izvedbo programa osnovnega glasbenega izobraţevanja;
- šolam in zavodom za vzgojo in izobraţevanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, razen za delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve;
- domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno dejavnost;
- poklicnim, srednjim tehniškim in srednjim strokovnim šolam;
- gimnazijam in
- višjim strokovnim šolam«.
»Iz sredstev drţavnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za kritje materialnih
stroškov v skladu s standardi in normativi za izvedbo osnovnošolskega izobraţevanja«.
(ZOFVI, 81. člen).
»Iz drţavnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za investicije v poklicne, srednje
tehniške in druge strokovne šole, gimnazije, šole oziroma zavode za vzgojo in
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izobraţevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne šole narodne
skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in druge šole, katerih ustanovitelj je
drţava. Če pa je ustanovitelj gimnazije mestna občina, sredstva v celoti ali v določenem
deleţu zagotavlja mestna občina v skladu s pogodbo, ki jo skleneta mestna občina in
Vlada Republike Slovenije«. (ZOFVI, 81. člen).
»Iz drţavnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za dejavnosti in naloge, ki so
potrebne za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI, 81. člen):
- del prispevkov za pokojninsko zavarovanje za vajence z učno pogodbo,
- del prispevkov za invalidsko zavarovanje učencev, vajencev, dijakov in študentov
višjih šol za primer nesreče pri praktičnem izobraţevanju,
- sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov in učil za osnovno
šolo, za šolstvo narodne skupnosti in za izobraţevanje pripadnikov slovenskega
naroda v zamejstvu in zdomstvu ter Romov,
- sredstva za subvencioniranje učbenikov z nizko naklado,
- sredstva za pripravo in izvedbo mature, zaključnega izpita ter za preverjanje
znanja učencev ob koncu posameznih obdobij v osnovni šoli,
- sredstva za razvoj poklicnega izobraţevanja vajencev,
- sredstva za izvedbo programa Urada Republike Slovenije za mladino,
- sredstva za raziskovalno, razvojno ter eksperimentalno dejavnost, strokovno
izobraţevanje
in
izpopolnjevanje
strokovnih
delavcev,
informacijskodokumentacijsko in muzejsko dejavnost,
- sredstva za strokovna posvetovanja in delo strokovnih društev,
- sredstva za razvoj učne tehnologije,
- sredstva za šolo za ravnatelje,
- sredstva za dopolnilni pouk slovenskega jezika za otroke slovenskih delavcev na
začasnem delu v tujini,
- sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov, za mednarodno
sodelovanje, za delovanje šolskih knjiţnic in mediotek ter učbeniških skladov,
- sredstva za tekmovanja učencev, vajencev in dijakov ter študentov višjih šol in za
posebne oblike dela z nadarjenimi,
- sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in za subvencioniranje šolnin,
- sredstva za mladinsko in za strokovno periodiko ter za subvencioniranje cene
strokovne literature,
- sredstva za nagrado Republike Slovenije na področju šolstva,
- sredstva za šolsko televizijo in radio,
- sredstva za razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraţevanju,
- sredstva za obšolske dejavnosti učencev, vajencev in dijakov,
- sredstva za subvencioniranje prevozov in prehrane za učence, vajence in dijake ter
študente višjih šol,
- del sredstev za osnovnošolsko izobraţevanje Romov,
- sredstva za mednarodno dejavnost,
- sredstva za podporo izobraţevalne dejavnosti v zamejstvu,

23

-

-

sredstva za delovanje strokovnih svetov,
sredstva za raziskovalno in inovativno dejavnost učencev, dijakov, vajencev in
študentov višjih šol,
sredstva za obvezne zdravniške preglede dijakov, vajencev in študentov višje
strokovne šole zaradi praktičnega pouka oziroma praktičnega izobraţevanja,
sredstva za izvedbo obravnave in postopkov usmerjanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami v skladu z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami,
sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za varstvo vozačev, katerih
pot v šolo je ogroţena zaradi velikih zveri«.

»Sredstva iz drţavnega proračuna za subvencioniranje prevozov vajencev, dijakov in
študentov višjih šol, ki se šolajo v oddaljenosti pet kilometrov ali več od kraja bivanja, se
zagotovijo tako, da znaša višina subvencije prevoza največ 70 %, odvisno od socialnega
poloţaja upravičenca, oddaljenosti od kraja šolanja ter moţnosti bivanja v dijaškem
oziroma študentskem domu«. (ZOFVI, 81. člen).
»Vrtci in šole so dolţne uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so ji bila
dodeljena. Porabo javnih sredstev v sistemu vzgoje in izobraţevanja nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije. Samo namensko porabo finančnih sredstev v šolah pa
nadzoruje organ šolske inšpekcije«. (ZOFVI, 81. člen).
3.5.2 SREDSTVA LOKALNIH SKUPNOSTI
»Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo (ZOFVI 82.
člen)
- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene
šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena,
- sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni
šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
- sredstva za investicijsko vzdrţevanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in
glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za
izobraţevanje odraslih ter
del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti«.
»Če je ustanovitelj javne gimnazije mestna občina, se sredstva za investicije, investicijsko
vzdrţevanje in del sredstev za materialne stroške v skladu s pogodbo zagotavljajo iz
sredstev mestne občine« (ZOFVI, 82. člen).
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3.5.3 SREDSTVA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
Drţave članice Evropske unije so dolţne plačevati sredstva tako v svoj drţavni proračun
kot tudi v proračun Evropske unije. Sredstva iz tega proračuna se potem namenjajo za
najrazličnejša delovanja Evropske unije. Del teh sredstev se namenja tudi izobraţevanju.
Predvsem gre tu za sredstva, ki se namenjajo terciarni ravni izobraţevanja, vendar pa je v
zadnjem letu opaziti velik padec teh sredstev.

3.6 PRORAČUNSKI IZDATKI ZA IZOBRAŢEVANJE
V okviru politike vzgoje in izobraţevanja se zadnja leta v Sloveniji dogajajo velike
spremembe. Zlasti v zadnjem letu je lahko prav na tem področju zaslediti velike
spremembe, predvsem z vidika povečanja finančnih sredstev. Do leta 2007 se je deleţ
BDP, namenjen izobraţevanju, v Sloveniji zmanjševal, od leta 2007 naprej pa je deleţ BDP
zopet začel počasi naraščati.
Tabela 2: Javni izdatki za formalno izobraţevanje v BDP za vse ravni izobraţevanja

Izdatki/ Leto
Skupni
izdatki
(v % BDP)

2005

2006

2007

2008

2009

5,73

5,72

5,16

5,19

5,7

Vir: po Vidmar (2011)

Graf 1: Javni izdatki za formalno izobraţevanje v BDP za vse ravni izobraţevanja
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Vir: po Vidmar (2011), tabela 2
Javni izdatki za formalno izobraţevanje v Sloveniji so v letu 2008 znašali 1.938 milijonov
€, kar je znašalo 5,16 % BDP, njihov deleţ v % BDP pa se je v primerjavi z letom 2007
povečal za 0,03 odstotne točke in je znašal 5,19 % BDP. Slabih 8 % javnih izdatkov za
izobraţevanje v letu 2008 so predstavljali javni transferji za gospodinjstva in druge
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zasebne entitete, 92 % pa javni izdatki za izobraţevalne ustanove (po Vidmar, str. 1,
2011). V letu 2009 pa so se izdatki za formalno izobraţevanje povišali in so znašali 5,7 %
BDP oziroma 2.014 milijonov € (po SURS, 2011).
3.6.1 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŢEVANJE
Osnovnošolsko izobraţevanje je prva stopnja izobraţevanja, ki mu je tudi zaradi njegove
obveznosti obiskovanja namenjen največji deleţ javnih izdatkov. Za to stopnjo formalnega
izobraţevanja je bilo leta 2008 namenjenih kar 2,35 % BDP, kar predstavlja skoraj
polovico vseh izdatkov za formalno izobraţevanje. Skupna sredstva za osnovnošolsko
izobraţevanje so tako leta 2008 znašala 876.439 €.
Tabela 3: Javni izdatki za osnovnošolsko izobraţevanje

Vrsta izobraţ. /Leto

2005

2006

2007

2008

2009

Osnovnošolsko
izobraţevanje (v €)

752.314

791.520

805.668

876.439

880.768

Vir: po Vidmar (2011)
Finančna sredstva, ki so dodeljena za osnovnošolsko izobraţevanje, se uporabljajo za
različne namene. Največ sredstev se porabi neposredno za izobraţevalne ustanove (leta
2008 876.322 €), zelo majhen deleţ pa se jih porabi za transferje ter plačila za
gospodinjstva in druge zasebne entitete (117 € leta 2008). Ne glede na to, da se je %
BDP, namenjen osnovnošolskemu izobraţevanju, skozi leta zniţeval, so se dejanska
izplačana sredstva skozi leta zviševala (po Vidmar, str. 2,3, 2011). Leta 2009 pa se je
višina sredstev za to stopnjo izobraţevanja še nekoliko povišala (po SURS, 2011).
3.6.2 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŢEVANJE
Srednješolsko izobraţevanje ali sekundarna stopnja izobraţevanja ni več obvezna stopnja,
tako je zanjo namenjen manjši deleţ finančnih sredstev v primerjavi z osnovnošolskim
izobraţevanjem. Skozi leta so se finančna sredstva za srednješolsko izobraţevanje v
absolutnem znesku povečala, ne glede na to da se je % BDP glede javnih izdatkov za
srednješolsko izobraţevanje zmanjšal.
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Tabela 4: Javni izdatki za srednješolsko izobraţevanje

Vrsta izobraţ. /Leto

2005

2006

2007

2008

2009

Srednješolsko
izobraţevanje (v €)

397.440

441.024

401.314

427.515

395.471

Vir: po Vidmar (2011)
Kot lahko vidimo v tabeli 4, je leta 2005 za to stopnjo namenjeno 1,38 % BDP oziroma
397.440 €, leta 2008 pa 1,15 % BDP oziroma 427.515 €. Tudi pri srednješolskem
izobraţevanju se največ sredstev porabi neposredno za izobraţevalne ustanove (leta
2008 380.011 €). Nekaj finančnih sredstev gre za transferje, plačila za gospodinjstva in
druge zasebne entitete, teh je bilo 47.504 € leta 2008, od tega jih je šlo 47.139 za
štipendije in druge pomoči študentom oziroma dijakom, ostalo pa je bilo namenjeno
transferjem za druge zasebne entitete (po Vidmar, str. 2,3, 2011). Leta 2009 pa so se
sredstva, namenjena srednješolski stopnji izobraţevanja, nekoliko zmanjšala v primerjavi
s prejšnjimi leti (po SURS, 2011).
3.6.3 TERCIARNO IZOBRAŢEVANJE
Terciarni stopnji se kot zadnji stopnji izobraţevanja namenja najmanjši deleţ javnih
financ, vendar ne veliko manjši kot za srednješolsko izobraţevanje. Tudi na tem področju
so se dejanska finančna sredstva skozi leta zviševala ne glede na to, da je bil % BDP,
namenjen tej stopnji izobraţevanja, vedno niţji.
Tabela 5: Javni izdatki za terciarno izobraţevanje

Vrsta izobraţ. /Leto

2005

2006

2007

2008

2009

Terciarno
izobraţevanje (v €)

359.372

382.979

418.285

451.478

380.651

Vir: po Vidmar (2011)
Tako kot primarna in sekundarna stopnja izobraţevanja tudi terciarna največ finančnih
sredstev porabi neposredno za izobraţevalne ustanove (leta 2008
346.646 €). Precej
velik del dodeljenih finančnih sredstev porabi ta stopnja tudi za transferje, plačila za
gospodinjstva in druge zasebne entitete
104.832 € leta 2008. Od tega jih je bilo
104.420 namenjenih štipendijam in drugim vrstam pomoči, ostalo pa je bilo namenjeno
transferjem za druge zasebne entitete (po Vidmar, str. 2,3, 2011). Tako kot pri
srednješolski se je tudi pri terciarni stopnji izobraţevanja deleţ izplačanih sredstev leta
2009 nekoliko zniţal in je na skoraj enakem nivoju, kot je bil v začetku opazovanega
obdobja (po SURS, 2011).
Po podatkih OECD bi morala Slovenija tej stopnji izobraţevanja namenjati več sredstev,
hkrati pa tudi povečati učinkovitost njihove porabe. Slovenija je namreč edina drţava
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članica OECD, katere izdatki na študenta na terciarni ravni so manjši od tistih na najniţji
ravni. Dodatna sredstva bi tako morala biti usmerjena v terciarno stopnjo izobraţevanja,
kjer obstajajo moţnosti za precejšnje izboljšanje rezultatov, vključno z višjo stopnjo
končane izobrazbe ter tudi krajšim trajanjem študija. To je mogoče uvesti z uvedbo
univerzalnih šolnin povezavi s posojili z dohodkom, zagotovljenim za odplačilo. Prav tako
bi drţavna lahko pridobila sredstva ţe v zgodnjem otroštvu otrokovega osnovnega
izobraţevanja z odpravo majhnih razredov in velikega števila učiteljev (po OECD Economic
Surveys Slovenia, februar, 2011).
3.6.4 CELOTNI IZDATKI ZA FORMALNO IZOBRAŢEVANJE
Pri celotnih izdatkih za formalno izobraţevanje gre za seštevek javnih, zasebnih in
mednarodnih izdatkov neposredno za izobraţevalne ustanove in izdatkov gospodinjstev za
izobraţevalne izdelke in storitve zunaj izobraţevalnih ustanov (Vidmar, str. 12, 2011). Kot
smo ţe prej navedli, lahko tudi iz podatkov v tabeli 6 razberemo, da se največ sredstev
namenja za izobraţevalne ustanove, veliko manjši del pa se namenja za izobraţevalne
izdelke in storitve, ki so zunaj izobraţevalnih ustanov.

Tabela 6: Skupni izdatki za formalno izobraţevanje

Izdatki/ Leto

2005

2006

2007

2008

2009

Skupni
izdatki
za
izobraţevalne ustanove

1.733.647

1.873.347

1.903.933

2.028.655

2.112.360

Izdatki za izobraţevalne
izdelke in storitve zunaj
izobraţevalnih ustanov

64.637

56.285

58.312

54.458

/

1.798.284

1.929.632

1.962.245

2.083.113

2.112.360

6,25

6.21

5,68

5,58

6,00

SKPAJ
% BDP

Vir: po Vidmar (2011, str. 8 9) in po SURS (2011)
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da so se sredstva, namenjena izobraţevalnim
ustanovam, skozi leta poviševala, medtem ko so se izdatki za izobraţevalne izdelke in
storitve zunaj izobraţevalnih ustanov zmanjševali. Skupni izdatki za formalno
izobraţevanje so se v absolutnem znesku poviševali, kar je razvidno tudi iz tabele 6; tako
so se v opazovanem obdobju finančna sredstva povišala, sam % BDP, namenjen celotnim
izdatkom za izobraţevanje, pa se je kljub temu skozi opazovano obdobje zniţeval. V letu
2009 pa je zaslediti povišanje sredstev za izobraţevalne ustanove, saj je njihov deleţ tega
leta znašal 6 % BDP.
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Učinkovitost sredstev
Slovenija ima enega največjih deleţev v številu prebivalcev, starih od 25 do 64 let, z vsaj
dokončano srednjo šolo in se v doseganju rezultatov na mednarodnih testih uvršča visoko.
Kljub temu pa bi bile na nekaterih področjih nujno potrebne reforme, ki bi lahko znatno
izboljšale učinkovitost izobraţevanja ter hkrati opremile delovno silo z znanjem, po
katerem je največje povpraševanje v hitro rastočem gospodarstvu. Zlasti nizka učenecučitelj razmerja, razredi z malo učenci in visok deleţ nepedagoškega osebja kaţejo, da
obstajajo moţnosti za izboljšanje učinkovitosti porabe. Z racionalizacijo poučevanja in
nepedagoškega osebja
bi se javna sredstva preusmerila na druga področja
izobraţevalnega sistema. Slovenija ima nizko stopnjo vpisa v kratke programe poklicnega
izobraţevanja, kar poudarja potrebo, da bi bili ti poklici bolj privlačni in bi se tako
zmanjšal primanjkljaj na posameznih področjih. Nasprotno pa je visok vpis na področja
znanosti in inţenirstva. Na tej, terciarni, zaključni stopnji je poraba na študenta z vidika
mednarodnih standardov nizka, študenti pa predolgo dokončujejo študij. Kombinacija
nizke pristojbine študentov in finančno velikodušne podpore, skupaj s prednostno
obravnavo študentskega dela ustvarja »ponarejene študente«, hkrati pa ponuja resnične
študente s spodbudo, da ostanejo v terciarnem izobraţevalnem sistemu predolgo. Uvedba
univerzalne šolnine za bodoče študente bi pripomogla k reševanju takšnih vprašanj (po
OECD, Economic Surveys Slovenia, 2011, str. 6 in 11). Z uvedbo šolnin za študij bi se
zmanjšal vpis študentov, ki status študenta izrabljajo zgolj za koriščenje nekaterih
ugodnosti iz tega naslova, kot so plačilo zavarovanja, koriščenje študentskih bonov za
prehrano, bivanje v študentskih domovih ter za študente predvsem pomembno moţnost
dela preko študentskega servisa. Hkrati pa drugi uvedbi šolnin nasprotujejo z
utemeljitvijo, da bi tako lahko študirali le študenti, ki prihajajo iz finančno močnejših
druţin. Tako je to področje zelo občutljivo ter hkrati zelo potrebno ureditve, da se ne bo v
prihodnosti še bolj izrodilo.

29

4 REZULTATI
PRORAČUNSKIH
IZOBRAŢEVANJE V SLOVENIJI

IZDATKOV

ZA

4.1 PISA-TEST
PISA je program za mednarodno primerjanje doseţkov učencev. PISA, OECD-program
mednarodne primerjave doseţkov učencev ocenjuje kakovost, pravičnost in učinkovitost
šolskih sistemov. PISA redno spremlja rezultate izobraţevalnih sistemov v mednarodno
dogovorjenem okviru. Zagotavlja tudi osnovo za mednarodno sodelovanje pri opravljanju
in izvajanju izobraţevalnih sistemov na inovativne načine. Poudarek je na obvladovanju
procesov, razumevanju konceptov in delovanju v različnih kontekstih. Prvič pa je za leto
2009 PISA-test ugotavljal tudi sposobnost razumevanja in uporabe digitalnih besedil 15letnikov (po OECD, 2010). Na podlagi podatkov, ki jih nudi PISA-test, lahko drţave
primerjajo svoje izobraţevalne sisteme z drugimi drţavami članicami OECD z vidika
posameznih področij, ki jih PISA analizira.
Ciljna populacija so 15-letniki v izobraţevalnem sistemu. V PISA-test je bilo leta 2009
skupno vključenih 65 drţav, v katerih je bilo testiranih skupno kar 470.000 učenk in
učencev ter dijakinj in dijakov. Pri tem gre za pokritost 26 milijonov 15-letnikov (po
ŠTRAUS, 2011). Tudi Slovenija je z vidika doseganja rezultatov na področju izobraţevanja
primerljiva z drugimi drţavami. V PISA-test so bile na območju Slovenije vključene vse
srednje šole in gimnazije (333 izobraţevalnih programov). Skupno je bilo tako vključenih
7.764 dijakinj in dijakov ter 45 učenk in učencev (po Štraus, 2011).
Glavni poudarek PISA 2009 je na bralni pismenosti, matematični pismenosti in
naravoslovni pismenosti. Po PISA-testu se dijake (dijakinje) ter učence (učenke) razvršča
na pet različnih ravni ali nivojev, ki se stopnjujejo. Te ravni doseganja rezultatov so
prikazane v prilogi 1.
4.1.1 BRALNA PISMENOST
Slovenija je na področju bralne pismenosti za drţavami članicami OECD, saj na nobeni
ravni ne dosega povprečja OECD na tem področju (priloga 2). Se pa kljub temu nahaja na
sredini lestvice glede bralne pismenosti. Slovenija bo področju bralne pismenosti morala
posvetiti več pozornosti, da bo v prihodnje kazala boljše rezultate. Ne samo, da se bo
pribliţala povprečju OECD in vodilnim drţavam na tem področju, ampak tudi zato, ker se
je stanje na tem področju v obdobju 2006 do 2009 poslabšalo, saj je Slovenija kar močno
zdrsnila po lestvici navzdol (priloga 3). Če bo Slovenija hotela imeti kakovostno izobraţene
drţavljane, bo moral izobraţevalni sistem nameniti veliko pozornosti tudi področju bralne
pismenosti. Pri tem lahko omenimo tudi, da imajo na tem področju še vedno veliko
prednost dijakinje (učenke) pred dijaki (učenci).
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4.1.2 MATEMATIČNA PISMENOST
Na področju matematične pismenosti pa slovenske dijakinje in dijaki (učenke in učenci)
dosegajo zelo dobre rezultate, ki so na vseh ravneh nad povprečjem drţav članic OECD
(priloga 4). Trend se na področju matematične pismenosti skozi obdobje 2006 2009 ni
bistveno spreminjal. Ostal je na skoraj enaki ravni, z malenkostnim nazadovanjem, vendar
pa je še vedno zelo dober za slovenski izobraţevalni sistem oziroma za dijakinje in dijake
(učenke in učence) na področju matematike (priloga 5). Sicer bo morala Slovenija tudi na
tem področju vlagati več, ne samo, da bo ostala na isti ravni, ampak da se bo tudi
vzpenjala po lestvici in s tem povečala konkurenčnost v drugih drţavah. Pri matematični
pismenosti so tako dijakinje (učenke) kot dijaki (učenci) skoraj na enaki ravni, s tem da
imajo slednji skoraj neopazno prednost.
4.1.3 NARAVOSLOVNA PISMENOST
Na področju naravoslovne pismenosti je Slovenija leta 2009 dosegla precej dobre
rezultate, saj je na vseh ravneh kar nekaj odstotkov nad povprečjem OECD. Tudi na
najvišjem nivoju znanja v naravoslovni pismenosti slovenske dijakinje in dijaki (učenke in
učenci) sledijo povprečju OECD (priloga 6). Kakšen pa je trend v zadnjih letih, si lahko
ogledamo v prilogi 7. V obdobju 2006 2009 je na področju naravoslovne pismenosti
opaziti rahlo nazadovanje med slovenskimi dijakinjami in dijaki (učenci in učenkami),
vendar pa ta padec ni tako velik, saj je Slovenija še vedno v prvi polovici med članicami
OECD. Tudi na tem področju pa je razlika med spoloma kar očitna, in sicer so se tudi na
tem področju za kar veliko točk bolje odrezale učenke oziroma dijakinje.
Če povzamemo, lahko rečemo, da se Slovenija na področju doseganja rezultatov z vidika
PISA-testa nahaja na sredini. Kljub temu pa bo morala tem trem področjem namenjati
veliko pozornost, da v prihodnjih letih ne bo še večjih padcev, ampak da se vrne na staro
raven oziroma da bo s časom dosegala vedno boljše rezultate.
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4.2 DELEŢ IZOBRAŢENIH V POPULACIJI
Izobraţevanju se v današnjem času posveča veliko pozornosti, zlasti izobraţevanju
mladih. Za skoraj vsakega mladostnika je tako značilno, da po končani srednji šoli
nadaljuje svoje izobraţevanje in si tako pridobi še dodatno izobrazbo, saj večini
srednješolska izobrazba ne zadostuje. Tudi odrasli se vedno več vključujejo v procese
izobraţevanja in nadgrajevanja znanja, bodisi zaradi lastnega interesa bodisi zaradi potreb
na delovnem mestu.
Po podatkih OECD (2009) je bilo leta 2007 v Sloveniji 82 % prebivalcev, starih od 25 do
64 let, ki so imeli najmanj srednješolsko izobrazbo. Na tem nivoju je Slovenija celo
uspešnejša od povprečja drţav članic OECD, saj njihov deleţ znaša 71 %. Med prebivalci
v starostni skupini 25 64 je v Sloveniji 22 % tistih, ki so imeli višješolsko ali visokošolsko
izobrazbo, s tem pa je Slovenija pod povprečjem drţav članic OECD, ki znaša 28 %.
SURS (2011) navaja, da je izobraţevanje v rednih programih osnovne šole ob koncu
šolskega leta 2009/10 uspešno zaključilo 18.118 učencev, v osnovni šoli s prilagojenim
programom 216, v osnovni šoli za odrasle pa 246 učencev. Srednješolsko izobraţevanje je
končalo 24.229 dijakov in odraslih. Med temi dijaki je največ takih, ki končajo srednje
splošno izobraţevanje (8.311), srednje tehnično in drugo strokovno izobraţevanje pa je v
istem šolskem letu končalo 8.015 dijakov. Deleţ dijakov, ki so zaključili srednje in niţje
poklicne programe, je v šolskem letu 2003/04 znašal 26,3 % vseh dijakov, konec leta
2006/07 21,8 %, konec leta 2009/10 pa le še 18,7 %. Več kot polovica dijakov je
zaključila srednješolsko izobraţevanje na področju splošnega izobraţevanja in na področju
druţbenih, poslovnih, upravnih ter pravnih ved.
Tabela 7: Dijaki, ki so zaključili izobraţevanje, po vrstah izobraţevanja Slovenija,
konec šolskega leta 2009/10

Končali izobraţevanje
Vrsta programov/Spol

vsi

Niţje poklicno

ţenske

moški

462

116

346

Srednje poklicno

3.312

986

2.326

Srednje tehnično in drugo strokovno

8.015

3.853

4.162

- sr. teh. in dr. strok. (4-letni programi)

6.230

3.154

3.076

- poklicno-tehniško

1.629

591

1.038

156

108

48

Srednje splošno

8.311

4.994

3.317

- splošne in strokovne gimnazije

8.156

4.883

3.273

155

111

44

20.100

9.949

10.151

- poklicni tečaj

- maturitetni tečaj
SKUPAJ

Vir: SURS (2011)
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4.3 STOPNJA ZAPOSLJIVOSTI
Stopnja zaposljivosti je v Sloveniji trenutno zelo nizka za vse generacije na skoraj vseh
izobrazbenih področjih. Čeprav se slovenski trg dela počasi spet izboljšuje in ponuja nova
delovna mesta, pa na drugi strani predvsem v proizvodni panogi prihaja do preseţkov
delavcev. Zelo velik problem je zaposlovanje mladih po končanem izobraţevanju oziroma
je največji problem prav iskanje prve zaposlitve. Včasih je sicer veljalo, da višja izobrazba
pomeni hkrati tudi višjo stopnjo zaposljivosti, pa danes temu ni tako. V današnjem času
so poleg izobrazbe pomembne tudi druge kompetence, ena zelo pomembnih so delovne
izkušnje, ki pa jih mladim primanjkuje oziroma jih sploh nimajo.
Tabela 8: Stopnja zaposlenosti po izobrazbi v Sloveniji (v %)

Stopnja izobrazbe/
Leto

2000

2005

2006

2007

2008

Niţja

39,7

42

41,9

43,1

42,9

Srednja

69,5

69,8

69,7

70,8

72

Terciarna

85,8

86,6

87,8

87,5

87,5

SKUPAJ

62,7

66

66,6

67,8

68,6

Vir: po Čelebič (2009)
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V tabeli 4 lahko vidimo, da je bilo v opazovanem obdobju z višjo izobrazbo res več ljudi v
delovnem razmerju oziroma zaposlenih, kot z niţjo, vendar pa tega ne smemo pogojevati
s tem, da višjo izobrazbo kot ima posameznik, hitreje bo dobil zaposlitev. Kot vemo,
nekateri visoko izobraţeni posamezniki leta in leta ne dobijo ustrezne zaposlitve z njihovo
stopnjo izobrazbe. Ta problem bi moral biti v večjem interesu slovenske politike, da bi
visoko izobraţeni strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami in znanjem v zaposlitvenem
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postopku imeli prednost pred posamezniki, ki preko poznanstev prihajajo na določena
delovna mesta in poloţaje.
4.3.1 PROBLEM ZAPOSLOVANJA MLADIH
»Zaradi neustrezne politike zaposlovanja mladih diplomantov imamo danes stanje, ko cela
kopica visoko izobraţenih ljudi čaka v vrstah pred Zavodom za zaposlovanje. Tukaj gre za
kader, ki bi lahko veliko ponudil Sloveniji, pa za to ţal nima priloţnosti. In ti ljudje za
svojo brezposelnost največkrat krivijo sami sebe, vendar krivda še zdaleč ni na njihovi
strani. Potrebno se je vrniti nazaj v leto 2000, ko je Slovenija za aktivno politiko
zaposlovanja (APZ) namenjala 0,42 BDP. V letih, ki so prihajala, so ostale razvite drţave
ta sredstva poviševala ali pa vsaj drţala na enaki ravni, odgovorni v Sloveniji pa so jih do
leta 2007 zmanjšali za skoraj polovico, na 0,24 BDP. In to v času, ko se je število
študentov naglo poviševalo«. (Gibanje za dostojno delo in socialno druţbo, 2011).
»Prve zaposlitve mladih so večinoma zelo negotove in predvsem slabo plačane. Po
raziskavi Evro študent 2007 je okvirni mesečni zasluţek mladih pri nas okoli 500 € (prag
revščine znaša 593 €!). Te zaposlitve jim ne nudijo socialne ali finančne varnosti, ne
omogočajo jim niti osamosvojitve in avtonomnega ţivljenja. Raziskava Mladina 2010 je
pokazala, da je Slovenija v EU na prvem mestu po deleţu začasno zaposlenih mladih. Zato
ne čudi, da se zaradi kreditne nesposobnosti mladih podaljšuje doba ˝polodraslosti˝
Podatek, ki o tem pove vse, je, da 67 % mladih med 25. in 29. letom starosti še vedno
ţivi v skupnem gospodinjstvu s starši«. (Gibanje za dostojno delo in socialno druţbo,
2011).
4.3.2 PROBLEM ZAPOSLOVANJA STAREJŠIH
Druga skupina ljudi, ki se soočajo s problemom brezposelnosti, so starejši. Značilno je, da
se prebivalstvo stara, posledično morajo starejši biti vedno dlje vključeni v trg dela.
Pogosto pa so za te starejše na razpolago slabše zaposlitvene moţnosti, bodisi zaradi
izobrazbe (v času njihovega izobraţevanja ni bila potrebna tolikšna izobrazba za določeno
delovno mesto) bodisi zaradi njihove starosti in tudi zaradi nepoznavanja informacijske
tehnologije, ki je danes ključnega pomena pri zasedanju večjega števila delovnih mest. Za
to delovno populacijo bi morala drţava vloţiti več sredstev, da bi imeli tudi starejši
moţnost priti do izobrazbe, ki je danes osnova za neko delovno mesto, in bi tako tudi
starejša populacija imela večje moţnosti pri zasedanju posameznih delovnih mest, ki so
pogojena z določeno izobrazbo in drugimi znanji.
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4.4 FINANCIRANJE POSTOPKOV POKLICNE PREKVALIFIKACIJE ZA
LAŢJE ZAPOSLOVANJE IN OVIRE, POVEZANE S TEM
Za čas, v katerem ţivimo, je značilno, da se spremembe dogajajo hitro; to se tiče tudi
potreb po določenem kadru in v zaposlitveni sferi. Danes prihaja do hitrega menjavanja
delovnih mest, bodisi zaradi ambicij posameznika bodisi za preprečevanje brezposelnosti.
Pri tem je zelo pomembno, da se posamezniki z določeno izobrazbo, ki teţko dobijo
zaposlitev s svojega izobrazbenega področja, prekvalificirajo v drug poklic in s tem
povečajo moţnost pridobitve nove zaposlitve. Pri tem gre predvsem za vključevanje
starejših delavcev v programe izobraţevanja odraslih.
Zelo veliko vlogo in pomen imajo tudi izdatki, ki se namenjajo za financiranje
izobraţevanja iz naslova poklicne prekvalifikacije. S tem drţava tudi omogoča
posameznikom, da si v času svoje brezposelnosti dopolnijo ali nadgradijo svoje znanje in s
tem povečajo svoje zaposlitvene moţnosti ter si olajšajo vključevanje na trg dela.
Posledično se tudi zmanjša število posameznikov, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje
RS, ki bodisi prejemajo nadomestilo za brezposelnost ali pa so na ZZRS samo prijavljeni
kot iskalci zaposlitve.
»Brezposelne osebe se lahko v procesu učenja in usposabljanja vključujejo v različne
programe (Rajner, 2009):
- motivacijski programi oziroma programi za spodbujanje izobraţevanja, katerih
bistvo je v motivaciji in usmerjanju brezposelnih v izobraţevanja;
- usposabljanje na delovnem mestu, ki vključuje brezposelne osebe v krajše
programe usposabljanja za konkretna dela;
- pridobivanje formalne izobrazbe, kjer gre za usmerjanje brezposelnih brez osnovne
šole v osnovno šolo za odrasle, krajše programe spodbujanja posameznikov za
dokončanje izobraţevanja na srednji stopnji, prekvalifikacije v deficitarne poklice,
ki jim omogočajo boljše izhodišče na trgu delovne sile
temu izobraţevanju bi
lahko rekli tudi izobraţevanje za zmanjšanje strukturnega neskladja in
dokvalifikacije;
- institucionalno usposabljanje, v katerega se vključuje največ brezposelnih oseb s
srednješolsko izobrazbo in pomeni pridobivanje dodatnega znanja v obliki tečajev
(tuji jeziki, računalništvo) ali pridobivanje novega znanja«.
Tudi v to področje bi morala drţava vloţiti več, saj bi s tem posledično zmanjšala število
brezposelnih v drţavi. Morala bi tudi sofinancirati vsaj del prekvalifikacijskega procesa,
predvsem za posameznike, ki si teţko privoščijo zaposlitev z izobrazbo, ki jo imajo. To
drţava sicer na nek način ureja s sredstvi za aktivno politiko zaposlovanja (APZ), vendar
pa se je, kot vemo, v zadnjih letih deleţ teh sredstev v Sloveniji precej zmanjšal.
»Posledica zmanjšanja sredstev APZ je
današnja visoka stopnja brezposelnih
diplomantov, katerih število se je v omenjenem časovnem intervalu povečalo za 240 %.
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Pristojno ministrstvo seveda rado hitro pove, da so se sredstva za APZ v zadnjih letih
povečala, pozabi pa omeniti, da so programi, ki jih vodi, le delno uspešni. Projekt
Absolvent, aktiviraj in zaposli se! je namreč uspešno izčrpal le 22 % namenjenih sredstev.
Ob takšni politiki ne čudi, da diplomanti po zaključku formalnega izobraţevanja na svojo
prvo zaposlitev v povprečju čakajo 10 mesecev. In tudi ko pridejo do zaposlitve, ta
velikokrat ni ustrezna njihovi izobrazbi. Naš visoko šolani kader je namreč po šestih
mesecih na Zavodu prisiljen sprejeti katerokoli zaposlitev, tako da se na koncu zgodi, da
po 17-ih letih izobraţevanja ti ljudje pristanejo v zaposlitvi, ki ne ustreza njihovi ravni
izobrazbe, s tem pa ustvarjajo konkurenco za delovna mesta, ki naj bi jih zasedli mladi z
niţjo stopnjo izobrazbe«. (Gibanje za dostojno delo in socialno druţbo, 2011).
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5 VLOGA IN POMEN IZOBRAŢEVALNIH
IZBRANIH EVROPSKIH DRŢAVAH

IZDATKOV

V

Izobraţevanje in usposabljanje sta v Evropski uniji tisti področji, pri katerih si vse članice,
ob tem ko spodbujajo povezovanje med nacionalnimi šolskimi sistemi, močno prizadevajo
za ohranjanje njihovih posebnosti. Maastrichtski in Amsterdamski sporazum v dveh členih,
ki govorita o izobraţevanju in usposabljanju (126. in 127. oziroma 149. in 150. člen),
posebej poudarjata, da na tem področju poenotenje (šolskih) sistemov ni predvideno. Tu
je določeno, da bo »Skupnost prispevala k razvoju kvalitetnega izobraţevanja s
spodbujanjem sodelovanja med drţavami članicami ter po potrebi tudi s podpiranjem ter
dopolnjevanjem njihove dejavnosti, obenem pa bo v celoti spoštovala odgovornost drţav
članic za učne vsebine in organizacijo izobraţevalnih sistemov ter njihovo kulturno in
jezikovno različnost. Spodbujevalni ukrepi se na tem področju zato sprejemajo »brez
harmoniziranja zakonov in predpisov drţav članic« (Zgaga in dr., str. 2).
Tako Slovenija kot tudi druge drţave članice Evropske unije namenjajo izobraţevanju
ključno vlogo pri doseganju ciljev v skladu z Lizbonsko deklaracijo, to je postati svetovno
najbolj konkurenčno in ţivahno, na znanju temelječe gospodarstvo (Dale, 2003, str. 2).
Financiranje izobraţevanja je, kot smo ţe omenili, ključnega pomena vse drţave članice
EU kot tudi druge drţave sveta. Šele končni rezultati izobraţevalnega procesa, ki se
kaţejo zlasti v doseganju rezultatov med tistimi, ki so izobraţevanje zaključili, pa daje
vsaki drţavi vedeti, ali so s financiranjem dosegli svoj namen in katera so, če sploh so,
področja, ki jim morajo v prihodnosti posvečati več pozornosti, bodisi s področja
financiranja izobraţevanja bodisi z urejanjem zakonodaje ipd.
Rezultati se kaţejo v najrazličnejših oblikah, zelo znan in zanesljiv pa je PISA-test, v
katerega so vključene drţave članice OECD. PISA-test, kot smo ţe prej omenili, posveča
največjo pozornost bralni, matematični in naravoslovni pismenosti v posameznih drţavah.
V nadaljevanju bomo lahko videli, kakšni so rezultati na teh področjih v izbranih drţavah
članicah EU in tudi v Sloveniji.
V vseh izbranih drţavah članicah EU je področje šolstva in izobraţevanja v pristojnosti
Ministrstva za šolstvo. Ta ministrstva tako kot slovensko ureja najpomembnejša področja
izobraţevanja. Ministrstva za visoko šolstvo urejajo področja terciarnega izobraţevanja,
Ministrstva za finance pa so pristojna, da v skladu z zakonodajo delijo finančna sredstva,
namenjena izobraţevanju in vsem dejavnikom, ki so s procesom izobraţevanja
neposredno povezani.
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5.1 AVSTRIJA
Avstrijski izobraţevalni sistem sodi med najboljše na svetu. Njegova posebnost je tesna
povezanost med gospodarstvom in izobraţevanjem. Avstrija mladim nudi dualni
izobraţevalni sistem, torej vajeništvo plus poklicno šolo. Skupaj s podjetji šole
zagotavljajo, da izobrazba in zahteve sodijo skupaj. Poleg poklicnih šol so na voljo še višje
tehnične šole za vse panoge. V skupnih projektih med šolami in gospodarstvom, npr.
diplomskih projektih ali projektih v okviru vajeniškega dela v podjetjih se rezultati raziskav
in razvoja uporabljajo v praksi. Zatem je mogoče vstopiti v poklic ali študij nadaljevati na
okoli 20 visokih strokovnih šolah, 22 javnih univerzah ali 12 zasebnih univerzah (po ABAInvest in Austria, 2011).
Temeljni zakon o sodobnem izobraţevanju v Avstriji je Zakon o organizaciji šolstva iz leta
1962. Ta zakon je končno nadomestil predpise, ki so veljali še iz časov Habsburške
monarhije (do leta 1918) in Prve republike (1919 –1938) (Buchberger v Friehs, str. 2).
Opredelil je normativne temelje šol in jasno definiral pravice in dolţnosti učencev, učiteljev
in vseh drugih vpletenih. Avstrijska zakonodaja nudi tudi pomoč študentom, npr.
študentje medicine lahko najamejo posojilo, posameznikom s posebnimi potrebami nudijo
finančno pomoč v obliki denarja ali drugih pripomočkov za laţje učenje ipd.
V Avstriji okoli 90 % populacije obiskuje javne šole, medtem ko je 10 % ostale populacije
vključene v privatne izobraţevalne institucije (po Eurydice, 2010, str. 21). Avstrijski
izobraţevalni sistem se odlikuje po svoji visoki ravni in prilagodljivosti: tiste, ki ţelijo
zamenjati kariero, se kasneje odločijo za izobraţevanje ali prestopajo, ter vse ţeljne
nadaljnjega izobraţevanja se vzpodbuja in podpira. Avstrijci so evropski prvaki v
nadaljnjem usposabljanju (po ABA- Invest in Austria, 2011).
Avstrija spada tudi med drţave, v katerih se iz leta v leto več študentov odloča za
nadaljevanje študija v drugi drţavi ali pa za študijsko izmenjavo (Erasmus). To jim
omogoča večji spekter znanja ne samo na področju, za katerega se izobraţujejo, ampak
tudi v poznavanju kultur in sistemov izobraţevanja drugih drţav. Poleg tega avstrijski
dijaki dosegajo zelo dobre rezultate po PISA- testu, kot bomo lahko videli v nadaljevanju.
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5.2 FRANCIJA
Francija je drţava, ki je znana po tem, da porabi več denarja na prebivalca za
izobraţevanje od mnogih drugih zahodnih drţav in je bila ţe tradicionalno znana po svojih
visokih akademskih standardih. Ţe včasih je veljalo, da francoski izobraţevalni sistem
spada med najboljše na svetu. Tudi danes je še vedno tako in na nekaterih področjih je
še vedno vodilna na svetu (po Franch education system).
V šolskem letu 2008/09 je bilo v matični Franciji in čezmorskih departmajih v javnem in
zasebnem sektorju 12.267.541 študentov, kar predstavlja 77 % prebivalstva med 0 in 20
letom starosti oziroma 19 % celotne francoske populacije, 2.213.000 študentov oziroma
44 % prebivalstva v starosti 15 24 let in 6 % delovne sile v starosti 20 59 let (po
Eurydice France, 2010, str. 1).
Šolski sistem je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo. Francoski izobraţevalni sistem pozna
dve obliki izobraţevanja, in sicer brezplačno javno izobraţevanje in zasebno šolstvo.
Zasebne šole so predvsem katoliške. Vendar pa se tu pojavi problem javnosti oziroma
zasebnosti šol. Zmotno je mišljenje, da so skoraj vse šole v Franciji javne šole. Teh je
okrog 80 %, medtem ko se mora 20 % dijakov in študentov vključiti v zasebno šolstvo, ta
odstotek pa še narašča (po Franch education system).
Francosko javno izobraţevanje temelji na treh stebrih:
- laičnost,
- obvezno izobraţevanje do 16. leta in
- brezplačna javna sluţba.
Temeljna načela francoske vzgoje so predstavljena v Zakonu o izobraţevanju, ki navaja
(L111 1. čl.), da je izobrazba prva nacionalna prioriteta. Storitve javnega izobraţevanja
so načrtovan in organiziran proces, ki vključuje tudi potrebe in zahteve študentov.
Dostopnost do izobraţevanja pa je pravica vsakega posameznika.
Kljub nekaterim ukrepom decentralizacije, ki je bila zaupana lokalnim oblastem glede
krajevne pristojnosti za gradnjo in vzdrţevanje javnih šol, ima drţava še vedno glavno
vlogo na področju politike izobraţevanje (po Eurydice France, 2010, str. 1). Drţava tako
dodeljuje finančna sredstva ter hkrati nadzira delovanje sistema izobraţevanja in
njegovega financiranja.
Francija je znana po kakovostnem izobraţevanju in visoko izobraţeni populaciji. Vanjo
prihaja vedno več ljudi z namenom izobraţevati se. Med njimi je tudi vedno več študentov
ne samo iz območja EU, ampak iz celotnega sveta, ki ţelijo študirati ali vsaj nadaljevati
študij v tej drţavi.
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5.3 ITALIJA
Italijanska šolska zakonodaja ima svoje temelje v več členih Ustave Republike Italije iz
leta 1948. Celoten šolski sistem pa je bil pred kratkim prenovljen z Zakonom številka 535
iz leta 2003 (po Eurydice Italy, 2010, str. 16 in 18). Italijanski izobraţevalni sistem loči
med drţavnimi
javnimi šolami in nedrţavnimi
zasebnimi šolami. Leta 2004 je bila v
Italiji ustanovljena Nacionalna sluţba za vrednotenje sistema izobraţevanja in
usposabljanja. Naloga te sluţbe je bila izboljšati kakovost izobraţevalnega sistema s
pomočjo vrednotenja učinkovitosti tudi v povezavi z mednarodnim okvirom (po Eurydice,
2010, str. 1 in 2). Prav tako so tudi univerze postopoma pridobile upravno, finančno in
računovodsko avtonomijo. Ministrstvo je odgovorno za dodeljevanje sredstev, za
spremljanje in vrednotenje sistema. Slednje opravi nacionalna agencija za oceno sistema
univerze in raziskave, ki je bila ustanovljena leta 2008 (po Eurydice, 2010, str. 1 in 2).
Skoraj vse financiranje izobraţevanja in upravljanja prihaja iz drţavnih sredstev. Finančna
sredstva so zagotovljena z zakonodajo na drţavni in tudi na regionalni ravni. Ta sredstva
se namenjajo za dejavnost izobraţevanja, usposabljanja in svetovanja v splošnem, brez
kakršnih koli omejitev. Drţava je odgovorna za financiranje šol. Nekatera sredstva lahko
zagotovijo tudi regije, vendar gre tu predvsem za pomoč študentom in druge storitve
(menze, prevoz, učbeniki za osnovnošolce, pomoč za manj premoţne, ipd.) (po Eurydice,
2010, str. 42 in 43).
Italija nudi tudi pomoč posameznikom, ki si nadaljnjega izobraţevanja ne morejo
privoščiti zaradi finančne stiske. S tem poskuša kar se da maksimizirati namen
izobraţevalnih izdatkov, da dobi čim večje število izobraţenih ljudi, ki pa so tudi ključnega
pomena za konkurenčnost v Evropi in celem svetu.

5

Delegacija vlade za opredelitev splošnih določb o izobraţevanju in za opredelitev pričakovano
najniţje ravni učinkovitosti v izobraţevanju in poklicnem usposabljanju.

40

5.4 NEMČIJA
Nemčija predstavlja eno vodilnih gospodarstev v EU. Velja tudi za zgled mnogim drugim
drţavam v Evropi. Tudi slovenski gospodarski sistem ima mnoge skupne točke z nemškim
oziroma je po nemškem sistemu uredil določena področja. To velja tudi za področje
izobraţevanja, ki mu Nemčija tako kot druge drţave posveča veliko pozornost. Nemški
izobraţevalni sistem temelji tudi na tem, da se udeleţenci izobraţevalnega procesa
vključujejo tudi v procese praktičnega usposabljanja, kar jim daje veliko prednost, tako v
sami kakovosti znanja, ki ga pridobijo, kot tudi kasneje pri iskanju zaposlitve. To praktično
usposabljanje se odvija v šolah (določen del), velik del pa v podjetjih samih.
V Nemčiji je izobraţevanje javno, kot v večini evropskih drţavah, večina šol je javnih, tako
srednje šole kot univerze se plačujejo iz davkoplačevalskega denarja in zato dijakom in
študentom ni potrebno plačevati šolnine. Nekaj šol pa je tudi zasebnih, v teh pa si
posamezniki izobraţevanje financirajo sami. Leta 2008 je bilo v proces izobraţevanja
vključenih 31,3 % populacije, od tega jih je bilo dobra tretjina vključenih še v redno
obvezno izobraţevanje (osnovna šola). V istem letu je 92,9 % učencev obiskovalo javne
šole, medtem ko je bilo ostalih 7,1% vključenih v zasebne šole (po Eurydice, 2010, str.
1).
Za področje izobraţevanja je v Nemčiji pristojno Ministrstvo za šolstvo. To ministrstvo je
v preteklosti na podlagi Ustave Republike Nemčije oblikovalo sistem izobraţevanja, ki ga
poznajo danes. Področje je podprto z zakoni, prav tako pa je na podlagi veljavne
zakonodaje tudi predvideno financiranje javnega izobraţevanja. V nadaljevanju bomo
lahko videli, koliko proračunskega denarja oziroma kako visok % BDP Nemčija namenja
sistemu vzgoje in izobraţevanja v javni sferi.
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5.5 VELIKA BRITANIJA
Izobraţevanje je v Veliki Britaniji obvezno in brezplačno za vse otroke v starostnem
obdobju od 5. do 16. leta starosti. Pribliţno dve tretjini mladostnikov v starosti 16 let
zapustita šolo in si poiščeta sluţbo. Pribliţno ena tretjina pa jih nadaljuje šolanje do 18.
leta. V Veliki Britaniji je okoli 30.000 javnih šol.
»Kljub temu da je Velika Britanija del Evropske unije, pa je njen izobraţevalni sistem bolj
podoben ameriškemu sistemu izobraţevanja, saj je britanski izobraţevalni sistem del
anglosaksonskega sistema«. (Ješe, 2006, str.4). Javne šole se v Veliki Britaniji financirajo
iz javnih sredstev, vendar pa tudi na tem področju obstajajo velike razlike v primerjavi z
drugimi sistemi izobraţevanja. Npr. dodiplomski študij si morajo študenti v veliki meri
financirati sami, pri tem pa velja, da so za domače študente šolnine niţje, odkar je VB v
EU, to velja tudi za članice EU, medtem ko so šolnine za tuje študente precej višje (dvado trikrat). Višina šolnine je odvisna od smeri študija in ugleda izobraţevalne ustanove. Na
najuglednejših šolah se izobraţujejo najsposobnejši in najbogatejši posamezniki. Poleg
šolnine pa si morajo študentje še plačati stroške bivanja in prehrane. Za slovenskega
študenta so ti stroški astronomski, zato je zanje edina moţnost štipendija (po Ješe, 2006,
str. 6).
Dodiplomski študij traja v Veliki Britaniji 3 leta. Skoraj noben študent ne ponavlja letnika,
saj je za študij potrebno plačati kar precej, in to posameznemu študentu predstavlja
zapravljanje denarja in časa. Dodiplomski študij je namenjen bolj splošni izobrazbi,
vsekakor pa študij temelji bolj na praktičnemu delu kot na sami teoriji.
Magisterij traja eno leto, doktorski študij pa 3 4 leta. Gre za skoraj ravno obraten sistem
kot v Sloveniji, da je dodiplomski študij krajši, doktorski pa se podaljša, saj se študent šele
takrat dodobra poglobi v študijsko snov, ki ga zanima. Magisterij pa je namenjen temu, da
študent usmeri svoje znanje na eno področje, vendar znanja ne poglablja, ampak je temu
namenjen doktorski študij (po Ješe, 2006, str. 11 in 12).
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5.6 SLOVENIJA V PRIMERJAVI Z DRUGIMI IZBRANIMI DRŢAVAMI EU
Slovenski izobraţevalni sistem je primerljiv s sistemi drugih evropskih drţav. Nas
zanimajo predvsem proračunski izdatki za izobraţevanje in izobraţevalne ustanove ter
uspešnost udeleţencev v procesu izobraţevanja. Posamezna drţava lahko najhitreje
ugotovi, ali je s financiranjem izobraţevanja dosegla svoj namen, če se raven znanja
oziroma doseganje rezultatov tistih, ki se izobraţujejo, skozi leta izboljšuje. Posledično
lahko tudi drţave s prej naštetih vidikov primerjajo med seboj izobraţevalne sisteme.
Primerjave so pomembne predvsem zato, da posamezne drţave lahko tako vidijo, kje se
trenutno nahajajo na posameznem področju, katera so njihova šibka področja in katere so
njihove prednosti, po katerih se lahko zgledujejo druge drţave. S pomočjo primerjanja
lahko drţave tudi v prihodnosti izboljšujejo svoje izobraţevalne sisteme in dosegajo boljše
rezultate.
5.6.1 JAVNI IZDATKI ZA IZOBRAŢEVANJE IN IZOBRAŢEVALNE USTANOVE
Da bo posamezna drţava dosegla ţelene rezultate, mora v prvi vrsti nameniti določen del
proračunskega denarja tudi vzgoji in izobraţevanju. Vsaka drţava se samostojno odloča, v
kakšni višini bo financirala javno izobraţevanje, saj so tudi proračunski dohodki v vsaki
drţavi različno visoki. Z vidika % BDP, ki ga drţava namenja izobraţevanju, pa so si
drţave, ki so predmet opazovanja v diplomskem delu, kar precej podobne. To lahko
razberemo tudi iz spodnje tabele.
Tabela 9: Javni izdatki za izobraţevanje v % BDP za leto 2007

Drţava

Javni izdatki za izobraţevanje v izbranih
drţavah EU za leto 2007 ( v % BDP)

Francija

5,6

Avstrija

5,4

Italija

4,3

VB

5,4

Nemčija

4,5

Slovenija

5,2
Vir: OECD (2010)
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Graf 3: Javni izdatki za izobraţevanje v % BDP za leto 2007
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Vir: OECD (2010), tabela 9
Kot sem navedla ţe pri splošnem opisu, Francija v primerjavi z drugimi drţavami
namenja izobraţevanju največ sredstev, kar lahko potrdim še z zgornjim grafom. Podatki
so sicer za leto 2007, vendar pa je stanje sedaj dokaj podobno, ker zaradi gospodarske
krize drţave nimajo večjega prihodka v drţavno blagajno. Franciji po višini sredstev sledita
VB in Avstrija, za njimi pa se nahaja Slovenija. Najmanj finančnih sredstev, merjenih v %
BDP, pa v opazovanih drţavah namenjata Nemčija in Italija. Tega pa ne smemo enačiti z
manj kakovostnim izobraţevanjem, saj, kot sem ţe prej omenila, npr. nemški
izobraţevalni sistem daje velik poudarek praktičnemu usposabljanju posameznikov, ki pa
so na trgu delovne sile zelo konkurenčni.
Pri financiranju izobraţevanja so pomembni tudi izdatki za izobraţevalne ustanove, ki
igrajo pomembno vlogo v procesu izobraţevanja. V tabeli 10 so prikazani podatki za
izobraţevalne ustanove na primarni, sekundarni in terciarni ravni izobraţevalnega procesa.
Tabela 10: Izdatki za izobraţevalne ustanove v % BDP v izbranih drţavah EU (2007)

Drţava

Primarno/ sekundarno Terciarno
izobraţevanje
izobraţevanje

Avstrija

3,56

1,34

Francija

3,90

1,39

Nemčija

3,02

1,07

Italija

3,09

0,88

VB

4,25

1,27

Slovenija

3,63

1,26

Vir: OECD (2010)
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Graf 4: Izdatki za izobraţevalne ustanove v % BDP v izbranih drţavah EU (2007)
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Tudi na področju zagotavljanja finančnih sredstev izobraţevalnim ustanovam sta Nemčija
in Italija na zadnjem mestu med opazovanimi drţavami, medtem ko temu področju VB
namenja največ finančnih sredstev. Tudi Slovenija je na temu področju kar uspešna.
5.6.2 PRIMERJAVA DRŢAV NA PODLAGI PISA-TESTA
Uspešnost posamezne drţave z vidika doseganja rezultatov učencev in dijakov najbolje
kaţe uspešnost delovanja sistema izobraţevanja v posamezni drţavi, posledično pa lahko
drţave razberejo, ali so pri financiranju izobraţevanja dosegle svoj namen ter katera so
področja, ki jim morajo v prihodnosti namenjati več pozornosti.
PISA- test je eden od modelov, ki nam najbolje prikazuje, kakšni so bili doseţeni rezultati
na posameznem področju preverjanja znanja. Največji poudarek v PISA-testu je na bralni,
matematični in naravoslovni pismenosti. V nadaljevanju bom podatke za slovensko
populacijo učencev primerjala s podatki drugih izbranih drţav EU.
5.6.2.1 Bralna pismenost
Na področju primerjanja bralne pismenosti je med dijaki in učenci v Sloveniji in v izbranih
drţavah članicah EU opaziti kar precejšnje razlike (priloga 8). Največji napredek so na
področju bralne pismenosti dosegli učenci in dijaki v Italiji, saj se je ta v opazovanem
obdobju močno povzpela po lestvici. Prav tako je velik napredek na tem področju
napravila Francija, rahel napredek pri bralni pismenosti pa je zaslediti tudi pri nemških
učencih in dijakih.
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Slovenija pa je, kot sem ţe prej omenila, na področju bralne pismenosti nazadovala, saj
se je v opazovanem obdobju močno spustila po lestvici. Še močnejši padec na tem
področju je mogoče opaziti pri sosednji Avstriji, rahlo nazadovanje pa pri učencih in
dijakih v Veliki Britaniji, vendar pa njihov padec v opazovanem obdobju še ni tako
problematičen.
Bralna pismenost sicer velja za eno izmed zelo pomembnih področij, saj to znanje
potrebujemo v vsakodnevnem ţivljenju. Drţave, ki skozi leta to področje izboljšujejo, tako
lahko pričakujejo tudi bolj kvalificirano delovno silo, medtem ko bodo drţave, ki na tem
področju nazadujejo, med njimi je tudi Slovenija, morale v prihodnosti narediti velik korak,
da bodo to izboljšale. To stanje bodo morale drţave, ki so v zadnjih letih nazadovale,
izboljšati predvsem zato, da bodo v prihodnosti dobile bolj izobraţeno in kvalificirano
delovno silo, ki se bo lahko primerjala z delovno silo drugih evropskih drţav in bo tako na
evropskem trgu dela konkurenčna s temi drţavami.
5.6.2.2 Matematična pismenost
Tudi pri matematični pismenosti drţave dosegajo različne rezultate in napredovanje
oziroma nazadovanje (priloga 9). Največji napredek so pri matematični pismenosti zopet
dosegli učenci in dijaki v Italiji. Vidimo lahko, da so se v opazovanem obdobju kljub
slabemu izhodišču močno povzpeli po lestvici. Napredek beleţimo tudi v nemški populaciji,
Francija pa je na tem področju ostala na enakem nivoju. Rahel padec lahko zasledimo v
Sloveniji, večji padec pa sta doţiveli Avstrija ter Velika Britanija, ki beleţi skoraj enak
padec kot Avstrija.
Tudi pri matematični pismenosti morajo drţave beleţiti napredek oziroma morajo svoje
rezultate iz leta v leto izboljševati, saj bo matematično znanje igralo veliko vlogo v vedno
pomembnejši informacijsko-komunikacijski tehnologiji.
5.6.2.3 Naravoslovna pismenost
Doseganje rezultatov na področju naravoslovne pismenosti tako v Sloveniji kot v izbranih
drţavah EU lahko vidimo v prilogi 10. Tudi pri naravoslovni pismenosti je največji
napredek v opazovanem obdobju dosegla Italija, ki zopet kaţe velik vzpon po lestvici. Na
tem področju je bila uspešna tudi Nemčija, ki je dosegla kar lep napredek, pa tudi
Francija, ki beleţi rahel vzpon po lestvici.
Zelo velik padec pa na tem področju beleţi sosednja Avstrija, saj je njen zdrs po lestvici
zelo velik. Rahel padec beleţi tudi Slovenija, katere trend se je na tem področju rahlo
zmanjšal. Za Veliko Britanijo pa iz leta 2006 ni podatkov o doseţenih rezultatih, vendar pa
lahko ocenimo, da se je leta 2009 nahajala na precej dobrem mestu na lestvici doseţenih
rezultatov na področju naravoslovne pismenosti.
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5.7 SKUPNA PRIMEJAVA MED DRŢAVAMI
Iz primerjave med drţavami, tako na področju financiranja izobraţevanja kot tudi
doseganja rezultatov, lahko razberemo, da se Slovenija ţe vrsto let drţi nekje na sredini, z
rahlim nihajem. V nacionalnem interesu bo potrebno ohraniti te dejavnike in jih hkrati
dopolnjevati in nadgrajevati, da bo Slovenija kot drţava dosegala še boljše rezultate na
evropski ravni , s čimer bosta vloga in pomen izobraţevalnih izdatkov postala še
pomembnejša v slovenskem gospodarskem prostoru. Pri doseganju rezultatov na podlagi
PISA- testa lahko vidimo, da se slovenska izobraţevana populacija lahko kosa tudi z veliko
močnejšimi drţavami v evropskem prostoru, dosega še celo boljše rezultate od nekaterih
primerjanih drţav.
Na podlagi prejšnje primerjave lahko sklepamo, da je vodilna drţava pri doseganju
rezultatov v primerjavi z namenjenimi finančnimi sredstvi za proces izobraţevanja
Nemčija. Za izobraţevanje namenja presenetljivo nizek % BDP, rezultati izobraţevanih
izdatkov pa so izvrstni. Skozi opazovano obdobje je Nemčija ţe ne začetku presegala
povprečje drţav članic OECD, kasneje pa se je na vseh področjih še povzpela po lestvici.
Tudi Francija se je skozi opazovano obdobje pri doseganju rezultatov lepo povzpela po
lestvici. Francija sicer v primerjavi z drugimi izbranimi drţavami namenja najvišji deleţ
izdatkov za izobraţevanje, poleg tega pa njihovi finančni izdatki dosegajo svoj namen, saj
je skozi opazovano obdobje tudi Francija, tako kot Nemčija, dosegala skozi leta vedno
boljše rezultate. To izboljševanje lahko daje drţavam potrditev, da je njihov izobraţevalni
sistem dober, da ga morajo ohranjati takšnega, kot je, skupaj s tem, da ga skozi leta
nadgrajujejo glede na potrebe gospodarstva.
Velika Britanija je kot ena izmed močnih nacij skozi leta na vseh področjih doseganja
izobraţevalnih rezultatov rahlo nazadovala. Kljub temu da izobraţevalni sferi namenja
precej visok deleţ BDP, se rezultati učencev in dijakov skozi leta zniţujejo. Iz tega lahko
sklenemo, da bo Velika Britanija na tem področju morala narediti velik korak naprej, saj
velja za eno izmed močnih gospodarstev, področje izobraţevanja pa je tudi eno izmed
tistih, ki ohranjajo trdno gospodarstvo.
Avstrija namenja procesu vzgoje in izobraţevanja precej visok deleţ BDP. Kljub temu pa
so se rezultati na podlagi PISA-testa za to drţavo kritično zniţali. Avstrija sicer velja za
drţavo, ki se v veliko stvareh zgleduje po Nemčiji, vendar pa je področje izobraţevanja v
Avstriji precej drugačno kot v Nemčiji. Po avstrijskem izobraţevalnem sistemu se zgleduje
veliko drţav, saj je ena redkih, ki poskuša v veliki meri povezati izobraţevanje s praktičnim
usposabljanjem izobraţevane populacije, vendar pa rezultati ne dajejo končnih
pričakovanj. Pristojna ministrstva bodo temu področju morala posvetiti več pozornosti, da
se bodo pokazali dobri rezultati. Poseči bodo morala v zakonodajo ali pa povečati nadzor
nad izvajanjem samega izobraţevanja v izobraţevalnih ustanovah.
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Tudi Italija, ki smo jo vzeli za predmet primerjave, spada med drţave, ki bodo na
področju vzgoje in izobraţevanja morale še nadgrajevati svoje izobraţevalne sisteme, da
bodo bolj konkurenčne v EU. Italijanski izobraţevalni sistem spada v enega od tistih, ki je
v zadnjih letih pokazal največje napredovanje, predvsem kar se tiče doseganja rezultatov
med učenci in dijaki, kar je vidno tudi v primerjavi PISA-testa med drţavami. Res da se je
prej nahajala na zelo nizkem nivoju, pa je nekako dosegla svoj namen pri financiranju
izobraţevanja, saj je v opazovanem obdobju dosegla največje napredovanje. Kljub temu
bo potreben močan nacionalni interes, da bodo šolski sistem v Italiji še izboljšali, da bo
tako Italija kot drţava tudi na področju izobraţevanja bolj konkurenčna v Evropi.
Zadovoljstvo ob relativno dobrih rezultatih slovenskih učencev v naravoslovju in
matematiki kazijo nekoliko slabši rezultati v bralni pismenosti (po PISA 2009). V evropskih
drţavah se bralna pismenost nasploh poslabšuje. Na učni uspeh učencev vplivajo številni
dejavniki: sposobnosti, motivacija; druţina, značilnosti skupine, s katero se druţijo, šola,
njena organizacija, učitelji, šolska klima, vsebina izobraţevanja in učiteljevo znanje,
spretnosti, sposobnosti, odnos in ravnanje. Mednarodne raziskave o učnem uspehu
učencev PISA 2009 na splošno ugotavljajo, da je največji del razlik v znanju med učenci
treba pripisati dejavnikom, ki jih učenec prinese s sabo v šolo iz druţine in okolja. Od
dejavnikov, povezanih s šolo, pa imajo največji vpliv učitelji in njihovo poučevanje.
Prizadevanja šolske politike in povečana vlaganja naj bi bila zato usmerjena v
izenačevanje moţnosti in kakovostno pripravo učiteljev (Eurydice Slovenija, marec 2011).
Drţave se razlikujejo v prizadevanjih za to, kako izboljšati bralno pismenost svojih
učencev. Večinoma se strinjajo, da bi bilo treba veliko pozornosti nameniti izobraţevanju
učiteljev za to vlogo. V tem se Slovenija razlikuje od drugih evropskih, zlasti nordijskih
drţav. Slovenija je namreč ena redkih drţav v Evropi, ki učitelja maternega jezika ne
izobraţuje v okviru samostojnega pedagoškega študija na matični (pedagoški) fakulteti.
Bodoči učitelji slovenščine se izobraţujejo na humanistiki (na filozofskih fakultetah na
smereh slovenski jezik in knjiţevnost). Učitelji postanejo bolj po naključju, če si izberejo
skupino splošnih pedagoških predmetov med študijem slovenistike ali po njem. Motiv za
izbiro pedagoških predmetov je pogosteje povezan z ţeljo po izboljšanju moţnosti za
zaposlitev, manjkrat pa je to premišljena izbira ţivljenjskega poklica (po Eurydice
Slovenija, marec 2011).
Na osnovi ugotovitev lahko hipotezo, ki sem jo navedla uvodoma, deloma zavrţemo, saj
lahko vidimo, da Nemčija za izobraţevanje namenja dokaj nizek deleţ BDP, vendar pa na
področju PISA-testa dosega zelo dobre rezultate in jih skozi leta tudi izboljšuje. Hipotezo
pa lahko delno tudi potrdimo, saj Francija izobraţevanju namenja precej velik deleţ BDP
in ima tudi izobraţene drţavljane in dijake, ki na področju PISA-testa dosegajo vedno
boljše rezultate.
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6 POGLED V PRIHODNOST

Izobraţevanje ni samo obveznost otrok, da si pridobijo ţeleno izobrazbo, ampak je postalo
ţe način ţivljenja. V današnjem času je potrebno vedno več znanja nadgrajevati in
dopolnjevati. Pri tem je pomembna tudi vloga drţave, da z zagotavljanjem prostorov,
materialov in predvsem finančnih sredstev spodbuja izobraţevalne procese.
V letošnjem letu je drţava na področju izobraţevanja ţe naredila prvi korak, in sicer je
povečala proračunska sredstva, namenjena izobraţevanju in športu. Razlog za povečanje
teh sredstev je več upravičencev do štipendije. Sredstva so se povečala za kar 11,65 %
glede na oceno realizacije proračuna RS za leto 2010. Razlog za dodelitev večjega števila
štipendij pri Ministrstvu za delo druţino in socialne zadeve je tudi ta, da se bo z začetkom
veljave Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev uveljavilo tudi, da osebe, starejše
od 18 let, ne bodo več upravičene do otroškega dodatka, če pa bodo te osebe nadaljevale
šolanje, pa bodo upravičene do posameznih vrst štipendij (po MF in MDDZZ, 2011).
Slovenija bo morala povečati stopnjo aktivnosti, če bo hotela ostati konkurenčna drugim
drţavam EU. Delovno aktivnost bo morala povečati pri obeh spolih ter pri vseh
generacijah. Zlasti je pomembno, da bo v prihodnosti naredila večji korak pri zaposlovanju
mladih in starejših, ki ţe dolgo časa predstavljajo dve zelo teţko zaposljivi skupini, vsaka
zaradi svojih »pomanjkljivosti«.

6.1 ZAPOSLOVANJE MLADIH
Kot sem ţe prej omenila, je tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih drţavah zelo velik
problem zaposlovanje mladih, ki končajo izobraţevanje. Mladi zelo dolgo čakajo na svojo
prvo zaposlitev, glavni problem pri tem pa je, da nimajo delovnih izkušenj, delodajalci pa
za zapolnitev delovnega mesta iščejo nekoga, ki ţe pozna področje dela, za katerega
iščejo novo delovno silo. Poleg tega je problem tudi v preveč iskalcih zaposlitve s
področja naravoslovnih, znanstvenih in inţenirskih smeri ter premalo iskalcev s
kvalificiranimi poklici. Šolski sistem bo moral v prihodnosti na področju zaposlovanja
mladih narediti korak naprej. Poleg tega, da bo mladim nudil moţnost pridobivanja znanja
z najrazličnejših področij, bo moral mlade popeljati tudi na trg delovne sile. V šolski sistem
bi tako morali vpeljati več pridobivanja znanja na praktičnih primerih in celo več
praktičnega usposabljanja mladih v procesu izobraţevanja. Tako bodo mladi pridobili
teoretično znanje, ki ga bodo lahko uporabljali skupaj s praktičnim znanjem. Posledično pa
se bodo delodajalci tudi bolj zanimali za zaposlovanje mladega kadra, ker jim bo ta lahko
nudili tudi praktično znanje, ki si ga bo v času izobraţevanja pridobil.
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Pri zaposlovanju se mladi srečujejo tudi z drugimi problemi, ki so povezani predvsem s
tem, da jim delodajalci ponudijo le delo za določen čas, delo s skrajšanim delovnim časom
in podobno. Poleg tega pa se mladi najpogosteje zaposlijo v gostinskih in trgovskih
obratih za laţja dela. Pri tem nikakor ne morejo uporabljati svojega znanja in spretnosti, ki
so si jih pridobili v času izobraţevalnega procesa.
Mladi bi si morali ţe v času izobraţevanja pridobiti čim več delovnih izkušenj, ki bi jih
lahko uveljavljali ob iskanju prve zaposlitve. V večjem številu bi morali tudi iskati
ponudnike kadrovskega štipendiranja, ki nudi nekakšno moţnost zaposlitve po
dokončanem izobraţevanju. Poleg tega pa je vedno več mladih danes vključenih v
študentsko delo, ki bi ga morali smatrati bolj kot pridobivanje delovnih izkušenj in ne
samo kot pridobivanje zasluţka.
Direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Lučka Ţiţek pa meni, da je kljub krizi potrebno
poudariti, da delodajalci še vedno kaţejo zanimanje za zaposlovanje mladih predvsem
zaradi njihovih dodatnih, neformalnih znanj (računalništva, jezikov), sposobnosti
prilagajanja hitrim spremembam, sposobnosti in ţelje po dodatnem izobraţevanju, večje
mobilnosti in podobno. Teţko je napovedovati, kako bo v prihodnje, saj se razmere na
trgu dela zelo hitro spreminjajo. Velja pa, da se ţe sedaj, v času krize, mladi v povprečju
zaposlijo dvakrat hitreje kot drugi brezposelni (po Aktiv. si, 2011).

6.2 ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH
Tudi starejši spadajo v populacijo, ki za potrebe pridobivanja zaposlitve potrebuje dodatna
izobraţevanja, da se laţje vključuje na trg dela. Starejša generacija ima problem pridobiti
ustrezno zaposlitev, ker se razmere na trgu hitro spreminjajo, poleg tega pa je ţe skoraj
na vseh delovnih področjih potrebno poznavanje informacijske tehnologije, ki pa je
starejšim le malo poznana oziroma nekaterim popolnoma tuja. Tako delodajalci danes
zelo redko zaposlijo delavca, starejšega od petdeset let, navajajo pa najrazličnejše
razloge, bodisi nepoznavanje informacijske tehnologije, prenizko mobilnost in podobno.
Kljub temu pa ima ta skupina delavcev tudi določene prednosti, kot so dolgoletne izkušnje
na določenih področjih, ki bi jih morali delodajalci šteti v veliko prednost.
Starejši se bodo morali v prihodnosti vse bolj vključevati v procese vseţivljenjskega
učenja, drţava pa jim bo morala omogočati dostop do tega. Pri vseţivljenjskem učenju
namreč gre za vključevanje posameznika v procese stalne gradnje spretnosti in znanja v
celotnem ţivljenju posameznika. Pojavlja se skozi izkušnje, s katerimi se srečujejo v času
ţivljenjske dobe. Te izkušnje so lahko formalne (izobraţevanje, svetovanje, tutorstvo,
mentorstvo, pripravništvo, visokošolskega izobraţevanja, itd.) ali neformalne (izkušnje,
situacije, itd.).
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7 ZAKLJUČEK

Ţe med pripravo ter kasneje med pisanjem diplomskega dela sem ugotovila, da je javno
izobraţevanje eno izmed področij, ki mu je in mu bo potrebno posvečati veliko pozornosti.
Drţava nosi glavno vlogo pri delovanju celotnega sistema izobraţevanja,ki vključuje tudi
financiranje javnega izobraţevanja. Pomen financiranja izobraţevanja je, da drţava kot
rezultat dobi dobro izobraţene drţavljane, ki bodo konkurenčni tako na domačem kot na
tujem trgu delovne sile.
V prvem delu sem prikazala, da je področje financiranja izobraţevanja podprto z vrsto
zakoni in predpisi. Glavni med njimi so Ustava Republike Slovenije, Zakon o financiranju,
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja ter Deklaracija o človekovih
pravicah, ki je temeljna podlaga za Ustavo in za ostale zakone.
Slovenija ima kot nacionalno gospodarstvo ključno vlogo na področju izobraţevanja. Tako
kot tudi druge drţave si mora prizadevati, da drţavljanom nudi kakovostno izobraţevanje
in vsem pod enakimi pogoji. Naloga Slovenije kot drţave je v prvi vrsti nameniti potrebna
sredstva za izobraţevanje in hkrati poskrbeti, da se sredstva porabijo izključno za ta
namen. Skozi zgodovino se je v Sloveniji šolstvo seveda preoblikovalo na raven kakršno
poznamo danes.
V opisnem delu sem prikazala, da se sredstva za izobraţevanje nakazujejo iz drţavnega
proračuna Republike Slovenije, drţavni organi pa nadzorujejo porabo teh sredstev. Pri
porabnikih drţavnega proračuna ločimo med primernimi, sekundarnimi in terciarnimi
uporabniki. Mednje se finančna sredstva razporedijo glede na potrebe financiranja. Pri
tem ločimo med sredstvi drţavnega proračuna, sredstvi lokalnih skupnosti in sredstvi
proračuna Evropske unije, ki se namenjajo izobraţevanju. V Sloveniji se je višina sredstev,
namenjenih izobraţevanju, skozi leta spreminjala. Do leta 2007 so se proračunska
sredstva zmanjševala, medtem ko so se do leta 2009 postopoma spet zviševala in so tako
tega leta znašala 6,7 % BDP.
Glavni pomen in vloga financiranja izobraţevanja so končni rezultati, ki jih dobimo s
financiranjem izobraţevanja. S tem mislim na to, s kakšno izobrazbo zaključijo oziroma
kakšne rezultate dosegajo udeleţenci izobraţevanja ter kakšna je njihova stopnja
zaposljivosti. Doseganje rezultatov med dijaki in učenci tudi za področje izobraţevanja v
Sloveniji beleţi PISA-test. Z njim se preverja bralna, matematična in naravoslovna
pismenost. Slovenske dijakinje in dijaki ter nekaj učenk in učencev dosegajo v povprečju
dobre rezultate. Najšibkejši so v bralni pismenosti, kjer ne dosegajo povprečja OECD. Pri
matematični in naravoslovni pismenosti pa celo presegajo povprečje OECD. Problem v
Sloveniji je, da se je skozi opazovano obdobje stanje pri doseganju rezultatov na vseh
teh področjih poslabšalo. Za izboljšanje tega stanja bodo tako potrebne dodatne
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aktivnosti. Prikazala sem tudi deleţ izobraţenih v slovenski populaciji, ki je precej visok. V
šolskem letu 2009/10 je izobraţevanje končalo 24.229 dijakov in odraslih, od tega je bilo
20.100 dijakov. Stopnja zaposlenosti pa je zelo različna glede na stopnjo izobrazbe. Še
vedno velja pravilo, da imajo niţje izobraţeni tudi niţje zaposlitvene moţnosti in obratno.
Še vedno so teţko zaposljivi mladi po končanem študiju in tudi starejši. Za te kategorije
delavcev različne izobraţevalne ustanove organizirajo izobraţevalne tečaje, ki
posameznikom omogočajo vsaj začasno pridobitev zaposlitve v drugi stroki. To je
pomembno predvsem zato, ker ţivimo v času hitrih sprememb, ki se jim je treba hitro
prilagajati.
Primerjava med Slovenijo in izbranimi drţavami je pokazala, da je Slovenija kot ena
izmed nacionalnih gospodarstev primerljiva tudi z drugimi drţavami. V izbranih drţavah
EU področje izobraţevanja urejajo vsaka malo drugače. Tudi proračunski izdatki za
izobraţevanje so od drţave do drţave različno visoki. Francija je tako leta 2007 za
izobraţevanje porabila 5,6 %, Avstrija 5,4 %, Italija 4,3 %, Velika Britanija 5,4 %, in
Nemčija 4,5 % BDP.
Prikazala sem tudi primerljivost doseganja rezultatov s področij, ki jih zajema PISA-test.
Primerjava se mi je zdela pomembna predvsem zato, ker pokaţe, na kakšni ravni je
posamezna drţava in kje med njimi je Slovenija. Pri primerjanju izbranih drţav na
področju PISA-testa je Nemčija tako v naravoslovni, matematični in bralni pismenosti
dosegla najboljše rezultate. Takoj za njo se nahaja Francija, ki tudi kaţe precej dobre
rezultate. Italija je glede na to, da se je v začetku opazovanega obdobja nahajala zelo
nizko na lestvici, v opazovanem obdobju pokazala veliko napredovanje na vseh področjih
testiranja. Velika Britanija je ena izmed drţav, ki je na vseh področjih testiranja rahlo
nazadovala. Najbolj pa je v opazovanem obdobju nazadovala Avstrija, ki je pri vseh
testih doţivela velik padec. Med drţave, ki so v obdobju nazadovale, je tudi Slovenija, ki
je na vseh testiranjih dosegla slabše rezultate kot prejšnja leta, vendar pa se je ves čas
nahajala nekje na sredini med vsemi drţavami.
Hipotezo, ki sem jo navedla uvodoma, lahko deloma zavrţemo, saj Nemčija za
izobraţevanje namenja dokaj nizek deleţ BDP, na področju PISA-testa pa je dosegala
zelo dobre rezultate in jih skozi leta tudi izboljševala. Hipotezo pa lahko delno tudi
potrdimo, saj Francija izobraţevanju namenja precej velik deleţ BDP, poleg tega pa ima
izobraţene drţavljane in dijake, ki na področju PISA-testa dosegajo vedno boljše
rezultate.
Načrti za prihodnost se kaţejo v tem, da izobraţevanja ne smemo smatrati samo kot
obveznost otrok, ampak je postalo ţe način ţivljenja. Stalno izobraţevanje izhaja iz
stalnega in hitrega spreminjanja načina ţivljenja in potreb po delovni sili. Velik problem je
še vedno zaposlovanje mladih in starejših. To področje je eno izmed glavnih, ki mu bo
morala drţava namenjati vedno več pozornosti, da bo uspešno reševala to problematiko.
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