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PREDGOVOR

V gospodarskih razpravah, še zlasti ekonomsko-političnih, se glede izo-
braževanja podobno kot v primeru zdravstva praviloma omenja le stroške 
(izdatke za izobraževanje), kot da so rezultati samoumevni in neodvisni 
od sredstev, ki so porabljena v procesu izobraževanja. Tako je še posebno 
zadnjih nekaj let, ko se stanje v gospodarstvu in v javnih financah ureja 
praktično zgolj s stiskanjem trošenja države. Čeprav, seveda, tudi v izo-
braževanju nastaja velika dodana vrednost, ostaja »proizvodna« stran te 
dejavnosti večinoma spregledana, kot da primerjava vloženih sredstev in 
rezultatov ni ena od temeljnih značilnosti ekonomskega (ekonomsko-poli-
tičnega) presojanja dogajanja v gospodarstvu in državi. 

Pričujoča analiza skuša narediti korak naprej pri ovrednotenju stroškov 
sistema izobraževanja. Osredotoča se namreč na odvisnost dosežkov na 
posameznih stopnjah izobraževanja od ustreznih izdatkov oziroma pora-
bljenih sredstev, torej na učinkovitost sistema izobraževanja v Sloveniji. 
Odgovoriti skuša na dve ključni vprašanji. Prvič, kako učinkovit je sistem 
izobraževanja v Sloveniji glede na druge razvite države ali, natančneje, ka-
kšni so njegovi dosežki, če se upošteva obseg domačih (zasebnih) in javnih 
sredstev, ki so porabljena v procesu izobraževanja, v primerjavi z najboljšo 
prakso razvitih držav. In drugič, kakšne so razlike v razpoložljivih sred-
stvih in ustreznih dosežkih med posameznimi stopnjami izobraževanja, 
prav tako v primerjavi z drugimi razvitimi državami. 

Seveda so dosežki procesa izobraževanja zelo raznovrstni, mnogih med nji-
mi tudi ni mogoče izmeriti. Analiza se zato omejuje na tri temeljne – na 
kakovost znanja učencev in dijakov, na izenačenost kakovosti znanja ter na 
število mladih, vključenih v sistem izobraževanja. Ker se analiza osredotoča 
na primerjavo med izobraževalnimi procesi v različnih državah, je ugotav-
ljanje kakovosti znanja še dodatno skrčeno samo na primerjavo rezultatov, 
doseženih na mednarodnih preizkusih znanja (TIMMS in PISA), v četrtem 
razredu, ob koncu devetletke in ob koncu srednješolskega izobraževanja. Le 
tako je namreč mogoče opraviti korektno primerjavo med državami. Prav s 
tem razlogom so v analizi uporabljeni tudi izključno enotni viri podatkov. 
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Za vse stopnje izobraževalnega procesa sta praviloma analizirani stroškov-
na in tehnična učinkovitost. Pri prvi se presojajo dosežki sistema izobra-
ževanja glede na vloženi denar (javni in zasebni), medtem ko se pri dru-
gi dosežki primerjajo s (fizičnimi) sredstvi in pogoji dela, ki omogočajo 
proces izobraževanja. Pri pogojih dela gre, na primer, za opremljenost šol 
(dostopnost laboratorija, računalnika, interneta), za učne pogoje doma 
(dostopnost knjig, lastna soba), za intenzivnost izobraževalnega procesa 
(število ur predavanj, velikost razreda – število dijakov na učitelja) itd. Teh-
nična učinkovitost kaže »vmesno« učinkovitost, saj nanjo vplivajo poznej-
še odločitve, ko je denar za posamezne namene v procesu izobraževanja že 
razdeljen in so zato fizični pogoji izobraževalnega procesa že določeni. Se-
veda je tako pri stroškovni in še zlasti pri tehnični učinkovitosti poglavitni 
dejavnik, ki vpliva na učinkovitost, kakovost učiteljev. Vendar ta osrednji, 
zelo težko merljiv faktor procesa izobraževanja ni vključen med modelsko 
eksplicitno specificirane pogoje procesa izobraževanja. Prikazane relativne 
vrednosti učinkovitosti procesa izobraževanja zato v največji meri odseva-
jo prav relativno kakovost učiteljev v Sloveniji.

Rezultati opravljene analize kažejo, da je sistem izobraževanja v Sloveniji 
precej bolj učinkovit, kot je splošno prepričanje, saj je naša država (do kon-
ca srednješolskega izobraževanja) praviloma nad mediano razvitih držav 
in zaostaja za najboljšo prakso le-teh za približno pet odstotkov. Od četrte-
ga razreda osnovne šole do konca devetletke pa je Slovenija v samem vrhu 
najučinkovitejših držav.

Majhen zaostanek za najbolj učinkovitimi seveda pomeni, da je treba pri 
zmanjševanju sredstev, namenjenih izobraževanju, zelo dobro in pravoča-
sno presoditi, koliko je pri tem še »prostora« (če ga je sploh ostalo še kaj). 
V nasprotnem primeru lahko namreč nastanejo zelo dolgoročne posledi-
ce tako, kar se tiče kakovosti in izenačenosti znanja, kot tudi za enakost 
pri dostopu do izobraževanja. Še zlasti, ker so za dosežke v izobraževanju 
značilni »padajoči donosi«, histereza in velik časovni zamik med spremi-
njanjem vloženih sredstev in dosežki. Po eni strani bi bilo namreč potreb-
nih veliko dodatnih sredstev, da bi zmanjšali že zdaj majhen zaostanek za 
najbolj učinkovitimi državami, po drugi pa sistem izobraževanja lahko 
navkljub krčenju sredstev dolgo deluje s komaj opaznimi spremembami 
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v dosežkih, saj sta obseg sredstev in zato tudi status učiteljskega poklica 
ključna predvsem pri odločanju novih generacij mladih za vstop v učitelj-
ski poklic ter bistveno manj za naravo dela že aktivnih učiteljev.

Velimir Bole
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1 PREGLED REZULTATOV ŠTUDIJE

Cilj analize. Študija je osredotočena na primerjavo uspešnosti in upora-
bljenih resursov izobraževalnega sistema v Sloveniji in v razvitih državah. 
Manjši del analize se ukvarja z učinki specifičnih »nešolskih« faktorjev 
uspešnosti izobraževanja v Sloveniji.

Uspešnost različnih stopenj izobraževalnega sistema je ovrednotena gle-
de na resurse, ki so uporabljeni v izobraževalnem procesu. Zaostanek do-
sežkov posamezne države za dosežki najboljše prakse razvitih držav, pri 
enakih resursih, kot so uporabljeni v primerjani državi, kaže učinkovitost 
izobraževalnega procesa konkretne države. V študiji sta analizirani tehnič-
na in stroškovna učinkovitost predšolske vzgoje ter primarne, nižje sekun-
darne in višje sekundarne stopnje izobraževanja. Pri tehnični učinkovitosti 
je narejena primerjava uspešnosti izobraževanja v Sloveniji in razvitih dr-
žavah glede na fizične šolske in »nešolske« (domače) resurse, ki so upora-
bljeni v procesu izobraževanja. Pri stroškovni (finančni) učinkovitosti je 
primerjava ustrezne uspešnosti narejena glede na (kumulativno) vložena 
finančna sredstva, javna in zasebna.  

Viri podatkov in spremenljivke. Na vseh analiziranih stopnjah izobra-
ževanja je uspešnost izobraževanja praviloma izražena z uspehom na 
mednarodnih primerjavah znanja ustreznih kohort učencev in dijakov. 
Na predšolski in primarni stopnji izobraževanja je uspešnost izražena z 
uspehom na mednarodnem preizkusu znanja TIMSS1 oziroma PIRLS2 leta 
2011. Na nižji sekundarni stopnji so uporabljeni rezultati – uspeh na med-
narodni primerjavi znanja petnajstletnikov PISA 20123, medtem ko analiza 
učinkovitosti višje sekundarne stopnje izobraževanja sloni na podatkih o 

1 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).
2 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS).
3 Programme for international student assesment (PISA).
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uspehu na mednarodni primerjavi znanja TIMSS advanced leta 2008.4 Za-
radi omejitev v stopinjah prostosti je le v enem primeru kriterij uspešnosti 
dodatno razširjen z dostopnostjo izobraževanja.

Vhodne spremenljivke za fizične resurse so v načelu izbrane tako, da ob-
segajo osnovne v teoriji sprejete skupine faktorjev – značilnosti uspešnosti 
izobraževalnega procesa. Tako so izbrane spremenljivke, ki kažejo »šolske 
faktorje«, kot so velikost razreda oziroma »gostota« učiteljev (povprečno 
število učencev na učitelja) ter tehnična opremljenost šol, dalje spremen-
ljivke, ki kažejo ekonomsko-socialni in kulturni status staršev (vključno 
domače fizične resurse), in končno spremenljivke, ki obsegajo družinske 
značilnosti, predvsem priseljensko naravo družine, jezik, ki ga govorijo 
doma, ter strukturo družine. Vhodne spremenljivke finančnih resursov 
obsegajo javne (diskontirane kumulativne) izdatke za učenca ali dijaka 
analizirane stopnje izobraževanja (v dolarjih, popravljenih za kupno moč) 
ter indikatorje zasebnih – domačih finančnih sredstev. Zaradi omejitev v 
stopinjah prostosti in dostopnosti podatkov je praviloma izbrana le po ena 
spremenljivka iz vsake grupe faktorjev – spremenljivk. 

Kakovost učiteljev kot eden od ključnih faktorjev uspešnosti izobraževanja 
je vsebovana (se kaže) v ocenjeni učinkovitosti, zato ni posebej specificirana. 

Metoda ocene. Učinkovitost izobraževalnega procesa je na vseh stopnjah 
ocenjena z DEA outputnim modelom. Razen podatkov iz podatkovnih 
zbirk, ki so nastale ob omenjenih mednarodnih primerjavah znanja, so 
uporabljeni še podatki iz baz podatkov Organizacije za ekonomsko sode-
lovanje in razvoj (OECD), UNICEF-a in Statističnega urada RS (SURS). 
Ker so te baze podatkov pomanjkljive tudi za razvite države, je pri oceni 
za vsako stopnjo upoštevanih toliko razvitih držav, kolikor jih je imelo po-
polne podatke. Zaradi tega so ocene učinkovitosti (velikosti zaostajanja za 
dosegljivo mejo) v načelu bolj natančne od rangov učinkovitosti.  

4 Preverjanja znanja določajo segmentacijo izobraževalnega procesa, ki se lahko analizira. 
Ker ta ne sledi stopnjam, na katere je institucionalno razdeljen izobraževalni proces v Slo-
veniji, se v analizi uporabljajo naslednje pogojne oznake za analizirane segmente izobra-
ževalnega procesa: predšolska vzgoja (do šole), primarna stopnja (od prvega do četrtlega 
razreda devetletke), nižja sekudnarna stopnja (od četrtega razreda do konca devetletke) ter 
višja sekundarna stopnja (od konca devetletke do konca srednje šole). 
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Učinkovitost predšolske vzgoje (izobraževanja).5 Uspešnost predšolske 
vzgoje je merjena posredno, s pomočjo dosežene uspešnosti otrok na pri-
marni stopnji izobraževanja. Uspeh učencev (na mednarodnem preizku-
su znanja za primarno stopnjo izobraževanja), ki so obiskovali predšol-
sko vzgojo, je primerjan z ustreznim uspehom učencev, ki niso obiskovali 
predšolske vzgoje. Kvocient obeh vrednosti predstavlja indikator uspešno-
sti predšolske vzgoje (izobraževanja), ki je uporabljen v analizi.  

Povprečni učinek predšolske vzgoje v Sloveniji opazno zaostaja za median-
skimi vrednostmi v razvitih državah, čeprav je čas predšolske vzgoje pri-
bližno enak kot v medianskih razvitih državah, vložena finančna sredstva 
pa višja. Proces predšolske vzgoje v Sloveniji zaostaja za najboljšo prakso 
razvitih držav za 17 do 19 %. Po zaostanku za najboljšo prakso razvitih dr-
žav je Slovenija na koncu šestega do sedmega decila.

Da bi natančneje razjasnili razloge neučinkovitosti, je uspešnost predšol-
ske vzgoje ocenjena na opisani način tudi za nekatere segmente otrok, de-
finirane z »družinskimi« značilnostmi: ocenjena je samo za otroke staršev, 
ki imajo nizko (osnovnošolsko) izobrazbo, otroke priseljencev v prvem ko-
lenu ter za otroke družin prvega oziroma tretjega dohodkovnega kvartila.  

Relativna uspešnost (glede na razvite države) predšolske vzgoje (izobra-
ževanja) otrok priseljencev in še zlasti otrok staršev z nizko izobrazbo 
drastično odstopa od relativne uspešnosti celotne populacije. Predšolska 
vzgoja poveča uspeh teh otrok na koncu primarne stopnje izobraževanja 
tudi do 36 % v primerjavi z otroki, ki niso vključeni v predšolski proces, 
njihovi starši pa imajo prav tako le osnovno izobrazbo! Ustrezni učinek 
močno odstopa od povprečja populacije tudi v razvitih državah (na primer 
v Nemčiji), vendar je razlika nekajkrat manjša kot v Sloveniji. Predšolski 
izobraževalni proces je za takšen segment učencev v Sloveniji verjetno bi-
stveno bolj učinkovit kot za celotno populacijo otrok iste kohorte. Zaostaja-
nje Slovenije v učinkovitosti izobraževalnega procesa na predšolski stopnji 
za medianskimi razvitimi državami, ki jo kaže analiza celotne populacije, 

5 Da bi opozorili, da so analizirani dosežki skrčeni samo na znanje iz bralne pismenosti, na-
ravoslovja in matematike, se v analizi poleg termina predšolska vzgoja pogosto uporabljata 
oznaki predšolska vzgoja in izobraževanje oziroma predšolska vzgoja (izobraževanje). 
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je torej lahko posledica ali sistemsko neustreznega vstopa otrok v proces 
predšolske vzgoje ali metodološko neustreznega upoštevanja ekonomsko-
-socialnega statusa in družinskih karakteristik pri vzorčenju učencev in 
dijakov za mednarodni preizkus znanja ali pa dejansko manjšega (v pri-
merjavi z mediano razvitih držav) deleža učencev in dijakov z inferiornim 
ekonomsko-socialnim statusom oziroma družinskimi karakteristikami, 
ki so posledica večje ekonomsko-socialne homogenosti v Sloveniji (zelo 
nizkega Ginijevega koeficienta). Namen študije in še zlasti nedostopnost 
podatkov ne omogočajo narediti dokončnega izbora med alternativami.        

Učinkovitost primarne stopnje izobraževanja. Učenci iz medianskih raz-
vitih držav presegajo vrstnike iz Slovenije po uspešnosti na mednarodnem 
preizkusu znanja za manj kot 1 %. Tudi po izenačenosti uspeha je Slovenija 
na mediani razvitih držav. Seveda pa učinkovitost izobraževalnega procesa 
pokaže šele modelska primerjava uspešnosti in porabljenih resursov v Slo-
veniji in razvitih državah. 

Po tehnični učinkovitosti primarne stopnje izobraževanja je Slovenija tako 
pri matematiki kot pri skupnem uspehu na sami meji učinkovitosti; torej 
tudi najboljša praksa razvitih držav ne bi omogočila Sloveniji, z danimi 
resursi, doseči višje uspešnosti na mednarodnem preizkusu znanja, kot jo 
dejansko dosega. 

Stroškovna učinkovitost Slovenije je nižja od tehnične, finančni resursi, 
vloženi v primarno stopnjo izobraževanja, so torej uporabljeni manj učin-
kovito od fizičnih. Če se uspešnost učencev in dijakov meri z oceno pri 
matematiki, Slovenija zaostaja po stroškovni učinkovitosti na primarni 
stopnji izobraževanja za najboljšo prakso razvitih držav za 6.4 %, medtem 
ko je zaostanek za najboljšo prakso le 4.4 %, če se uspešnost učencev in 
dijakov meri s skupno oceno (povprečjem matematike, naravoslovja in 
jezika). Navkljub majhnemu zaostajanju v učinkovitosti je Slovenija po 
stroškovni učinkovitosti izobraževalnega procesa na primarni stopnji le na 
mediani razvitih držav, če je merjena z uspešnostjo pri matematiki, in na 
koncu tretjega decila razvitih držav, če je merjena z uspešnostjo pri vseh 
predmetih skupno (s povprečjem uspeha iz matematike, naravoslovja in 
jezika). 
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Učinkovitost nižje sekundarne stopnje izobraževanja. Učenci in dijaki 
iz Slovenije so na mednarodnem preizkusu znanja PISA po uspešnosti iz 
matematike in skupni uspešnosti (povprečju matematike, naravoslovja in 
jezika) nekoliko presegli uspešnost šolarjev medianskih razvitih držav. 
Tudi izenačenost učencev in dijakov iz Slovenije je bila nekaj višja kot na 
mediani razvitih držav. 

Navkljub majhnemu preseganju medianske uspešnosti modelska analiza 
kaže, da je učinkovitost Slovenije nadpovprečna, in to ne glede na to, kako se 
meri uspešnost na preizkusih znanja, torej s skupnim uspehom (povprečjem 
matematike, naravoslovja in jezika) ali z uspehom pri matematiki. Tehnična 
učinkovitost izobraževalnega procesa na nižji sekundarni stopnji v Sloveniji 
namreč zaostaja za najboljšo prakso razvitih držav za le 1.2 %. Približno 25 do 
30 % razvitih držav je tehnično bolj učinkovitih od Slovenije, navkljub njeni 
visoki učinkovitosti. Koncentracija razvitih držav po tehnični učinkovitosti 
je namreč velika, saj tehnična neučinkovitost (zaostajanje za mejo najboljše 
prakse) prvega kvartila najmanj učinkovitih razvitih držav ne dosega niti 6 %! 

Stroškovna učinkovitost izobraževalnega procesa do konca devetletke je v 
Sloveniji še višja od njene tehnične učinkovitosti, saj pri dejansko doseže-
nih stroških izobraževalnega procesa zaostaja po uspehu (tako pri mate-
matiki kot skupno) za najboljšo prakso razvitih držav le za približno 0.7 %. 
Slovenija je po stroškovni učinkovitosti približno v drugi polovici tretjega 
decila najbolj učinkovitih razvitih držav! Saj je tudi pri stroškovni učinko-
vitosti koncentracija razvitih držav velika, približno istega reda velikosti 
kot pri tehnični učinkovitosti. 

Učinkovitost višje sekundarne stopnje izobraževanja. Na višji stopnji 
sekundarnega izobraževanja je bila Slovenija na mednarodnem preizku-
su znanja (TIMSS advanced 2008) po uspehu pri matematiki na mediani, 
pri naravoslovju pa na tretjem kvartilu, torej med prvo četrtino najboljših 
držav vzorca najboljše prakse. Disperzija uspešnosti držav iz vzorca je bila 
velika, še zlasti pri matematiki. 

Napredni TIMSS ne obsega preizkusa iz jezika, zato je učinkovitost analizi-
rana le za matematiko in naravoslovje. Če se uspešnost meri z matematiko, 
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Slovenija konec sekundarnega izobraževanja zaostaja po tehnični učinko-
vitosti izobraževanja za državami najboljše prakse za 15 % in je na koncu 
četrtega decila držav najboljše prakse. Po drugi strani pa Slovenija na isti 
stopnji izobraževalnega procesa generira znanje naravoslovja, ki pri razpo-
ložljivih resursih dosega najboljšo prakso analiziranih držav! 

Podatki o izdatkih za izobraževanje vzorca držav najboljše prakse ne omo-
gočajo modelske ocene stroškovne učinkovitosti, saj na ustreznem med-
narodnem preizkusu znanja že sicer sodeluje bistveno manj držav kot na 
mednarodnih preizkusih nižjih stopenj izobraževanja. Modelsko neobde-
lani podatki sicer kažejo zadovoljivo obvladovanje stroškov v Sloveniji. V 
skupini razvitih držav, ki obsega Italijo, Švedsko, Norveško, Nizozemsko in 
Slovenijo, le Nizozemska – in še to samo pri matematiki – presega Slove-
nijo po tehnični učinkovitosti na višji sekundarni stopnji izobraževalnega 
procesa. Istočasno pa so kumulativni (diskontirani in popravljeni za kupno 
moč) stroški ustreznega izobraževalnega procesa v Sloveniji bistveno nižji 
od nizozemskih, opazno nižji so tudi od vseh drugih omenjenih razvitih 
držav, ki sicer zaostajajo za Slovenijo po tehnični učinkovitosti višje sekun-
darne stopnje izobraževalnega procesa. 

»Nešolski« faktorji izobraževanja in učinkovitost. Analiza se ukvarja 
tudi z učinki specifičnih »nešolskih« faktorjev uspešnosti izobraževanja 
v Sloveniji. Običajno se ključni »nešolski« faktorji, značilnosti izobraže-
valnega procesa delijo v dve skupini, v značilnosti ekonomsko-socialnega 
statusa dijaka in družinske značilnosti. Prvi obsegajo izobrazbo staršev, 
zaposlitveni status staršev in kulturne značilnosti družine. Družinske zna-
čilnosti pa obsegajo jezik, ki ga govorijo v domačem okolju, če se razlikuje 
od jezika, ki ga govorijo v šoli, dalje, priseljenski status družinskih članov 
ter strukturo družine. Študija se je omejila na analizo družinskih značilno-
sti, medtem ko od ekonomsko-socialnih faktorjev analizira le ekonomski 
status. Dodatno pa je pregledala še potencialne učinke mikro okolja (»re-
gionalnih« nešolskih faktorjev) na uspešnost izobraževanja. 

Analiza »nešolskih« faktorjev izobraževanja je narejena za primarno ter 
nižjo sekundarno stopnjo izobraževanja na vzorcu klastrov slovenskih šol. 
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Učinkovitost primarne stopnje izobraževalnega procesa je negativno odvi-
sna od treh »nešolskih« faktorjev, deleža otrok revnejšega prebivalstva, de-
leža otrok priseljencev in visoke zaposlenosti glede na populacijo šolarjev.

Na nižji sekundarni stopnji izobraževanja vpliv družinskih značilnosti pri-
seljenosti, ki je opazno prisoten na primarni stopnji, praktično že popolno-
ma izgine. Prevladuje samo še vpliv ekonomsko-socialnega in kulturnega 
statusa staršev. V nasprotju s primarno stopnjo je opazno velik tudi učinek 
»regionalnih« faktorjev; velikost in ekonomska moč kraja šolanja namreč 
statistično značilno povečujeta učinkovitost izobraževalnega procesa. Če 
že kaj, potem empirična evidenca na primarni stopnji izobraževanja kaže 
prej obratno!  
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2 POSTOPEK OCENJEVANJA UČINKOVITOSTI 
IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

Spremenljivke in model. V študiji je ovrednotena učinkovitost izobraževal-
nega procesa v Sloveniji glede na večji vzorec (predvsem razvitih) držav, ki 
določa najboljšo prakso. Učinkovitost je analizirana za štiri stopnje izobraže-
valnega procesa. Za predšolsko vzgojo (izobraževanje), dalje za primarno, za 
nižjo sekundarno ter za višjo sekundarno stopnjo izobraževalnega procesa. 

Analizirani sta tehnična in stroškovna učinkovitost izobraževalnega pro-
cesa. Pri eni in drugi so dosežki – uspešnost izobraževalnega procesa defi-
nirani z istimi spremenljivkami, namreč z višino in izenačenostjo uspeha 
na mednarodnem preizkusu znanja ter spremenljivko participacije v pro-
cesu izobraževanja, natančneje, z deležem ustrezne kohorte otrok, ki sode-
lujejo na analizirani stopnji izobraževalnega procesa. Razlika med oceno 
tehnične in stroškovne učinkovitosti je v obravnavi vhodnih spremenljivk 
– resursov, ki so uporabljeni v izobraževalnem procesu. 

Pri tehnični učinkovitosti je ocenjeno (potencialno) zaostajanje dosežkov 
izobraževalnega procesa Slovenije za državami najboljše prakse v prime-
ru, če bi te države razpolagale z enakimi fizičnimi resursi izobraževalnega 
procesa kot Slovenija. Pri tem med fizične resurse štejejo tako javni kot 
zasebni (domači) resursi, ki omogočajo učencem in dijakom sodelovati 
v izobraževalnem procesu. Gre za spremenljivke, kot so velikost razreda 
oziroma število učencev ali dijakov na učitelja, dalje opremljenost šole z 
laboratorijem, dostopnost do računalnika in interneta, velikost (šolske ali 
domače) knjižnice ipd. Zaradi majhnega vzorca držav so izbrane le tipične 
spremenljivke posameznih skupin faktorjev. 

Analiza stroškovne učinkovitosti je usmerjena v oceno zaostajanja dosež-
kov izobraževalnega procesa Slovenije za državami najboljše prakse v hi-
potetičnem primeru, če bi slednje trošile za izobraževanje enake finančne 
resurse kot Slovenija. Pri tem so kot finančni resursi upoštevani vsi javni 
izdatki v času šolanja od predšolske stopnje do konkretno analizirane sto-
pnje izobraževalnega procesa ter tudi potencialni domači finančni viri. 
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Izbor vhodnih spremenljivk (resursov) je narejen na osnovi preliminarne 
analize dostopnosti podatkov in razpoložljive teoretične evidence o poten-
cialnih učinkih posameznih spremenljivk na uspešnost procesa izobra-
ževanja. V teoriji je praviloma sprejeto, da na uspešnost izobraževalnega 
procesa vplivajo tako »šolski« kot »nešolski« faktorji. Med prve se uvršča 
predvsem kakovost učiteljev, pa tudi velikost razreda (število učencev ali 
dijakov na učitelja) in opremljenost šole. Med »nešolske« faktorje pa se 
uvrščajo značilnosti socialno-ekonomskega in kulturnega statusa družine 
(izobrazba staršev, njihov zaposlitveni status, itd.), druge značilnosti dru-
žine (materni jezik otrok, struktura družine ipd) ter domači (fizični) izo-
braževalni resursi.6 

V modelih tehnične učinkovitosti so tako med vhodne spremenljivke, po-
leg spremenljivk »gostote« učiteljev (povprečnega razmerja učitelj/učenec) 
ali velikosti razreda, uvrščene še po ena spremenljivka, ki ilustrira zna-
čilnosti (opremljenost – obseg resursov) šole, in ena, ki kaže značilnosti 
(obseg resursov) domačega okolja. 

Pri modelih stroškovne učinkovitosti so med vhodnimi spremenljivkami 
praviloma (javni) izdatki za dijaka kumulativno od predšolske vzgoje do 
konkretno analizirane stopnje izobraževalnega procesa ter spremenljivka, 
ki kaže ekonomsko-socialni status ali pa samo ekonomski status družine. 

Ker tuja strokovna literatura ne kaže, da bi formalne značilnosti učite-
ljev (stopnja izobrazbe in izkušnje) lahko bile dober indikator učiteljeve 
kvalitete,7 in ker razpoložljivo število držav s popolnimi podatki praviloma 
ne omogoča vključevanja večjega števila dodatnih vhodnih spremenljivk, 
vpliv kvalitete učiteljev ni eksplicitno specificiran v modelu s pomočjo ve-
čjega števila pomožnih spremenljivk (značilnosti učiteljev). Zato je v oce-
njenih modelih vpliv kvalitete učiteljev (skupaj z učinki potencialnih dru-
gih, predvsem upravljavlskih faktorjev) obsežen neposredno z velikostjo 
ocenjene učinkovitosti. 

6 Glej, na primer, Coleman in drugi (1966), Sutherland (2007), Hanushek (2007) ali Hamp-
den in drugi (2006). 

7 Glej, na primer, Rivkin in drugi (2005) ali Hanushek (2010).
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Ocena učinkovitosti je narejena z DEA modelom.8 Mednarodni preizkusi 
znanja (TIMSS in PISA), katerih rezultati so uporabljeni v tej analizi kot 
merilo mednarodno primerljive uspešnosti, so doslej praviloma izvedeni v 
razdobjih 5 let. Zato ocena učinkovitosti ni narejena na panelnih podatkih, 
temveč samo na presečnih podatkih zadnjega leta, za katero so dostopni re-
zultati preizkusov – gre torej za podatke preizkusa TIMSS za leti 2011 in 2008 
ter preizkusa PISA za leto 2012. Alternativna metoda ocenjevanja učinkovi-
tosti SFA9 ni prišla v poštev zaradi večdimenzionalnosti funkcije uspešnosti 
(kriterija uspešnosti) izobraževalnega procesa, saj je na vseh analiziranih 
stopnjah izobraževalnega procesa uspešnost izobraževalnega procesa defi-
nirana z več spremenljivkami. Dodatna prednost DEA modela je tudi večja 
robustnost na majhno število enot v vzorcu, ki določa najboljšo prakso. Pri 
nekaterih analiziranih stopnjah izobraževalnega procesa (še zlasti pri višji 
sekundarni stopnji) je namreč velikost vzorca držav s kompletnimi podatki 
relativno majhna (omejena le na slabo polovico razvitih držav OECD). 

Podatki in viri. Empirično evidenco, ki je uporabljena v analizi, lahko raz-
delimo po naravi virov podatkov v dva dela. Prvi del evidence izvira iz 
urejenih podatkovnih zbirk organizacij OECD in UNESCO, ki se redno 
osvežujejo. Gre za podatke – spremenljivke izobraževalnega procesa po-
sameznih držav, ki so definirani in zbrani na objektiven in standardizi-
ran (enovit) način neodvisno od namena – nadaljnje uporabe. Takšni so, 
na primer, podatki o izdatkih za učenca ali dijaka na posamezni stopnji 
izobraževalnega procesa, dalje podatki o vpisu na posamezni stopnji iz-
obraževalnega procesa ter podatki o velikosti razreda oziroma podatki o 
številu učencev ali dijakov, ki jih v povprečju pokriva en učitelj, prav tako 
po stopnjah izobraževalnega procesa. 

Meddržavne razlike za spremenljivke iz te (prve) skupine so dokumentira-
ne v posebni točki, ločeno od analize učinkovitosti specifičnih stopenj iz-
obraževalnega procesa. Prikazane so vrednosti spremenljivk za povprečja 
držav, za prvi, drugi in tretji kvartil analiziranih držav ter za Slovenijo za 
vsako stopnjo izobraževalnega procesa posebej. 

8 »Data envelopment analysis«, glej, na primer, Zhu (2005). Kratek, zelo poenostavljen pov-
zetek logike DEA modeliranja je prikazan v dodatku.

9 »Stochastic frontier analysis«, glej, na primer, Kumbhakar (2003).
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Druga skupina spremenljivk je konstruirana s pomočjo podatkov, ki so 
pridobljeni v okviru specifičnih (analiziranih) mednarodnih preizkusov 
znanja. Gre za enkratne, nestandardizirane posnetke stanja, ki se praviloma 
ne osvežujejo. Uporabnost teh spremenljivk je zato omejena s potrebami 
konkretnega preizkusa znanja, še zlasti, ker so pogosto anketnega izvora 
in le ordinalne, če ne celo samo kategorialne narave. Takšne spremenljiv-
ke so, na primer, ekonomsko-socialni status domačega okolja,10 družinske 
značilnosti, dostopnost računalnika (interneta) doma ali v šoli, dostopnost 
laboratorija v šoli, velikost šolske knjižnice ipd. 

Spremenljivke iz te (druge) skupine so dokumentirane v okviru analize 
konkretne stopnje izobraževalnega procesa, saj se njihove vrednosti na-
našajo praviloma samo na dijake, ki so opravljali ustrezen mednarodni 
preizkus. Tudi v tem primeru so prikazane le vrednosti najbolj osnovnih 
statistik, namreč povprečna vrednost, prvi, drugi in tretji kvartil ter ustre-
zna vrednost za Slovenijo. 

Vse modelske spremenljivke se praviloma nanašajo na leto, v katerem je 
opravljen mednarodni preizkus znanja; izjema je le spremenljivka izdatki 
za šolanje učenca ali dijaka. Ta spremenljivka namreč kaže kumulativne, 
diskontirane (javne) izdatke izobraževalnega procesa za posameznika od 
predšolske vzgoje do konkretno analizirane stopnje izobraževalnega pro-
cesa. Tako so, na primer, v primeru analize učinkovitosti izobraževalnega 
procesa na nižji sekundarni stopnji, kumulativni izdatki za učenca izraču-
nani tako, da so sešteti izdatki za predšolsko vzgojo v letih 2001 in 2002, iz-
datki za primarno stopnjo izobraževalnega procesa v razdobju od leta 2003 
do 2006 ter izdatki za nižjo sekundarno stopnjo izobraževalnega procesa v 
razdobju od leta 2007 do 2011. Vse vrednosti so v dolarjih, popravljenih za 
razlike v kupni moči med državami. Pri računanju je uporabljen časovni 
diskontni faktor 1.02.

10 Spremenljivka socialno-ekonomskega statusa obsega podatke o dostopnosti knjig v doma-
čem okolju (velikost domače knjižnice), dalje podatke o izobrazbi in tudi podatke o zapo-
slenosti staršev. Spremenljivke družinskih karakteristik obsegajo podatke o jeziku, ki ga 
otroci govorijo v domačem okolju, podatke o strukturi družine, o potencialnem priseljen-
skem statusu staršev in podatke o premoženjskem oziroma dohodkovnem stanju družine. 
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Na mednarodnih preizkusih PISA in TIMSS sodeluje veliko držav, vendar 
podatki praviloma niso dostopni za vse. Pri posameznih državah lahko 
manjkajo ali anketni odgovori učencev oziroma dijakov ali (in) staršev 
ali (in) šole. Precej držav tudi ni pokritih v podatkovnih zbirkah OECD 
in UNICEF. Zato so modeli učinkovitosti za konkretno stopnjo izobraže-
valnega procesa ocenjeni na vzorcu držav, za katere so dostopni podatki 
za vse modelske spremenljivke, z modelom ocenjene učinkovitosti pa so 
prikazane samo za razvite države. V Tabeli 9.1 so prikazane vse države, 
ki so upoštevane pri ocenjevanju učinkovitosti na vsaki konkretni stopnji 
izobraževalnega procesa, kot tudi vse države, ki so v tej analizi upoštevane 
kot razvite države.
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3 STANDARDIZIRANA EMPIRIČNA EVIDENCA O 
IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

Izdatki. Podatki o izdatkih na učenca ali dijaka so zbrani iz podatkovnih 
zbirk OECD in UNICEF. Vrednosti za 2011 so prikazane v Tabeli 3.1. Pri-
kazani izdatki obsegajo stroške vseh storitev izobraževalnega procesa, torej 
stroške osrednjih izobraževalnih storitev, dodatnih storitev institucij (pre-
hrana, prevoz, bivanje ipd.) ter stroške raziskav in razvoja. Prikazane so 
vrednosti za štiri stopnje izobraževalnega procesa. Vrednosti so v dolarjih, 
vendar so, zaradi primerljivosti med državami, preračunane v enote kupne 
moči. Prikazane so vrednosti za povprečje in za tri kvartile držav OECD 
ter za Slovenijo. Na slikah 3.1–3.4 so ustrezne distribucije enotnih stroškov 
izobraževalnega procesa natančneje dokumentirane. 

Na dlani je, da so izdatki na posameznega otroka v Sloveniji za predšolske 
otroke in otroke primarnega izobraževanja relativno visoki glede na raz-
vite države. V obeh skupinah je Slovenija v prvi tretjini držav z najvišjimi 
izdatki. Na nižji sekundarni stopnji so izdatki na učenca v Slovenji sicer še 
vedno višji od medianskih izdatkov v razvitih državah, vendar relativno 
opazno nižji kot pri učencih na primarni stopnji.11 Še nižji so izdatki za 
dijaka ali študenta na srednješolskina višji stopnji sekundarnega in še zlasti 
terciarnega izobraževanja. Slovenija v obeh primerih že krepko zaostaja za 
mediano držav OECD; pri študentih na terciarni stopnji je Slovenija de-
jansko le malo nad najnižjim kvartilom razvitih držav. Slike 3.1–3.4 kažejo, 
da so porazdelitve enotnih stroškov izobraževanja, z izjemo sekundarnega, 
pristrane v desno. Posamezne razvite države torej po izdatkih za šolanje 
odstopajo opazno navzgor. Zato je, kot referenca – za primerjavo, media-
na bolj primerna od povprečne vrednosti. Disperzija porazdelitve izdatkov 
(kvartilni razmik) se sistematično povečuje z višino stopnje izobraževanja. 

Izdatki za izobraževalni proces posameznega učenca ali dijaka so se v za-
dnjih letih zelo spremenili, absolutno in relativno glede na razvite države. 
Od 1999 do leta 2005 so bili približno konstantni relativno glede na države  
 
11 V tabeli in slikah so prikazani izdatki le za sekundarno stopnjo skupno. 
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OECD. Od 2005 do krize, torej v času hitrega naraščanja trošenja države, 
so se izdatki na učenca ali dijaka v Sloveniji glede na razvite države precej 
povečali, medtem ko so po začetku krize ostali relativno nespremenjeni 
oziroma se malo zmanjšali. Spreminjanje dinamike kaže Slika 3.5, med-
tem ko so na Slikah 3.6–3.10 prikazani absolutni zneski letnih izdatkov na 
učenca ali dijaka v obdobju 1999–2012.12 Izdatki so v dolarjih, popravljeni 
za kupno moč.13 

Slika 3.5 nazorno kaže, da so se od leta 2005 pa do krize stroški izobraževalne-
ga procesa na dijaka povečevali precej hitreje od mediane držav OECD, med-
tem ko so po krizi pa do leta 2010 ohranjali nespremenjeno vrednost (nara-
ščali so počasneje kot v 1. kvartilu držav OECD), zatem pa so začeli zaostajati 
tudi v ravni – nominalno padati. Konec razdobja (2012) so bili relativno na 
istem mestu (glede na 2005) kot v prvi četrtini držav OECD z najpočasnejšim 
naraščanjem izdatkov na učenca ali dijaka v analiziranem razdobju. 

Slike 3.6–3.10 kažejo, da so stroški vzgoje predšolskih otrok in, še posebno, 
učencev v primarnem izobraževanju v obdobju po letu 1999 močno rela-
tivno porasli glede na razvite države, navkljub (relativno majhnemu) zao-
stajanju po 2010. Eni in drugi so bili v prvih letih tega stoletja približno na 
mediani razvitih držav, potem so po letu 2005 relativno močno porasli. Še 
zlasti močno so se povečali izdatki na dijaka v primarnem izobraževalnem 
procesu, saj so tik pred krizo praktično dosegli vrednosti v tretjem kvartilu 
razvitih držav. V zadnjih letih so eni in drugi sicer malo zaostali, vendar so 
še vedno (glede na leto 2005) precej višje kot v primerljivih državah OECD.  

Vpis. Obseg vpisa kaže enakost v dostopu do izobraževalnega procesa, kar 
je eden od treh kriterijev uspešnosti izobraževalnega procesa v tej anali-
zi. Seveda pa, po drugi strani, obseg vpisa pomembno vpliva na finančna 
sredstva, potrebna za izobraževalni proces, kot enega od ključnih vložkov v 
izobraževalni proces. Zato je vpis ena od pomembnih spremenljivk mode-
la učinkovitosti izobraževalnega procesa, ki je uporabljen v nadaljevanju. 
V tej točki je ilustrirana velikost vpisa v Sloveniji relativno glede na razvite 
države OECD.

12 Podatki za 2012 so še začasni.
13 Dolarji, popravljeni za razlike v kupni moči (PPP dolarji).
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V Tabeli 3.2 je prikazana stopnja vpisa kohort mladih, ki ustrezajo pred-
šolski, skupno primarni in nižji sekundarni, višji sekundarni ter terciarni 
stopnji izobraževanja. Vrednosti so prikazane v odstotkih ustrezne kohorte 
mladostnikov v posamezni državi. Prikazani sta povprečna in medianska 
vrednost ter prvi in zadnji kvartil stopnje vpisa za razvite države OECD 
v letu 2012. V zadnji vrstici pa so nanizane vrednosti za Slovenijo. Bolj 
nazorno je porazdelitev stopnje vpisa pri razvitih državah ilustrirana na 
slikah 3.11–3.14. 

Na dlani je, da je stopnja vpisa do konca sekundarne stopnje izobraževal-
nega procesa v razvitih državah zelo visoka. Celo pri predšolski vzgoji prvi 
kvartil razvitih držav z najnižjim vpisom še vedno presega 63-odstotni vpis. 
Vendar je porazdelitev močno pristrana v levo, kot kaže Slika 3.11. Obstaja 
precej držav (na primer, Švica), ki imajo v izobraževalnem procesu majhen 
del otrok od 4 do 5 let. V Sloveniji je vpis v predšolsko vzgojo (87 %) višji 
tako od povprečja kot od mediane razvitih držav. 

Na primarni stopnji oziroma nižji sekundarni stopnji izobraževanja so v 
razvitih državah v izobraževalnem procesu praktično vsi otroci. Podobno 
je tudi v Sloveniji. 

Aktivnost mladih v izobraževalnem procesu je v Slovenji nadpovprečno 
velika še zlasti na višji sekundarni in terciarni stopnji izobraževanja, kar 
kažejo tako vrednosti v tabeli kot slike 3.13–3.14. Vpis na višjo sekundarno 
stopnjo izobraževanja je v razvitih državah sicer že opazno manjši od vpisa 
na nižji sekundarni stopnji; v tri četrtine razvitih državah je vpis manjši od 
88 %, medtem ko je v Sloveniji daleč nadpovprečen, višji od tretjega kvar-
tila OECD držav z najvišjim vpisom. 

Vpis v terciarno stopnjo izobraževanja je še bistveno nižji. V povprečju raz-
vitih držav je tako vpisanih le še 28 % mladih starostne kohorte 20–29 let. 
Slovenija ima tudi pri tej stopnji izobraževanja zelo visok vpis, kot kažejo 
Slika 3.14 in vrednosti v Tabeli 3.2, saj je pri njej približno tretjina ustrezne 
starostne kohorte vključena v terciarno stopnjo izobraževalnega procesa, 
kar opazno presega več kot tri četrtine razvitih držav OECD. 
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Velikost razreda. Intenzivnost izobraževalnega procesa in ustrezni stro-
ški so poleg števila mladih, ki so vključeni v proces izobraževanja, odvisni 
še od velikosti razreda oziroma, natančneje, od števila učencev ali dijakov 
na učitelja ter letnega sklada ur vsakega učitelja. V Tabeli 3.3 je prikaza-
na velikost razredov, namreč razmerje učiteljev in otrok, učencev oziroma 
dijakov in študentov za predšolsko vzgojo (izobraževanje), primarno, se-
kundarno ter terciarno stopnjo izobraževanja. Upoštevani so tudi pomožni 
pedagoški delavci, ki so pomembni še posebno na predšolski in primarni 
stopnji. Prikazani sta povprečna in medianska vrednost ter prvi in tretji 
kvartil razvitih držav, v zadnji vrstici pa še ustrezne vrednosti za Slovenijo. 
Porazdelitve so ilustrirane tudi na slikah 3.15–3.18.

V razvitih državah je na vseh stopnjah izobraževalnega procesa nekaj manj 
kot 9 učiteljev na 100 učencev oziroma dijakov ali študentov. Najmanj jih 
je na terciarni stopnji izobraževanja. Pri predšolski vzgoji je v razvitih dr-
žavah OECD v povprečju približno 8.3 učitelja na 100 otrok, kar je precej 
manj kot v Sloveniji, kjer jih je skoraj 11 na 100 otrok. Kot kaže Slika 3.15, 
Slovenija resnično izstopa po številu pedagoških delavcev, ki sodelujejo pri 
predšolski vzgoji, saj imajo večjo »gostoto« pedagoških delavcev v procesu 
predšolske vzgoje (izobraževanja) kot Slovenija le tri države OECD, na-
mreč Nova Zelandija, Švedska in Estonija. 

Tudi na sekundarni stopnji izobraževanja se v Slovenji z dijaki ukvarja rela-
tivno precej (skoraj 30%) več učiteljev kot v razvitih državah. Ravno obra-
tno je na primarni stopnji izobraževanja, kjer je v razvitih državah nekaj 
več kot sedem učiteljev na 100 učencev, medtem ko jih je v Slovenji precej 
manj, le 6. Le na terciarni stopnji izobraževanja je razmerje med učitelji 
in študenti v Sloveniji približno takšno kot v medianskih državah OECD.
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4 UČINKOVITOST PROCESA PREDŠOLSKE VZGOJE 

Indikatorji uspešnosti in resursov. Primerjave uspešnosti predšolske 
vzgoje med državami ni mogoče narediti neposredno, saj se ob vstopu v 
prvi razred ne opravljajo mednarodni preizkusi znanja.14 Zaradi tega je 
uspešnost predšolske vzgoje ocenjena, pri nekaterih predpostavkah, na 
posreden način s pomočjo podatkov preizkusa uspešnosti na koncu pri-
marne stopnje (podatki preizkusa TIMSS oziroma PIRLS 2011). Ti podatki 
namreč omogočajo oceno uspešnosti iz matematike in oceno skupne uspe-
šnosti (povprečje matematike, naravoslovja in jezika) za skupine učencev, 
razvrščene po obsegu (trajanju) predšolske vzgoje. 

Pri predpostavki, da obseg sodelovanja v predšolskem izobraževanju v po-
samezni državi ni odvisen od faktorjev, ki sicer vplivajo na uspešnost izo-
braževalnega procesa na primarni stopnji, je (v povprečju države) razlika v 
uspešnosti na mednarodnem preizkusu znanja konec četrtega razreda med 
učenci, ki obiskovali predšolsko izobraževanje in učenci, ki ga niso obisko-
vali, posledica uspešnosti predšolskega izobraževanja. Na osnovi tega dej-
stva je izračunan indikator uspešnosti predšolskega izobraževanja, ki je za 
države OECD prikazan v Tabeli 4.1. Vrednosti so prikazane za tri skupine 
otrok, v prvi so otroci, ki so obiskovali predšolsko izobraževanje do enega 
leta, v drugi otroci, ki so bili v predšolskem izobraževanju od enega leta do 
treh, ter v tretji skupini otroci, ki so obiskovali predšolsko izobraževanje tri 
leta ali več. Za vsako od teh treh skupin otrok (in seveda za vsako državo 
posebej) je izračunano razmerje njihove povprečne uspešnosti na medna-
rodnem preizkusu znanja (uspeha na TIMSS in PIRLS 2011) in ustrezne 
povprečne uspešnosti na istem preizkusu znanja (uspehom na TIMSS in 
PIRLS 2011) tistih otrok, ki v predšolskem obdobju niso sodelovali v nobe-
nem izobraževanju. Indikatorji so izračunani za matematiko in za povpre-
čen uspeh iz matematike in jezika.  

Vrednosti izračunanega indikatorja so, kot rečeno, prikazane v Tabeli 4.1; 
prikazane so povprečne in medianske vrednosti, prvi in tretji kvartil za 

14 V okviru dela na analizi nam ni uspelo identificirati nobenega takšnega mednarodnega 
preizkusa znanja.
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razvite države ter ustrezne vrednosti za Slovenijo. V povprečju otroci v 
državah OECD z vsakim letom predšolske vzgoje izboljšajo dosežke konec 
četrtega razreda za slabe 3 % pri matematiki oziroma za 2.5 % pri povpre-
čju matematike in jezika. Tisti, ki so bili vključeni v predšolsko vzgojo več 
kot 3 leta, imajo tako konec primarnega izobraževanja, v povprečju, za 7.3 
% boljši rezultat od tistih, ki predšolske vzgoje niso obiskovali, tako pri 
matematiki kot pri skupnem rezultatu. V četrtini držav OECD, kjer ima 
predšolska vzgoja največji učinek na dosežke otrok konec primarnega izo-
braževanja, triletna predšolska aktivnost izboljša dosežke otrok za vsaj 9 % 
pri matematiki in za 7.9 % pri skupnem uspehu (iz matematike in jezika)! 

Ustrezni učinki so v Sloveniji opazno manjši od povprečnih v razvitih dr-
žavah. Tako imajo otroci, ki so obiskovali predšolsko vzgojo od enega leta 
do treh, konec primarne stopnje izobraževanja le za 2 % boljše dosežke v 
matematiki ter za 1.7 % boljši skupni uspeh, tisti pa, ki so bili v predšolski 
vzgoji več kot 3 leta, pa samo za 4 % pri matematiki in 3.7 % pri skupnem 
uspehu (pri matematiki in jeziku), torej pol manj kot v povprečju razvitih 
držav!

V Tabeli 4.2 so prikazani povprečni učinki predšolske vzgoje ter čas in fi-
nančna sredstva, ki so vložena v enoletno predšolsko vzgojo (izobraževa-
nje) posameznega otroka. Ponovno so prikazane osnovne statistike poraz-
delitve vrednosti za razvite države in ločeno za Slovenijo. Na dlani je, da v 
Sloveniji povprečni učinek predšolske vzgoje za več kot polovico zaostaja 
za medianskimi vrednostmi pri razvitih državah in tudi da je čas pred-
šolske vzgoje približno enak kot v medianskih razvitih državah, vložena 
finančna sredstva pa opazno višja, saj so enaka sredstvom na meji četrtine 
razvitih držav, ki imajo najvišje izdatke.  

Ocena učinkovitosti. Vprašanje je, ali je takšen zaostanek Slovenije po-
sledica manjših vloženih resursov v predšolsko vzgojo (izobraževanje) ali 
pa manj učinkovite izrabe le-teh. Ker vhodne spremenljivke (razen za čas 
izobraževanja in vložena sredstva na dijaka) s podatki za predšolsko vzgo-
jo v dostopnih bazah podatkov praktično niso dostopne, ocena učinkovi-
tosti ni ločena na tehnično in stroškovno. Torej je ocenjena učinkovitost 
predšolske vzgoje z dvema vhodnima spremenljivkama, s časom šolanja in 
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finančnimi sredstvi, vloženimi v enem predšolskem letu izobraževanja, za 
posameznega otroka.15 Rezultati outputnega DEA modela so prikazani v 
Tabeli 4.3 in na slikah 4.1 in 4.2.

Predšolska vzgoja v medianskih razvitih državah zaostaja, po prispevku k 
izboljšanju uspeha iz matematike (konec primarne stopnje izobraževanja), 
za slabih 10 % za državami najboljše prakse, pri skupnem uspehu (pov-
prečju matematike in jezika) pa za približno 12 %. V Sloveniji je zaostanek 
precej večji – pri matematiki okoli 17 %, pri skupnem uspehu pa 19.5%. 
Kot natančneje kažeta sliki 4.1 in 4.2, je Slovenija po prispevku predšolske 
vzgoje k uspešnosti (na TIMSS oziroma PIRLS preizkusu znanja konec pri-
marne stopnje izobraževanja) pri matematiki približno na četrtem decilu 
med razvitimi državami, po prispevku k skupnemu uspehu pa približno 
na tretjem decilu (zaostajala je približno za 60 % oziroma 70 % razvitih 
držav). 

Indikator uspešnosti – komentar. Indikator uspešnosti izobraževalnega 
procesa na predšolski stopnji je, kot rečeno, konstruiran na posreden na-
čin. Kot že rečeno, je tako definiran indikator uspešnosti predšolske vzgoje 
korektno definiran le pri nekaterih omejitvah. 

Gre za dve ključni alternativni predpostavki. Ali so faktorji, ki vplivajo 
na (odločitev za) vstop v predšolsko vzgojo (izobraževanje), nepovezani 
s faktorji, ki vplivajo na uspešnost konec primarne stopnje izobraževanja, 
oziroma, v nasprotnem primeru (če faktorji so povezani), da se ustrezna 
povezava med faktorji opazno ne razlikuje med razvitimi državami. 

Od faktorjev izobraževalnega procesa, ki se v teoriji navajajo kot po-
membni za uspešnost učencev in dijakov (kakovost učiteljev, izdatki za 
izobraževanje, »gostota« učiteljev, ekonomsko-socialni in kulturni status 
ter družinske karakteristike), pridejo v poštev (glede na specifikacijo DEA  
 
15 Podatki o vloženih sredstvih na posameznika so dostopni za precej manj držav (le za pol 

OECD) kot podatki o času predšolske vzgoje. Zaradi ovrednotenja robustnosti ocen na 
število opazovanj je model učinkovitosti ocenjen tudi samo s časom predšolske vzgoje (šo-
lanja); rezultati ne kažejo opazne spremembe v rangu Slovenije. Ustrezni rezultati so dosto-
pni na EIPF. 
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modela) le faktorji, ki so posledica ekonomsko-socialnega in kulturnega 
statusa ali pa družinskih karakteristik. Da bi preverili morebitni vpliv kate-
rega od naštetih faktorjev, je indikator uspešnosti predšolske vzgoje izraču-
nan pogojno glede na vrednosti (ravni) omenjenih dveh skupin faktorjev. 

V Tabeli 4.4 so tako prikazane vrednosti indikatorja uspešnosti izobraže-
valnega procesa na predšolski ravni za tri ravni izobrazbe staršev (ključni 
faktor ekonomsko-socialnega statusa), za dve ravni jezika matere ter do-
hodkov družine (dva ključna faktorja družinskih karakteristik). Za vsako 
od ravni navedenih treh faktorjev so prikazane povprečne vrednosti indi-
katorja uspešnosti predšolske vzgoje za države OECD, za Nemčijo in za 
Slovenijo. Ker so pri računanju indikatorja uspešnosti uporabljeni podatki, 
ki so zbrani od udeležencev mednarodnega preizkusa znanja TIMSS ozi-
roma PIRLS 2011 in ker gre za relativno majhne dele populacije učencev v 
razvitih državah, je seveda narava ocen v Tabeli 4.4 zelo odvisna od kvali-
tete vzorčenja učencev, ki so sodelovali na preizkusu znanja.    

Medtem ko primerjava vrednosti indikatorja uspešnosti predšolske vzgoje 
za prvi dohodkovni kvartil med Slovenijo in razvitimi državami ne kaže 
nič novega (razlike so podobne kot pri celotni populaciji), pa primerjava 
ustreznih vrednosti za materni jezik in še zlasti za izobrazbo staršev dra-
stično odstopa od rezultatov za celotno populacijo. 

Že pri segmentu otrok, katerih materni jezik je različen od šolskega (gre 
torej za priseljence v prvem kolenu), so razlike med Slovenijo in razvitimi 
državami opazno manjše kot pri celotni populaciji otrok. Proces predšol-
ske vzgoje (izobraževanja) je torej za takšen segment otrok verjetno bolj 
učinkovit (»potreben«) kot za vse otroke iste kohorte. 

Še neprimerno večja je razlika pri analizi otrok, ki so segmentirani po iz-
obrazbi staršev. Medtem ko je namreč pri otrocih staršev z univerzitetno 
izobrazbo uspešnost procesa predšolske vzgoje, kot jo kaže uporabljeni 
indikator, praktično enaka kot pri celotni populaciji, je pri dijakih, ka-
terih starši imajo samo osnovnošolsko izobrazbo, v Sloveniji uspešnost 
predšolske vzgoje (izobraževanja) bistveno (nekajkrat) večja kot v razvitih 
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državah. Kot namreč kažejo vrednosti v tabeli, predšolska vzgoja poveča 
uspeh16 teh otrok konec primarne stopnje izobraževanja kar za 36 % v pri-
merjavi z otroki, ki niso bili vključeni v proces predšolske vzgoje, njihovi 
starši pa imajo prav tako le osnovnošolsko izobrazbo! Ustrezni učinek oči-
tno močno odstopa od povprečja celotne populacije tudi v Nemčiji, vendar 
je razlika še vedno nekajkrat manjša kot v Sloveniji.    

Lahko trdimo, da je precejšnje zaostajanje Slovenije v učinkovitosti izo-
braževalnega procesa na predšolski stopnji za medianskimi razvitimi dr-
žavami, kot jo je pokazala analiza v predhodni točki, posledica ali sistem-
sko neustrezne povezanosti (odvisnosti) vstopa otrok v proces predšolske 
vzgoje z njihovim socialno-ekonomskim statusom oziroma družinskimi 
karakteristikami ali metodološko neustreznega upoštevanja ekonomsko-
-socialnega statusa in družinskih karakteristik pri vzorčenju učencev, ki 
so sodelovali na mednarodnem preizkusu znanja (TIMSS oziroma PIRLS 
2011), ali pa dejansko manjšega (v primerjavi z mediano razvitih držav) 
deleža učencev z inferiornim ekonomsko-socialnim statusom oziroma 
družinskimi karakteristikami! V prvem primeru je omenjeno zaostajanje 
posledica neustreznega (slabšega kot v drugih razvitih državah) vključe-
vanja otrok z inferiornim ekonomsko-socialnim statusom ali družinskimi 
karakteristikami v proces predšolske vzgoje (izobraževanja), v drugem pri-
meru je zaostajanje posledica metodološko neustrezne vključitve takšnih 
otrok v vzorec dijakov, ki so sodelovali na mednarodnem preizkusu zna-
nja, v tretjem primeru pa je v ozadju večja ekonomsko-socialna homoge-
nost v Sloveniji (na primer nižji Gini).17 Nadaljnje razmejevanje in analizi-
ranje vzrokov zaostajanja učinkovitosti predšolske vzgoje (izobraževanja) 
presega okvire te analize, poleg tega pa samo s podatki, ki so že dostopni 
(podatki vzorca učencev, ki so sodelovali na preizkusu), tega tudi ni mo-
goče narediti!       

   

16 Ustrezne ocene so narejene samo za uspeh pri mednarodnem preizkusu znanja iz matema-
tike (TIMSS 2011). 

17 Švedska in Avstrija, na primer, tudi zaostajata za mediano razvitih držav.
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5 UČINKOVITOST IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA NA 
PRIMARNI STOPNJI

Indikatorji uspešnosti in resursov. Na mednarodnem preizkusu znanja 
za primarno stopnjo izobraževalnega procesa (TIMSS in PIRLS 2011) so se 
učenci preizkušali iz znanja matematike, naravoslovja in jezika. Podatki s 
te preizkušnje so omogočili oceno učinkovitosti izobraževalnega procesa 
na primarni stopnji v Sloveniji glede na najboljšo prakso razvitih držav, ki 
je narejena v nadaljevanju. Učinkovitost izobraževalnega procesa je oce-
njena za matematiko in, ločeno, za skupni uspeh (povprečje matematike, 
naravoslovja in jezika). V obeh primerih sta ocenjeni tehnična in stroškov-
na učinkovitost. Uporabljen je outputno orientirani DEA model. 

Pri oceni obeh učinkovitosti je uspešnost izobraževalnega procesa defi-
nirana z dvema spremenljivkama, tako s povprečjem ocen kakor tudi z 
izenačenostjo ocen vseh učencev iste države. Pri tem je izenačenost de-
finirana z interdecilnim razmikom uspeha vseh učencev iste države. Pri 
tehnični učinkovitosti so resursi šole specificirani s povprečnim letnim 
skladom učnih ur učitelja, domači resursi pa s sedemdnevno dostopnostjo 
(uporabo) računalnika. Kumulativni izdatki države za učenca od predšol-
ske vzgoje do konca četrtega razreda (v razdobju 2006 do 2011) ter doma-
ča (družinska) sredstva sta vhodni spremenljivki, ki v modelu stroškovne 
učinkovitosti predstavljata vpliv finančnih resursov, ki so vloženi do konca 
primarne stopnje izobraževalnega procesa. 

Uspeh na mednarodnem preizkusu znanja (TIMSS in PIRLS 2011) je za razvite 
države ilustriran s Tabelo 5.1. Prikazana je porazdelitev ocen (števila točk) in 
porazdelitev interdecilnega razmika ocen za matematiko in skupno (povprečje 
matematike, naravoslovja in jezika). Interdecilni razmik je v vsaki državi kvan-
tificiran z razmerjem prvega in devetega decila. V tabeli so dane samo najbolj 
osnovne statistike ustreznih porazdelitev za razvite države, namreč srednja 
vrednost, mediana, prvi ter tretji kvartil, ter ustrezne vrednosti za Slovenijo. 

Dijaki iz medianskih razvitih držav so na preizkusu dosegli okoli 516 točk 
iz matematike ter 526 točk iz vseh predmetov (iz povprečja matematike, 
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naravoslovja in jezika). V Sloveniji je bil v obeh primerih uspeh malo (za 
manj kot 1 %) nižji. Izenačenost uspeha kaže interdecilni razmik. Tako pri 
matematiki kot pri skupnem uspehu je bil pri razvitih državah uspeh prve-
ga decila dijakov (z najnižjimi ocenami) za približno 30 % nižji od devetega 
decila dijakov (z najvišjimi ocenami). V Sloveniji je bila izenačenost uspe-
ha učencev in dijakov zelo podobna kot v povprečju razvitih držav.

V Tabeli 5.2 so dokumentirane osnovne značilnosti resursov, vloženih v 
izobraževalni proces do konca primarne stopnje v razvitih državah. Do-
kumentirane so vrednosti letnega sklada učnih ur učitelja, dostopnost ra-
čunalnika na domu, javna finančna sredstva, kumulativno vložena v izo-
braževanje učenca, od predšolske vzgoje do konca primarne stopnje ter 
razpoložljiva domača sredstva. Kot v vseh drugih tabelah so nanizane le 
najosnovnejše statistike porazdelitve vrednosti za razvite države ter vre-
dnosti za Slovenijo. 

V državah na mediani je letni sklad učnih ur učitelja 863 ur. Razlike med 
državami so zelo velike, saj je interkvartilni razmik porazdelitve sklada uč-
nih ur kar 220 ur (četrtina mediane). V Sloveniji je povprečni sklad učnih 
ur učitelja na primarni stopnji zelo nizek (684), saj je nižji tudi od vredno-
sti prvega kvartila razvitih držav z najnižjo vrednostjo. V medianskih raz-
vitih državah ima nekaj več kot pol učencev četrtega razreda (53 %) doma 
vse dni v tednu dostopen računalnik, ki ga uporabljajo. V Sloveniji je do-
stopnost domačega računalnika za četrtošolce precej nižja kot v razvitih 
državah, saj je nižja celo od prvega kvartila razvitih držav. Po drugi strani 
pa so razpoložljiva domača sredstva učencev na koncu primarne stopnje 
izobraževalnega procesa v Sloveniji praktično enaka kot v medianskih raz-
vitih državah, medtem ko so kumulativna (diskontirana) javna finančna 
sredstva, ki jih je država vložila v izobraževalni proces posameznega učen-
ca (od predšolske vzgoje do konca četrtega razreda), v Sloveniji precej višja 
kot v osrednjem delu razvitih držav. V Sloveniji so, na primer, ustrezna (di-
skontirana) sredstva (leta 2011) dosegla skoraj 47 tisoč dolarjev (v enotah 
kupne moči), v medianskih razvitih državah pa le 40 tisoč.    
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Ocena učinkovitosti. V Tabeli 5.3 so prikazani rezultati ocene tehnične 
in stroškovne učinkovitosti izobraževalnega procesa do konca primarne 
stopnje. Ocene so narejene za matematiko ter za vse predmete skupno 
(povprečje matematike, naravoslovja in jezika). Dane so osnovne statisti-
ke porazdelitev učinkovitosti (zaostajanja za najboljšo prakso) v razvitih 
državah ter ustrezne vrednosti za Slovenijo. Natančneje so učinkovitosti 
ilustrirane na slikah 5.1–5.4.

Tehnična učinkovitost izobraževalnega procesa na primarni stopnji, mer-
jena z uspešnostjo pri matematiki, je pri medianskih razvitih državah 0.94, 
njihova uspešnost zaostaja za dosegljivo mejo za nekaj več kot 6 %. Pri 
skupni uspešnosti vseh predmetov (merjeni s povprečjem matematike, na-
ravoslovja in jezika) je učinkovitost na mediani razvitih držav še višja, saj 
na mediani zaostajajo za dosegljivo mejo le 3.5%. V Sloveniji je tehnična 
učinkovitost v obeh primerih 1; na primarni stopnji izobraževalnega pro-
cesa Slovenija torej dosega z danimi resursi (še dosegljivo) mejo najboljše 
prakse razvitih držav. Slike kažejo, da je tehnična neučinkovitost nekaterih 
razvitih držav precejšnja, saj zaostajajo za dosegljivo mejo najboljše prakse 
tudi do 20 %. 

Stroškovna učinkovitost je prav tako ocenjena za uspešnost pri matematiki 
in za uspešnost pri vseh predmetih skupno. Medianske razvite države zao-
stajajo pri obvladovanju stroškov za najboljšo prakso razvitih držav pribli-
žno za toliko kot pri tehnični učinkovitosti, čeprav je, kot kaže primerjava 
slik, disperzija stroškovne učinkovitosti pri razvitih državah manjša od 
ustrezne disperzije tehnične učinkovitosti. Če je uspešnost izobraževalne-
ga procesa na primarni stopnji definirana z uspehom pri matematiki, je 
Slovenija po stroškovni učinkovitosti na mediani razvitih držav, medtem 
ko je približno na koncu tretjega decila razvitih držav z najnižjo učinkovi-
tostjo (glej Sliko 5.4), če je uspešnost definirana s skupnim uspehom vseh 
predmetov (s povprečkom matematike, naravoslovja in jezika). Navkljub 
temu pa je stroškovna neučinkovitost (zaostajanje za najboljšo prakso) 
večja, če se uspešnost meri z matematiko; po uspešnosti pri matematiki 
Slovenija namreč zaostaja za dosegljivo mejo najboljše prakse za 6.4 %, po 
uspešnosti pri vseh predmetih skupno pa le 4.4 %!
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6 UČINKOVITOST IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA NA 
KONCU DEVETLETKE

Indikatorji uspešnosti in resursov. Na koncu nižje sekundarne stopnje 
izobraževalnega procesa učenci in dijaki iz Slovenije sodelujejo (v 5-letnih 
intervalih) na mednarodnem preizkusu znanja PISA. Preverja se znanje 
matematike, naravoslovja in jezika. Zadnji takšen preizkus znanja, za kate-
rega so dostopni podatki, je bil izpeljan leta 2012. Rezultati tega preizkusa 
omogočajo oceno uspešnosti izobraževalnega procesa do konca devetletke 
glede na najboljšo prakso drugih (razvitih) držav. 

Uspešnost izobraževalnega procesa je v DEA modelu definirana s tremi 
spremenljivkami: povprečnim uspehom učencev in dijakov na mednaro-
dnem preizkusu znanja PISA, izenačenostjo uspeha učencev in dijakov na 
tem preizkusu ter tudi z enakostjo v dostopu do izobraževalnega procesa 
na nižji sekundarni stopnji (uporabljen je delež mladih iste kohorte, ki so-
delujejo v izobraževalnem procesu na tej stopnji). Uspeh je merjen s pov-
prečnim rezultatom vseh učencev oziroma dijakov (konkretne države) pri 
preizkusu znanja matematike oziroma, alternativno, z ustreznim rezulta-
tom vseh predmetov (povprečjem rezultatov pri matematiki, naravoslovju 
in jeziku) na mednarodnem preizkusu. Izenačenost uspeha učencev oziro-
ma dijakov je kvantificirana z interdecilnim razmikom rezultatov, natanč-
neje s kvocientom prvega in zadnjega decila rezultatov (učencev oziroma 
dijakov) analizirane države. Dostopnost (enakost v dostopu) izobraževal-
nega procesa do konca devetletke je definirana z obsegom vpisa v izobra-
ževalni proces na nižji sekundarni stopnji.     

Pri tehnični učinkovitosti so fizični resursi definirani z dvema spremenljiv-
kama – z velikostjo razreda (»gostoto« učiteljev) in dostopnostjo računal-
nika v šoli. Pri stroškovni učinkovitosti je analizirana učinkovitost vlaga-
nja finančnih sredstev v izobraževalni proces; specificirani sta dve vhodni 
spremenljivki, prva predstavlja izdatke države za posameznega učenca, ku-
mulativno (diskontirano) od njegove predšolske vzgoje do konca nižje se-
kundarne stopnje izobraževanja, druga pa ekonomsko-socialni status dru-
žine dijaka. Torej so med vhodnimi spremenljivkami obseženi vsi faktorji 
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(razen kvalitete učiteljev), ki se v teoriji ocenjujejo kot pomembni za uspe-
šnost dijakov.18 Tako kot na drugih analiziranih stopnjah izobraževalne-
ga procesa tudi v primeru nižje sekundarne stopnje kvaliteta učiteljev kot 
potencialno najbolj pomemben faktor uspešnosti izobraževalnega procesa 
eksplicitno ni specificirana v modelu, saj je, kot rečeno, glavna »sestavina« 
modelirane učinkovitosti. 

Porazdelitev vrednosti spremenljivk uspeha oziroma izenačenosti uspeha 
na preizkusu PISA 2012 je ilustrirana v Tabeli 6.1. Za vzorec razvitih dr-
žav so ponovno prikazane povprečna vrednost, mediana ter prvi in tretji 
kvartil povprečnega uspeha iz vseh treh predmetov, povprečnega uspeha iz 
matematike ter interdecilni razmik za skupni uspeh (vseh treh predmetov) 
oziroma samo za matematiko. V zadnji vrstici so dodane tudi vrednosti za 
Slovenijo. Skupni uspeh (povprečje matematike, naravoslovja in jezika) in, 
ločeno, uspeh iz matematike sta bila malo višja ali na mediani razvitih dr-
žav. Tudi izenačenost učencev in dijakov (znotraj države Slovenije) je bila 
malo višja kot v medianskih razvitih državah.

V outputnem DEA modelu je sicer specificirana tudi spremenljivka vpisa 
(v odstotku otrok države iz iste kohorte), vendar je ta dokumentirana že v 
tretjem poglavju poročila. 

Resursi, uporabljeni na nižji sekundarni stopnji izobraževalnega procesa, 
so ilustrirani v Tabeli 6.2. Prikazani so dostopnost računalnika v šoli, do-
mači ekonomsko-socialni pogoji in kumulativni izdatki države za šolanje 
enega učenca. 

Spremenljivka dostopnosti računalnika v šoli kaže, koliko računalnikov 
za pedagoške namene je povprečno dostopnih v šoli na enega učenca. 
Vrednosti v tabeli kažejo, da imajo v medianskih razvitih državah 0.65 ra-
čunalnika, v zgornji četrtini razvitih držav pa več kot 0.8 računalnika na 
enega učenca. V Sloveniji je dostopnost računalnika v šolah nekaj nižja od 
medianske v razvitih državah. Indeks ekonomsko-socialnega in kulturnega 
statusa družine je prikazan v drugem stolpcu Tabele 6.2. Indeks obsega več  
 
18 Glej, na primer, Sutherland (2007), Hanushek (2007) ali Hampden in drugi (2006).
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značilnosti – faktorjev: izobrazbo in status staršev, domače premoženje, 
domače resurse za izobraževanje ter klasične kulturne aktivnosti.19 Del teh 
faktorjev, namreč izobrazba in zaposlitveni status staršev ter velikost knji-
žnice, se v literaturi navaja kot zelo pomemben faktor uspešnosti otrok 
v izobraževalnem procesu.20 Indeks ekonomsko-socialnega in kulturnega 
statusa, ki ga objavlja OECD, je logaritmiran; v tabeli prikazane vrednosti 
pa so preračunane v ravni (torej so antilogaritmirane). Na mediani razvitih 
držav je ekonomsko-socialni in kulturni status leta 2012 dosegel 1.078, v 
najvišji četrtini razvitih držav pa je bil še za približno 20 % višji. Slovenija 
po »nešolskih« pogojih izobraževanja, ki jih kvantificira ekonomsko-soci-
alni in kulturni indeks (1.069), malo zaostajala za mediano razvitih držav. 
Po drugi strani pa so, kot kaže Tabela 6.2, javni kumulativni izdatki za šo-
lanje posameznega učenca od predšolske vzgoje (izobraževanja) do konca 
nižje stopnje sekundarnega izobraževanja v Sloveniji (94.8 tisoč dolarjev, 
popravljenih za razlike v kupni moči) višji od medianskih v razvitih dr-
žavah (90 tisoč dolarjev). Disperzija kumulativnih izdatkov za šolanje je 
med razvitimi državami velika, saj je vrednost pri tretjem kvartilu skoraj še 
enkrat večja od vrednosti pri prvem kvartilu kumulativnih izdatkov.  

Učinkovitost izobraževalnega procesa. Tehnična in stroškovna učinkovi-
tost sta ocenjeni z DEA outputnim modelom za prikazane spremenljivke 
fizičnih in finančnih resursov izobraževalnega procesa. Porazdelitve oce-
njenih učinkovitosti za razvite države in Slovenijo so dokumentirane v Ta-
beli 6.3 in ilustrirane na slikah 6.1–6.4. 

Tehnična učinkovitost nižje stopnje sekundarnega izobraževanja v Slove-
niji zaostaja za najboljšo prakso razvitih držav le za 1.2 % in presega me-
diano razvitih držav, tako pri skupnem uspehu kot samo pri matematiki. 
Kot kaže Slika 6.1, je le v dobri četrtini razvitih držav tehnična učinkovitost 
doseganja skupnega uspeha višja kot v Sloveniji. Pri matematiki je takšnih 
držav slaba tretjina. Sicer pa je koncentracija razvitih držav po tehnični 
učinkovitosti velika, saj tehnična neučinkovitost prvega kvartila (torej 25 
% najmanj učinkovitih) razvitih držav ne presega niti 6 %! 

19 Glej Glossary v OECD, 2015, Education at Glance.
20 Glej, na primer, Hampden in drugi (2006).
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Tabela 6.3 ter sliki 6.3 in 6.4 dokumentirajo, da je stroškovna učinkovi-
tost izobraževalnega procesa do konca devetletke v Sloveniji še višja od 
tehnične učinkovitosti, saj tako pri skupnem uspehu kot pri matematiki 
Slovenija zaostaja v uspehu za najboljšo prakso razvitih držav, pri dejansko 
doseženih stroških izobraževalnega procesa, le za okoli 0.7 %. Sliki 6.3 in 
6.4 še natančneje ilustrirata porazdelitev stroškovne učinkovitosti razvitih 
držav; na dlani je, da se Slovenija lahko po stroškovni učinkovitosti uvrsti 
približno v drugo polovico tretjega decila najbolj učinkovitih razvitih dr-
žav! Tudi pri stroškovni učinkovitosti je koncentracija razvitih držav veli-
ka, približno istega reda velikosti kot pri tehnični učinkovitosti. 
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7 UČINKOVITOST IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA NA VIŠJI 
SEKUNDARNI STOPNJI 

Indikatorji uspešnosti in resursov. Mednarodna preizkušnja znanja ko-
nec sekundarne stopnje izobraževanja se prav tako odvija v okviru projekta 
TIMSS,21 vendar je na njej doslej praviloma sodelovalo opazno manj dr-
žav kot na preskusih za nižje stopnje (konec primarne in nižje sekundarne 
stopnje).22 Navkljub majhnemu številu držav, ki predstavljajo vzorec naj-
boljše prakse, je v tem poglavju s pomočjo podatkov zadnje preizkušnje 
(2008) narejena groba ocena učinkovitosti izobraževalnega procesa tudi 
za višjo sekundarno stopnjo  izobraževalnega procesa. Ocenjena je samo 
tehnična učinkovitost, saj so podatki o izdatkih za izobraževalni proces 
dosegljivi za premajhno število držav iz vzorca. Potencialna stroškovna 
učinkovitost je zato ilustrirana z neposredno primerjavo nekaterih razvitih 
držav s Slovenijo.

V Tabeli 7.1 je prikazana porazdelitev spremenljivk, ki so uporabljene v 
DEA modelu. Predstavljeni so šolski in domači resursi ter uspeh. Ilustrira-
na je porazdelitev uspeha iz naravoslovja in matematike, opremljenost šol 
z laboratorijem in dostopnost interneta v domačem okolju. Vrednosti spre-
menljivk so ilustrirane za države vzorca najboljše prakse in za Slovenijo.

Po uspehu pri matematiki je Slovenija na mediani, pri naravoslovju pa nad 
tretjim kvartilom držav vzorca najboljše prakse. Kvartilni razmik uspeha 
med analiziranimi državami je velik, še zlasti pri matematiki (saj dosega 
približno četrtino mediane).

Šolski resursi so ilustrirani z dostopnostjo laboratorija, domači pa z do-
stopom do interneta. Vrednosti v Tabeli 7.1 kažejo, da so šole v Sloveniji 
slabše oskrbljene s šolskimi resursi kot večina držav vzorca, saj odstotek 
učencev in dijakov iz šol z laboratorijem zaostaja celo za prvim kvartilom  
 

21 TIMSS advanced.
22 Na njej sodelujejo Armenija, Italija, Iran, Libanon, Nizozemska, Norveška, Filipini, Rusija, 

Slovenija in Švedska.
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držav vzorca najboljše prakse. Obratno pa je dostop do interneta na domu 
v Sloveniji precej bolj pogost kot v analiziranih državah, saj jih ima boljši 
dostop od Slovenije le dobra četrtina. 

V DEA modelu, ki je uporabljen v nadaljevanju, nastopa tudi spremen-
ljivka velikosti razreda, ki pa je za Slovenijo že dokumentirana v tretjem 
poglavju. Velja poudariti, da je glede na analizirani vzorec držav najboljše 
prakse število učiteljev na 100 dijakov (na zgornji sekundarni stopnji izo-
braževanja) v Slovenji prav na mediani vzorca.  

Ocena učinkovitosti. Tehnična učinkovitost je ocenjena za uspešnost na 
preizkušnji znanja iz matematike in, ločeno, znanja iz naravoslovja z ou-
tputno orientiranim DEA modelom. Spremenljivke, ki predstavljajo šolske 
in domače resurse, so, kot rečeno, velikost razreda, dostopnost do labo-
ratorija v šoli in dostopnost do interneta doma. Zaradi majhnega števila 
držav v vzorcu najboljše prakse sta narejeni dve oceni, v prvi so resursi 
predstavljeni z dostopnostjo laboratorija v šoli ter interneta doma, v dru-
gi pa z dostopnostjo laboratorija v šoli in velikostjo razreda. Porazdelitev 
povprečnih vrednosti ocenjenih učinkovitosti so ilustrirane v Tabeli 7.2 in 
na slikah 7.1 ter 7.2.23

Po uspehu pri matematiki je Slovenija zaostajala za dosegljivo mejo naj-
boljše prakse za 15 % in je, kot kaže Slika 7.1, bila po učinkovitosti na koncu 
četrtega decila vzorca držav. Po drugi strani pa izobraževalni proces v Slo-
veniji po generiranju znanja naravoslovja, glede na razpoložljive resurse, 
dosega mejo najboljše prakse (je učinkovit)! Primerjava slik 7.1 in 7.2 kaže, 
da je odstopanje od dosegljive meje najboljše prakse (neučinkovitost) pri 
matematiki, za razliko od naravoslovja, izrazito bimodalno, saj opazen del 
držav po učinkovitosti zaostaja za 20 in več odstotkov za najboljšo prakso 
analiziranih držav. Pri učinkovitosti izkoriščanja resursov v procesu pou-
čevanja matematike lahko govorimo praktično o dveh, po učinkovitosti 
opazno različnih skupinah držav! Slovenija se uvršča med obe.

23 Za Slovenijo je bila ocena učinkovitosti v obeh primerih enaka, tako pri matematiki kot 
naravoslovju.
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Podatki (tako OECD-ja kot UNICEF-a) o izdatkih za izobraževalni proces 
analiziranih držav so precej pomanjkljivi, zato ni mogoče narediti model-
ske ocene stroškovne učinkovitosti. V Tabeli 7.3 so zato le ilustrirani kumu-
lativni izdatki (na dijaka) za države, za katere so dostopni vsi podatki. Po-
leg izdatkov (v tisočih dolarjev, popravljenih za kupno moč in diskontirani 
na 2011)24 so prikazane še povprečne ocene na mednarodnem preizkusu 
znanja iz matematike in naravoslovja ter modelsko ocenjene učinkovito-
sti (za uspešnost pri matematiki oziroma naravoslovju) izobraževalnega 
procesa. Na dlani je, da je po uspehu na preizkusu znanja dijakov na višji 
sekundarni stopnji izobraževanja od navedenih držav (Italija, Nizozemska, 
Norveška in Švedska) presegla Slovenijo le Nizozemska. Po učinkovitosti 
izobraževalnega procesa Slovenija zaostaja za Nizozemsko samo pri ma-
tematiki, medtem ko so stroški procesa izobraževanja povprečnega dijaka 
(diskontirani in popravljeni za razlike v kupni moči) v Sloveniji opazno 
(za dobrih 20 %) nižji. Nižji so tudi kot v vseh drugih razvitih državah, ki 
sicer zaostajajo za Slovenijo tako po uspehu kot po tehnični učinkovitosti 
izobraževalnega procesa.  

24 Ker je v bazi podatkov OECD za leta pred 1998 še manj podatkov kot sicer (podatki so ne-
popolni tudi za Slovenijo), se v tabeli prikazane številke nanašajo na enako dolgo, vendar za 
tri leta premaknjeno razdobje – namesto za razdobje 1995–2008 se nanašajo na 1998–2011. 
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8 »NEŠOLSKI« FAKTORJI UČINKOVITOSTI 
IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

 

Analizirani »nešolski faktorji«. Že vse od znane Colemanove študije,25 ki je 
bila objavljena leta 1966, strokovna literatura pripisuje »nešolskim» faktor-
jem pomembno vlogo za (ne)uspešnost učencev in dijakov. Zato so ti faktorji 
praviloma upoštevani tudi v doslej analiziranih modelih te študije. Vendar je 
zaradi omejitev v stopinjah prostosti lahko v posameznem modelu ustrezne 
faktorje predstavljala največ po ena spremenljivka. Podatki, zbrani v okviru 
mednarodnega preizkusa znanja, pa omogočajo modeliranje vpliva več »ne-
šolskih« faktorjev izobraževanja. Zato je v tem poglavju narejena analiza učin-
kov dodatnih »nešolskih« faktorjev, vendar samo za populacijo šol v Sloveniji. 

Običajno se »nešolske« faktorje – značilnosti izobraževalnega procesa deli 
v dve skupini, v značilnosti ekonomsko-socialnega statusa in družinske 
značilnosti.26 Prve obsegajo izobrazbo staršev, zaposlitveni status staršev in 
kulturne značilnosti družine (na primer, obseg knjig v domači knjižnici). 
Družinske značilnosti obsegajo jezik, ki ga govorijo v domačem okolju, 
torej jezik matere ali očeta otroka, če se razlikuje od jezika, ki ga govorijo 
v šoli, dalje, priseljenski status družinskih članov ter strukturo družine (na 
primer, število staršev v družini). 

V tej raziskavi so med analizirane »nešolske« faktorje dodane še značilno-
sti mikro okolja, v katerem se otroci šolajo. Izbrani so indikatorji, ki kažejo 
značilnosti kraja šolanja, namreč njegovo velikost (urbanost), ekonomsko 
moč, socialni status ljudi v okolici ter koncentracijo (torej konkurenco) 
izobraževalnih institucij. Te faktorje označujemo pogojno z »regionalni« 
(»nešolski«) faktorji. 

Analiza se v nadaljevanju ukvarja predvsem z družinskimi in regionalnimi 
faktorji, medtem ko je od ekonomsko-socialnih upoštevan le ekonomski 
status.

25 Coleman in drugi (1966).
26 Glej, na primer, Hampden in drugi (2006).
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Podatki in postopek analize. Podatki o uspehu, družinskih značilnostih 
in ekonomsko-socialnih značilnostih učencev in dijakov izvirajo iz baz 
podatkov, ki so nastale ob mednarodnih preizkusih znanja PISA za konec 
nižje sekundarne stopnje izobraževanja ter TIMSS (oziroma PIRLS) za ko-
nec primarne stopnje izobraževanja. Enota v dosegljivih bazah podatkov 
(PISA in TIMSS oziroma PIRLS) je posamezna šola. Podatki za regionalne 
faktorje pa izvirajo iz baze občinskih podatkov SURS-a.

Zaradi varovanja individualnih podatkov (tajnosti) šol identifikacija slo-
venskih šol v bazi podatkov mednarodnih preizkusov znanja ni možna. Za 
namen te študije so zato konstruirani klastri šol. Vsak klaster obsega vsaj 
tri bližnje šole. Tehtano povprečje vrednosti spremenljivk za posamezne 
šole v klastru je uporabljeno kot vrednost klastra v nadaljnji analizi. Dejan-
ska enota analize je potemtakem klaster šol.27    

Analiza je, kot rečeno, narejena za učence konec primarne stopnje izobraže-
vanja ter, ločeno, za učence konec nižje sekundarne stopnje izobraževanja. Za 
analizo učencev konec primarne stopnje izobraževanja so uporabljeni podat-
ki mednarodnega preizkusa znanja TIMSS (oziroma PIRLS) 2011, za učence 
nižje sekundarne stopnje pa podatki mednarodnega preizkusa znanja PISA 
2012. V prvem primeru je konstruiranih 54 klastrov šol, v drugem pa 44.

Za vsako stopnjo izobraževanja je analiza narejena v treh korakih. V pr-
vem je ocenjen outputno orientirani DEA model učinkovitosti izkorišča-
nja šolskih resursov vseh klastrov (šol) v Sloveniji. Ocena učinkovitosti je 
narejena za skupni uspeh (povprečje matematike, naravoslovja in jezika) 
na ustreznem mednarodnem preizkusu znanja. S pomočjo modela so oce-
njene tehnične (ne)učinkovitosti posameznih klastrov. V drugem koraku 
so pregledane korelacije ocenjenih tehničnih (ne)učinkovitosti z analizira-
nimi »nešolskimi« faktorji, da bi se identificirale potencialno pomembne 
»nešolske« spremenljivke. Na osnovi tega pregleda so izbrane potencialne 
spremenljivke za »nešolske« faktorje, s katerimi je v zadnjem koraku speci-
ficiran in ocenjen model »nešolskih« faktorjev. S tem modelom so ocenjeni 
prispevki posameznih »nešolskih« faktorjev k neučinkovitosti.

27 Podatke za povprečja uspeha ter ekonomsko-socialnih in družinskih karakteristikah sode-
lujočih šol so za potrebe študije pripravili na Pedagoškem inštitutu. 
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»Nešolski« faktorji na primarni stopnji izobraževanja. Kot rečeno, je v 
prvem koraku ocenjen DEA model tehnične učinkovitosti klastrov glede 
na najboljšo prakso klastrov slovenskih šol. V Tabeli 8.1 so prikazane spre-
menljivke, ki so specificirane v DEA modelu. Spremenljivki uspešnosti 
(izhodni spremenljivki) sta skupni uspeh (povpreček matematike, nara-
voslovja in jezika) in izenačenost v uspehu na mednarodnem preizkusu 
znanja TIMSS (PIRLS) 2011. Resursi (vhodne spremenljivke modela) so 
velikost razreda, dostopnost računalnika v šoli in domači resursi, name-
njeni šolanju otroka. Vsi podatki, kot rečeno, izvirajo iz baze podatkov 
TIMSS (PIRLS). V tabeli so prikazane osnovne statistike porazdelitve kla-
strov, torej povpreček, prvi kvartil, mediana in tretji kvartil klastrov. Po-
razdelitev vrednosti klastrov je pri vseh spremenljivkah zelo kompaktna, 
saj interkvartilni razmik praviloma ne presega mediane za opazno več kot 
10 %, izjema je le dostopnost računalnika v šoli. Delo s klastri, namesto z 
individualnimi šolami je verjetno glavni razlog za takšno kompaktnost. 
Klastri so namreč povprečki vsaj treh šol, zato je njihova disperzija precej 
manjša (za vsaj 1.73-krat) od ustrezne disperzije porazdelitve šol. 

Kako učinkovito klastri pri danih resursih dosegajo najboljšo prakso slo-
venskih šol, je, kot rečeno, ocenjeno z outputnim DEA modelom. Porazde-
litev ocenjenih učinkovitosti je prikazana na Sliki 8.1. Tudi disperzija (ne)
učinkovitosti klastrov je očitno majhna, saj najmanj učinkoviti klastri zao-
stajajo za dosegljivo mejo najboljše prakse za okoli 8 %. To je verjetno, kot 
je omenjeno že pri resursih, v veliki meri posledica analize učinkovitosti na 
klastrih – disperzija neučinkovitosti, izračunanih na vzorcu šol, bi bila ver-
jetno precej večja! Porazdelitev učinkovitosti je sicer bimodalna, pri čemer 
je dobrih štirideset odstotkov šol (klastrov) praktično na dosegljivi meji 
najboljše prakse slovenskih šol, medtem ko jih slabih 35 odstotkov zaostaja 
za najboljšo prakso za približno 4 %. 

V tabelah 8.3a in 8.3b so prikazane korelacije (ne)učinkovitosti klastrov šol 
z indikatorji »nešolskih« faktorjev. V Tabeli 8.3a so korelacije z »družinski-
mi« faktorji, v Tabeli 8.3b pa z »regionalnimi« faktorji. »Regionalni« fak-
torji so predstavljeni z gostoto naseljenosti in z več znaki, preračunanimi 
na število prebivalcev, namreč s številom avtomobilov, zaposlenih, študen-
tov, dijakov, osnovnošolcev in otrok v vrtcih. Vsi ti indikatorji so tehtani 
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povprečki ustreznih vrednosti za občine, iz katerih so šole iz klastra. Kot 
uteži so uporabljeni deleži učencev posameznih šol klastra. Tri spremen-
ljivke predstavljajo družinske faktorje, namreč jezik, ki ga govorijo doma 
(za razliko od jezika v šoli), delež otrok na šoli iz premožnih družin in de-
lež otrok iz revnejših družin. Vrednosti klastrov so tehtani povprečki ustre-
znih vrednosti za šole. Kot uteži so uporabljeni deleži učencev posameznih 
šol v klastru. V tabeli so dodane tudi statistične značilnosti korelacij. 

Na dlani je, da je od družinskih faktorjev statistično značilna samo korela-
cija z jezikom. Predznaki ostalih dveh korelacij so sicer pričakovani, ven-
dar so vrednosti neznačilne. Od »regionalnih« faktorjev imajo statistično 
značilno korelacijo z učinkovitostjo samo indikatorji dijakov in zaposlenih.

Na osnovi rezultatov tabele korelacij je ocenjen končni model učinkovito-
sti za primarno stopnjo izobraževanja. Neznačilne spremenljivke (pri kate-
rih je t manjši od 1) so izločene. Rezultati so prikazani v Tabeli 8.5. Učinko-
vitost klastrov je pojasnjena s tremi spremenljivkami, z deležem revnejših 
otrok na šoli, deležem otrok, katerih domači jezik je enak šolskemu, ter z 
zaposlenimi na enega dijaka. Vse tri spremenljivke so statistično značilne, 
vsaj pri tveganju 0.1, in pričakovanega znaka. Na dlani je, da vsak odstotek 
revnejših otrok poveča neučinkovitost ustreznega klastra šol za 0.03 % in 
da imajo otroci iz priseljenih družin navkljub enakim vloženim resursom 
slabši uspeh na mednarodnih preizkusih znanja, saj vsak odstotek otrok, ki 
doma govorijo isti jezik kot v šoli, poveča učinkovitost klastra za 0.02 %. 
V krajih, kjer je (relativno glede na število dijakov) zaposlenih več ljudi, je 
učinkovitost izobraževalnega procesa otrok na primarni stopnji nižja.  

»Nešolski« faktorji na nižji sekundarni stopnji izobraževanja. Analiza 
»nešolskih« faktorjev za nižjo sekundarno stopnjo izobraževanja je narejena 
s pomočjo podatkov, ki so zbrani v okviru mednarodnega preizkusa zna-
nja PISA 2012. Tudi ta analiza je narejena v treh korakih. V prvem je oce-
njen DEA model tehnične učinkovitosti izkoriščanja »šolskih« in domačih 
resursov izobraževanja, v drugem so pregledane korelacije med ocenjenimi 
neučinkovitostmi in spremenljivkami analiziranih »nešolskih« faktorjev, 
medtem ko je v tretjem koraku ocenjen končni model, v katerem je (ne)
učinkovitost pojasnjena z »nešolskimi« faktorji učinkovitosti izobraževanja. 
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V Tabeli 8.2 so prikazane spremenljivke, s katerimi je specificiran DEA ou-
tputni model, ki je ocenjen za klastre šol nižje sekundarne stopnje. Prikazani 
so povprečni skupni uspeh (povprečje matematike, naravoslovja in jezika) 
na mednarodnem preizkusu znanja, število učiteljev, ki v povprečju klastra 
»odpadejo« na učenca, razpoložljivost računalnika v šoli in domači resursi za 
šolanje.28 Vsi ti podatki izvirajo iz baze podatkov, ki je nastala ob mednaro-
dnem preizkusu znanja PISA 2012. Prikazane so osnovne statistike porazde-
litve spremenljivk, namreč povprečna vrednost, prvi kvartil, mediana in tretji 
kvartil. Disperzija analiziranih spremenljivk je nekaj večja kot pri primarni 
stopnji (Tabela 8.1), vendar navkljub temu pri nobeni spremenljivki inter-
kvartilni razmik ne dosega niti 20 % mediane. Tudi v tem primeru je verjetno 
osnovni razlog za majhno variabilnost narava enot (povpreček šol v klastru). 

Učinkovitost klastrov šol glede na najboljšo prakso šol v Sloveniji je oce-
njena, kot rečeno, z outputnim DEA modelom. Vrednosti so ilustrirane na 
Sliki 8.2. Očitno je porazdelitev učinkovitosti izrazito bimodalna. Na dlani 
je, da je segmentiranje šol po učinkovitosti v dve skupini še bolj izrazito kot 
na primarni stopnji izobraževalnega procesa. Prvi modus šol, v katerem je 
okoli 25 % klastrov, je na meji dosegljive učinkovitosti (klastri imajo učin-
kovitost 1), medtem ko drugi modus, v katerem je okoli polovica klastrov, 
zaostaja za najboljšo prakso približno 10 %. 

V tabelah 8.4a in 8.4b so prikazane korelacije učinkovitosti z analiziranimi 
»nešolskimi« faktorji, namreč faktorji »družinskih« (Tabela 8.4a) oziroma 
»regionalnih« (Tabela 8.4b) karakteristik. »Regionalne« karakteristike so 
predstavljene s spremenljivkami gostote prebivalstva ter z deležem v celo-
tnem prebivalstvu za predšolske otroke v vrtcih, osnovnošolce, dijake in 
zaposlene ter s številom avtomobilov na prebivalca. Vse vrednosti so izra-
čunane kot tehtano povprečje občin, v kateri so šole posameznega klastra. 
Delež dijakov v posamezni šoli (od vseh dijakov klastra) je uporabljen kot 
utež pri računanju povprečja. Družinske karakteristike so predstavljene z 
indeksom ESCS,29 deležem otrok, pri katerih dežela rojstva matere oziroma 

28 Indeks HEDRES (home educational resources). Glej OECD, PISA Technical report.
29 Indeks ESCS (economic, social and cultural status). Indeks obsega izobrazbo staršev in 

njihov zaposlitveni status, dalje premoženje staršev in družinske resurse za izobraževanje. 
Glej https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5401.
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očeta sovpada z deželo rojstva otroka, in deležem otrok, ki doma govorijo 
isti jezik kot v šoli. Vrednosti za klastre so izračunane s tehtanjem ustre-
znih vrednosti za šole. V tabelah so poleg korelacij prikazane tudi ustrezne 
statistične značilnosti. 

Korelacije spremenljivk »regionalnih« faktorjev in učinkovitosti so, ra-
zen za zaposlene, vse statistično značilne, medtem ko je od spremenljivk 
»družinskih« faktorjev le indeks ESCS statistično značilno koreliran z 
učinkovitostjo. 

V končni model učinkovitosti so potencialno vključene vse spremenljiv-
ke »regionalnih« faktorjev, ESCS indeks in spremenljivka deleža otrok z 
enakim krajem rojstva, kot je materin. Statistično značilne so ostale, kot 
kaže Tabela 8.6, le tri spremenljivke, družinske karakteristike (ESCS in-
deks), urbanost kraja šolanja (gostota prebivalstva) in ekonomska razvi-
tost kraja (število avtomobilov na prebivalca). Še zlasti velika je elastičnost 
učinkovitosti izobraževalnega procesa na ekonomsko razvitost kraja, saj 
odstotno povečanje razvitosti poveča učinkovitost za skoraj 0.5 %! Na nižji 
sekundarni stopnji izobraževanja je torej v nasprotju s primarno stopnjo30 
vpliv družinskih značilnosti priseljenosti praktično že popolnoma odsoten 
– prevladuje samo še vpliv ekonomsko-socialnega in kulturnega statusa 
staršev.31 V nasprotju s primarno stopnjo je opazno velik tudi učinek »regi-
onalnih« faktorjev, velikost in ekonomska moč kraja šolanja namreč stati-
stično značilno povečujeta učinkovitost izobraževalnega procesa, medtem 
ko je na primarni stopnji empirična evidenca kazala obratno!  

30 Pa tudi s predšolsko stopnjo izobraževanja, kot je ilustriral izjemno velik učinek predšolske-
ga izobraževanja na otroke iz družin z nizko izobrazbo staršev. 

31 Kar je v skladu z delom teoretične literature, ki izrazito poudarja značilnosti ekonomsko-
-socialnega statusa. Glej, na primer, Hampden in drugi (2006) ali Coleman in drugi (1966).
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9 DODATEK

Model podatkovne ovojnice (DEA).32 DEA je metodologija, ki razvrsti 
enote (podjetja, države, šole) glede na njihove inpute ali outpute po od-
daljenosti od ovojnice vzorca referenčnih enot. Razlikujemo inputno in 
outputno usmerjene modele. Pri inputno orientiranih modelih se mini-
mizira inpute, outputi pa so fiksirani pri danih vrednostih. Analogno ve-
lja za outputno usmerjene modele, le da so inputi fiksirani, outputi pa se 
maksimirajo.

Učinkovitost v primeru outputno orientiranega modela lahko interpreti-
ramo kot delež dejanskega outputa enote v potencialnem outputu, ki bi ga 
enota lahko proizvedla glede na ovojnico (dosegljivo mejo),33 ki jo definira 
referenčni vzorec enot (podjetij, držav, šol), s katerimi se enota primerja. 

Na Sliki 9.1 je ilustrirana enota E z enim samim inputom in enim outpu-
tom. Outputna učinkovitost enote E na sliki je EE0/E1E0, neučinkovitost pa 

E1E/E1E0. 

V splošnem imajo enote seveda več inputov in več outputov. Formalno je 
v takšnem primeru pri ocenjevanju učinkovitosti z determinističnim DEA 
modelom za vsako enoto (0) v vzorcu referenčnih enot treba rešiti ločen 
problem linearnega programiranja:

(1)                   

32 Ang. »Data envelopment model«. Natančen opis metode glej, na primer, v Zhu (2005).
33 Ang. »Efficiency frontier«.

minθ    pri omejitvah

xi0θ ≥ ∑ xik λk za i = 1,2,..., m,

yj0θ ≤ ∑ xjk λk za j = 1,2,..., n,

λkθ ≥ 0 za k = 1,2,..., N.

k=1

k=1

N

N

θ,λ
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Pri čemer je xik i-ti input v k-ti enoti, yjk j-ti output k-te enote in λk utež k-te 
enote v dominirajoči kombinaciji enot. Parameter θ kaže velikost neučin-
kovitosti; v inputnih modelih torej kaže, za koliko lahko inpute še zmanjša-
mo brez zmanjšanja outputa, v outputnih modelih pa, koliko lahko output 
še povečamo pri danih inputih. 

Intervali zaupanja in standardne napake ocenjenih učinkovitosti se dobijo 
z boostrappingom enot v vzorcu.

Ravni podatkov. Dostopne baze podatkov mednarodnih preizkusov zna-
nja obsegajo podatke na ravni učencev. Vendar identifikacija ne učencev 
ne posameznih šol ni možna. V analizi so bili uporabljeni podatki na ravni 
držav, šol in učencev. Vrednosti spremenljivk jezikovne, matematične in 
naravoslovne izobraženosti (uspeh v točkah) so ocenjene na podlagi ver-
jetnostnih vrednosti (plausible values, glej PISA 2012 Tehnical Report in 
PISA Data Analysis Manual) za želeno stopnjo disagregacije. Vrednosti 
ostalih spremenljivk so bile uporabljene neposredno. Vse spremenljivke 
pa so morale biti pri agregiranju tehtane. Pri tehtanju je bila upoštevana 
velikost vzorca posameznega stratuma populacije, mera velikosti šol in de-
janska udeležba šol in učencev pri vzorčenju.

Klastri. Kjer je analiza predpostavljala identifikacijo slovenskih šol (na pri-
mer, glede na lokacijo-regijo, stopnjo urbanosti ipd.), so bili zaradi tajnosti 
podatkov uporabljeni klastri vsaj treh šol. Klastriranje šol je bilo izvedeno 
glede na geografsko lokacijo (gps koordinate), stopnjo urbanosti/ruralno-
sti in glede na sorodnost izobraževalnega programa. Vrednosti uporablje-
nih spremenljivk za klastre so izračunali na Pedagoškem inštitutu.

Spisek uporabljanih spremenljivk – standardne baze podatkov: financi-
ranje do šole, financiranje do 4. razreda, financiranje od 4. do 9. razreda, 
financiranje srednje šole, financiranje višje/visoke šole, izdatki za vzgojo 
(izobraževanje) predšolskega otroka, izdatki za izobraževanje otroka do 4. 
razreda, izdatki za izobraževanje otroka do srednje šole, izdatki za izobra-
ževanje otroka do konca srednje šole; stopnja vpisa do šole, stopnja vpisa 
do 4. razreda, stopnja vpisa od 4. do 9. razreda, stopnja vpisa v srednjo šolo, 
stopnja vpisa v višjo in visoko šolo; »gostota« učiteljev (učitelj/učenec) do 



53dodatek

šole, »gostota« učiteljev (učitelj/učenec) do 4. razreda, »gostota« učiteljev 
(učitelj/učenec) od 4. do 9. razreda, »gostota« učiteljev (učitelj/dijak) v sre-
dnji šoli, »gostota« učiteljev (učitelj/študent) v višji in visoki šoli.

Spisek uporabljanih spremenljivk – baze podatkov PISA, TIMSS, 
PIRLS, TIMSS advanced: velikost razreda, ekonomsko-socialno stanje 
(ESCS), uspeh (jezik, matematika, naravoslovje), izenačenost uspeha, 
opremljenost šole (računalnik), potencialni domači resursi, letno število 
ur predavanj, domači resursi (soba, računalnik), število predavateljskih ur 
v celem letu, potencialna lastna sredstva družine, čas predšolske vzgoje, 
relativni uspeh glede na povprečni uspeh, opremljenost šole (laboratorij), 
domači resursi (internet), izobrazba staršev, zaposlenost staršev, nacional-
nost/jezik/kulturne navade, razvitost okolja (pogoji za delo, kulturne in 
športne aktivnosti, šolska »gravitacija«), konkurenca izobraževalnih insti-
tucij, rojstni kraj matere/očeta, jezik doma, izobrazba staršev, število knjig, 
s katerimi razpolaga družina, velikost kraja, v katerem je locirana šola.

Spisek uporabljanih spremenljivk – SURS baza občinskih podatkov: 
vrtci/prebivalci, osnovnošolci/prebivalci, srednješolci/prebivalci, študenti/
prebivalci, zaposleni/prebivalci, avtomobili/prebivalci, gostota prebivalcev.
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11 STATISTIČNI DODATEK

Tabela 3.1: Letni izdatki za šolanje 

Predšolska Primarna Sekundarna Terciarna

Povprečje 7428 8296 9135 13760

1. kvartil 5083 6233 6389 9392

Mediana 6725 8159 9615 13173

3. kvartil 8933 9434 11109 16723

Slovenija 8136 9260 8568 10413

Vir: OECD; UNICEF; lastni izračuni.
Opomba: Letni izdatki za šolanje enega otroka, učenca, dijaka in študenta; stopnje 
izobraževalnega procesa; dolarji, popravljeni za PPP; razvite države.

Tabela 3.2: Vpis

  Vpis 
(4–5 let)

Vpis 
(5–14 let)

Vpis 
(15–19 let)

Vpis
 (20–29 let)

Povprečje 76.353 98.200 83.885 28.312

1. kvartil 63.000 98.000 80.800 24.200

Mediana 85.500 99.000 86.300 28.200

3. kvartil 93.000 99.000 88.400 33.000

Slovenija 87.000 97.000 92.200 33.600

Vir: OECD; UNICEF; lastni izračuni.
Opomba: Stopnja vpisa; odstotek kohort, vpisan v šolo; razvite države.
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Tabela 3.3: Velikost razreda – razmerje učiteljev in dijakov

Predšolska Primarna Sekundarna Terciarna

Povprečje 0.083 0.076 0.090 0.077

1. kvartil 0.063 0.058 0.074 0.056

Mediana 0.076 0.077 0.088 0.067

3. kvartil 0.098 0.090 0.105 0.096

Slovenija 0.109 0.060 0.112 0.067

Vir: OECD; lastni izračuni.
Opomba: Razmerje števila učiteljev in otrok, učencev, dijakov in študentov; stopnje 
izobraževalnega procesa; razvite države.

Tabela 4.1: Indikator uspešnosti predšolskih otrok

 

Matematika Skupni uspeh

3 leta  1–3 leta  1 leto 3 leta 1–3 leta 1 leto

Povprečje 1.073 1.049 1.020 1.073 1.049 1.024

1. kvartil 1.040 1.030 0.990 1.037 1.024 0.995

Mediana 1.070 1.050 1.010 1.061 1.050 1.013

3. kvartil 1.090 1.060 1.040 1.079 1.057 1.040

Slovenija 1.040 1.020 1.000 1.037 1.017 1.007

Vir: TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni.
Opomba: Indikator uspešnosti predšolskih otrok po času obiskovanja predšolske 
vzgoje (izobraževanja); čas obiskovanja predšolske vzgoje; razmerje uspeha otrok, 
ki so obiskovali predšolsko vzgojo, in uspeha otrok, ki ga niso obiskovali; razmerje 
izračunano iz uspešnosti dijakov konec primarne stopnje na preizkusu TIMSS oziroma 
PIRLS 2011; razvite države. 
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Tabela 4.2: Predšolska vzgoja (izobraževanje) – uspeh in resursi

  Matematika
uspeh Skupni uspeh Čas šolanja Letni izdatki 

za otroka

Povprečje 1.063 1.065 2.493 6.835

1. kvartil 1.041 1.038 2.342 5.674

Mediana 1.057 1.052 2.597 6.728

3. kvartil 1.073 1.060 2.680 8.136

Slovenija 1.031 1.030 2.592 8.136

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni.
Opomba: Uspeh izražen z indikatorjem uspešnosti predšolskih otrok; čas šolanja v 
letih; izdatki v 000 dolarjev; dolarji PPP; razvite države. 

Tabela 4.3: Učinkovitost predšolske vzgoje 

  Skupno Matematika

Povprečje 0.892 0.899

1. kvartil 0.793 0.810

Mediana 0.886 0.903

3. kvartil 1.000 1.000

Slovenija 0.804 0.822

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni.
Opomba: Outputno orientiran DEA model; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi 
meji; razvite države.
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Tabela 4.4: Uspešnost predšolske vzgoje – segmenti otrok 

Slovenija Nemčija OECD

Jezik matere
Slo 1.029 1.062 1.084

Tuji 1.042 1.151 1.053

Izobrazba staršev

Univerzitetna 1.023 1.065 1.041

Srednja 1.030 1.063 1.064

Osnovna 1.357 1.152 1.001

Dohodkovno stanje
q1 1.027 1.082 1.042

q3 0.981 1.058 1.040

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni.
Opomba: Indikator uspešnosti za segmente predšolskih otrok; jezik matere – dva 
segmenta otrok; izobrazba staršev – trije segmenti otrok; dohodkovno stanje – dva 
segmenta otrok. 

Tabela 5.1: Primarna stopnja izobraževanja – uspeh in izenačnost

 

Skupno Matematika

Uspeh Izenačenost Uspeh Izenačenost

Povprečje 529 0.702 526 0.696

1. kvartil 520 0.686 496 0.670

Mediana 526 0.710 516 0.701

3. kvartil 540 0.723 542 0.726

Slovenija 521 0.701 513 0.709

Vir: TIMSS in PIRLS; lastni izračuni.
Opomba: Uspeh na preizkusu TIMSS in PIRLS 2011; izenačenost – razmerje prvega 
decila (najnižjih) ocen in devetega decila (najvišjih) ocen; razvite države.
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Tabela 5.2: Primarna stopnja izobraževanja – resursi

  Sklad ur Računalnik 
doma

Sredstva 
doma

Izdatki za 
učenca

Povprečje 887 51.0 10.3 38.947

1. kvartil 780 42.1 9.9 29.664

Mediana 863 52.7 10.3 40.102

3. kvartil 1008 56.5 10.6 47.516

Slovenija 684 41.3 10.3 46.755

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni.
Opomba: Fizični in finančni resursi za izobraževanje; število ur učitelja v razredu; imajo 
računalnik na domu; domača sredstva za izobraževanje; javni izdatki za izobraževanje 
enega učenca; 000 dolarjev; dolarji PPP; kumulativne diskontirane vrednosti; diskontna 
stopnja 1.02; diskontirano na 2011; razvite države.

 

Tabela 5.3: Učinkovitost konec primarnega izobraževanja

Matematika Skupno

Tehnična u. Stroškovna u. Tehnična u. Stroškovna u.

Povprečje .931 .939 .961 .966

1. kvartil .895 .912 .939 .948

Mediana .937 .934 .965 .973

3. kvartil .993 .990 1 .987

Slovenija 1 .934 1 .956

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni.
Opomba: Outputni DEA model; tehnična učinkovitost – doseganje outputa najboljše 
prakse pri danih fizičnih resursih; stroškovna učinkovitost – doseganje outputa 
najboljše prakse pri danih finančnih resursih; dosegljiva meja je 1; razvite države.
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Tabela 6.1: Nižja sekundarna stopnja izobraževanja – uspeh in izenačenost

Skupno Matematika

Uspeh Izenačenost Uspeh Izenačenost

Povprečje 495 0.609 492 0.610

1. kvartil 486 0.593 482 0.595

Mediana 499 0.612 494 0.607

3. kvartil 514 0.623 510 0.624

Slovenija 499 0.616 501 0.615

Vir: PISA; lastni izračuni.
Opomba: Uspeh na preizkusu PISA 2012; izenačenost – razmerje prvega decila 
(najnižjih) ocen in devetega decila (najvišjih) ocen; razvite države.

Tabela 6.2: Nižja sekundarna stopnja izobraževanja – resursi

  Računalnik 
v šoli

Domači pogoji 
(indeks escs)

Izdatki za 
učenca

Povprečje 0.682 1.072 87.375

1. kvartil 0.474 0.832 56.096

Mediana 0.645 1.078 89.933

3. kvartil 0.811 1.264 108.813

Slovenija 0.616 1.070 94.841

Vir: OECD; PISA 2012; lastni izračuni.
Opomba: Fizični in finančni resursi za izobraževanje; indeks ekonomsko-socialnega in 
kulturnega statusa (antilogaritmiran); dostopnost računalnika v šoli; domača sredstva 
za izobraževanje; javni izdatki za izobraževanje enega učenca (000 dolarjev); dolarji 
PPP; kumulativne diskontirane vrednosti; diskontna stopnja 1.02; diskontirano na 2012; 
razvite države. 
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Tabela 6.3: Učinkovitost do konca nižje sekundarne stopnje izobraževanja

 
Tehnična učinkovitost Stroškovna učinkovitost

Matematika Celotni 
uspeh Matematika Celotni 

uspeh

Povprečje 0.967 0.964 0.971 0.967

1. kvartil 0.942 0.941 0.945 0.941

Mediana 0.974 0.967 0.977 0.972

3. kvartil 1.000 1.000 1.000 1.000

Slovenija 0.988 0.988 0.993 0.992

Vir: OECD; PISA 2012; lastni izračuni.
Opomba: Outputni DEA model; tehnična učinkovitost – doseganje (meje) outputa 
najboljše prakse ob danih fizičnih resursih; stroškovna učinkovitost – doseganje 
outputa najboljše prakse ob danih finančnih resursih; dosegljiva meja je 1; razvite 
države.

Tabela 7.1: Višja sekundarna stopnja izobraževanja – uspeh in resursi

Naravoslovje Matematika Internet
doma

Laboratorij
v šoli

Povprečje 498.9 483 80.3 88.4

1. kvartil 460 439 69.0 90.3

Mediana 497 457 92.3 94.0

3. kvartil 534 545 99.3 96.7

Slovenija 535.0 457 97.2 79.5

Vir: OECD; TIMSS 2008; lastni izračuni.
Opomba: Uspeh konec višje sekundarne stopnje izobraževanja: fizični resursi za 
izobraževanje; domač dostop do interneta (odstotki); šola ima laboratorij (odstotki); 
razvite države. 
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Tabela 7.2: Učinkovitost konec višje sekundarne stopnje izobraževanja

Matematika Naravoslovje

Povprečje 0.898 0.902

1. kvartil 0.798 0.830

Mediana 0.919 0.917

3. kvartil 1.000 1.000

Slovenija 0.850 1.000

Vir: OECD; TIMSS 2008; lastni izračuni.
Opomba: Outputni DEA model; tehnična učinkovitost – doseganje outputa najboljše 
prakse ob danih fizičnih resursih; povpreček dveh modelov; »laboratorij v šoli« in 
»internet doma« sta vhodni spremenljivki prvega modela; »laboratorij v šoli« in 
»razmerje učitelj/učenec« sta vhodni spremenljivki drugega modela; dosegljiva meja je 
1; razvite države.

Tabela 7.3: Ilustracija stroškov izobraževanja do konca višje sekundarne 
stopnje izobraževanja 

 
Izdatki za

dijaka
Matematika 

uspeh
Naravoslovje 

uspeh
Matematika 
učinkovitost

Naravoslovje 
učinkovitost

Italija 146.172 449 422 0.804 0.731

Nizozemska 147.396 552 582 0.992 1.000

Norveška 185.785 439 534 0.786 0.929

Slovenija 116.617 457 535 0.850 1.000

Švedska 145.735 413 497 0.745 0.872

Vir: OECD; TIMSS 2008; lastni izračuni.
Opomba: Obvladovanje stroškov izobraževanja do konca višje sekundarne stopnje 
izobraževanja; javni izdatki za izobraževanje enega dijaka (000 dolarjev); dolarji PPP; 
kumulativne diskontirane vrednosti; diskontna stopnja 1.02; diskontirano na 2011: uspeh 
iz matematike na naprednem TIMSS-u 2008; uspeh iz naravoslovja na naprednem 
TIMSS-u 2008; tehnična učinkovitost pri doseganju uspeha iz matematike; tehnična 
učinkovitost pri doseganju uspeha iz naravoslovja. 
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Tabela 8.1: Primarno izobraževanje – uspeh ter resursi klastrov šol 

Uspeh Izenačenost Velikost 
razreda

Računalnik 
v šoli

Domači resursi 
za šolo – indeks

Povprečje 517 0.716 18.9 0.075 10.344

1. kvartil 508 0.700 17.3 0.039 10.049

Mediana 517 0.715 19.0 0.059 10.260

3. kvartil 526 0.733 20.7 0.089 10.620

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni.
Opomba: Uspeh in resursi za izobraževanje; skupni uspeh na TIMSS in PIRLS 
2011; izenačenost v uspehu – razmerje prvega decila (najnižjih) ocen in devetega 
decila (najvišjih) ocen; dostop do računalnika v šoli (delež od 1); domači resursi za 
izobraževanje; klastri šol.

Tabela 8.2: Nižje sekundarno izobraževanje – uspeh ter resursi klastrov šol

Uspeh Učitelj/
učenec

Računalnik 
v šoli

Hedres 
indeks

Povprečje 484 0.122 0.544 1.476

1. kvartil 446 0.097 0.501 1.312

Mediana 472 0.115 0.554 1.446

3. kvartil 509 0.142 0.604 1.645

Vir: OECD; PISA 2012; lastni izračuni.
Opomba: Uspeh in resursi za izobraževanje; skupen uspeh na PISA 2012; izenačenost 
v uspehu – razmerje ševila učiteljev in dijakov; delež dijakov, ki imajo računalnik v šoli; 
indeks domačih resursov za izobraževanje; klastri šol. 

Tabela 8.3a: Primarno izobraževanje; korelacija učinkovitosti in 
družinskih faktorjev

r p r p

Premožnejši 0.138 0.324 Materni jezik (slo) 0.314 0.022

Revnejši -0.179 0.200

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; SURS; lastni izračuni.
Opomba: Korelacija družinskih faktorjev in tehnične učinkovitosti; odstotek 
premožnejših na šoli; odstotek revnejših na šoli; odstotek dijakov, ki imajo slovenski 
jezik za materni; spremenljivke so v logaritmih; klastri šol.
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Tabela 8.3b: Primarno izobraževanje; korelacije učinkovitosti in 
regionalnih faktorjev

r p r p

Avtomobili/prebivalci -0.021 0.879 Dijaki/prebivalci 0.249 0.073

Prebivalci -0.168 0.230 Študenti/prebivalci 0.165 0.238

Predšolski otroci v vrtcih/prebivalci -0.003 0.982 Zaposleni/dijaki -0.283 0.040

Osnovnošolci/prebivalci 0.198 0.156 Zaposleni/prebivalci -0.263 0.057

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; SURS; lastni izračuni.
Opomba: Korelacija regionalnih faktorjev in tehnične učinkovitosti; učinkovitost skupnega 
uspeha; gostota prebivalstva; število avtomobilov, otrok v vrtcih, osnovnošolcev, dijakov, 
študentov in zaposlenih (na prebivalca); spremenljivke so v logaritmih; klastri šol.

Tabela 8.4a: Nižje sekundarno izobraževanje; korelacija učinkovitosti in 
»družinskih« faktorjev 

r p r p

Indeks escs 0.497 0.001 Rojstni kraj očeta v SLO 0.072 0.642

Rojstni kraj matere (SLO) 0.210 0.172 Materni jezik 0.154 0.317

Vir: OECD; PISA 2012; lastni izračuni.
Opomba: Korelacija družinskih faktorjev in tehnične učinkovitosti; indeks ekonomsko-
socialnega in kulturnega statusa; delež dijakov, katerih mati (oče) je rojena v Sloveniji; delež 
dijakov, katerih materni jezik je slovenski jezik; spremenljivke so v logaritmih; klastri šol.

 
Tabela 8.4b: Nižje sekundarno izobraževanje; korelacija učinkovitosti in 
»regionalnih« faktorjev 

r p r p

Prebivalci 0.292 0.055 Osnovnošolci/prebivalci 0.270 0.076

Predšolski otroci v vrtcih/prebivalci 0.283 0.063 Avtomobili/prebivalci 0.317 0.036

Dijaki/prebivalci 0.271 0.075 Zaposleni/prebivalci 0.243 0.112

Vir: OECD;PISA 2012; SURS; lastni izračuni.
Opomba: Korelacija »regionalnih« faktorjev in tehnične učinkovitosti; učinkovitost 
skupnega uspeha; gostota prebivalstva; število avtomobilov, otrok v vrtcih, osnovnošolcev, 
dijakov in zaposlenih (na prebivalca); spremenljivke so v logaritmih; klastri šol.
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Tabela 8.5: Primarno izobraževanje; model učinkovitosti za regionalne in 
družinske faktorje
 

Koeficient p

Revnejši -0.025 0.068

Materni jezik 0.016 0.090

Zaposleni/učenci -0.012 0.076

Konstanta -0.006 0.730

N 53

R2 0.1906

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; SURS; lastni izračuni.
Opomba: Model učinkovitosti za »družinske« in »regionalne« faktorje; odstotek 
revnejših na šoli; odstotek učencev, ki imajo slovenski jezik za materni; razmerje 
zaposlenih in učencev; spremenljivke so v logaritmih; klastri šol.

Tabela 8.6: Nižje sekundarno izobraževanje; model učinkovitosti za 
»regionalne« in »družinske« faktorje

Koeficient p

Escs indeks 0.083 0.002

Učenci/prebivalci 0.073 0.626

Avtomobili/prebivalci 0.486 0.014

Prebivalci 0.017 0.059

Konstanta 0.184 0.493

N 44

R2 0.3964

Vir: OECD; PISA 2012; SURS; lastni izračuni.
Opomba: Model tehnične učinkovitosti za »družinske« in »regionalne« faktorje; escs 
indeks – ekonomsko-socialni in kulturni status; število učencev na prebivalca; število 
avtomobilov na prebivalca; spremenljivke so v logaritmih; klastri šol. 
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Tabela 9.1: Pregled dostopnosti podatkov – analizirane države

Predšolska Primarna Nižja_sek. Višja_sek. Razvite

Armenija       *  
Avstralija * * *   *
Avstrija * * *   *
Azerbajdžan * *      
Belgija     *    
Belgija (flamska)   *     *
Čile   * *   *
Tajvan * *     *
Hrvaška * *     *
Češka * * *   *
Danska   * *   *
Anglija   *     *
Estonija     *    
Finska * * *   *
Francija     *    
Gruzija * *      
Nemčija * * *   *
Grčija     *    
Hong Kong SAR * *      
Madžarska * * *   *
Islandija     *    
Iran * *   *  
Irska * * *   *
Izrael     *    
Italija * * * * *
Koreja     *    
Libanon       *  
Litva * *     *
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Tabela 9.1: Pregled dostopnosti podatkov – analizirane države 
(nadaljevanje)

Predšolska Primarna Nižja_sek. Višja_sek. Razvite

Luksemburg     *    
Malta * *     *
Mehika     *    
Maroko * *      
Nizozemska   * * * *
Nova Zelandija   * *   *

Severna Irska   *      
Norveška * * * * *
Oman * *      
Filipini       *  
Poljska * * *   *
Portugalska * * *   *
Katar * *      
Romunija * *      
Ruska federacija * *   *  
Savdska Arabija * *      
Singapur * *     *
Slovaška * * *   *
Slovenija * * * * *
Španija * * *   *
Švedska * * * * *
Švica     *    
Turčija     *    
Združeni Arabski Em.   *      
Velika Britanija     *    
Združene države   * *   *

Vir: OECD; PIRS in TIMSS; PISA; lastni izračuni.
Opomba: Države, za katere so dostopni vsi podatki, so označene z *; Razvite – države, 
ki so obsežene v tabelah in slikah.  
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Slika 3.1: Predšolska vzgoja – letni izdatki

Vir: OECD; UNICEF; lastni izračuni.
Opomba: Javni izdatki za eno leto predšolske vzgoje otroka; dolarji, popravljeni za 
PPP; Slovenija je označena rdeče; 2012.

Slika 3.2: Primarno izobraževanje – letni izdatki

Vir: OECD;UNICEF; lastni izračuni.
Opomba: Javni izdatki za eno leto; dolarji, popravljeni za PPP; Slovenija je označena 
rdeče; 2012.
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Slika 3.3: Sekundarno izobraževanje – letni izdatki

Vir: OECD;UNICEF; lastni izračuni.
Opomba: Javni izdatki za eno leto sekundarnega izobraževanja dijaka; dolarji, 
popravljeni za PPP; Slovenija je označena rdeče; 2012.

Slika 3.4: Terciarno izobraževanje – letni izdatki

Vir: OECD; UNICEF; lastni izračuni.
Opomba: Javni izdatki za eno leto terciarnega izobraževanja študenta; dolarji, 
popravljeni za PPP; Slovenija je označena rdeče; 2012.
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Slika 3.5: Rast enotnih izdatkov

Vir: UNESCO; OECD; lastni izračuni.
Opomba: Indeks izdatkov za učenca; 2005=100; PPP dolarji; 1. kvartil – prvi kvartil (po 
rasti) držav OECD; 3. kvartil – tretji kvartil (po rasti) držav OECD.

Slika 3.6: Izdatki za predšolsko vzgojo (izobraževanje) 

Vir: UNESCO; OECD; lastni izračuni.
Opomba: Celotni izdatki za enega otroka; letno; PPP dolarji; 1. kvartil – prvi kvartil (po 
velikosti izdatkov) držav OECD; 3. kvartil – tretji kvartil (po velikosti izdatkov) držav 
OECD.
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Slika 3.7: Izdatki za primarno stopnjo izobraževanja

Vir: UNESCO; OECD; lastni izračuni.
Opomba: Izdatki za učenca na primarni stopnji izobraževanja; letno; PPP dolarji; 1. 
kvartil – prvi kvartil (po velikosti izdatkov) držav OECD; 3. kvartil – tretji kvartil (po 
velikosti izdatkov) držav OECD.

Slika 3.8: Izdatki za nižjo sekundarno stopnjo izobraževanja

Vir: UNESCO; OECD; lastni izračuni.
Opomba: Izdatki na nižji sekundarni stopnji izobraževanja za posameznega učenca; 
letno; PPP dolarji; 1. kvartil – prvi kvartil (po velikosti izdatkov) držav OECD; 3. kvartil – 
tretji kvartil (po velikosti izdatkov) držav OECD.
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Slika 3.9: Izdatki za višjo sekundarno stopnjo izobraževanja

Vir: UNESCO; OECD; lastni izračuni.
Opomba: Izdatki za dijaka na višji sekundarni stopnji izobraževanja; letno; PPP dolarji; 
1. kvartil – prvi kvartil (po velikosti izdatkov) držav OECD; 3. kvartil – tretji kvartil (po 
velikosti izdatkov) držav OECD.

Slika 3.10: Izdatki za terciarno stopnjo izobraževanja

Vir: UNESCO; OECD; lastni izračuni.
Opomba: Izdatki za študenta na terciarni stopnji izobraževanja; letno; PPP dolarji; 1. 
kvartil – prvi kvartil (po velikosti izdatkov) držav OECD; 3. kvartil – tretji kvartil (po 
velikosti izdatkov) držav OECD.
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Slika 3.11: Vpis v predšolsko vzgojo

Vir: OECD; UNICEF; lastni izračuni.
Opomba: Stopnja vpisa v predšolsko vzgojo; odstotek otrok do 5 let, ki so vključeni v 
predšolsko vzgojo; razvite države; Slovenija je posebej označena.

Slika 3.12: Vpis na primarni in nižji sekundarni stopnji izobraževanja

Vir: OECD; UNICEF; lastni izračuni.
Opomba: Stopnja vpisa na primarno in nižjo sekundarno stopnjo izobraževanja; 
odstotek otrok od 5 do 14 let, ki so vključeni v izobraževanje na primarni in nižji 
sekudnarni stopnji; razvite države; Slovenija je posebej označena.
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Slika 3.13: Vpis na višji sekundarni stopnji izobraževanja

Vir: OECD; UNICEF; lastni izračuni.
Opomba: Stopnja vpisa na višji sekundarni stopnji izobraževanja; odstotek otrok od 
15 do 19 let, ki so vključeni v izobraževanje na višji sekudnarni stopnji; razvite države: 
Slovenija je posebej označena.

Slika 3.14: Vpis na terciarni stopnji izobraževanja 

Vir: OECD; UNICEF; lastni izračuni.
Opomba: Stopnja vpisa na terciarni stopnji izobraževanja; odstotek otrok od 20 do 29 
let, ki so vključeni v izobraževanje na terciarni stopnji izobraževanja; razvite države; 
Slovenija je posebej označena.
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Slika 3.15: Razmerje vzgojiteljev (učiteljev) in otrok v predšolski vzgoji

Vir: OECD; lastni izračuni.
Opomba: Razmerje števila vzgojiteljev (učiteljev) in otrok v predšolski vzgoji; Slovenija 
je posebej označena; razvite države. 

Slika 3.16: Razmerje učiteljev in učencev na primarni stopnji izobraževanja 

Vir: OECD; lastni izračuni.
Opomba: Razmerje števila učiteljev in učencev na primarni stopnji izobraževanja; 
Slovenija je posebej označena; razvite države. 
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Slika 3.17: Razmerje učiteljev in dijakov na sekundarni stopnji izobraževanja

Vir: OECD; lastni izračuni.
Opomba: Razmerje števila učiteljev in dijakov na sekundarni stopnji izobraževanja; 
Slovenija je posebej označena; razvite države. 

Slika 3.18: Razmerje učiteljev in študentov na terciarni stopnji izobraževanja

Vir: OECD; lastni izračuni.
Opomba: Razmerje števila učiteljev in študentov na terciarni stopnji izobraževanja; 
Slovenija je posebej označena; razvite države. 
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Slika 4.1: Učinkovitost predšolske vzgoje; matematika

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientiran DEA model; matematika; učinkovitost je 1 za države na 
dosegljivi meji; razvite države: Slovenija je posebej označena.

Slika 4.2: Učinkovitost predšolske vzgoje; skupni uspeh

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientiran DEA model; skupni uspeh; učinkovitost je 1 za države na 
dosegljivi meji; razvite države: Slovenija je posebej označena.
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Slika 5.1: Tehnična učinkovitost na primarni stopnji izobraževanja; 
matematika

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni 
Opomba: Outputno orientiran DEA model; tehnična učinkovitost na primarni stopnji 
izobraževanja; matematika; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi meji; razvite 
države: Slovenija je posebej označena.

Slika 5.2: Stroškovna učinkovitost na primarni stopnji izobraževanja; 
matematika

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientirani DEA model; stroškovna učinkovitost na primarni stopnji 
izobraževanja; matematika; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi meji; razvite 
države: Slovenija je posebej označena.
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Slika 5.3: Tehnična učinkovitost na primarni stopnji izobraževanja; 
skupni uspeh

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientiran DEA model; tehnična učinkovitost na primarni stopnji 
izobraževanja; skupni uspeh; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi meji; razvite 
države: Slovenija je posebej označena.

Slika 5.4: Stroškovna učinkovitost na primarni stopnji izobraževanja; 
skupni uspeh

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientirani DEA model; stroškovna učinkovitost na primarni stopnji 
izobraževanja; skupni uspeh; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi meji; razvite 
države: Slovenija je posebej označena.
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Slika 6.1: Tehnična učinkovitost na nižji sekundarni stopnji 
izobraževanja; matematika 

Vir: OECD; PISA 2012; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientirani DEA model; tehnična učinkovitost na nižji sekundarni 
stopnji izobraževanja; matematika; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi meji; razvite 
države: Slovenija je posebej označena.

Slika 6.2: Tehnična učinkovitost na nižji sekundarni stopnji 
izobraževanja; skupni uspeh

Vir: OECD; PISA 2012; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientirani DEA model; tehnična učinkovitost na nižji sekundarni 
stopnji izobraževanja; skupni uspeh; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi meji; 
razvite države: Slovenija je posebej označena.
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Slika 6.3: Stroškovna učinkovitost na nižji sekundarni stopnji 
izobraževanja; matematika

Vir: OECD; PISA 2012; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientirani DEA model; stroškovna učinkovitost na nižji sekundarni 
stopnji izobraževanja; matematika; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi meji; razvite 
države: Slovenija je posebej označena.

Slika 6.4: Stroškovna učinkovitost na nižji sekundarni stopnji 
izobraževanja; skupni uspeh

Vir: OECD; PISA 2012; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientirani DEA model; stroškovna učinkovitost na nižji sekundarni 
stopnji izobraževanja; skupen uspeh; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi meji; 
razvite države: Slovenija je posebej označena.
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Slika 7.1: Tehnična učinkovitost na višji sekundarni stopnji izobraževanja; 
matematika

Vir: OECD; TIMSS advanced 2008; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientirani DEA model; tehnična učinkovitost na višji sekundarni 
stopnji izobraževanja; matematika; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi meji; razvite 
države: Slovenija je posebej označena.

Slika 7.2: Tehnična učinkovitost na višji sekundarni stopnji izobraževanja; 
naravoslovje

Vir: OECD; TIMSS advanced 2008; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientirani DEA model; tehnična učinkovitost na višji sekundarni 
stopnji izobraževanja; naravoslovje; učinkovitost je 1 za države na dosegljivi meji; 
razvite države: Slovenija je posebej označena.
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Slika 8.1: Tehnična učinkovitost na primarni stopnji izobraževanja; klastri 
šol v Sloveniji

Vir: OECD; TIMSS in PIRLS 2011; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientirani DEA model; tehnična učinkovitost na primarni stopnji izobra-
ževanja; skupni uspeh; učinkovitost je 1 za klastre na dosegljivi meji; klastri šol v Sloveniji.

Slika 8.2: Tehnična učinkovitost na nižji sekundarni stopnji 
izobraževanja; klastri šol v Sloveniji

Vir: OECD; PISA 2011; lastni izračuni. 
Opomba: Outputno orientirani DEA model; tehnična učinkovitost na nižji sekundarni 
stopnji izobraževanja; skupni uspeh; učinkovitost je 1 za klastre na dosegljivi meji; 
klastri šol v Sloveniji.
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Slika 9.1: DEA model – ilustracija

Vir: Lastni izračuni.
Opomba: Outputni model; učinkovitost EE0/E1E0.
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U»INKOVITOST
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Rezultati analize kažejo,  
da je sistem izobraževanja v 
Sloveniji precej bolj uËinkovit, 
kot je splošno prepriËanje,  
saj je naša država do konca 
srednješolskega izobraževanja 
praviloma nad mediano razvitih 
držav in zaostaja za najboljšo 
prakso le-teh za približno  
pet odstotkov. Od Ëetrtega 
razreda osnovne šole do konca 
devetletke pa je Slovenija v 
samem vrhu najuËinkovitejših 
držav.


