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Povzetek 

V zadnjem desetletju je opazen trend krepitve avtonomije univerz pri upravljanju s financami 
(t.i. lump sum financiranje). Spremembe načinov financiranja so smiselni odziv na hitro in 
občutno spreminjajoče se okoliščine, v katerih delujejo univerze.  
Tako kot drugod po Evropi,  je tudi v Sloveniji smiselno pregledati sistem financiranja, saj se 
je tudi tu v zadnjih desetletjih zelo povečalo število študentov, spremenile pa so se tudi druge 
okoliščine. Zagotovo se je treba s premišljenimi in strateškimi ukrepi odzvati na sodobne 
izzive visokemu šolstvu. Treba je izbrati smiselne mehanizme za spodbudo racionalnejšega 
delovanja univerz. 
Ključne besede: terciarno izobraževanje, financiranje, lump sum 
 
1. Višina financiranja visokega šolstva 
 
Financiranje visokošolskih zavodov zgolj na osnovi tržnih mehanizmov je pogost odziv na 
množičnost visokošolskega izobraževanja (Meek 2000, 24), vendar študije na to temo 
dokazujejo, da zgolj tržni pristop kot dejavnik oblikovanja razvoja in financiranja 
visokošolskega prostora ni ustrezen, saj ne prispeva k udeležbi najbolj deprivilegiranih 
družbenih skupin v visokošolskem izobraževanju. 
 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je (Resolucija o nacionalnem programu 
visokega šolstva Republike Slovenije za obdobje 2007-2010) planiralo povečanje sredstev za 
visokošolski študij in raziskave na 5% BDP. Podatki o financiranju univerz iz preteklih let 
kažejo ugodno gibanje. Proračunska sredstva v zadnjih letih se povečujejo hitreje kot 
inflacija. Prirast celotnih sredstev za leti 2005 in 2006 je 5,9 % in 7,2 %, prirast sredstev za 
izobraževanje v ožjem smislu je v omenjenih dveh letih celo za 6,4 % oziroma 8,4 %. V 
naslednjih letih bo treba financiranje visokega šolstva povečevati za toliko, da bo ob koncu 
leta 2010 uresničena načrtovana raven, to je 5 % BDP, podobno kot lizbonski cilji 
opredeljujejo za RR 3 % (2 % iz gospodarstva in 1 % iz proračuna). Za uravnoteženost in 
uspešnost nacionalnega inovacijskega sistema je treba za visoko šolstvo nameniti približno 
dve tretjini sredstev, namenjenih za RR, kar znese v perspektivi 2 % BDP (2/3 od 3 % BDP = 
2 % BDP). Ob združevanju obeh področij v enoten sistem znaša skupni cilj financiranja za 
obe področji 5 % BDP. Ker morajo tudi visokošolski zavodi sodelovati z okoljem 
(gospodarstvo, evropski projekti, drugi naročniki), jih mora tudi to vsaj delno financirati, zato 
je eno od meril uspešnosti delovanja visokošolskih zavodov tudi prejeto sofinanciranje okolja. 
Pri raziskavah in razvoju je cilj sofinanciranja iz gospodarstva doseči 2 % BDP, cilj 
sofinanciranja visokošolskih zavodov iz okolja pa nasproten (1,4 % BDP proračun in 0,6 % 
BDP okolje). Cilj je skupno financiranje raznih raziskovalnih dejavnosti in visokega šolstva v 
višini 2,3 % iz proračuna in 2,7 % iz okolja, kar znese v celoti 5 % BDP. V ustreznem 
pravnem aktu bodo opredeljena merila raziskovalne uspešnosti za visokošolske zavode in VIS 
po eni strani in za raziskovalne zavode po drugi.  
Tabela: Financiranje visokega šolstva v Sloveniji v obdobju 2000–2006 v milijonih SIT 
 

A B=D+E C=Bi+1 /Bi D E F G=D+E+F H I=G/H 
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Leto 

 
Terciarno 
izobraže- 

vanje 

 
Letno 

povečanje 

 
Visokošolsko 
izobraževanje 

 
Podiplomsko 
izobraževanje 

 
Pomoč 

šolajočim 

 
Skupaj 

(mio. SIT) 

 
Vseh 

vpisanih 
študentov 

Izdatki za 
vpisanega 
študenta 

(1000 SIT) 
         

2001 35.649  34.160 627 2288 37.938 88.100 430,6 

2002 40.001 12,2 % 38.384 591 2802 42.804 87.056 491,7 

2003 43.126 7,8 % 41.164 820 2434 45.559 87.205 523,3 

2004 45.768 6,1 % 44.200 1649 4041 49.810 91.229 546,0 

2005 48.696 6,4 % 47.455 1240 4077 52.773 90.403 583,8 

2006 52.786 8,4 % 51.794 991 3805 56.591   

 
Vir: Proračuni RS za leta 2001–2006. 
 
2. Finančni viri visokošolskih ustanov 
 
V splošnem se vse visokošolske ustanove v Sloveniji strinjajo, da potrebujejo več sredstev. 
Na rektorski konferenci (zapisnik, z dne 17.1.2007) so ugotovili, da so proračunski viri  
omejeni, vlada je pod pritiskom drugih oblik porabe, stroški študija naraščajo. Mnogi zato 
menijo, da se pogledi na vlogo univerz menjajo. Od tradicionalne vloge “študija ob polni 
akademski svobodi” se univerze pomikajo k konceptu “dejavnika ekonomskega razvoja in 
družbene kohezije”, ki je tako tudi plačan in to vlogo od njih pričakujejo davkoplačevalci.  
 
Visokošolske ustanove v Sloveniji so se pri tem pokazale v resnici učinkovite, saj so v 
kratkem obdobju prešle od tipa institucij, na katere se je vključila manjšina mlade generacije, 
v institucije, ki jih obiskuje velik del generacije, kljub finančnim težavam pa so ohranile 
visoke standarde. 
 
Pri razpravah o iskanju novih virov sredstev se pojavljajo teze, da Evropa, ki se je z 
Lizbonsko deklaracijo opredelila za “družbo znanja”, ki hoče postati svetovno najbolj 
konkurenčen prostor, kar je zelo izpostavilo vlogo in odgovornost univerz, hkrati ni 
zagotovila ustreznih sredstev, temveč potiska univerze proti trgu in uporabnim raziskavam, 
pri čemer univerze v težnji po denarju tvegajo, da bodo “prodale svojo dušo”, svojo temeljno 
akademsko naravnanost (Glas, 2003, str. 9). 
Možni viri sredstev za financiranje visokošolskih izobraževalnih ustanov v Sloveniji so: 

 državni (nacionalni, regionalni) proračun, 
 sveti/agencije za raziskovalno dejavnost, 
 agencije za tehnološko naravnane raziskave, 
 podjetja (pogodbene raziskave), 
 donacije: splošne ali namenske, 
 študentske šolnine (redni študij), podiplomski in doktorski študij, 
 širše dejavnosti v družbi (“odprta univerza”), 
 razvojni projekti na regionalni ravni, 
 sredstva mednarodnih ustanov (zlasti EU), 
 komercializacija intelektualne lastnine, 
 menedžersko in drugo strokovno usposabljanje ter 
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 svetovanje podjetjem in vladnim ustanovam. 
 

O tem, iz katerih virov sredstev črpati sredstva odločajo (Glas, 2003, str. 9): 
 notranji, univerzitetni organi: uprava univerze – rektor, vodstvo fakultete – dekan, 

vodje oddelkov, učitelji in raziskovalci ter 
 zunanji organi: vlada in ministrstva, vladne agencije, pokrajinska ter lokalna oblast, 

podjetja, študenti in starši ter drugi uporabniki storitev. 
 

Univerze danes sprejemajo dejstvo, da niso komercialna dejavnost, vendar denarja zanje ni na 
pretek. Za (primeren) denar morajo univerze nuditi kakovostno izobraževanje in raziskovanje 
ob odgovorni porabi sredstev. Univerze se morajo dokazati z rezultati, vendar jim morajo dati 
vlade več prostosti pri porabi denarja. V razviti Evropi prevladuje mnenje, da je ključna vloga 
države in javnih financ (Mramor 2002, 11). 
 
2.1 Pridobivanje finančnih sredstev iz gospodarstva 
 
Strateški načrt razvoja gospodarstva v Sloveniji  temelji na pričakovanju, da bodo prav 
univerze ustvarile veliko število uporabnih znanstvenih odkritij, da bodo s praktičnimi 
rešitvami pomagale oz. ponesle tehnološki razvoj in da bodo pridobljeno znanje čim bolj 
kakovostno prenašale in posredovale na druge (»na znanju temelječa družba«). Univerze 
prevzemajo vlogo »inkubatorjev« za nova podjetja. 
 
V letih od 1999-2002 so članice ljubljanske univerze sklenile dolgoročne raziskovalne 
pogodbe z več kot 100 podjetji, med njimi so največje multinacionalke, kot so Philips, 
Novartis, Oliveti in Pfizer (Mramor 2002, 5), ogromno je bilo individualnih pogodb med 
podjetji in raziskovalci, znani pa so tudi primeri nastanka novih podjetij na temelju prenosa 
znanja z univerze. Seveda pa prihaja tudi do sodelovanja učiteljev v mnogih organih različnih 
podjetij in na ravni države, tako da je nemogoče zanemariti njihov vpliv na gospodarski 
razvoj države Slovenije. Seveda pa to niso edini načini razvoja in prenosa znanja z univerze v 
gospodarstvo. Na ljubljanski univerzi razvijamo še naslednje oblike: 
 

 izdelava seminarskih, diplomskih, specialističnih, magistrskih in doktorskih nalog na 
željo podjetij; 

 posebni izobraževalni projekti za posamezna podjetja; 
 splošni izredni izobraževalni programi v okviru katerih podjetja financirajo šolnine 

izrednim študentom; 
 posebni odprti strokovno-izobraževalni programi. 

 
Sodelovanje z gospodarstvom pa ni samo enosmerno (univerza – gospodarstvo), temveč 
poteka tudi obratno (letno poročil posameznih članic UL): 
 

 v pedagoškem procesu na Univerzi v Ljubljani sodeluje na leto več kot 500 
strokovnjakov iz gospodarstva, tako z občasnimi, kot tudi bolj stalnimi oblikami 
sodelovanja; 

 dodaten pečat sodelovanja daje tudi razvejan sistem obveznih strokovnih praks 
študentov (zelo malo je velikih slovenskih podjetij, ki ne bi imela na strokovni praksi 
študenta univerze). 

 
2.2 Višina sredstev namenjenih za izobraževanje v Sloveniji 
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Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke, da se je v skupnih izdatkih za 
izobraževalne ustanove glede na raven izobraževanja, v letu 2004 glede na leto 2003 povečal 
delež izdatkov v bruto domačem proizvodu za izobraževalne ustanove v osnovnošolskem in 
terciarnem izobraževanju. 
 

Prikaz 2: Javni izdatki za formalno stopenjsko izobraževanje po ravneh izobraževanja 
in namenu porabe v Sloveniji za leto 2004 
 

 
Skupaj Predšolsko 

izobr. 
Osnovnošolsko 

izobr. 
Srednješolsko 

izobr. 
Terciarno 

izobr. 

Nerazporejeno 
po ravneh  

izobr. 

mio. SIT 

Skupaj 373.689 30.992 171.029 86.954 84.692 22 

Neposredna poraba za 
izobraževalne ustanove 

339.344 30.992 171.007 72.743 64.580 22 

Transferji, plačila 
gospodinjstvom in drugim 
zasebnim entitetam 

34.345 0 22 14.211 20.112 0 

 

Izdatki za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja in virih sredstev, Slovenija, 2004 
 

Skupaj Predšolsko 
izobr. 

Osnovnošolsko 
izobr. 

Srednješolsko 
izobr. 

Terciarno 
izobr. 

Nerazporejeno 
po ravneh  

izobr. 

mio. SIT 

Skupaj 394.849 38.223 189.094 80.488 87.022 22 

Javni izdatki 339.344 30.992 171.007 72.743 64.580 22 

Zasebni izdatki 53.795 7.230 18.068 7.725 20.772 0 

Sredstva iz mednarodnih 
virov 

1.710 1 19 20 1.670 0 

 

 

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove v Sloveniji so v letu 2004 znašali 6,3 % bruto 
domačega proizvoda. Največji delež sredstev za izobraževalne ustanove (86%) so 
predstavljali javni izdatki. Primerjava po ravneh izobraževanja pokaže, da je bilo 22% vseh 
sredstev za izobraževalne ustanove  dodeljenih terciarnemu izobraževanju. 
 

 
3. Sistem financiranja univerz v Sloveniji 

 

Ob obravnavi financiranja velja poudariti, da pojem javno financiranje izobraževanja zajema 
financiranje iz davkov in prispevkov (Bevc, 1997, str. 201), zasebno financiranje 
izobraževanja, pod katerim lahko razumemo vse nedržavne vire, pa se nanaša na financiranje 
s strani zasebnih virov, kamor torej sodijo prispevki šolajočega oz. njegovih staršev, prispevki 
zasebnih podjetij ter različnih organizacij (Education at a Glance 2003, 440–441).V Sloveniji 
je za študente »brezplačna« prva dodiplomska stopnja, druga stopnja pa je plačljiva oziroma 
delno subvencionirana s strani države (uvedeno v š. l. 98/99), ustanove pa morajo upoštevati 
univerzitetna pravila za določanje šolnine. Šolnin za redni dodiplomski študij prav tako ne 
predvideva Nacionalni program, ki govori o tem, da šolnine za redni študij po dodiplomskih 
študijskih programih ni mogoče predpisati. 
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Sistem, ko so se fakultete ločeno pogajale s pristojnim ministrstvom, je nadomestil t. i. 
kosovni sistem, po katerem univerza prejme od ministrstva pavšal (lump sum) za financiranje 
pedagoškega dela. Menim, da so številne prednosti, ki jih tak način financiranja ponuja. Še 
posebej bi izpostavila koncept stroškovnih mest, ki so razporejena najnižje možno v 
organizacijski strukturi, kar je danes uveljavljena praksa in dobro deluje v večini držav 
Evropske unije. Prav tako bi tudi opozorila, da je univerza težko avtonomna, če sama ne more 
nadzirati in razporejati finančnih sredstev. Tako se vse tri slovenske univerze financirajo 
integralno, imenovano drugače »lump sum«, kar je bil glavni pogoj za dejansko avtonomijo 
univerz (avtonomija poučevanja, organizacijska avtonomija in finančna avtonomija). 
 
Sistem financiranja univerz v Sloveniji temelji na Uredbi o javnem financiranju visokega 
šolstva (Ur.l. RS, 134/03), ki ureja javno financiranje študijske in obštudijske dejavnosti, 
investicijskega vzdrževanja ter razvojnih nalog na univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, ter financiranje nekaterih nacionalno 
pomembnih nalog. Po uredbi se financirajo tudi mariborska Univerzitetna knjižnica, 
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ter koprsko Znanstveno raziskovalno 
središče in Primorski inštitut za naravoslovne in tehniške vede Univerze na Primorskem. 
Določbe o financiranju študijske in obštudijske dejavnosti ter razvojnih nalog pa veljajo tudi 
za zasebne koncesionirane samostojne visokošolske zavode, ki izvajajo javno veljavne 
študijske programe, če dobivajo javna sredstva. 
 
Univerza se tako vzpostavlja tudi kot poslovni subjekt. To naj bi vodilo k bolj racionalni 
porabi sredstev, kot v primeru, ko država podrobneje določa namen te uporabe. Prav tako 
vlada računa, da bo postopoma dosežena večja kakovost visokega šolstva. Sedanji način 
financiranja je začel veljati s 1. januarjem 2004, priča smo bili dogovoru , po katerem se bodo 
sredstva prvo leto določila v razmerju 80 odstotkov na podlagi zatečenega stanja in 20 
odstotkov glede na to, koliko študentk in študentov ter diplomantk in diplomantov ima 
posamezna univerza oz. visokošolski zavod znotraj nje. To razmerje (80 proti 20) se bo 
postopoma spreminjalo vsako leto, in sicer proti ciljnemu razmerju 60 proti 40 v letu 2008. 
Sredstva bodo letno realno rasla za najmanj 2,5 odstotka, če pa bo rast BDP višja, pa še 
nekoliko bolj. Uredba je v skladu z Nacionalnim programom visokega šolstva, v katerem so 
določeni standardi za opravljanje visokošolske dejavnosti, standardi za delo visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev, za izvajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov ter 
načela javnega financiranja zavodov.  
 
4. Izračun sredstev za visokošolski zavod 
 
Na osnovi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od 
leta 2004 do leta 2008 (Ur.l. RS, 134/03, 72/04, 4/06, 132/06) je oblikovana formula za 
izračun sredstev za financiranje posamezne visokošolske ustanove. 
 
Letna sredstva (LS) za študijsko dejavnost so sestavljena iz osnovnih letnih sredstev (OLS) 
visokošolskega zavoda in normativnih letnih sredstev (NLS) zavoda. Za prvo leto 2004 se 
OLS določijo kot 80 % letnih sredstev za visokošolski zavod iz leta 2003, povečanih za 
napovedano letno stopnjo inflacije v tekočem letu. NLS se določijo  ob upoštevanju letne 
izhodiščne vrednosti (LIV), vsote števila študentov (Š) in z utežjo (Ud) pomnoženega števila 
diplomantov (D) ter faktorja študijske skupine f(s), v katero spada visokošolski zavod (Uradni 
list RS, št. 132/06). 
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NLS = LIV x sigma ((Š +D * Ud) x f(s)) 
 
Letna izhodiščna vrednost (LIV) pomeni normativna letna sredstva na študenta v prvi 
študijski skupini in se izračuna kot količnik med razliko letnih proračunskih sredstev (LS) in 
osnovnih letnih sredstev vseh visokošolskih zavodov (OLSZ) ter vsoto števila študentov (Š) 
in z utežjo (Ud) pomnoženega  števila diplomantov (D) ter faktorja študijske skupine f(s), v 
katero spada visokošolski zavod. 
 
LIV = (LS - Sigma OLS) / sigma ((Š + D * Ud ) x f(s))  
 
Za določanje normativnih letnih sredstev visokošolskih zavodov morajo visokošolski zavodi 
ministrstvu posredovati podatke o številu vpisanih študentov za tekoče študijsko leto 
najkasneje do 30. oktobra, podatke o številu diplomantov za preteklo koledarsko leto pa do 
15. januarja. Podatki o številu študentov in diplomantov morajo biti prikazani po študijskih 
programih in študijskih skupinah, za univerze pa tudi po članicah. 
Z zgoraj navedeno uredbo se je doseglo nekaj dolgoročno pomembnega:  
spreminja se koncept financiranja visokega šolstva, ki uvaja kot pomembnejše merilo rezultat 
- število diplomantov, s čimer spreminja razmerja med visokošolskimi zavodi in univerzami. 
Uredba omogoča, da univerza v večji meri odloča o uporabi sredstev, da se v njeno ravnanje 
vnaša bolj tržni koncept razmišljanja (pridobiti študente, doseči večji odstotek diplomantov), 
da se zmanjša obseg državnega upravljanja, povečuje pa pomen menedžmenta samih univerz 
in članic. 
 
Profesor Glas (2003, 10) navaja nekatere nauke za slovensko razpravo o financiranju visokega 
šolstva. 

 Reforma ne more uspeti brez dodatnih sredstev, ki bodo omogočila lažje 
prestrukturiranje in večjo kakovost. 

 Raziskovanje je v celotnem financiranju pomembnejše kot to kaže po sedanjih 
razpravah. 

 Potrebno je ločiti med univerzo in drugimi VŠU (raziskovanje!). 
 Financiranje po rezultatih je zaželeno in potrebno, vendar to ne pomeni preproste 

formule. 
 Univerze potrebujejo stabilno financiranje, seveda pa ne indeksiranje! 
 Univerzam (in fakultetam) mora dati vlada več samostojnosti pri porabi denarja, več 

fleksibilnosti pri pridobivanju drugih virov in pri porabi sredstev. 
 V razpravo o financiranju ne smejo vstopati defenzivno, temveč proaktivno, 

ustvarjalno, z željo po dobrem sistemu. 
 Zahteve po večji avtonomiji pomenijo večjo odgovornost za dosežke! 
 Univerza mora izhajati iz svojega poslanstva tudi tedaj, če so vlade nesposobne 

konsistentnega ravnanja. 
 V primeru integralnega financiranja bo morala univerza prevzeti večjo vlogo pri 

določanju smotrnih notranjih meril. Za to vlogo se mora strokovno okrepiti, oblikovati 
finančni oddelek, na čelu s finančnim direktorjem. 

 
Svojo pogajalsko moč bi morala univerza bolje uveljaviti v pogajanjih z vlado in podjetji. 
 
5. Zaključek 
 
Ko govorimo o sistemu financiranja visokega šolstva in spremembah, se zavedamo, da sistem 
ne reši problema premajhnih sredstev za financiranje sodobnega študija (preveč študentov na 
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učitelja, preobremenjenih učitelji, primanjkljaj pri materialnih stroških, premalo denarja za 
vzdrževanje in opremo). 
 
Pritisk v smeri povečanja sredstev za visoko šolstvo se bo nujno nadaljeval. V katero smer se 
bo razvijal, bodo pokazale prihodnje analize. Predvidevamo, da bo eden prvih ukrepov 
finančna soudeležba študentov  pri njihovem šolanju. Zagovorniki tega poudarjajo, da je to 
smiselno, saj imajo študentje zaradi vključenosti v visokošolsko izobraževanje (ob 
predpostavki, da ga uspešno zaključijo) večje osebne koristi kot jih ima širša družba. Vendar 
je potrebno upoštevati tudi nekatere spremembe, ki se pojavljajo na trgu delovne sile v 
zadnjem letu.  
 
Na osnovi raziskave Urada za makroekonomske analize in razvoj je bilo namreč ugotovljeno, 
da se število brezposelnih z višjo ali visoki izobrazbo povečuje. Že od leta 2003 dalje se 
število prostih delovnih mest povečuje predvsem za poklice z nižjo ali srednjo izobrazbo. V 
letu 2006 je tako prišlo v povprečju na eno prosto delovno mesto le še 4,5 brezposelnih (leta 
2005 5,4, leta 2002 še 8,9). Za prosta delovna mesta z nižjo izobrazbo se je to razmerje 
znižalo s 7,5 v letu 2005 na 5,9 v letu 2006, za prosta delovna mesta s srednjo izobrazbo s 5,2 
na 4,3, za prosta delovna mesta z visoko in višjo izobrazbo pa se je povečalo z 2,5 na 2,6. 
Ob ugodnih splošnih gibanjih se še naprej povečuje število registriranih brezposelnih z višjo 
in visoko izobrazbo. Povprečno število se je lani povišalo za 7,6 odstotkov in je znašalo 60,6 
odstotkov več kot leta 2001. 
 
Ob tovrstnih podatkih se je potrebno zamisliti o razlogih, ki pospešujejo brezposelnost 
tovrstnega kadra. V kolikor bodo mladi z višjo in visoko izobrazbo prisiljeni iskati zaposlitve 
v okviru Evropske skupnosti pa je vprašljivo, kako bo vlada ukrepala, da ne bo finančna 
obveznost šolanja na njenih ramenih, znanje teh študentov pa bo prinašalo konkurenčno 
prednost in gospodarski razvoj drugim državam. Menimo, da si študentje z vztrajanjem pri 
umetnem vzdrževanju sedanjega plačilnega sistema delajo medvedjo uslugo, omejena je 
dostopnost (pravičnost) in vprašljiva kakovost. Javno financiranje je bilo samoumevno na 
začetku razvoja visokošolskega izobraževanja, z rastjo števila študentov pa je nujno potrebna 
uvedba šolnine: seveda ob skrbni proučitvi izkušenj drugih in upoštevanju specifike države.  
 
Kdaj bo za to primeren »politični« čas, pa je naslednja dilema. 
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