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Andragoški center Slovenije 
 

42. Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskih letih 2008/2009 
in 2009/2010 

 
Opomba: 
Informacijo o nadaljnjem izobraževanju v Sloveniji v šolskih letih 2007/2008 (glej informacijo v InfO–mozaiku 
številka 21) nadgrajujemo z novejšimi podatki za šolsko leto 2008/2009 in 2009/2010. 

Po podatkih letne raziskave Statističnega urada RS je nadaljnje izobraževanje1 v šolskem letu 2008/2009 izvajalo 
380 izvajalcev izobraževanja, v naslednjem šolskem letu pa 366 izvajalcev izobraževanj2. V obeh opazovanih 
šolskih letih je bilo med ponudniki izobraževanja največ vozniških šol, sledile so specializirane organizacije za 
izobraževanje (zavodi, d.o.o., d.n.o., s.p.), enote za izobraževanje pri podjetjih, enote za izobraževanje pri šolah 
in ljudske univerze. 

Izvajalci programov nadaljnjega izobraževanja v Sloveniji po šolskih letih 
Organizacije za izobraževanje  Število izvajalcev 

izobraževanja 
  2008/2009 2009/2010 

SKUPAJ 380 366 
Vozniške šole 142 107 
Druge specializirane organizacije 95 101 
Enote pri podjetjih itd. 40 38 
Enote pri šolah 33 32 
Ljudske univerze 32 31 
Drugi izvajalci 22 32 
Poklicna in strokovna združenja 13 23 
Izobraževalni centri pri GZ in OZ 3 2 
Vir: SURS 

V šolskem letu 2008/2009 je bilo izvedenih 24.818 izobraževalnih programov, ki se jih je udeležilo 327.000 
udeležencev izobraževanj, kar je za 10 % več kot v predhodnem šolskem letu. Večina udeležencev izobraževanj 
je bila vključenih v izobraževalne programe brez javne veljavnosti (78 %),  Kar 85 % udeležencev v programih 
brez javne veljavnosti je obiskovala programe za potrebe poklicnega dela, 13 % udeležb je bilo v programih za 
splošne potrebe in prosti čas. Precej manjša je bila udeležba v javnoveljavnih izobraževalnih programih (15 %). 
Med temi izobraževalnimi programi je bilo največ zanimanja za programe izpopolnjevanja, za katere predhodna 
izobrazba ni potrebna (81 %).  
Izvajalci izobraževanja so skupaj izvedli kar 600.611 ur izobraževanja, in sicer izvedli so 443.822 ur programov 
brez javne veljave in 156.789 ur javnoveljavnih programov. 

                                                           

1 V rabi je tudi pojem »nadaljevalno izobraževanje« (continuing education) 
2 Število izvajalcev izobraževanj, ki so vrnili izpolnjene vprašalnike 
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Vrste programov, ki niso javnoveljavni, trajanje programov v urah in udeležbe, 2008/2009 

Vrste programov Število  
obiskov 

udeležencev 

Število  
programov 

Število  
opravljenih  

ur 
Skupaj 25.5219 17.565 443.822 
Priprava za pridobitev nacion. pokl. kvalif. 1.862 68 3.384 
Priprava za poslov., delovod., mojst. izpite 665 80 2.563 
Priprava na izpite za opravljanje dejavnosti 1.592 70 2.184 
Priprava na posamezne predmete mature 788 1.296 24.941 
Strokovni programi za potrebe poklicnega 
dela 

218.072 12.554 335.572 

Programi za splošne potrebe in prosti čas 32.240 3.497 75.178 

Vir: SURS 
 

 
Vrste javnoveljavnih programov, trajanje programov v urah in udeležbe, 2008/2009 

Vrste programov Število  
obiskov 

udeležencev 

Število  
programov 

Število  
opravljenih  

ur 
Skupaj 4.9459 3.224 156.789 
Usposabljanje po končani osnovnošolski obveznosti 7.273 423 9.181 
Usposabljanje po končanem programu za pridobitev 
srednje splošne ali strokovne izobrazbe 

96 7 1.740 

Programi izpopolnjevanja, za katere predhodna 
izobrazba ni določena 

40.212 2.694 111.323 

Programi izpopolnjevanja po končani nižji ali srednji 
poklicni šoli 

84 13 2.567 

Programi izpopolnjevanja po končani srednji splošni 
ali strokovni šoli 

326 28 5.417 

Programi izpopolnjevanja po končani višji ali visoki 
strokovni šoli oz. univerzi 

491 12 2.203 

Programi specializacije, za katere predhodna 
izobrazba ni določena 

46 1 812 

Programi specializacije po končani nižji ali srednji 
poklicni šoli 

330 11 2.482 

Programi prekvalifikacije na isti stopnji izobrazbe 601 35 21.064 
Vir: SURS 
 

V šolskem letu 2009/2010 je bilo izvedenih 28.206 izobraževalnih programov, ki se jih je udeležilo skoraj 
319.808 udeležencev izobraževanj. Tudi v tem šolskem letu je bilo med udeleženci izobraževanj največ 
zanimanja za izobraževalne programe brez javne veljavnosti, predvsem za potrebe poklicnega dela (80 % 
udeležb) in za splošne potrebe in prosti čas (16 %). Med javnoveljavnimi izobraževalnimi programi je bilo največ 
zanimanja za programe izpopolnjevanja, za katere predhodna izobrazba ni potrebna (75 %), za programe 
usposabljanja po končani osnovnošolski obveznosti  (13 %), ter za programe specializacije pokončanem nižjem 
ali srednjem poklicnem izobraževanju (6 %). Izvajalci izobraževanj so skupaj izvedli 611.485 ur izobraževanja, in 
sicer 457.905 ur programov brez javne veljave in 153.580 ur javnoveljavnih programov. 
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Vrste programov, ki niso javnoveljavni, trajanje programov v urah in udeležbe, 2009/2010 

Vrste programov Število  
obiskov 

udeležencev 

Število  
programov 

Število  
opravljenih  

ur 
Skupaj 25.5274 20.673 457.905 
Priprava za pridobitev nacion. pokl. kvalif. 3.531 149 5.769 
Priprava za poslov., delovod., mojst. izpite 505 45 1.529 
Priprava na izpite za opravljanje dejavnosti 5.313 596 18.369 
Priprava na posamezne predmete mature 497 285 15.584 
Strokovni programi za potrebe poklicnega 
dela 

203.959 15.845 321.614 

Programi za splošne potrebe in prosti čas 41.469 3.753 95.040 
Vir: SURS 

 

 

Vrste javnoveljavnih programov, trajanje programov v urah in udeležbe, 2009/2010 

Vrste programov Število  
obiskov 

udeležencev 

Število  
programov 

Število  
opravljenih ur 

Skupaj 41.572 3.739 15.3580 

Usposabljanje po končani osnovnošolski obveznosti 5.445 451 10.673 

Usposabljanje po končanem srednjem tehniškem in drugem 
strokovnem izobraževanju 

111 10 2.130 

Programi izpopolnjevanja, za katere predhodna izobrazba ni 
določena 

31.361 2.216 93.200 

Programi izpopolnjevanja po končanem nižjem ali srednjem 
poklicnem izobraževanju 

605 866 11.197 

Programi izpopolnjevanja po končanem srednjem tehniškem 
in strokovnem oz. srednjem splošnem izobraževanju 

709 30 6.924 

Programi izpopolnjevanja po končanem višješolskem oz. 
visokošolskem izobraževanju 

82 7 1.070 

Programi specializacije, za katere predhodna izobrazba ni 
določena 

109 2 1.704 

Programi specializacije po končanem nižjem ali srednjem 
poklicnem izobraževanju 

2.519 125 9.992 

Programi prekvalifikacije na isti stopnji izobrazbe 631 32 16.690 

Vir: SURS 
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Zanimanje za učenje tujih jezikov je še vedno veliko. V šolskem letu 2008/2009 so izvajalci izobraževanja izvedli 
4.029 jezikovnih tečajev in zabeležili 22.342 obiskov udeležencev, v naslednjem šolskem letu pa so izvajalci 
izobraževanj izvedli 3.794 jezikovnih tečajev, v katere je bilo vključenih 22.962 udeležencev. 
Največ zanimanja je še vedno za učenje angleškega in nemškega jezika, velik interes je tudi za učenje 
francoskega, italijanskega in španskega jezika. V zadnjih letih se je nekoliko povečal interes za učenje ruskega 
jezika, vse bolj pa narašča tudi zanimanje tujcev za učenje slovenskega jezika. Poleg omenjenih jezikov so se 
udeleženci učili še češčino, madžarščino, danščino, nizozemščino, portugalščino in švedščino, pa tudi 
japonščino, kitajščino in arabščino. Več o znanju tujih jezikov med odraslimi v Sloveniji, v starosti od 25 do 64 let, 
si lahko preberete v informaciji InfO-mozaika št. 35. 

 
Udeležbe v jezikovnih programih po jezikih  

 

 

 

Kontaktna oseba za področje: Erika Brenk, erika.brenk@acs.si 

Informacijo pripravila: Erika Brenk, erika.brenk@acs.si 

Viri:  

- Nadaljnje izobraževanje, Slovenija, 2008/2009 - končni podatki, SURS, 12. 7. 2010 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3233 

- Nadaljnje izobraževanje, Slovenija, 2009/10 – končni podatki, SURS, 12, 7. 2011 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4044 
 

 

 

 


