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48. Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2010/2011 

Opomba:  
Informacijo o nadaljevalnem izobraževanju v Sloveniji v šolskih letih 2008/2009 in 2009/2010 (glej 
informacijo v InfO-mozaiku št. 42) nadgrajujemo z novejšimi podatki za šolsko leto 2010/2011. 

Po podatkih raziskave o nadaljnjem izobraževanju1 v Sloveniji, ki jo letno izvaja Statistični urad RS, je v 
šolskem letu 2010/2011 nadaljevalna izobraževanja izvajalo 364 izvajalcev izobraževanj. Izvedli so 
več kot 20.000 različnih izobraževalnih programov usposabljanja in spopolnjevanja ter programov 
splošnega izobraževanja, tj. programov za splošne potrebe in prosti čas. Udeleženci teh izobraževalnih 
programov ob zaključku izobraževanja ne pridobijo višje ravni izobrazbe, temveč kvalifikacijo za 
zaposlitev ali pa širšo splošno izobrazbo. V opazovanem obdobju so zabeležili skoraj 309.000 udeležb 
v tovrstna izobraževanja.  

Med izvajalci izobraževanja je bilo največ avtošol (30 %), sledile so specializirane organizacije za 
izobraževanje odraslih (29 %), enote za izobraževanje pri podjetjih, enote za izobraževanje pri šolah in 
ljudske univerze.  

Izvajalci programov nadaljevalnega izobraževanja in udeležbe v teh programih, 2010/2011 

Organizacije za 
izobraževanje 
odraslih 

Število 
izvajalcev 

Število obiskov 
udeležencev 

Obiski 
udeležencev v 
programih, ki 
niso javno 
veljavni 

Obiski 
udeležencev v 
javno 
veljavnih 
programih 

Obiski 
udeležencev 
v jezikovnih 
programih 

Skupaj 364 308.889 249.627 39.184 20.078 

Ljudske univerze 31 29.082 20.049 3.680 5.353 

Druge specializirane 
organizacije 

104 55.686 39.211 6.951 9.524 

Enote pri šolah 30 13.875 10.774 1.349 1.752 

Enote pri podjetjih itd. 35 143.592 142.697 526 369 

Izobraževalni centri pri 
Gz ali Oz 

2 6.191 6.191 - - 

Poklicna ali strokovna 
združenja 

18 21.640 19.446 - 2.194 

Vozniška šola 108 26.307 - 26.307 0 

Drugi izvajalci 36 12.516 11.259 371 886 

- ni pojava 
Vir: SURS 

                                                      
1 V rabi je tudi izraz nadaljnje izobraževanje 



http://www.acs.si/InfO-mozaik                  Avgust 2012 

 

   
 

Med udeleženci izobraževanj je bilo največje zanimanje za izobraževalne programe brez javne 
veljavnosti (81 % udeležb), zlasti za programe za potrebe poklicnega dela (82 % udeležb) ter programe 
za splošne potrebe in prosti čas (15 %). Izvajalci izobraževanj so izvedli skoraj 15.000 izobraževalnih 
programov brez javne veljavnosti, skupaj pa je bilo opravljenih preko 400.000 izobraževalnih ur.  
 
Vrste programov, ki niso javnoveljavni, trajanje programov v urah in udeležbe, 2010/2011 

Vrste programov Število  
obiskov 

udeležencev 

Število  
programov 

Število  
opravljenih  

ur 

Skupaj 249.627 14.910 412.123 
Priprava za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije 

2.278 125 9.087 

Priprava za poslovodske, delovodske, mojstrske 
izpite 

115 20 520 

Priprava na izpite za opravljanje dejavnosti 4.077 222 6.339 
Priprava na posamezne predmete mature 575 230 10.424 
Strokovni programi za potrebe poklicnega dela 204.859 11.518 310.927 
Programi za splošne potrebe in prosti čas 37.723 2.795 74.826 

Vir: SURS 

Udeležba v javno veljavnih izobraževalnih programih je bila nekoliko manjša. Največ zanimanja je bilo 
za različne programe spopolnjevanja, za katere predhodna izobrazba ni določena (79 %), za različna 
usposabljanja po končani osnovnošolski obveznosti (14 %) ter za programe spopolnjevanja po 
končanem srednjem tehniškem in strokovnem oz. srednjem splošnem izobraževanju. Izvajalci 
izobraževanj so izvedli preko 2.500 javno veljavnih izobraževalnih programov, opravljenih je bilo preko 
135.000 izobraževalnih ur. 
 
Vrste javnoveljavnih programov, trajanje programov v urah in udeležbe, 2010/2011 

Vrste programov Število obiskov 
udeležencev 

Število  
programov 

Število  
opravljenih ur 

Skupaj 39.184 2.585 135.259 
Usposabljanje po končani osnovnošolski obveznosti 5.449 407 14.446 
Usposabljanje po končanem srednjem tehniškem in 
drugem strokovnem izobraževanju 

179 12 3.282 

Programi izpopolnjevanja, za katere predhodna izobrazba 
ni določena 

31.013 2.048 80.494 

Programi izpopolnjevanja po končanem nižjem ali 
srednjem poklicnem izobraževanju 

367 20 5.892 

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

1.026 34 6.678 

Programi izpopolnjevanja po končanem višješolskem oz. 
visokošolskem izobraževanju 

247 12 2.473 

Programi specializacije, za katere predhodna izobrazba ni 
določena 

100 2 1.702 

Programi specializacije po končanem nižjem ali srednjem 
poklicnem izobraževanju 

228 16 3.123 

Programi specializacije po končanem srednjem splošnim 
oz. srednjem strokovnem izobraževanju 

85 4 400 

Programi specializacije po končanem višješolskem oz. 
visokošolskem izobraževanju 

94 2 800 

Programi prekvalifikacije na isti stopnji izobrazbe 396 28 15.969 
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Vir: SURS 

Izvajalci izobraževanj so v opazovanem šolskem letu izvedli skupaj 3.006 jezikovnih programov, od 
tega 731 javno veljavnih izobraževalnih programov in 2.275 programov brez javne veljavnosti. Zabeležili 
so 20.078 udeležb, od tega je bilo 63 % žensk. V letu 2010/2011 so se udeleženci jezikovnih 
izobraževanj učili najrazličnejših tujih jezikov. Največ zanimanja je bilo še vedno za učenje angleškega 
in nemškega jezika, narašča pa tudi zanimanje tujcev za učenje slovenskega jezika (17 % udeležb). 

Jezikovni programi, trajanje programov v urah in udeležbe, 2010/2011 

 Število 
jezikovnih 
programov 

Skupno 
število ur 
trajanja 

programov 

Udeležbe 

Vsi Ženske 

Skupaj 3.006 158.179 20.078 12.572 

Javnoveljavni jezikovni 
programi 

731 55.769 5.887 3.060 

Angleški jezik  286 16.675 1.748 1.059 

Francoski jezik  46 2.431 288 149 

Italijanski jezik  70 3.723 429 301 

Madžarski jezik  4 370 49 31 

Nemški jezik  133 7.932 832 488 

Slovenski jezik kot tuji jezik  192 24.638 2.541 1.032 

Jezikovni programi, ki niso 
javnoveljavni 

2.275 102.410 14.191 9.512 

Angleški jezik   1.022 44.941 6.398 4.420 
Arabski jezik  12 384 105 79 

Francoski jezik  326 13.319 909 548 

Italijanski jezik 184 8.149 1.345 994 

Japonski jezik 13 446 69 31 

Kitajski jezik   7 380 28 15 

Latinski jezik  1 60 6 6 

Nemški jezik  441 17.929 2.776 1.849 

Nizozemski jezik 5 150 32 21 

Portugalski jezik  11 390 90 48 

Ruski jezik  53 2.473 334 201 

Slovenski jezik kot tuji jezik  75 5.658 816 461 

Španski jezik  93 6.989 1.142 777 

Švedski jezik   13 232 36 14 

Drugi tuji jeziki    19 910 105 48 
Vir: SURS 
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Kontaktna oseba: Erika Brenk, erika.brenk@acs.si 

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

Vir: Nadaljnje izobraževanje, Slovenija, 2010/11 – končni podatki, SURS, 12. julij 2012, Prva objava  

 http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4840 
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