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50. Statistični podatki: Udeležba odraslih v izobraževanju  

Opomba:  
Informaciji o udeležbi v izobraževanju odraslih (glej informacijo št. 20) in o udeležbi odraslih (25 – 65 let) 
v izobraževanju (glej informacijo št. 33) iz Ankete o izobraževanju odraslih 2007 nadgrajujemo z 
novejšimi podatki za leto 2011. 

Statistični urad RS je na spletni strani predstavil prve podatke evropske raziskave o vključenosti odraslih 
v izobraževanje - Anketa o izobraževanju odraslih za leto 2011 (Adult Education Survey – AES). Po letu 
2007, ko je bila v Sloveniji izvedena prva raziskava, je bila raziskava v letu 2011 izvedena drugič. Z njo 
želijo ugotoviti, koliko se v Sloveniji odrasli izobražujejo, da bi si pridobili izobrazbo, oziroma koliko se 
vključujejo v oblike neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja. V Sloveniji je anketiranje 
potekalo od 5. septembra do 30. decembra 2011 na vzorcu naključno izbranih oseb starih med 25 in 64 
let. 

 
Rezultati raziskave so pokazali, da se je v Sloveniji v obdobju 12 mesecev pred anketiranjem 
izobraževalo 36,3 % odraslih (leta 2007 40,6 %). Največji upad v izobraževanju je zaznati na področju  
formalnega izobraževanja. V formalno izobraževanje je bilo leta 2007 vključenih 8,7 % anketiranih, leta 
2011 pa le 2,4 % odraslih (2,8 % žensk in 2 % moških). V neformalno izobraževanje je bilo vključenih  
34,8 % odraslih, in sicer 36,4 žensk in 33,3 % moških. Ženske so se izobraževale nekoliko več kot 
moški, in sicer 38,1 % ženske in 34,6 % moških.  

 

 

Delež odraslih v starostni skupini 25-64 let, vključenih v izobraževanje, po spolu, 2011 

 
Vključeni  

v formalno  
izobraževanje 

Vključeni 
v neformalno 
izobraževanje 

Vključeni 
v formalno ali  
neformalno 

izobraževanje 

Skupaj 2,4 34,8 36,3 

moški 2,0 33,3 34,6 

ženske 2,8 36,4 38,1 

Vir: SURS 
 

Rezultati raziskave so ponovno potrdili ugotovitev, da zanimanje za izobraževanje s starostjo upada.  
V starostni skupini od 25 do 34 let se je izobraževalo nekaj manj kot 44 % odraslih, v starostni skupini 
od 35 do 49 let 41 %, in le še 26 % odraslih med 50. in 64. letom. 

 
Dosežena izobrazba vpliva na dodatno izobraževanje. Izobraževalo se je skoraj dve tretjini 
višješolsko in visokošolsko izobraženih odraslih, nekaj več kot tretjina odraslih s srednješolsko 
izobrazbo in le nekaj več kot desetina tistih, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo ali manj. V primerjavi z 
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letom 2007 sta se deleža v izobraževanje vključenih višješolsko in visokošolsko izobraženih odraslih ter 
srednješolsko izobraženih odraslih znižala za 4 odstotne točke. Delež odraslih z osnovnošolsko 
izobrazbo, vključenih v izobraževanje, je ostal nespremenjen.  
 
Delež odraslih v starostni skupini 25-64 let, vključenih v izobraževanje, po doseženi izobrazbi, 
2011 

 
Vključeni  

v formalno  
izobraževanje 

Vključeni 
v neformalno 
izobraževanje 

Vključeni 
v formalno ali  
neformalno 

izobraževanje 

Skupaj 2,4 34,8 36,3 

Osnovnošolska ali manj N 13,0 13,1 

Srednješolska izob. 7,5 32,5 34,7 

Višješolska, visokošolska  3,1 61,7 63,0 

N - za objavo premalo natančna ocena 
Vir: SURS 
 
 
Več kot polovica anketiranih odraslih meni, da izobraževanja ne potrebujejo  
Med objavljenimi rezultati ankete vznemirjajo podatki o velikem številu odraslih, ki menijo, da 
izobraževanja ne potrebujejo. Več kot polovica anketiranih odraslih se ni izobraževala, saj 
izobraževanja za delo, ki ga opravljajo, niso potrebovali (v letu 2007 40 % odraslih). Ta razlog izstopa 
prav v vseh starostnih skupinah. Najmanjši odstotek (54 %) je v starostni skupini 25–34 let, v ostalih 
dveh starostnih skupinah je izenačen na 65 %. 
 
Ostali razlogi za to, da se odrasli niso izobraževali, se nekoliko razlikujejo glede na starost: mlajši 
odrasli so v večji meri navajali družinske obveznosti, medtem ko so starejši od 50 let pogosteje navajali 
starost oziroma zdravstveno stanje. Pogost razlog so bili tudi osebni razlogi, ki niso povezani z delom. 
Med vsemi, ki se niso želeli izobraževati, je razlog, da je izobraževanje predrago, šele na petem mestu. 
Ta razlog je nekoliko pogosteje izbran pri najmlajši starostni skupini (25–34 let) odraslih.  

 

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

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

Vir:  

Anketa o izobraževanju odraslih, Slovenija, 2011 – začasni podatki  14. avgust 2012, Prva objava 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4896 
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