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Andragoški center Slovenije 

 

52. Ponudba izobraževanja za odrasle – šolsko leto 2012/2013  
 

S Pregledom ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – Kam po znanje?, objavljenim na spletni strani 
Andragoškega centra Slovenije (http://pregled.acs.si/), že vrsto let uspešno seznanjamo najširšo in 
strokovno javnost o izobraževalni ponudbi za odrasle v posameznem šolskem letu.  

Na enem mestu predstavljene informacije o izvajalcih izobraževanja odraslih, izobraževalnih programih s 
področja formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja, ter druge aktualne informacije s področja 
izobraževanja odraslih, so namenjene posameznikom, ki poizvedujejo o možnostih ponovnega vključevanja 
v učne procese, kot tudi strokovnjakom, ki delujejo na področju svetovanja in informiranja v izobraževanju 
odraslih, kadrovskim in drugim delavcem, politični in strokovni javnosti pri sistemskih in strokovnih 
odločitvah na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter različnim medijem.  

Poleg informativne vloge ima Pregled tudi svetovalno vlogo, saj v okviru spletne rubrike Vprašajte nas, ter 
preko elektronske pošte ali telefona redno odgovarjamo na zastavljena vprašanja posameznikov in 
razločnih strokovnjakov v zvezi z izobraževalno ponudbo in izobraževalnimi možnostmi. Pregled ima tudi 
promocijsko vlogo, saj predstavlja priložnost za večjo prepoznavnost izvajalcev izobraževanja ter 
izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v najširši javnosti1. 

V Pregledu predstavljeno izobraževalno ponudbo smo analizirali, podrobnejše rezultate analize pa 
predstavili v letnem poročilu (http://pregled.acs.si/porocila/).  

 

Pestra izobraževalna ponudba 

Do konca oktobra je v Pregledu predstavilo svojo izobraževalno ponudbo 272 izvajalcev izobraževanja 
odraslih iz vseh dvanajstih slovenskih regij. Večina je svojo izobraževalno ponudbo predstavila že preteklo 
leto, 33 izvajalcev pa se je letos predstavilo prvič. Skupaj so objavili 4.255 izobraževalnih programov. Ti 
kazalniki se bodo do konca šolskega leta še dopolnjevali, saj imajo izvajalci izobraževanja možnost 
stalnega vpisovanja ter spreminjanja ali dopolnjevanja že objavljenih podatkov. Analiza letošnje 
izobraževalne ponudbe je pokazala rahel porast števila izvajalcev izobraževanja glede na preteklo leto (za 
13 izvajalcev izobraževanja), število načrtovanih izvedb izobraževalnih programov pa se je v primerjavi s 
preteklim letom nekoliko znižalo (graf 1 in 2).  

 

 

 

 
                                                           

1 Objava v Pregledu je za izvajalce izobraževanja prostovoljna. 



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

 

 

Graf 1: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po letih 

 

 

Graf 2: Število izobraževalnih programov za odrasle po letih 

 

 

Raznovrstni izvajalci izobraževanja za odrasle  

V Pregledu objavljajo svojo ponudbo po sestavi zelo različni izvajalci izobraževanja – od izobraževalnih 
organizacij do ustanov, ki izvajajo izobraževanja za odrasle le kot dopolnilno dejavnost. Med največje 
ponudnike se uvrščajo zasebne izobraževalne organizacije, srednje šole z enotami za izobraževanje 
odraslih, višje strokovne šole ter ljudske univerze, pestro izobraževalno dejavnost pa predstavljajo tudi 
druge ustanove (društva in zveze društev, univerze za tretje življenjsko obdobje, zavodi, splošne knjižnice, 
izobraževalni centri in službe za izobraževanje v podjetjih, razvojne agencije in drugi) (graf 3).  
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Graf 3: Izvajalci izobraževanja po vrsti ustanove 

 

Neenakomerna razporeditev izobraževalne ponudbe po regijah 

V Pregledu so zbrani izvajalci izobraževanja iz dvanajstih slovenskih regij ter 54 občin. Število izvajalcev 
izobraževanja se je letos povečalo v večini regij, razen v Gorenjski, Koroški in Spodnjeposavski regiji, kjer 
je ponudba ostala enaka kot preteklo leto, zmanjšalo pa se je v Pomurski (za dva izvajalca izobraževanja) 
in Notranjsko-kraški regiji (za enega izvajalca izobraževanja). Ponudba izobraževalnih programov je letos 
manjša pri polovici regij (Osrednjeslovenski, Podravski, Gorenjski, Jugovzhodni Sloveniji, Pomurski in 
Notranjsko-kraški regiji), v drugih regijah pa se je povečala. 

Tudi letos se z raznovrstno izvajalsko in programsko ponudbo izobraževanja odraslih pred vse regije 
uvršča Osrednjeslovenska regija (105 izvajalcev izobraževanja in 1.567 izobraževalnih programov ali 36,8 
% celotne programske ponudbe). V skupino z najskromnejšo izobraževalno ponudbo za odrasle so se 
uvrstile tri regije, in sicer Spodnjeposavska, Notranjsko-kraška in Zasavska regija (graf 4 in 5). Razen v 
ljubljanski občini so možnosti za izobraževanje odraslih v drugih občinah skromnejše (tabela 1). 

 

Graf 4: Število izvajalcev izobraževanja po regijah  
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Graf 5: Število izobraževalnih programov po regijah 

 

 

Tabela 1: Izobraževalna ponudba po občinah 

Občina Število 
občin 

Število izvajalcev 
izobraževanja 

Skupaj 

Ljubljana  1 97 97 
Maribor  1 25 25 
Kranj  1 15 15 
Celje  1 14 14 
Novo mesto  1 12 12 
Ptuj, Škofja Loka  2 po 6 12 
Jesenice, Murska Sobota  2 po 5 10 
Bled, Brežice, Koper, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, 
Velenje  

6 po 4 24 

Idrija, Izola, Radovljica, Slovenj Gradec, Šentjur, Trbovlje 6 po 3 18 
Ajdovščina, Domžale, Grosuplje, Kočevje, Naklo, Piran, 
Postojna, Rogaška Slatina, Selnica ob Dravi, Sežana, 
Šempeter - Vrtojba, Žalec  

12 po 2 24 

Črnomelj, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Laško, Lenart, 
Lendava, Litija, Ljutomer, Moravske Toplice, Ormož, 
Radenci, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, 
Šmarje pri Jelšah, Trebnje, Tržič, Velika Polana, Vrhnika, 
Zagorje ob Savi  

21 po 1 21 
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Prevladujejo programi neformalnega izobraževanja 

V izobraževalni ponudbi prevladujejo programi neformalnega izobraževanja za splošne potrebe, prosti čas 
ter poklicno delo (75,6 %), ki jih je navedlo 249 izvajalcev izobraževanja. Največjo ponudbo tovrstnega 
izobraževanja imajo zasebne ustanove in šole (1.282 izobraževalnih programov), ljudske univerze (931 
programov), univerze za tretje življenjsko obdobje (171 programov), samostojni izobraževalni centri v 
podjetjih (131). 

V ponudbi izobraževalnih programov za pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe (21,3 %), prevladujejo 
izobraževalni programi srednjega tehniškega, strokovnega ter splošnega izobraževanja (47,45 %) ter 
izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja (27,47 %). V ponudbi visokošolskega 
izobraževanja prve stopnje (18,05 %) izstopa višje strokovno izobraževanje z izobraževalnima programoma 
ekonomist in poslovni sekretar. Ponudba drugih izobraževalnih programov formalnega izobraževanja je 
manjša. Izvedbo izobraževalnih programov formalnega izobraževanja je načrtovalo 284 izvajalcev 
izobraževanja.  

Tri odstotke celotne izobraževalne ponudbe v Pregledu je namenjene pripravam na preverjanje in 
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Prevladujejo izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije pediker, maniker, vizažist. Tovrstna izobraževanja je načrtovalo 34 izvajalcev izobraževanja. 

Pretežni del izobraževalne ponudbe za odrasle predstavljajo izobraževalni programi brez javne veljave 
(2.752 ali 64,7 %). 

 

Raznolikost izobraževalnih vsebin 

Vsebine izobraževanja, zbrane v Pregledu, so raznolike (26 različnih vsebinskih področij in 294 vsebinskih 
podpodročij po Klasifikacijskem sistem izobraževanja in usposabljanja - KLASIUS-P). Tudi letos prevladujejo 
izobraževanja iz vsebinskega področja humanistika (27,2 %), zlasti učenje tujih jezikov in računalništva, 
vsebine osebnostnega razvoja ter poslovnih in upravnih ved, sledijo področja računalništvo (14,7 %), 
poslovne in upravne vede (11,4 %) ter osebnostni razvoj (10,8 %). Najmanj vsebin je s področja 
naravoslovja, in sicer matematike in statistike, fizike in kemijskih ved, vede o živi naravi in veterinarstva, 
majhna pa je tudi ponudba vsebin s področja pravnih ved (graf 6). 
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Graf 6: Izobraževalni programi po širših vsebinskih področjih  

 

 

Ciljne skupine in izobraževalna ponudba 

Izobraževanja so namenjena različnim ciljnim skupinam, tako najširši javnosti (74 %) kot bolj specifičnim 
ciljnim skupinam (brezposelnim, starejšim, podjetnikom, zaposlenim, osebam s posebnimi potrebami, 
tujcem, različnim etničnim skupinam) (graf 7).  

Graf 7: Izobraževalni programi po ciljnih skupinah 
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Kontaktna oseba: Erika Brenk, erika.brenk@acs.si 

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

Viri:  

- Pregled ponudbe izobraževanja odraslih (http://pregled.acs.si) 
- Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2012/2013 – poročilo in analiza 

(http://pregled.acs.si/porocila/) 

 

 


