
http://www.acs.si/InfO-mozaik                  Avgust 2013 
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56. Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2011/2012 

Opomba:  
Informacijo o nadaljevalnem izobraževanju v Sloveniji 2010/2011 (glej informacijo v InfO-mozaiku št. 48) 
nadgrajujemo z novejšimi podatki za šolsko leto 2011/2012. 

Z raziskavo o nadaljevalnem izobraževanju v Sloveniji Statistični urad RS letno spremlja vključenost 
odraslih v različne splošne, strokovne in jezikovne programe neformalnega izobraževanja in 
usposabljanja, s katerimi si udeleženci izobraževanja ne pridobijo višje ravni izobraževanja, temveč 
dodatna znanja za potrebe dela ali za osebno rast. 

V šolskem letu 2011/2012 je programe nadaljevalnega izobraževanja izvajalo 358 izvajalcev 
izobraževanj1. Med izvajalci izobraževanj je bilo največ avtošol in specializiranih organizacij za 
izobraževanje odraslih ( vsaka po 30 %), sledile so enote za izobraževanje pri podjetjih, enote za 
izobraževanje pri šolah (vsaka po 8,7 %), ljudske univerze (8,3 %) ter različne nevladne organizacije (8 
%). Izvajalci izobraževanja so v opazovanem šolskem letu izvedli 22.736 neformalnih izobraževalnih 
programov, ki jih je obiskalo 302.340 udeležencev izobraževanj, od tega 140.300 žensk. 

Izvajalci programov nadaljevalnega izobraževanja in udeležbe v teh programih, 2011/2012 

Organizacije za 
izobraževanje 
odraslih 

Število 
izvajalcev 

Število obiskov 
udeležencev - 
SKUPAJ 

Udeleženci v 
programih, ki 
niso javno 
veljavni 

Udeleženci v 
javno 
veljavnih 
programih 

Udeleženci  
v jezikovnih 
programih 

Skupaj 358 302.340 247.295 35.787 19.258 

Ljudske univerze 30 34.274 24.516 4.012 5.746 

Specializirane 
organizacije za IO 

108 61.632 47.578 6.815 7.239 

Enote pri šolah 31 20.173 16.460 1.585 2.128 

Enote pri podjetjih itd. 31 128.269 127.672 242 355 

Izobraževalni centri pri 
zbornicah 

3 9.050 9.050 - - 

Nevladne organizacije 29 14.132 11.915 - 2.217 

Avto šole 107 22.784 - 22.784 0 

Drugi izvajalci 19 12.026 10.104 349 1.573 

- ni pojava 
Vir: SURS 

                                                      
1 Število izvajalcev, ki so vrnili izpolnjen vprašalnik 
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Med udeleženci izobraževanj je bilo največ zanimanja za izobraževalne programe brez javne 
veljavnosti. Izvajalci izobraževanj so izvedli 16.910 izobraževalnih programov brez javne veljavnosti, 
največ s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved (6.186 programov). Prevladovali so 
strokovni programi za potrebe poklicnega dela (12.391 programov) ter programi za splošne potrebe in 
prosti čas (3.257 programi). Skupaj je bilo opravljenih skoraj 400.000 izobraževalnih ur. 

Izobraževalnih programov, ki nimajo javne veljavnosti, se je udeležilo 247.295 ali 81,8 % udeležencev, 
od tega 113.742 žensk. Največ udeležb je bilo v strokovnih programih za potrebe poklicnega dela 
(183.328 udeležb) ter v programih za splošne potrebe in prosti čas (54.700 udeležb). 
 
Vrste programov, ki niso javnoveljavni, trajanje programov v urah in udeležbe, 2011/2012 

Vrste programov Število  
udeležencev 

Število  
programov 

Število  
opravljenih  

ur 

Skupaj 247.295 16.910 387.534 
Priprava za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije 

1.978 164 9.929 

Priprava za poslovodske, delovodske, mojstrske 
izpite 

100 8 458 

Priprava na izpite za opravljanje dejavnosti 6.887 926 27.796 
Priprava na posamezne predmete mature 302 164 6.597 
Strokovni programi za potrebe poklicnega dela 183.328 12.391 263.915 
Programi za splošne potrebe in prosti čas 54.700 3.257 78.839 

Vir: SURS 

Izvajalci izobraževanj so izvedli 2.695 javnoveljavnih izobraževalnih programov, največ s področja 
storitev (2.094 programov). Prevladovali so programi izpopolnjevanja, za katere predhodna izobrazba ni 
določena (2.157 programov). Skupaj je bilo opravljenih 119.457 izobraževalnih ur. 
Javnoveljavnih izobraževalnih programov se je udeležilo 35.787 udeležencev, od tega 15.364 žensk. 
Največ udeležb je bilo v programih izpopolnjevanja, za katere predhodna izobrazba ni določena (28.660 
udeležb). 
 
Vrste javnoveljavnih programov, trajanje programov v urah in udeležbe, 2010/2011 

Vrste programov Število obiskov 
udeležencev 

Število  
programov 

Število  
opravljenih ur 

Skupaj 35.787 2.695 119.457 
Usposabljanje po končani osnovnošolski obveznosti 5.071 422 11.366 
Usposabljanje po končanem srednjem tehniškem in 
drugem strokovnem izobraževanju 

216 14 4.250 

Programi izpopolnjevanja, za katere predhodna izobrazba 
ni določena 

28.660 2.157 71.516 

Programi izpopolnjevanja po končanem nižjem ali 
srednjem poklicnem izobraževanju 

190 20 3.473 

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

484 26 5.697 

Programi izpopolnjevanja po končanem višješolskem oz. 
visokošolskem izobraževanju 

326 16 3.443 

Programi specializacije, za katere predhodna izobrazba ni 
določena 

54 2 1.801 
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Programi specializacije po končanem nižjem ali srednjem 
poklicnem izobraževanju 

248 10 3.473 

Programi specializacije po končanem srednjem splošnim 
oz. srednjem strokovnem izobraževanju 

59 4 400 

Programi specializacije po končanem višješolskem oz. 
visokošolskem izobraževanju 

79 2 800 

Programi prekvalifikacije na isti stopnji izobrazbe 400 22 13.238 
Vir: SURS 

Izvajalci izobraževanj so izvedli skupaj 3.131 jezikovnih programov, od tega 727 javno veljavnih 
izobraževalnih programov in 2.404 programov brez javne veljavnosti. Izvajalci izobraževanj so izvedli 
1.266 programov za učenje angleškega jezika, sledili so izobraževalni programi za učenje nemškega 
jezika (683 programov) ter slovenskega jezika kot tujega jezika (249 programov). 

Jezikovnih programov se je udeležilo 19.258 udeležencev, od tega je bilo 11.194 ali 58 % žensk. 
Udeleženci jezikovnih izobraževanj so se učili najrazličnejših tujih jezikov, največ zanimanja pa je bilo še 
vedno za učenje angleškega (7.279 udeležb) in nemškega jezika (4.144 udeležb), veliko pa je bilo tudi 
zanimanje tujcev za učenje slovenskega jezika (3.189 udeležb). 

Jezikovni programi, trajanje programov v urah in udeležbe, 2011/2012 

 Število 
jezikovnih 
programov 

Skupno 
število ur 
trajanja 

programov 

Udeležbe 

Vsi Ženske 

Skupaj 3.131 173.932 19.258 11.194 

Javnoveljavni jezikovni 
programi 

727 57.499 5.908 3.194 

Angleški jezik  326 23.040 1.990 1.253 

Francoski jezik  20 951 116 64 

Italijanski jezik  47 2.166 337 233 

Madžarski jezik  3 240 25 17 

Nemški jezik  199 14.455 1.283 850 

Slovenski jezik kot tuji jezik  131 16.567 2.156 777 

Jezikovni programi, ki niso 
javnoveljavni 2.404 116.433 13.350 8.000 

Angleški jezik   940 41.842 5.298 3.685 

Arabski jezik     5 174 28 - 

Češki jezik 1 30 6 - 

Francoski jezik   377 16.862 999 378 

Italijanski jezik  224 13.116 1.478 926 

Japonski jezik   9 340 33 5 

Kitajski jezik  11 470 39 19 

Latinski jezik   6 346 22 8 

Nemški jezik  484 22.868 2.861 1.821 

Nizozemski jezik  7 240 32 - 

Portugalski jezik   12 416 57 5 
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Ruski jezik   72 3015 359 161 

Slovenski jezik kot tuji jezik    118 7497 1033 484 

Španski jezik  91 7007 889 438 

Švedski jezik   7 245 66 - 

Drugi tuji jeziki  40 1965 150 70 
Vir: SURS 

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

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

Vir: Nadaljnje izobraževanje, Slovenija, 2011/12 – končni podatki, SURS, 16. julij 2013, Prva objava  

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5577 
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