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Andragoški center Slovenije 
 
 

58. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje  
 
 
Opomba: 
Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 47) nadgrajujemo z 
novejšimi podatki.  
 
 
Osnovnošolsko izobraževanje odraslih 
 
Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je konec šolskega leta 2011/2012 program osnovne šole 
za odrasle izvajalo 29 šol in njihovih podružnic, skupaj je bilo 89 oddelkov. Osnovnošolsko 
izobraževanje je obiskovalo 1.091 odraslih udeležencev, program izobraževanja je uspešno zaključilo 
197 udeležencev, 40 odraslih pa je izobraževanje zaključilo brez dokončane osnovne šole. V 
osnovnošolsko izobraževanje je bilo vključenih več moških (762) kot žensk (329). Največ udeležencev 
je bilo vključenih v 7. razred (124 udeležencev),  8. (351 razredov) in 9. razred (440 udeležencev) 
osnovnošolskega izobraževanja. 
 
V osnovnih šolah za odrasle je poučevalo skupaj 337 učiteljev, od tega kar 262 učiteljic in 75 učiteljev. V 
povprečju je bilo enemu učitelju dodeljenih 3,5 odraslih udeležencev. 
 
 
Tabela: Odrasli v osnovnošolskem izobraževanju po starosti in spolu, konec šolskega leta 
2011/2012 

  Šolsko leto 2011/2012 

Skupaj Moški Ženske 

Starost - SKUPAJ 1.091 762 329 

15–19 let 375 279 96 
20-24 let 282 203 79 
25-29 let 176 120 56 
30-34 let 90 63 27 
35-39 let 81 48 33 
40 let in več 87 49 38 

Vir: SURS 

 
 
 
 
 



http://www.acs.si/InfO-mozaik  September 2013 
 
 

 

Tabela: Odrasli, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje po letih 
 

Leto 
Uspešno zaključili 

izobraževanje 

2000 690 

2001 562 

2002 646 

2003 635 

2004 566 

2005 290 

2006 259 

2007 244 

2008 241 

2009 246 

2010 256 

2011 197 
Vir: SURS 

 
 
Srednješolsko izobraževanje odraslih 
 
Konec šolskega leta 2011/2012 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 15.963 odraslih, in sicer 
8.177 žensk in 7.786 moških. V tem šolskem letu je srednješolsko izobraževanje zaključilo 4.251 
odraslih, od tega 2.409 žensk. Največ odraslih je končalo srednje tehniško in drugo strokovno 
izobraževanje (66 %) in srednje poklicno izobraževanje (28 %). 
 
 
Tabela : Odrasli, vpisani v srednješolsko izobraževanje in odrasli, ki so uspešno zaključili 
izobraževanje 
 

Šolsko leto Vpisani odrasli Zaključili 
izobraževanje 

2003/2004 21.732 6.227 

2004/2005 18.942 5.852 

2005/2006 17.245 5.988 

2006/2007 14.956 5.173 

2007/2008 14.568 4.341 

2008/2009 14.319 4.369 

2009/2010 14.039 4.129 

2010/2011 15.518 4.685 

2011/2012 15.963 4.251 

Vir: SURS 
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Največ odraslih, vključenih v srednješolsko izobraževanje, je izobraževanje obiskovalo v enotah za 
izobraževanje odraslih pri srednjih šolah, sledile so ljudske univerze ter druge specializirane 
organizacije za izobraževanje odraslih. V manjši meri so se odrasli vključevali v srednješolske programe 
tudi v izobraževalne centre pri podjetjih ali v druge izobraževalne ustanove. 
 
 
Tabela: Odrasli, vključeni v srednješolske izobraževalne programe, in odrasli, ki so zaključili 
izobraževanje, po izobraževalnih institucijah, konec šolskega leta 2011/12 
 

 Vključeni Končali izobraževanje 

Vrsta izobraževalnih institucij vsi ženske vsi ženske 

Skupaj 15.963 8.177 4.251 2.409 
Ljudska univerza 3.714 2.378 1.245 962 
Druge specializirane organizacije 
za IO 

2.190 1.264 712 481 

Izobraževalni center (enota) pri 
podjetjih 

122 14 36 3 

Enota za IO pri šolah 9.648 4.341 2.041 857 
Izobraževalni centri pri Gz ali Oz - - 130 38 
Drugo 289 180 87 68 

Vir: SURS 

 
 
Terciarno izobraževanje – višješolsko in visokošolsko strokovno izobraževanje  

V šolskem letu 2012/2013 je bil vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje ponovno 
manjši kot prejšnje leto. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo vpisanih 97.706 študentov, kar je 
6.300 študentov manj kot v študijskem letu 2011/2012 (104.003 vpisanih študentov). Čeprav število 
vpisanih študentov že nekaj let upada, tega ne moremo pripisati manjšemu zanimanju mladih za študij, 
saj je delež študentov med mladimi v zadnjih petih letih približno enak (skoraj 50 % mladih v starosti  19 
– 24 let)1. V tem šolskem letu prvič beležijo upad vpisa med rednimi študenti (za skoraj 4.000 študenti) 
in ne le med izrednimi, kjer vpis že nekaj časa upada. 

Največ zanimanja je za študij s področja družbenih ved, poslovnih ved in prava, in sicer zlasti med 
ženskami, pri moških pa prevladuje zanimanje za študij s področja tehnike, proizvodne tehnologije in 
gradbeništva. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Cilj Slovenije, ki si ga je zastavila do leta 2020, je povečati delež študentov v starosti od 19 do 24 let na 75 %.   
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Tabela: Študentje terciarnega izobraževanja po načinu študija 
 

Študijsko leto Skupaj Redni Izredni 

2005/06 114.794 72.680 42.114 

2006/07 115.944 75.309 40.635 

2007/08 115.445 76.480 38.965 

2008/09 114.391 77.925 36.466 

2009/10 114.873 80.467 34.406 

2010/11 107.134 79.732 27.402 

2011/12 104.003 79.543 24.460 

2012/13 97.706 75.598 22.108 

Vir: SURS 

 
 
Višješolsko strokovno izobraževanje 
 
V študijskem letu 2012/2013 se je na višje strokovne šole s vpisalo 13.406 študentov oziroma 14 % 
vseh vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. V tem študijskem letu je vpis manjši kar za 1.000 
študentov glede na preteklo študijsko leto. 7.293 študentov je bilo vpisanih v redni študij. V prvi letnik je 
bila vpisana več kot polovica študentov (7.277 študentov), od tega v redni študij 4.328 študentov.  
 
 
Tabela: Študenti višjih strokovnih šol po načinu študija 
 

Leto  SKUPAJ Redni Izredni 

2004 12.621 4.096 8.525 

2005 14.246 4.785 9.461 

2006 15.831 5.523 10.308 

2007 16.424 5.991 10.433 

2008 16.263 6.731 9.532 

2009 16.594 7.497 9.097 

2010 15.595 7.999 7.596 

2011 14.403 7.992 6.411 

2012 13.406 7.293 6.113 
Vir: SURS 

 
 
Visokošolsko strokovno izobraževanje  
 
V visokošolske dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih v Sloveniji je bilo v študijskem letu 2012/2013 skupno vpisanih 84.300 študentov, 
kar je 86 % vseh vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 68.305 visokošolskih študentov je bilo 
vpisanih redno. V prvi letnik se je vpisalo 28.908 študentov, in sicer 24.513 redno.  
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Največji vpis je bil v bolonjski študij, in sicer v visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska 
stopnja), v visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) in v magistrsko izobraževanje 
(2. bolonjska stopnja).  
 
Tabela: Vpis študentov v višješolsko in visokošolskega strokovno izobraževanje po vrsti 
izobraževanja, Slovenija 2012/13 
 

 Način  
študija 

 Skupaj Redni 

Vrsta izobraževanja - SKUPAJ 97.706 75.598 

Višje strokovno 13.406 7.293 

Visokošolsko strokovno (prejšnje) 383 234 
Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja) 24.102 16.044 
Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) 7.620 6.982 
Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja) 30.380 28.351 
Magistrsko (prejšnje) 2 - 
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) 18.209 15.928 
  od tega enovito magistrsko 3.854 3.749 
Doktorsko (prejšnje) 174 14 
Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 3.430 752 

Vir: SURS 

 
 
V koledarskem letu 2012 je na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih diplomiralo skupaj 20.596 
študentov. Med vsemi diplomanti jih je 40 % končalo študij na področju družbenih ved, poslovnih ved in 
prava, 25 % diplomantov pa na področjih znanosti, matematike in računalništva ter tehnike, proizvodnje 
in predelovalne tehnologije ter gradbeništva. Število diplomantov višjega strokovnega izobraževanja se 
je v letu 2012 nekoliko zmanjšalo (3.712 diplomantov) v primerjavi z letom prej (4.832 diplomantov), 
medtem ko se je število diplomantov visokošolskega izobraževanja povečalo (16.884 diplomantov).  
 
Med višješolskimi diplomanti sta bila oba spola zastopana enakomerno. Kar 77 % diplomantk je končalo 
študij na področju družbenih ved, poslovnih ved in prava, 13 % pa je bilo  diplomantov s področja 
tehnike, proizvodnje tehnologije ter gradbeništva. 
 
Med visokošolskimi diplomanti je bilo skoraj dve tretjini žensk, največ med diplomanti visokošolskega 
strokovnega in univerzitetnega študija ter magistrskih študijskih programov. Več kot 80 % diplomantk je 
pridobilo diplomo s področja izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev ter zdravstva in sociale, 
precej manj pa jih je končalo študij na področjih naravoslovja, matematike, računalništva in tehnike, 
proizvodnje tehnologije in gradbeništva. 
 
Med doktorji znanosti so do sedaj prevladovali moški, v letu 2012 pa je doktoriralo približno enako 
število ženski in moških. Doktorice znanosti so prevladovale na področjih umetnosti in humanistike, 
družbenih, upravnih, poslovnih upravnih in pravnih ved, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterinarstva, 
manj kot 40 % pa jih je doktoriralo na področjih naravoslovja, matematike, računalništva in tehnike, 
proizvodne tehnologije in gradbeništva. 
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Delež bolonjskih diplomantov vztrajno narašča. V letu 2012 je že več kot polovica vseh diplomantov 
končala visokošolskimi študij po bolonjskih študijskih programih.  
 
 
Tabela: Diplomanti terciarnega izobraževanja po vrsti programa, spolu in letih, Slovenija 
 

Leto Spol - SKUPAJ Moški Ženske 

2005 15.787 6.037 9.750 

2006 17.145 6.531 10.614 

2007 16.680 6.377 10.303 

2008 17.221 6.413 10.808 

2009 18.103 6.911 11.192 

2010 19.694 7.531 12.163 
2011 20.461 8.115 12.346 

2012 20.596 8.183 12.413 
Vir: SURS 

 
 
Tabela: Diplomanti terciarnega študija po spolu in vrsti programa, 2012 
 

  Spol - 
SKUPAJ 

Moški Ženske 

Vrsta študija- SKUPAJ 20.596 8.183 12.413 

Višji strokovni 3.712 1.874 1.838 

Visokošolski strokovni (prejšnji) 2.140 947 1.193 

Visokošolski strokovni (1. bolonjska 
stopnja) 

3.011 1.134 1.877 

Visokošolski univerzitetni (1. 
bolonjska stopnja) 

4.202 1.498 2.704 

Specialistični (prejšnji) 119 54 65 

Visokošolski univerzitetni (prejšnji) 4.850 1.669 3.181 

Magistrski (2. bolonjska stopnja) 1.404 510 894 

Magisterij znanosti (prejšnji) 589 215 374 

Doktorat znanosti (prejšnji) 468 235 233 

Doktorat znanosti (3. bolonjska 
stopnja) 

101 47 54 

Vir: SURS 
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Kontaktna oseba za področje: Erika Brenk, erika.brenk@acs.si 
 
Informacijo pripravila: Erika Brenk, erika.brenk@acs.si 
 
Viri:  
 

- SURS: Osnovnošolsko izobraževanje mladine in odraslih v Sloveniji ob koncu šolskega leta 
2011/12 in na začetku šolskega leta 2012/13 http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5427 

- SURS: Srednješolsko izobraževanje mladine in odraslih, Slovenija, konec šolskega leta 
2011/12 in začetek šolskega leta 2012/13 - končni podatki  
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5449 

- SURS: Vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje v študijskem letu 2012/13 – 
končni podatki http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5706 

- SURS: Diplomanti višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, Slovenija, 2012 - končni 
podatki http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5700 
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