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Andragoški center Slovenije 
 
 

63. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje  
 
 
Opomba: 
Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 58) nadgrajujemo z 
novejšimi podatki.  
 
 
Osnovnošolsko izobraževanje odraslih 
 
Konec šolskega leta 2012/2013 je program osnovne šole za odrasle izvajalo 27 šol in njihovih 
podružnic, skupaj je bilo 85 oddelkov. Osnovnošolsko izobraževanje je obiskovalo 1.008 odraslih 
udeležencev, v tem letu je program osnovne šole za odrasle uspešno zaključilo 170 udeležencev. V 
osnovnošolsko izobraževanje je bilo vključenih več moških (708) kot žensk (300), prevladovali pa so 
odrasli v starosti od 15 do 19 let.  
 
Največ odraslih je obiskovalo zadnje tri razrede osnovne šole, in sicer 9. razred (393 udeležencev), 8. 
(312 udeležencev) in 7. razred (109 udeležence). Odrasle je poučevalo skupaj 309 učiteljev, od tega kar 
244 učiteljic in le 65 učiteljev. V povprečju je bilo enemu učitelju dodeljenih 4,3 odraslih udeležencev. 
 
 
Tabela: Odrasli v osnovnošolskem izobraževanju po starosti in spolu, konec šolskega leta 
2012/2013 

  
Šolsko leto 2012/2013 

Skupaj Moški Ženske 

Starost - SKUPAJ 1.008 708 300 

15–19 let 336 246 90 
20-24 let 168 121 65 
25-29 let 158 108 32 
30-34 let 101 74 27 
35-39 let 106 74 32 
40 let in več 139 85 54 

Vir: SURS 
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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 
2012 

197 
170 

Vir: SURS 

 
 
Srednješolsko izobraževanje odraslih 
 
Konec šolskega leta 2012/2013 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 14.790 odraslih, kar je 
nekoliko manj kot preteklo leto (15.963 odraslih). Vključenih je bilo  približno enako število žensk kot 
moških, in sicer 7.374 žensk in 7.416 moških. Konec šolskega leta 2012/13 je izobraževanje uspešno 
zaključilo  3.234 odraslih (66 %), od tega 1.768 žensk in 1.466 moških.  
 
 
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 

2012/2013 14.790 3.234 
Vir: SURS 
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Največ odraslih je obiskovalo srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje (10.142 odraslih), in 
sicer srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje (4-letne izobraževalne programe), poklicno 
tehniško izobraževanje ter poklicni tečaj.  
Med vsebinskimi področji so prevladovale vsebine iz poslovnih in upravnih ved, izobraževanja 
vzgojiteljev predšolskih otrok, strojništva in obdelave kovin ter zdravstvene nege in oskrbe. 
 
 
Tabela: Število odraslih v srednješolskem izobraževanju po vrsti programa in spolu 
 

  Spol - 
SKUPAJ 

Moški Ženske 

Vrsta izobraževanja - SKUPAJ 1.4790 7.416 7.374 

Nižje poklicno 22 14 8 

Srednje poklicno 3.910 2.148 1.762 

Srednje tehniško in drugo strokovno 10.142 4.923 5.219 

... sr. teh. in dr.strok.(4-letni programi) 6.530 3.037 3.493 

...poklicno tehniško 2.443 1.631 812 

.. poklicni tečaj 1.169 255 914 

Srednje splošno 716 331 385 

...splošne in strokovne gimnazije 499 242 257 

...maturitetni tečaj 217 89 128 
Vir:SURS 

 
 
Srednješolsko izobraževanje za odrasle so izvajali v enotah za izobraževanje odraslih pri srednjih šolah 
(57 % vključenih), v ljudskih univerzah (23 %), specializiranih organizacijah za izobraževanje odraslih 
(17 %) ter drugih ustanovah (izobraževalni centri pri GZ in OZ, pri podjetjih). Največ odraslih je 
srednješolsko izobraževanje obiskovalo v enotah za izobraževanje odraslih pri srednjih šolah (57 %), 
sledile so ljudske univerze (23 %) ter druge specializirane organizacije za izobraževanje odraslih (17 
%). 
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Tabela: Odrasli, vključeni v srednješolske izobraževalne programe, in odrasli, ki so zaključili 
izobraževanje, po izobraževalnih institucijah, konec šolskega leta 20121/13 
 
  Vključeni Zaključili izobraževanje 

Vrsta izobraževalnih institucij vsi ženske vsi ženske 

Skupaj 14.790 7.374 3.234 1.768 

Ljudska univerza 3.342 1.999 804 600 

Druge specializirane organizacije za IO 2.551 1.297 482 317 

Izobraževalni center (enota) pri 
podjetjih 

- - - - 

Enota za IO pri šolah 8.491 3.835 1.732 748 

Izobraževalni centri pri Gz ali Oz - - 107 29 

Drugo 406 243 109 74 

Vir: SURS 

     
Terciarno izobraževanje – višješolsko in visokošolsko strokovno izobraževanje  

Tudi v šolskem letu 2013/2014 je bilo v višješolsko in visokošolsko izobraževanje vpisanih manj 
študentov kot v prejšnjem študijskem letu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo vpisanih 90.622 
študentov ali 7.000 študentov manj kot v študijskem letu 2012/2013. Kljub upadanju števila vpisanih v 
višješolsko in visokošolsko izobraževanje delež študentov med mladimi v zadnjih letih ostaja približno 
enak (skoraj 50 % mladih v starosti  19 – 24 let). Cilj Slovenije je, da bo do leta 2020 ta delež povečala 
na 75 %. Do leta 2020 naj bi bilo vseh študentov starih več kot 29 let 20 % (v študijskem letu 2013/2014 
je ta delež padel pod 11 %).  

Vse manj je izrednih študentov. V študijskem letu 2013/2014 je bilo med študenti višjega strokovnega 
izobraževanja  60 %  rednih študentov, med študenti visokošolskega podiplomskega študija pa 78 %. 

V študijskem letu 2013/2014 je bilo največ zanimanja za študij na  področjih družbenih ved, poslovnih 
ved in prava, zlasti med študentkami, ter za študij na področjih tehnike, proizvodne tehnologije in 
gradbeništva med študenti. 

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 

2013/14 90.622 72.001 18.621 
Vir:SURS 
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Višješolsko strokovno izobraževanje 
 
V študijskem letu 2013/2014 se je na višje strokovne šole vpisalo približno enako število študentov kot 
preteklo študijsko leto, in sicer 13.251 študentov oziroma 14, 6 % vseh vpisanih študentov v terciarno 
izobraževanje. Med njimi je bilo 7.948 rednih študentov. V prvi letnik je bila vpisana več kot polovica 
študentov (7.605 študentov), od tega v redni študij 4.946 študentov ter v izredni 2.659 študentov.  
 
 
Tabela: Študenti višjih strokovnih šol po načinu študija 
 

 Način 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 
2013 

13.406 
13.251 

7.293 
7.948 

6.113 
5.303 

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 2013/2014 vpisanih 77.371 študentov, kar je 
85,4 % vseh vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Redno vpisanih je bilo 64.053 visokošolskih 
študentov. V prvi letnik se je vpisalo 27.341 študentov, in sicer 23.596 redno vpisanih.  
 
Tudi v šolskem letu 2013/2014 je bil največji vpis v visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. 
bolonjska stopnja) in v visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) ter v magistrsko 
izobraževanje (2. bolonjska stopnja).  
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Tabela: Vpis študentov v višješolsko in visokošolskega strokovno izobraževanje po vrsti 
izobraževanja, Slovenija 2013/14 
 

 Način študija 

 Skupaj Redni 

Vrsta izobraževanja - SKUPAJ 90.622 72.001 

Višje strokovno 13.251 7.948 

Visokošolsko 
Visokošolsko strokovno (prejšnje) 

77.371 
40 

64.053 
4 

Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja) 22.210 15.285 
Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja) 28.842 27.102 
Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) 2.686 2.443 
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) 20.577 18.501 
  …od tega enovito magistrsko 4.399 4.312 
Magistrsko (prejšnje) in doktorsko (prejšnje) 8 - 
Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 3.008 718 

Vir: SURS 

 
 
 
Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja  
 
V koledarskem letu 2013 je na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih diplomiralo manj 
študentov kot v letu 2012. Terciarno izobraževanje je zaključilo 18.774 diplomantov ali skoraj 1.800 
manj kot v letu 2012. V primerjavi z letom 2012 je število diplomantov višjega strokovnega 
izobraževanja upadlo za tretjino (2.349 diplomantov), število diplomantov visokošolskega izobraževanja 
pa je ostalo približno enako lanskemu številu diplomantov (16.425 diplomantov). 
 
 
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 
2013 

20.596 
18.774 

8.183 
7.305 

12.413 
11.469 

Vir: SURS 

 
35 % vseh diplomantov je v letu 2013 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.  
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Med višješolskimi diplomanti sta bila oba spola enakomerno zastopana. Med diplomanti visokošolskega 
študija pa je bilo skoraj dve tretjini žensk, največ med diplomanti visokošolskega strokovnega in 
univerzitetnega študija ter magistrskih študijskih programov. Več kot 80 % visokošolskih diplomantk je 
pridobilo diplomo s področja izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev ter zdravstva in sociale, 
precej manj je bilo diplomantk na področjih naravoslovja, matematike, računalništva in tehnike, 
proizvodnje tehnologije in gradbeništva. 
 
V letu 2013 je doktoriralo približno enako število žensk (142 ženski) kot moških (164 moških).  
Delež bolonjskih diplomantov vztrajno narašča. V letu 2013 jih je bilo med vsemi diplomanti že več dve 
tretjini bolonjskih diplomantov.  
 
 
Tabela: Diplomanti terciarnega študija po spolu in vrsti programa, 2013 
 

  Spol - SKUPAJ Moški Ženske 

Vrsta študija- SKUPAJ 18.774 7.305 11.469 

Višje strokovno 2.349 1.228 1.121 

Visokošolsko 16.425 6.077 10.348 

Visokošolsko strokovno (prejšnje) 1.217 577 640 

Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja) 3.177 1.145 2.032 

Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja) 5.015 1.791 3.224 

Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) 4.062 1.376 2.686 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) 1.761 638 1.123 

Specialistično 27 10 17 

Magistrsko (prejšnje) 445 158 287 

Doktorsko (prejšnje) 415 218 197 

Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 306 164 142 

Vir: SURS 

    
 
 
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 
2012/13 in na začetku šolskega leta 2013/14 http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6169 

- SURS: Srednješolsko izobraževanje mladine in odraslih, Slovenija, konec šolskega leta 
2012/13 in začetek šolskega leta 2013/14 – končni podatki 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6189 

- SURS: Vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje v študijskem letu 2013/14, 
Slovenija – končni podatki http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6266 

- SURS: Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija, 2013 - končni 
podatki http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6269 
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