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Andragoški center Slovenije 

 

72. Ponudba izobraževanja za odrasle – šolsko leto 2014/2015  
 
Opomba: 
Informacijo o ponudbi izobraževanja odraslih 2013/2014 (glej informacijo v InfO-mozaiku št. 64) 
nadgrajujemo z novejšimi podatki za šolsko leto 2014/2015. 

 

Ponudbo izobraževanja odraslih letno predstavljamo na spletni strani Kam po znanje - Pregled ponudbe 
izobraževanja odraslih (http://pregled.acs.si). Zbrano izobraževalno ponudbo analiziramo, podrobnejše 
rezultate analize pa predstavimo v letnem poročilu (http://pregled.acs.si/porocila).  

Spletni Pregled predstavlja priložnost za večjo prepoznavnost različnih izvajalcev izobraževanja odraslih v 
najširši javnosti. Izobraževalno ponudbo je za šolsko leto 2014/2015 predstavilo 235 izvajalcev 
izobraževanja odraslih iz vseh dvanajstih slovenskih regij in 54 slovenskih občin. Večina je svojo 
izobraževalno ponudbo predstavila že preteklo leto, 27 izvajalcev izobraževanja pa se je letos predstavilo 
prvič. Skupaj so objavili 4.300 programov formalnega in neformalnega izobraževanja. Ti kazalniki so se do 
konca šolskega še dopolnjevali, saj so imeli izvajalci izobraževanja možnost stalnega vpisovanja, 
spreminjanja ali dopolnjevanja podatkov preko spletnih obrazcev.  

 
Neenakomerna izobraževalna ponudba za odrasle po regijah 

Možnosti za izobraževanje odraslih so med regijami zelo različne. Tudi v tem šolskem letu izstopa 
Osrednjeslovenska regija z najbogatejšo ponudbo izvajalcev izobraževanja za odrasle. Osrednjeslovenska 
regija (zlasti občina Ljubljana) ima kar 38,7 % vseh izvajalcev in 36 % vseh izobraževalnih programov za 
odrasle, zbranih v Pregledu. Sledijo ji Podravska regija in Gorenjska regija ter Savinjska regija. 
Izobraževalna ponudba za odrasle v ostalih slovenskih regijah pa je veliko skromnejša (graf 1 in 2). 
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Graf 1: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po regijah 

 

 

Graf 2: Število izobraževalnih programov za odrasle po regijah 

 

Med 54 občinami, kjer imajo zbrani izvajalci svoj sedež, ima največjo ponudbo ljubljanska občina z 78 
izvajalci izobraževanja ter 1.358 izobraževalnimi programi za odrasle, sledi ji mariborska občina z 22 
izvajalci ter 283 izobraževalnimi programi. Tudi letos je v večini občin evidentiran po en izvajalec 
izobraževanja (tabela 1). 

V Gorenjski in Osrednjeslovenski regiji je evidentiranih največ občin z izvajalci izobraževanja odraslih (po 8 
občin), sledijo Podravska (po 7 občin), Savinjska (6 občin), Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška in 
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Pomurska (4 občine), Goriška, Koroška in Zasavska (3 občine) in Primorska-notranjska in Posavska (2 
občini). 

Tabela 1: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po občinah  

Regija/občina Število 
občin 

Število 
izvajalcev 
izobraževanja   

Skupaj 

Ljubljana  1 78 78 

Maribor  1 22 22 

Celje  1 15 15 

Kranj  1 12 12 

Novo mesto  1 7 7 

Škofja Loka  1 6 6 

Ptuj, Velenje 2 po 5 10 

Brežice, Nova Gorica, Ravne na 
Koroškem, Radovljica, Slovenj Gradec  

5 po 4 20 

Domžale, Sežana,  Murska Sobota, 
Trbovlje, Krško, Piran, Postojna  

7 po 3 21 

Vrhnika, Bled, Naklo, Šentjur, Žalec, 
Kočevje, Ajdovščina, Jesenice, Koper, 
Medvode  

10 po 2 20 

Kamnik, Litija, Trzin, Velike Lašče, Lenart, 
Ormož, Ruše, Slovenska Bistrica, 
Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, 
Črnomelj, Trebnje, Lendava, Radenci, 
Velika Polana, Zagorje ob Savi, Cerklje na 
Gorenjskem, Cerknica, Idrija, Izola, 
Logatec, Mežica, Selnica ob Dravi, Tržič 

24 po 1 24 

Skupaj 54 občin   235 

 

Raznovrstnost izvajalcev izobraževanja odraslih 

V Pregledu so izobraževalno ponudbo objavili raznovrstni izvajalci izobraževanja1 – od izobraževalnih 
organizacij do ustanov, ki izvajajo izobraževanja za odrasle le kot dopolnilno dejavnost. Objava v Pregledu 
je za izvajalce izobraževanja prostovoljna.  

Med največje ponudnike izobraževanja za odrasle se uvrščajo zasebne izobraževalne organizacije, srednje 
šole z enotami za izobraževanje odraslih, višje strokovne šole ter ljudske univerze. Pestro izobraževalno 
dejavnost za odrasle pa ponujajo tudi druge ustanove, in sicer nevladne organizacije (različna 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).  

                                                           
1 Izobraževanje za odrasle poteka tudi v avtošolah, vendar njihove izobraževalne ponudbe ne predstavljamo v Pregledu 

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


http://www.acs.si/InfO-mozaik  Avgust 2015 

 

Graf 3: Izvajalci izobraževanja po vrsti ustanove 

 

 

Prevladujejo programi neformalnega izobraževanja 

Analiza izobraževalnih programov, razvrščenih po KLASISU-SRV2, je pokazala, da je 74,7 % izobraževalne 
ponudbe v Pregledu namenjene neformalnemu izobraževanju odraslih - izobraževanju za splošne potrebe 
in prosti čas ter za potrebe poklicnega dela (graf 4). Neformalno izobraževanje je prikazano kot skupni 
kazalec, saj je ločevanje tovrstnega izobraževanja skoraj nemogoče. Te izobraževalne programe je v svoji 
izobraževalni ponudbi navedlo 134 izvajalcev izobraževanja. 

Sledi ponudba programov za pridobitev formalne izobrazbe (20 %). Izvedbo programov formalnega 
izobraževanja je načrtovalo 269 izvajalcev izobraževanja, predvsem srednje šole in enote za izobraževanje 
odraslih pri srednjih šolah, ljudske univerze, zasebne organizacije in zasebne šole. V ponudbi 
izobraževalnih programov za pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe je največ izobraževalnih 
programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja (47,4 %), in sicer 
Ekonomski tehnik in Predšolska vzgoja. Sledijo izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja 
(27 %), in sicer izobraževalni programi Trgovec, Gastronomske in hotelske storitve, Administrator, 
Oblikovalec kovin-orodjar. Obsežna je tudi ponudba izobraževalnih programov za pridobitev visokošolske 
izobrazbe prve stopnje (19 %), zlasti izobraževalna programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe 
Ekonomist in Poslovni sekretar.  

Izobraževalno ponudbo programov za priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij (5 %) je navedlo 37 izvajalcev izobraževanja. 

Graf 4: Ponudba izobraževalnih programov po vrsti izobraževanja 

                                                           
2
 Klasifikacija vrst aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-SRV) 
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Pestrost izobraževalnih vsebin 

Analiza izobraževalne ponudbe po vsebinskih področjih izobraževanja (KLASIUS-P)3 je pokazala veliko 
raznolikost izobraževalnih vsebin. Med vsebinskimi področji prevladujejo štiri področja: humanistika (27,3 
% celotne izobraževalne ponudbe), osebnostni razvoj (12,5 %), računalništvo (11,2 %), poslovne in 
upravne vede (10,74 %).  

Vsebinsko področje humanistika obsega različne vsebine izobraževanja, kot so tuji jeziki, religija, verstva, 
slovenski jezik, jezikoslovje, zgodovina, arheologija, muzeologija, filozofija, logika, etika, morala, kreativno 
pisanje, prevajalstvo in druge. Med temi vsebinami najbolj izstopa ponudba tujih jezikov, zlasti 
izobraževalni programi za učenje angleškega jezika (346 izobraževalnih programov), nemškega (301 
izobraževalnih programov) in italijanskega jezika (141 izobraževalnih programov), velika je tudi ponudba za 
učenje slovenščine kot tujega jezika (86 izobraževalnih programov) in ponudba za učenje drugih tujih 
jezikov, predvsem španščine in ruščine.  

Pestra je izobraževalna ponudba s področja osebnostnega razvoja. Ta zajema vsebine temeljnih 
komunikacijskih spretnost in znanja, osebnostnega razvoja, medosebnih in socialnih odnosov, razvoja 
kariere, iskanja zaposlitve in večje zaposljivosti, z znanjem povezana znanja in spretnosti, znanja in 
spretnosti s področja državljanskih pravic in obveznosti in druge vsebine 

Vsebinsko področje računalništvo zajema vsebine uporabnega računalništva, računalniškega 
programiranja in programskih jezikov, uporabe računalniških preglednic, interneta in računalniških omrežij, 
urejevalnikov besedil, namiznega založništva in druge računalniške vsebine.  

Zelo raznolike vsebine zajema ima tudi področje poslovne in upravne vede, med njimi so tajniško in 
administrativno delo, upravljanje kadrov, prodaja (trgovina), knjigovodstvo in računovodstvo, prodaja 
nepremičnin, finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo, oglaševanje, marketing, poslovne in upravne 
vede, poslovodenje in upravljanje in druge vsebine. 

Najmanjšo ponudbo izobraževalnih vsebin beležimo iz naravoslovja, veterinarstva, fizikalnih in kemijskih 
ved, ved o živi naravi, skromna pa je tudi ponudba izobraževalnih vsebin s področja pravnih ved, 
matematike in statistike, novinarstva, socialnega dela (graf 5). 

 

                                                           
3
 Klasifikacija področij aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-P). 
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Graf 5: Izobraževalni programi po širših vsebinskih področjih  

 

Oblike izobraževanja odraslih 

Izobraževanje odraslih se izvaja v različnih oblikah. Največ izvajalcev izobraževanj je v svoji izobraževalni 
ponudbi navedlo, da bodo izobraževalne programe izvajali v obliki predavanj, tečajev, delavnic in 
seminarjev. V kategorijo drugo so izvajalci najpogosteje uvrstili inštrukcije, timsko delo in delo v projektih, 
konzultacije, predstavitve, ekskurzije (tabela 2). 

 
Tabela 2: Oblike izobraževanja 

Oblika izobraževanja Število izobraževalnih 
programov 

Tečaj 1.765 
Predavanje 1.201 
Delavnica 986 
Seminar 679 
Vodeno samoizobraževanje 570 
Praktično delo 541 
Organizirano samostojno učenje 304 
Študijski krožek 241 
Šolski pouk 227 
e-izobraževanje 191 
Drugo (vpiši) 128 
Študij na daljavo 38 
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Raznolike ciljne skupine  

 

Večina izobraževalne ponudbe je namenjene vsem odraslim. Sledi izobraževalna ponudba za brezposelne 
osebe, starejše in podjetnike. Manjši delež izobraževalne ponudbe je namenjen drugim ciljnim skupinam, 
(strokovnjakom z različnih področij (pedagogom, andragogom, vodilnim, vodstvenim in drugim 
strokovnjakom), staršem, osebam s posebnimi potrebami, zaposlenim) V kategorijo drugi so izvajalci 
najpogosteje navajali ciljne skupine: tujci, Romi, študenti, prebivalci podeželja, manj izobraženi idr. (graf 6). 

 

Graf 6: Izobraževalni programi po ciljnih skupinah 

 
 

 

 

 

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

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

Viri:  

- Spletna stran Kam po znanje Pregled ponudbe izobraževanja odraslih (http://pregled.acs.si) 
- Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2014/2015 – zaključno poročilo  

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