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Andragoški center Slovenije 

 

81. Ponudba izobraževanja za odrasle v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017  
 

Opomba: 
Informacijo o ponudbi izobraževanja odraslih 2014/2015 (glej informacijo v InfO-mozaiku št. 72) 
nadgrajujemo s podatki za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017. 

 

Razvoj človeških virov je postal nepogrešljiv v sodobnih družbah, saj hitro spreminjajoče se razmere na 
različnih področjih človekovega delovanja zahtevajo nova, bolj specifična znanja, spretnosti in veščine. 
Zaradi vse večjih potreb po razvoju znanj in kompetenc na različnih področjih delovanja je potrebna tudi 
ustrezna ponudba izobraževanj in usposabljanj. 

Na Andragoškem centru Slovenije (ACS) vsako leto zberemo raznovrstno izobraževalno ponudbo, ki jo 
nudijo različni izvajalci po Sloveniji, in jo predstavimo na spletni strani Kam po znanje (http://pregled.acs.si).  
Zbrano izobraževalno ponudbo analiziramo, rezultate analize pa predstavimo v letnem poročilu 
(http://pregled.acs.si/porocila). 

V šolskem letu 2015/2016 smo v analizo zajeli 202 izvajalcev izobraževanja odraslih in 3.681 
izobraževalnih programov, v šolskem letu 2016/2017 pa 200 izvajalcev izobraževanja in 3.463 
izobraževalnih programov.  

 
Raznovrstnost izvajalcev izobraževanja odraslih 

Rezultati analiz kažejo, da med izvajalci izobraževanja odraslih prevladujejo srednje šole in enote pri 
srednjih šolah, ki izobražujejo odrasle, zasebne izobraževalne ustanove ter ljudske univerze. Pestro 
izobraževalno dejavnost za odrasle s področja neformalnega izobraževanja izvajajo tudi druge ustanove, ki 
po svoji primarni dejavnosti niso izobraževalne ustanove. Sem spadajo nevladne organizacije, društva in 
zveze društev, zavodi, knjižnice, zbornice in združenja, muzeji in galerije ter številne druge ustanove. 
Bogato izobraževalno ponudbo nudijo odraslim tudi univerze za tretje življenjsko obdobje, večgeneracijski 
centri po Sloveniji, izobraževalni centri v podjetjih in druge ustanove. 

 
Izobraževalna ponudba za odrasle po regijah in občinah 

Izobraževalna ponudba za odrasle je neenakomerno razporejena po državi, kar je razvidno tudi v spodnjem 
grafičnem prikazu. Med dvanajstimi slovenskimi regijami v obeh opazovanih šolskih letih izstopa 
Osrednjeslovenska regija z največjo izobraževalno ponudbo za odrasle, medtem ko je ponudba 
izobraževanj za odrasle v drugih regijah veliko manjša, najmanjša pa je v Zasavski, Primorsko-notranjski, 
Pomurski in Posavski regiji. Vrstni red med regijami se nekoliko spremeni, če upoštevamo število odraslih 
prebivalcev (15 let in več) v posamezni regiji. V tem primeru se nekoliko izboljša položaj ponudbe 
izobraževanj v Zasavski in Pomurski regiji, v Podravski in Posavski regiji pa ponudba izobraževanj za 
odrasle ostaja med najmanjšimi v državi.  
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Graf 1: Izobraževalna ponudba po regijah, šolski leti 2015/2016 in 2016/2017 

 

 

Neusklajenost izobraževalne ponudbe se kaže tudi med občinami. Med analiziranimi občinami v obeh 
šolskih letih (53 občin v 2015/16 in 54 občin v 2016/17) izstopa ljubljanska občina z največjo izobraževalno 
ponudbo za odrasle. Sledijo ji občine: Novo mesto, Maribor, Velenje, Kranj in Celje. Ponudba izobraževanj 
v ostalih občinah je precej manjša, zlasti v manjših občinah, kjer je tudi povpraševanje po izobraževanjih 
manjše. V štiriindvajsetih občinah od analiziranih je bil evidentiran le po en izvajalec izobraževanja odraslih, 
zaskrbljujoče pa je, da številne občine izobraževanja za odrasle niti ne ponujajo. 

 

Prevladujejo programi neformalnega izobraževanja 

V obeh opazovanih šolskih letih je večji del izobraževalne ponudbe za odrasle namenjen neformalnemu 
izobraževanju za splošne potrebe in prosti čas ter izobraževanju in usposabljanju za potrebe dela (glej graf 
2). V ponudbi neformalnega izobraževanja izstopa zlasti ponudba programov učenja angleškega jezika, 
nemškega jezika, italijanskega in francoskega jezika. Velika je tudi ponudba programov za učenje 
slovenščine kot tujega jezika ter ponudba za učenje drugih tujih jezikov, predvsem španščine in ruščine. 
Sledijo programi računalniškega izobraževanja, programi s področja komunikacijskih spretnosti in znanj, 
osebnega razvoja ter poslovnih in upravnih ved.  
Manjša je ponudba izobraževanj za pridobitev formalne izobrazbe. V ponudbi tovrstnega izobraževanja 
prevladujejo programi srednjega tehniškega, strokovnega in splošnega izobraževanja ter programi 
srednjega poklicnega izobraževanja.  
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Grafa 2: Število izobraževalnih programov za odrasle po vrstah izobraževanja v šolskih letih 2015/16 in 
2016/17: 

 

 

Pestrost izobraževalnih vsebin 

Ponudba izobraževanj za odrasle je vsebinsko zelo pestra. Med vsebinskimi področji klasifikacije 
KLASIUS-P, po kateri razporejamo izobraževalne programe, je v obeh opazovanih šolskih letih 
prevladovalo vsebinsko področje Humanistika. To področje obsega vsebine izobraževanja, kot so tuji jeziki, 
religija, verstva, slovenski jezik, jezikoslovje, zgodovina, arheologija, muzeologija, filozofija, logika, etika, 
morala, kreativno pisanje, prevajalstvo in druge. Ker je povpraševanje po programih učenja različnih tujih 
jezikov veliko, je tudi ponudba tovrstnih programov največja. Sledijo programi s področja Osebnostnega 
razvoja, kjer so prevladovali programi temeljnih komunikacijskih spretnosti in znanj ter različni programi 
namenjeni osebnostnemu razvoju. Velika je tudi ponudba izobraževanj s področja Računalništva in s 
področja Poslovnih in upravnih ved.  
Najmanjšo ponudbo izobraževalnih vsebin za odrasle pa beležimo s področja naravoslovja, veterinarstva 
ter fizikalnih in kemijskih ved, ved o živi naravi, skromna pa je tudi ponudba izobraževalnih vsebin s 
področja pravnih ved, matematike in statistike, novinarstva in socialnega dela.  

 

Izobraževanja namenjena različnim ciljnim skupinam  

Ponudba izobraževanj za odrasle je namenjena različnim ciljnim skupinam, od najširše javnosti pa do ciljnih 
skupin, kot so brezposelni, starejši, podjetniki, strokovnjaki na različnih področjih, zaposleni, osebe s 
posebnimi potrebami, manj izobraženi, tujci, različne etnične skupine in drugi.  

Večji del izobraževalne ponudbe je namenjen vsem odraslim (glej graf 3). Številna izobraževanja pa so 
namenjena brezposelnim osebam, podjetnikom, zaposlenim in starejšim. Izobraževalna ponudba je 
namenjena tudi strokovnjakom z različnih področij (pedagogom, andragogom, vodilnim, vodstvenim in 
drugim strokovnjakom), staršem ter osebam s posebnimi potrebami. V kategoriji Drugi so izvajalci 
najpogosteje navajali izobraževanja za Rome, študente, prebivalce podeželja, manj izobražene in druge 
ciljne skupine. 
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Graf 3: Izobraževalna ponudba po ciljnih skupinah, šolski leti 2015/2016 in 2016/2017 

 

 

 

 

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 2015/2016 in 2016/2017 – zaključna poročila 

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