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1. Uvod 

 
 

Na Andragoškem centru Slovenije (ACS) letno spremljamo izobraževalno ponudbo za odrasle za tekoče šolsko 

leto, zbrane podatke o izvajalcih izobraževanja ter izobraževanih programih s področja formalnega in 

neformalnega izobraževanja pa redno objavljamo na spletni strani KAM PO ZNANJE – Pregled dejavnosti, 

dosežkov in ponudbe izobraževanja odraslih (Pregled) (http://pregled.acs.si).  

Informacije o izobraževalni ponudbi, zbrane na enem mestu, omogočajo posamezniku hiter in enostaven dostop 

do osnovnih podatkov o izobraževalnih organizacijah ter do podatkov o izobraževalnih programih. Spletno iskanje 

omogoča posamezniku ločeno poizvedovanje po podatkih o izvajalcih izobraževanj in izobraževalnih programih 

po različnih kriterijih. Poleg informacij o izobraževalni ponudbi, na spletni strani redno objavljamo tudi druge 

pomembne informacije s področja izobraževanja odraslih.  

Objavljene informacije v spletnem Pregledu so namenjene najširši javnosti kot tudi strokovni javnosti, ki deluje na 

področju informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih ter kadrovskim delavcem in drugim 

strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem kadrov. Kazalniki o 

izobraževalni ponudbi so pogosto uporabljeni v razvojno-raziskovalne namene na področju izobraževanja ter pri 

sistemskih in strokovnih odločitvah na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Podatke o 

izobraževalni ponudbi pa pogosto posredujemo tudi medijem, ki nam zastavljajo različna vprašanja o možnostih 

izobraževanja usposabljanja za odrasle. Zbrani podatki so nepogrešljiv vir podatkov tudi pri ažuriranju in 

dopolnjevanju baz podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih ter izobraževalnih programih na področju 

formalnega, zlasti pa neformalnega izobraževanja odraslih (npr. za centralni register ACS, za Statistični urad RS). 

Poleg informativne-svetovalne vloge pa ima Pregled tudi promocijsko vlogo, saj predstavlja priložnost za dodatno 

promocijo in prepoznavnost izobraževalnih organizacij ter njihove izobraževalne ponudbe v širšem okolju. 

 

Zaključno poročilo je vsebinsko razdeljeno v dva dela. V prvem delu poročila predstavljamo aktivnosti, ki so bile 

opravljene za pripravo spletnega Pregleda ponudba izobraževanja odraslih 2013/2014, promocijske dejavnosti, 

informacijsko-svetovalna dejavnost v okviru naloge ter sodelovanje z zunanjimi partnerji. V drugem delu so 

podrobneje predstavljamo rezultate analize podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih ter izobraževalnih 

programih, zbranih do konca leta 2013 (do konca leta se je predstavilo 235 izvajalcev izobraževanja z 4.042 

izobraževalnimi programi). Kazalnika se bosta do konca šolskega leta še dopolnjevala, saj imajo izvajalci 

izobraževanja možnost stalnega vpisovanja in posodabljanja podatkov. 

Zaključno poročilo je objavljeno na spletni strani Andragoškega centra Slovenije (http://www.acs.si/pregled ) in na 

spletni strani Pregleda (http://pregled.acs.si/porocila/), tiskana verzija poročila pa je na voljo v knjižnici ACS.  

 

 

 

 

http://pregled.acs.si/
http://pregled.acs.si/porocila/
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2. Informacijska podpora in aktivnosti za pripravo Pregleda  

 

Pri pripravi Pregleda predstavlja pomembno podporo informacijski sistem, ki omogoča hitrejši vnos in pregled 

podatkov, različne obdelave in izvoze podatkov po različnih kriterijih, javnosti pa učinkovit dostop do 

kompetentnih informacij.  

Informacijskim sistem Pregleda je sestavljen iz treh modulov, ki omogočajo podporo pri: 

- zbiranju podatkov o izvajalcih izobraževanja in izobraževalnih programih (modul Prijava),  

- obdelavi zbranih podatkov (modul Pregledovanje in obdelava podatkov),  

- dostopu do podatkov preko spleta (modul Spletna objava podatkov).  

 

Modul Prijava (ANAI) - spletna aplikacija za vnos podatkov omogoča izvajalcem izobraževanja hiter in enostaven 

vnos podatkov o ustanovi izobraževanja in izobraževalnem programu ter redno spreminjanje in dopolnjevanje 

podatkov. Izvajalci izobraževanja vpisujejo podatke preko spletnih obrazcev, do katerih lahko dostopajo le preko 

uporabniškega imena in gesla, ki ju pridobijo ob registraciji na spletni strani (Slika 1). Spletna aplikacija za vnos 

podatkov omogoča, da izvajalci, ki so v Pregledu objavili svojo izobraževalno ponudbo v preteklem letu, že 

vpisane izobraževalne programe in kontaktne podatke o ustanovi pred ponovno objavo na spletni strani le 

posodobijo. Poleg spletnih obrazcev pa lahko izvajalci izobraževanja za posredovanje podatkov uporabijo tudi 

klasične tiskane obrazce (obrazec Podatki o izvajalcu izobraževanja in obrazec Podatki o programu 

izobraževanja)1, ki so dostopni na spletni strani, preko elektronske pošte ali klasične pošte. 

 

Slika 1: Spletna stran za registracijo izvajalca izobraževanja za dostop do spletnih obrazcev: 

 

 

 

 

                                                      
1 Priloga 6.1 in 6.2 
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Modul Pregledovanje in obdelava podatkov (ANA) – omogoča administratorju na ACS redno pregledovanje 

podatkov, vpisanih preko spletnih ali tiskanih obrazcev, dopolnjevanje teh podatkov, različne poizvedbe in izvoze 

ter končno objavo na spletni strani. Informacijski sistem za pripravo Pregleda je povezan s centralnim registrom 

ACS in omogoča prenose baz podatkov o izvajalcih izobraževanja. Centralni register zagotavlja podatkovno 

podporo strokovnemu delu, saj omogoča tudi različne poizvedbe in izvoze podatkov po različnih kriterijih o 

izvajalcih izobraževanja in o posameznikih, ki so dejavni na področju izobraževanja odraslih.  

 

Slika 2: Aplikacija ANA za pregledovanje in obdelavo podatkov o izvajalcih izobraževanja in izobraževalnih 

programih: 

 

 

 

Modul Spletna objava podatkov (ANAK) (http://pregled.acs.si/anai/) – omogoča zunanjim uporabnikom spletno 

iskanje podatkov o izvajalcih izobraževanja in o izobraževalnih programih (glej Slika 3). Podatke je možno iskati 

na enostaven ali napreden način po različnih kriterijih, in sicer po nazivu izvajalca izobraževanja, po kraju sedeža 

in regiji, ter po nazivu izobraževalnega programa, nazivu poklicne in strokovne izobrazbe, po vsebini 

izobraževanja, ciljnih skupinah, načinu izpeljave programa, datumih izvajanja izobraževanja, iskanje se lahko 

omeji na javno veljavne izobraževalne programe, programe za pridobitev formalne izobrazbe, programe, ki 

omogočajo pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, programe dopolnilnega (neformalnega) izobraževanja 

(glej Slika 4 in Slika 5). Izbrane podatke je možno natisniti oziroma poslati po elektronski pošti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pregled.acs.si/anai/
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Slika 3: Spletna stran za enostaven način iskanja po nazivu izvajalca izobraževanja in izobraževalnega 

programa:  

 

 

 

Slika 4: Spletna stran za napredno iskanje podatkov o izvajalcu izobraževanja po različnih kriterijih: 
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Slika 5: Spletna stran naprednega iskanja podatkov o izobraževalnem programu po različnih kriterijih: 

 

 

 

S prvimi aktivnostmi za pripravo Pregleda 2013/14 smo pričeli v mesecu maju. Arhivirali smo bazo podatkov za 

preteklo šolsko leto, ažurirali šifrante, posodobili navodila za spletni vnos podatkov, pripravili informacijski sistem 

za vnos podatkov za novo šolsko leto ter opravili manjše dopolnitve in posodobitve informacijskega sistema za 

vnos, obdelavo in končno spletno objavo podatkov. Posodobili smo tudi tiskana obrazca ter navodila za 

izpolnjevanje teh obrazcev ter jih objavili na spletni strani. 

V začetku junija smo povabili izvajalce izobraževanja odraslih, da nam posredujejo podatke o načrtovani 

izobraževalni ponudbi za odrasle v šolskem letu 2013/2014. K ponovni objavi v Pregledu smo povabili izvajalce 

izobraževanj, ki so predstavili izobraževalno ponudbo že lansko šolsko leto (272 izvajalcev), ter nove izvajalce 

izobraževanj (220 izvajalcev). Za objavo v Pregledu so se izvajalci izobraževanja odločili prostovoljno. O 

možnosti brezplačne objave v spletne Pregledu smo jih obvestili preko elektronske pošte, e-Novičk, Eurydice 

novic, spletne strani ACS in na Facebook strani ACS. 

Izvajalci izobraževanja so nam podatke o svoji izobraževalni ponudbi posredovali preko spletne aplikacije za vnos 

podatkov ali preko tiskanih obrazcev, ki so bili dostopni preko spletne strani, elektronske pošte ali klasične pošte. 

Večina izvajalcev (99 %) je podatke o izobraževalni ponudbi vnesla preko spletnih obrazcev. Pri vpisu podatkov 

tako preko spletnih kot tiskanih obrazcev smo izvajalcem izobraževanj nudili stalno strokovno pomoč. Vse prejete 

podatke smo pred objavo na spletni strani Pregleda pregledali na ACS in jih po potrebi dopolnili.  

Prve podatke, zbrane v Pregledu za novo šolsko leto, smo objavili junija. Našemu vabilu se je do takrat odzvalo 

119 izvajalcev izobraževanja, do konca leta pa še 116 izvajalcev. Vse do meseca maja lahko izvajalci svoje 

objave še dopolnjujejo in posodabljajo. V Pregledu je svojo izobraževalno ponudbo letos prvič predstavilo 27 

izvajalcev.  
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3. Promocijska in svetovalna dejavnost  

 

Tudi v letošnjem letu smo si skozi celo leto prizadevali Pregled ponudbe izobraževanja odraslih promovirali v 

najširši in strokovni javnosti preko različnih medijev, na različnih izobraževalnih ter strokovnih srečanjih na 

Andragoškem centru Slovenije in drugod po Sloveniji. Pri promociji smo pogosto uporabljali informativno 

zloženko, ki se je izkazala za priročno promocijsko gradivo. Pregled smo redno promovirali tudi preko pasice na 

spletni strani ACS, Facebook strani ACS in spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. Zaradi omejenih finančnih sredstev v letošnjem letu Pregleda nismo oglaševati preko oglasnih sporočil 

v tiskanih medijih, kar je primanjkljaj pri informiranju in seznanjanju zlasti najširše javnosti. 

 

Pregled smo promovirali preko naslednjih brezplačnih objav člankov, kratkih najav v elektronskih medijih, spletnih 

portalih ter nekaterih strokovnih dogodkih:  

- članki in kratke novice: e-Novičke ACS junij, september; e-Novičke Winter december; ACS spletne novice 18. 6. 

2013 in 5. 9. 2013; Eurydice novice 9. 9. 2013; ali ACS Facebook strani 17. 6. 2013, 7. in 8. 8. 2013, Info ISIO 

novice 2013/2014 september 2014; 

- spletni postali: portal Mojaizbira.si (www.mojaizbira.si) Centra RS za poklicno izobraževanje, kjer na podlagi 

sklenjenega dogovora periodično zagotavljamo posodobljene podatke o izvajalcih izobraževanja in izobraževalnih 

programih za odrasle; spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

(http://www.mddsz.gov.si/si/teme_projekti), spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

(http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/

izobrazevanje_odraslih/izobrazevalni_programi_za_odrasle/), spletna stran Državnega izpitnega centra 

(http://www.ric.si/sporocila/2010091509495334) in na spletnih straneh drugih ustanov. 

- strokovni dogodki in srečanja: srečanje mreže koordinatorjev in izvajalcev TVU, 5. 3. 2013; razstava TVU 

Praznik učenja, Mercator Ljubljana, 25. 3. do 15. 4. 2013; 17. andragoški kolokvij, 5. 6. 2013, Ljubljana; Dnevi 

svetovalnih središč, 18. do 20. 9. 2013, različne lokacije po Sloveniji; Festival za tretje življenjsko obdobje, 1. do 

3. 10. 2013, Ljubljana; razstava TVU Praznik učenja, Mestna knjižnica Ljubljana, 4. 10. do 31. 1. 2013; Letni 

posvet o izobraževanju odraslih, 20. 11. 2013, Ljubljana.    

 

V okviru informativno-svetovalne dejavnosti smo posameznikom in ustanovam zagotavljali redno svetovanje o 

izobraževalni ponudbi in možnostih izobraževanja. Na zastavljena vprašanja smo odgovarjali preko elektronske 

pošte ali telefona. V okviru informativno-svetovalne dejavnosti je bilo opravljenih okoli 40 ur informiranja in 

svetovanja. Zastavljena vprašanja so se najpogosteje nanašala na možnost pridobitve statusa udeleženca 

izobraževanja odraslih, ceni izobraževanja in možnostih sofinanciranja izobraževanja, prostih vpisnih mestih, 

možnostih prekvalifikacije, o določenem izobraževalnem programu ter izobraževalni ponudbi. Pri odgovorih na 

vprašanja smo sodelovali s sodelavkami iz središča za svetovanje in vrednotenje. 

 

Za potrebe strokovnega dela ACS ter za izmenjavo podatkov in informacij z zunanjimi partnerji smo iz Pregleda 

izpeljali številne poizvedbe in izvoze podatkov o izvajalcih izobraževanja in izobraževalnih programih: 

http://www.mojaizbira.si/
http://www.mddsz.gov.si/si/teme_projekti
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobrazevanje_odraslih/izobrazevalni_programi_za_odrasle/
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobrazevanje_odraslih/izobrazevalni_programi_za_odrasle/
http://www.ric.si/sporocila/2010091509495334
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- na podlagi sklenjenega dogovor smo iz Pregleda periodično zagotavljali najnovejše podatke o izobraževalnih 

programih za odrasle in njihovih izvajalcih za spletni portal Centra RS za poklicno izobraževanje 'Moja izbira.si' 

(http://www.mojaizbira.si); 

- Statističnega urada RS - za potrebe raziskave o nadaljevalnem izobraževanju v Sloveniji (ŠOL-NAD) smo 

zagotovili podatke o izvajalcih izobraževanja odraslih ter podatke o področjih izobraževalnih vsebin, ki jih 

klasificiramo po klasifikaciji KLASIUS;   

- Ustanovi Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma smo posredovali podatki o izobraževalni 

ponudbi za odrasle za Podravsko regijo;  

- Iz Službe za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo so nas zaprosili za podatke o ponudbi izobraževalnega 

programa Slovenščina za tujce;  

- Iz Evropskega združenja za izobraževanje odraslih (European Association for the Education of Adults - EAEA) 

so nas zaprosili za kontaktne podatke o izvajalcih izobraževanja odraslih v Sloveniji; 

- Pregled predstavlja pomemben vir podatkov v svetovalnih središčih in centrih za informiranje in poklicno 

svetovanje (CIPS) za zagotavljanje celostnega informiranja in svetovanja odraslim. Vsa svetovalna središča in 

CIPS-e smo obvestili ob izidu Pregleda 2013/2014; 

- letno ažurirani podatki iz Pregleda so pomemben vir podatkov za centralni register ACS, na podlagi teh 

podatkov redno posodabljamo in dopolnjujemo baze podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih in baze 

podatkov o posameznikih, ki delujejo na področju izobraževanja odrasli; 

-  podatki iz Pregleda predstavljajo pomemben vir podatkov za razvojno-raziskovalne naloge ACS, še zlasti kar 

zadeva podatke za neformalno izobraževanje odraslih.  

 

4. Analiza izobraževalne ponudbe odraslih 2013/2014  

 

V drugem delu poročila predstavljamo rezultate analize podatkov, zbranih v Pregledu ponudbe izobraževanja 

odraslih do konca leta 2013. Kazalniki se bodo do konca šolskega leta 2013/2014 še dopolnjevali, saj 

informacijski sistem omogoča, da izvajalci izobraževanja preko interneta redno vpisujejo in dopolnjujejo svoje 

podatke. 

V spletnem Pregledu se je predstavilo 235 izvajalcev izobraževanja odraslih z 4.042 izobraževalnimi programi 

(glej Graf 1 in 2). Večina izvajalcev izobraževanj je v Pregledu predstavila svojo izobraževalno ponudbo že 

preteklo leto, 27 izvajalcev izobraževanja pa se je predstavilo prvič. Kljub novim izvajalcem, v letošnjem letu 

beležimo upad števila predstavljenih izvajalcev izobraževanj in izobraževalnih programov. Trend upadanja števila 

izvajalcev izobraževanja opažamo že nekaj let, kar lahko pripišemo tudi posledicam gospodarske krize, 

zmanjševanju vlaganja v izobraževanje in usposabljanje ter zmanjševanju števila vpisov v izobraževanje. 

Statistični podatki2 kažejo, da so se vlaganja v izobraževanja in usposabljanja v zadnjih letih precej znižala, v 

podjetjih upadajo eksterne oblike izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, izvajajo se zlasti interna izobraževanja 

in usposabljanja, upada število vpisov v izobraževanja, kar so občutile tudi številne izobraževalne organizacije. V 

                                                      
2
 Nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje v podjetjih, Slovenija, 2010, SURS, julij 2012, Prva objava 

(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4806) 

http://www.mojaizbira.si/
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zadnjih letih se je zmanjšalo število ljudskih univerz in srednjih šol, ki izobražujejo odrasle, številne srednje šole 

pa so se združile v šolske centre. Kljub temu pa menimo, da je v Pregledu zajet velik delež izvajalcev 

izobraževanja odraslih, ki aktivno delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih, z izjemo avtošol, 

katerih izobraževalne dejavnosti v Pregledu ne prestavljamo. 

 

Graf 1: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po letih 

 

 

Graf 2: Število izobraževalnih programov za odrasle po letih 

 

 

 
 
 

4.1. Izobraževalna ponudba za odrasle po regijah in občinah  
 

Število izvajalskih izobraževalnih organizacij se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo skoraj pri vseh regijah, 

razen na Koroškem, v Zasavju in Notranjsko-kraški regiji, kjer je število izvajalcev izobraževanja ostalo enako 

lanskemu številu (glej Tabela 1). Med regijami tudi letos izstopa Osrednjeslovenska regija z najbogatejšo 

ponudbo izvajalcev izobraževanja za odrasle (91 izvajalci izobraževanja, kar je 38,7 % vseh izvajalcev). Sledijo 

Podravska in Gorenjska regija (obe po 32 izvajalci izobraževanja oz. 13,6 %) ter Savinjska regija (25 izvajalcev 
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izobraževanja oz. 10,6 %). Število izvajalskih izobraževalnih organizacij v ostalih regijah je manjše (glej Graf 3). 

Najmanj izvajalcev za odrasle smo tudi letos zabeležili v Spodnjeposavski, Notranjsko-kraški in Zasavski regiji.  

 

 

Graf 3: Število izvajalcev izobraževanja po regijah  

 

 

Tabela 1: Število izvajalcev izobraževanja v regijah po letih 

 Število izvajalcev izobraževanja (za šolsko leto) 

Regija  2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

Osrednjeslovenska regija 91 105 100 107 

Podravska regija 32 37 36 44 

Gorenjska regija 32 36 36 38 

Savinjska regija 25 28 25 28 

Jugovzhodna Slovenija 12 16 15 17 

Obalno-kraška regija 10 11 9 11 

Goriška regija 8 11 8 7 

Pomurska regija 8 10 12 12 

Koroška regija 7 7 7 7 

Spodnjeposavska regija 4 5 5 5 

Zasavska regija 4 4 3 3 

Notranjsko-kraška regija 2 2 3 3 

Skupaj 235 272 259 282 

 

 

Tudi pri številu izobraževalnih programov beležimo upad v večini regij v primerjavi s preteklim letom, razen v 

Savinjski regiji, Jugovzhodni Sloveniji in Zasavski regiji (glej Tabela 2), kjer se je število izobraževalnih programov 

povečalo. Med regijami tudi letos izstopa Osrednjeslovenska regija z najbogatejšo izobraževalno ponudbo (1.548 

izobraževalnih programov oz. 38,3 %). Tu se izobraževalna ponudba v primerjavi z lanskim letom ni bistveno 

zmanjšala. Sledijo Savinjska, Podravska regija, Jugovzhodna Slovenija in Gorenjska regija. Izobraževala 
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ponudba v preostalih regijah je precej manjša, najmanjšo ponudbo pa tudi letos beležimo v Notranjsko-kraški, 

Zasavski in Spodnjeposavski regiji (glej Graf 4). 

 

Graf 4: Število izobraževalnih programov po regijah 

 

 

 

Tabela 2: Število izobraževalnih programov v regijah po letih 

 

Število izobraževalnih programov 
 (za šolsko leto) 

Regija  2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

Osrednjeslovenska regija  1.548 1.567 1.741 1.687 

Savinjska regija 630 534 532 431 
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Jugovzhodna Slovenija 412 386 600 583 

Gorenjska regija 338 451 506 515 

Obalno-kraška regija 190 206 191 198 

Goriška regija 152 222 213 218 

Koroška regija 136 139 131 130 

Pomurska regija 99 154 222 176 

Notranjsko-kraška regija 42 44 62 64 

Zasavska regija 39 34 31 20 

Spodnjeposavska regija 37 45 88 81 

Skupaj 4.042 4.210 4.716 4.531 

 

 

Analiza števila odraslih prebivalcev, starih 15 let ali več, in števila izvajalcev izobraževanja v posameznih regijah 

je pokazala, da je bilo v Sloveniji v opazovanem šolskem letu v povprečju 7.489 odraslih prebivalcev na enega 

izvajalca izobraževanja (glej Tabela 3). Pod državnim povprečjem sta le dve regiji, in sicer Osrednjeslovenska 
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regija (5.042 prebivalcev na izvajalca) in Gorenjska regija (5.381 prebivalca na izvajalca). V ostalih regijah število 

odraslih prebivalcev presega državno povprečje. Ponovno najmanj ugodna vrednost tega kazalnika je v 

Notranjsko-kraški regiji, kjer znaša 22.416 odraslih na enega izvajalca izobraževanja.  

 

 

Tabela 3: Število odraslih prebivalcev na izvajalca izobraževanja po regijah  

Regija Prebivalci stari 15 
let in več* 

Število izvajalcev 
izobraževanja 

Število odraslih 
prebivalcev na izvajalca 
izobraževanja 

Osrednjeslovenska 458.784 91 5.042 

Gorenjska 172.182 32 5.381 

Podravska 280.114 32 8.754 

Koroška 61.738 7 8.820 

Savinjska 221.972 25 8.879 

Zasavska 37.694 4 9.424 

Obalno-kraška 97.302 10 9.730 

Jugovzhodna Slovenija 120.587 12 10.049 

Goriška 102.020 8 12.753 

Pomurska 102.308 8 12.789 

Spodnjeposavska 60.294 4 15.074 

Notranjsko-kraška 44.831 2 22.416 

SLOVENIJA 1.759.826 235 7.489 
* Vir: SURS Prebivalstvo po starostnih skupinah, spolu in regijah, polletno po stanju 1. 7. 2013 

 

 

Analiza števila odraslih prebivalcev in števila izobraževalnih programov v posameznih regijah pa je pokazala, da 

je v Sloveniji v opazovanem šolskem letu v povprečju 435 odraslih prebivalcev na izobraževalni programov (glej 

Tabela 4). Pod tem povprečjem so tri regije, in sicer Jugovzhodna Slovenija (293 odraslih prebivalcev na 

izobraževalni program), Osrednjeslovenska regija (296 odraslih prebivalcev na izobraževalni program) in 

Savinjska regija (352 odraslih prebivalcev na izobraževalni program). Malo nad državnim povprečjem se je letos 

uvrstila Koroška regija z 454 odraslih na izobraževalni program. Najmanj ugodna vrednost kazalnika je v 

Spodnjeposavski regiji, kjer pride  kar 1.630 prebivalcev na izobraževalni program. 
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Tabela 4: Število odraslih prebivalcev na izobraževalni program po regijah 

Regija 
Prebivalci stari 15 let 
in več* 

Število izobraževalnih 
programov  

Število prebivalcev na 
izobraževalni program  

Jugovzhodna Slovenija 120.587 412 293 

Osrednjeslovenska 458.784 1.548 296 

Savinjska 221.972 630 352 

Koroška 61.738 136 454 

Gorenjska 172.182 338 509 

Obalno-kraška 97.302 190 512 

Podravska 280.114 419 669 

Goriška 102.020 152 671 

Zasavska 37.694 39 967 

Pomurska 102.308 99 1.033 

Notranjsko-kraška 44.831 42 1.067 

Spodnjeposavska 60.294 37 1.630 

SLOVENIJA 1.759.826 4.042 435 
*Vir: SURS Prebivalstvo po starostnih skupinah, spolu in regijah, polletno po stanju 1. 7. 2013 

 

 

V letošnji izobraževalni ponudbi beležimo izvajalce izobraževanja odraslih iz 52 različnih slovenskih občin, kar je 

spodbuden podatek, saj se število občin z izvajalci izobraževanja za odrasle v primerjavi s številom preteklega 

leta ni veliko  zmanjšalo (lani 54 občin). Glede na izobraževalno ponudbo tudi v letošnjem letu izstopa ljubljanska 

občina z 79 izvajalci izobraževanja ter 1.453 izobraževalnimi programi za odrasle, sledi mariborska občina z 21 

izvajalci ter 262 izobraževalnimi programi. Tudi letos pa je v večini občin (20 občinah) evidentiran le po en 

izvajalec izobraževanja (glej Tabela 5).  

Največ občin z izvajalci izobraževanja odraslih je evidentiranih v Osrednjeslovenski regiji (9 občin), sledijo 

Podravska in Savinjska regija (po 7 občinami), Gorenjska (6 občin), Pomurska (5 občin), Jugovzhodna Slovenija 

in Goriška s po 4 občinami, Obalno-kraška (3 občine), Koroška, Zasavska in Spodnjeposavka (po 2 občini) ter 

Notranjsko-kraška regija z 1 občino (glej Tabela 6). 
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Tabela 5: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po občinah  

Regija/občina Število občin 
Število izvajalcev 
izobraževanja  Skupaj 

Ljubljana  1 79 79 

Maribor  1 21 21 

Kranj  1 14 14 

Celje  1 13 13 

Novo mesto  1 8 8 

Škofja Loka  1 6 6 

Ptuj, Jesenice  2 po 5 10 

Velenje, Nova Gorica, Murska Sobota, 
Ravne na Koroškem  4 po 4 16 

Domžale, Radovljica, Koper, Sežana, 
Idrija, Slovenj Gradec, Brežice, Trbovlje  8 po 3 24 

Grosuplje, Vrhnika, Selnica ob Dravi, 
Bled, Naklo, Šentjur, Rogaška Slatina, 
Žalec, Kočevje, Piran, Ajdovščina, 
Postojna  12 po 2 24 

Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Trzin, 
Velike Lašče, Lenart, Ormož, Ruše, 
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, 
Šmarje pri Jelšah, Črnomelj, Trebnje, 
Šempeter - Vrtojba, Lendava, Moravske 
Toplice, Radenci, Velika Polana, Krško, 
Zagorje ob Savi  20 po 1 20 

Skupaj 52   235 

 

 

Tabela 6: Število izvajalcev izobraževanja in izobraževalnih programov po regijah in pripadajočih občinah  

Regija / število občin 
Število izvajalcev 

izobraževanja  
Število izobraževalnih 

programov  

Osrednjeslovenska regija (9 občin) 91 1.548 

Ljubljana  79 1.453 

Domžale  3 52 

Grosuplje  2 4 

Ivančna Gorica  1 2 

Kamnik  1 2 

Litija  1 7 

Trzin 1 2 

Velike Lašče 1 4 

Vrhnika  2 22 

Podravska regija (7 občin) 32 419 

Maribor  21 262 

Ptuj  5 39 

Selnica ob Dravi  2 7 

Lenart  1 33 
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Ormož  1 33 

Ruše  1 1 

Slovenska Bistrica  1 44 

Gorenjska regija (6 občin) 32 338 

Kranj  14 140 

Škofja Loka  6 84 

Jesenice  5 64 

Bled  2 13 

Radovljica  3 21 

Naklo  2 16 

Savinjska regija (7 občin) 25 630 

Celje  13 174 

Velenje  4 176 

Šentjur  2 85 

Rogaška Slatina  2 5 

Žalec  2 108 

Slovenske Konjice  1 57 

Šmarje pri Jelšah  1 25 

Jugovzhodna Slovenija (4 občine) 12 412 

Novo mesto  8 232 

Kočevje  2 27 

Črnomelj 1 54 

Trebnje  1 99 

Goriška regija (4 občine) 10 152 

Nova Gorica  4 82 

Idrija  3 37 

Ajdovščina  2 30 

Šempeter - Vrtojba  1 3 

Obalno-kraška regija (3 občine) 8 190 

Koper  3 120 

Sežana  3 64 

Piran  2 6 

Pomurska regija (5 občin) 8 99 

Murska Sobota  4 38 

Lendava  1 53 

Moravske Toplice  1 3 

Radenci  1 3 

Velika Polana  1 2 

Koroška regija (2 občini) 7 136 

Ravne na Koroškem  4 66 

Slovenj Gradec  3 70 
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Spodnjeposavska regija (2 občini) 4 37 

Brežice  3 31 

Krško  1 6 

Zasavska regija (2 občini) 4 39 

Trbovlje  3 33 

Zagorje ob Savi  1 6 

Notranjsko-kraška regija (1 občin) 2 42 

Postojna  2 42 

 

 

4.2. Vrste organizacij za izobraževanje odraslih 
 

V spletnem Pregledu se tudi letos predstavljajo raznovrstne organizacije, ki izvajajo izobraževanja za odrasle s 

področja formalnega in neformalnega izobraževanja. Poleg izobraževalnih organizacij (srednje šole in enote za 

odrasle pri srednjih šolah, ljudske univerze, višje in visoke strokovne šole, fakultete in zasebne šole idr.) je v 

Pregledu predstavljena tudi izobraževalna ponudba ustanov, kjer izobraževanje odraslih ni njihova primarna 

dejavnost (društva in zveze društev, zavodi, muzeji, galerije, knjižnice, inštituti, zbornice in druge ustanove)3  (glej 

Tabela 7).  

Med ponudniki izobraževalnih programov s področja formalnega in neformalnega izobraževanja se tudi v 

letošnjem šolskem letu v ospredje uvrščajo zasebne ustanove in zasebne šole, ljudske univerze ter srednje šole, 

ki izobražujejo odrasle, skupaj z enotami za izobraževanje odraslih. Kot smo že omenili, smo pri zasebnih 

ustanovah in zasebnih šolah v letošnjem letu zabeležili največji upad števila ustanov, v šolskem letu 20112/13 je 

v Pregledu predstavilo svojo izobraževalno ponudbo 75 zasebnih ustanov in šol v letošnjem šolskem letu pa 60. 

Velik delež neformalnega izobraževanja odraslih poteka v društvih in zvezah društev, zasebnih neprofitnih 

zavodih, knjižnicah, muzejih, galerijah, inštitutih, zbornicah in drugih ustanovah. Ostaja pa izziv, kako v večji meri 

pritegniti te ponudnike, da predstavijo svojo raznovrstno in bogato izobraževalno ponudbo tudi najširši javnosti. 

Izredno pomembno vlogo na področju izobraževanja starejših imajo tudi univerze za tretje življenjsko obdobje, ki 

lahko delujejo v okviru društev in zveze društev, splošnih knjižnic, ljudskih univerz ali samostojno. Veliko 

izobraževanj in usposabljanj za potrebe poklicnega dela poteka v samostojnih izobraževalnih centrih in službah 

za izobraževanje v podjetjih. Ker podjetja izvajajo zlasti interna izobraževanja, namenjena zaposlenim v podjetjih, 

večino teh izobraževanj in usposabljanj ni objavljena v Pregledu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Pestra izobraževalna dejavnost poteka tudi v avto šolah, vendar njihovo izobraževalno ponudbo v Pregledu ne predstavljamo. 
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Tabela 7: Število izvajalcev izobraževanja in izobraževalnih programov po vrsti ustanove 

Vrsta ustanove 
Število izvajalcev 
izobraževanja  

Število izobraževalnih 
programov 

Zasebna organizacija, zasebna šola 60 1.309 

Srednja šola 51 311 

Višja strokovna šola 27 94 

Ljudska univerza 26 1.342 

Enota za odrasle pr srednji šoli 14 281 

Zavod  11 65 

Društvo, zveza društev 9 45 

Univerza za tretje življenjsko obdobje  8 213 

Fakulteta, umetniška akademija 6 55 

Javni zavod 4 61 

Samostojni izobraževalni center v 
podjetju 3 83 

Knjižnica - splošna 3 37 

Regionalna agencija 3 36 

Visoka strokovna šola 3 3 

Zbornica, združenje 2 49 

Služba za izobraževanje v podjetju 2 28 

Inštitut 1 21 

Muzej, galerija 1 7 

Posebni izobraževalni center 1 2 

Skupaj 235 4.042 

 

 

4.3. Izobraževalna ponudba po vrstah izobraževanja in vsebinskih področjih  
 

Pri razvrstitvi izobraževalnih programov po vrstah izobraževanja in vsebinskih področjih smo uporabili 

Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS)4, ki je obvezen nacionalni standard za 

razvrščanje izobraževalnih programov in izobraževalnih nazivov. KLASIUS sestavljata dva podsistema: 

Klasifikacija vrst aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-SRV) in Klasifikacija področij 

aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-P). 

Po KLASIUS-SRV smo izobraževalne programe razvrstili v naslednje tri segmente:  

- temeljno stopenjsko izobraževanje, 

- certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij,  

- dopolnilno izobraževanje. 

Po KLASIUS – P smo izobraževalne programe razvrstili glede na področje, in sicer 26 različnih vsebinskih 

področij in 277 vsebinskih podpodročij. 

                                                      
4 Uradni list RS št. 46/2006 
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Analiza izobraževalnih programov, razvrščenih po KLASISU-SRV je pokazala, da je 74,7 % izobraževalne 

ponudbe namenjen dopolnilnemu, neformalnemu izobraževanju odraslih (glej Tabela 8). To je izobraževanje za 

splošne potrebe in prosti čas in za potrebe poklicnega dela. Izobraževanje za splošne potrebe ter potrebe 

poklicnega dela je prikazano kot skupni kazalec, saj je ločevanje tovrstnega izobraževanja skoraj nemogoče. Te 

izobraževalne programe (3.018 izobraževalnih programov) je v svoji izobraževalni ponudbi navedlo 136 

izvajalcev izobraževanja, največjo ponudbo pa imajo zasebne ustanove in šole (1.189 izobraževalnih programov), 

ljudske univerze (1.052 izobraževalnih programov) ter univerze za tretje življenjsko obdobje (213 izobraževalnih 

programov).  

Sledi ponudba programov formalnega izobraževanja (glej Tabela 8 in 9). Izvedbo teh izobraževalnih programov je 

v letošnji izobraževalni ponudbi načrtovalo 267 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 (tabela 9). 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.  

V primerjavi s podatki preteklega leta se je letos povečala izobraževalna ponudba programov za priprave na 

preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij; (4,1 %). Tovrstna izobraževanja je navedlo 29 

izvajalcev izobraževanja. 

 

 

Tabela 8: Število izobraževalnih programov in izvajalcev izobraževanja po vrsti izobraževanja  

Vrste izobraževanja  
Število programov 
izobraževanja Odstotek (%) 

Število izvajalcev 
izobraževanja 

Dopolnilno izobraževanje 3.018 74,67 136 

Formalno izobraževanje 857 21,20 267 

Certifikatni sistem nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (NPK) 167 4,13 29 

Skupaj 4.042 100,00 
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Tabela 9: Število izobraževalnih programov formalnega izobraževanja 

Formalno izobraževanje 2013 

Število 
izobraževalnih 
programov  Odstotek (%) 

Število izvajalcev 
izobraževanja 

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno 
ter splošno izobraževanje  406 47,37 92 

Četrta raven: Srednje poklicno in podobno 
izobraževanje  231 26,95 77 

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve 
stopnje in podobno izobraževanje  159 18,55 50 

Prva raven: Osnovnošolsko izobraževanje nižje 
stopnje/nedokončana osnovnošolska izobrazba 20 2,33 20 

Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge 
stopnje in podobno izobraževanje  18 2,10 8 

Tretja raven: Nižje poklicno in podobno 
izobraževanje 16 1,87 15 

Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje 
stopnje in podobno izobraževanje  6 0,70 4 

Druga raven: Osnovnošolsko izobraževanje višje 
stopnje  1 0,12 1 

Skupaj 857 100,00 267 

 

 

Analiza izobraževalne ponudbe po področjih izobraževanja (KLASIUS-P) kaže na veliko raznolikost 

izobraževalnih vsebin. Izobraževalne programe smo glede na vsebino razvrstili v 26 različnih širših vsebinskih 

področij (glej Tabela 10). Med vsebinskimi področji tudi v letošnjem šolskem letu 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 zelo različne vsebine izobraževanja (tuji jeziki, religija, verstva, slovenski 

jezik, jezikoslovje, zgodovina, arheologija, muzeologija, filozofija, logika, etika, morala, kreativno pisanje, 

prevajalstvo idr.). Med temi vsebinami ponovno izstopa ponudba tujih jezikov (85 %), zlasti izobraževalni 

programi za učenje angleškega jezika (325 programov), nemškega (266 programov) in italijanskega jezika (129 

programov), velika je tudi izobraževalna ponudba za učenje slovenščine kot tujega jezika (77 programov) in 

ponudba za učenje drugih tujih jezikov, na primer španščine, ruščine, kitajščine.  

Sledi izobraževalna ponudba za osebnostni razvoj, ki 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. Med temi vsebinami prevladujejo izobraževanja iz temeljnih komunikacijskih 

spretnosti in znanja (166 izobraževalnih programov: Retorika in učinkovita komunikacija, Učinkovito vodenje 

sestankov, Veščine coachinga, Javno nastopanje idr.) ter osebnostnega razvoja (118 izobraževalnih programov: 
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Ustvarjalne tehnike mišljenja in delovanja, Motivacija in kreativno reševanje problemov, Zdrav odnos do sebe, 

Učenje učenja idr). 

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. Med temi ožjimi področji tudi letos prevladujejo naslednje 

vsebine: uporaba računalniških preglednic (59 izobraževalnih programov: Excel), uporaba interneta in 

računalniških omrežij (51 programov: internet, Oblikovanje spletnih strani, Izdelava spletnih strani, Elektronska 

pošta), uporaba računalniških urejevalnikov besedil (46 izobraževalnih programov: Word, Triki v Wordu, Tiskanje 

v Wordu, Urejanje daljših dokumentov idr.), splošna uporaba računalništva (45 izobraževalnih programov: 

Windows, Osnove računalništva, Nadaljevalni tečaj računalništva, Računalniško in digitalno opismenjevanje idr.).  

V vsebinskem področje poslovne in upravne vede prevladujejo vsebine izobraževanja iz poslovnih in upravnih 

ved (144 izobraževalnih programov: Ekonomski tehnik, Organizacija in management poslovnih in delovnih 

sistemov, Organizacija in management informacijskih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in 

izobraževalnih sistemov, Organizacija in management socialnih dejavnosti) ter poslovodenja in upravljanja (64 

izobraževalnih programov: Poslovna šola vodenja, Podjetništvo za mlade raziskovalce, Motivacija v delovnem 

procesu, Menedžersko podjetniška delavnica, Organizacijska kultura).  

Najmanjšo ponudbo izobraževalnih vsebin beležimo iz naravoslovja, kot so matematika in statistika, fizika in 

kemijske vede, veda o živi naravi, veterinarstvo, majhna pa je tudi ponudba izobraževalnih vsebin s področij 

socialnega dela, novinarstva ter pravnih ved. 

 

Tabela 10: Število izobraževalnih programov po širših vsebinskih področjih KLASIUS-P 

Širše vsebinsko področje 

Število 
izobraževalnih 
programov Odstotek (%) 

 Humanistika  1.103 27,29 

 Osebnostni razvoj  505 12,49 

 Računalništvo  452 11,18 

 Poslovne in upravne vede  431 10,66 

 Tehnika  268 6,63 

 Umetnost  197 4,87 

 Osebne storitve  175 4,33 

 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev  143 3,54 

 Opismenjevanje  112 2,77 

 Transportne storitve  102 2,52 

 Družbene vede  86 2,13 

 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo  86 2,13 

 Splošne izobraževalne aktivnosti  78 1,93 

 Zdravstvo  70 1,73 

 Proizvodne tehnologije  63 1,56 

 Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo  41 1,01 

 Varovanje  37 0,92 
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 Varstvo okolja  31 0,77 

 Socialno delo  24 0,59 

 Novinarstvo in obveščanje  11 0,27 

 Matematika in statistika  9 0,22 

 Pravne vede  6 0,15 

 Vede o živi naravi  5 0,12 

 Fizikalne in kemijske vede  3 0,07 

 Veterinarstvo  3 0,07 

 Naravoslovje  1 0,02 

Skupaj 4.042 100,00 

 

 

4.4. Ponudba javno veljavnih izobraževalnih programov in izobraževalnih 
programov brez javne veljavnosti 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu predstavljajo izobraževalni programi brez javne veljavnosti večji del izobraževalne 

ponudbe za odrasle (65,22 %). Izobraževalne programe brez javne veljavnosti je v svoji izobraževalni ponudbi 

navedlo 127 izvajalcev izobraževanja, največ zasebnih izobraževalnih ustanov (1.036 izobraževalnih programov), 

ljudske univerze (828 izobraževalnih programov), univerze za tretje življenjsko obdobje (213 izobraževalnih 

programov), srednjih šol in enot za izobraževanje odraslih (149 izobraževalnih programov), društva in zveze 

društev (45 izobraževalnih programov ), zasebni neprofitni zavodov (44 izobraževalnih programov). Večina teh 

izobraževalnih programov je namenjena neformalnemu izobraževanju odraslih za potrebe poklicnega dela ter za 

splošne potrebe, manjši delež pa pripravam na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.  

 

Ponudba javno veljavnih izobraževalnih programov5 za odrasle je skoraj za polovico manjša od ponudbe 

izobraževalnih programov brez javne veljavnosti (glej Tabela 11 in 12). Med največjimi ponudniki javno veljavnih 

izobraževalnih programov (146 izvajalcev izobraževanja) so ljudske univerze (514 izobraževalnih programov), 

srednje šole in enote za izobraževanje odraslih (443 izobraževalnih programov) in zasebne organizacije in 

zasebne šole (276 izobraževalnih programov).  

61 % javno veljavnih izobraževalnih programov je namenjenih pridobivanju višje stopnje formalne izobrazbe 

odraslih. Med formalnimi izobraževalnimi programi je največ programov za pridobitev srednje strokovne in 

tehniške izobrazbe (29 %), srednje poklicne (16,43 %) in visokošolske izobrazbe prve stopnje (11,31 %). Velika je 

tudi ponudba javno veljavnih izobraževalnih programov neformalnega izobraževanja (39 %). Med temi 

izobraževalni programi prevladujejo programi učenja angleškega jezik (136 izobraževalnih programov), 

nemškega jezika (107 izobraževalnih programov) in programi funkcionalnega opismenjevanja (78 izobraževalnih 

programov). 

 

 

                                                      
5 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
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Tabela 11: Javna veljavnost izobraževalnih programov 

Javna veljavnost izobraževalnih programov  

Število 
izobraževalnih 
programov  Odstotek (%) 

Število 
izvajalcev 
izobraževanja 

Izobraževalni programi brez javne veljavnosti 2.636 65,22 127 

Javno veljavni izobraževalni programi 1.406 37,78 146 

 

 

Tabela 12: Število izobraževalnih programov po javni veljavnosti 

Javna veljavnost / vrsta izobraževalnega 
programa 

Število izobraževalnih 
programov  

Število izvajalcev 
izobraževanja 

Izobraževalni programi brez javne veljavnosti 2.636 
 

Dopolnilno izobraževanje  2.469 122 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij (NPK)  167 30 

Javnoveljavni izobraževalni programi  1.406 
 

Dopolnilno izobraževanje  549 57 

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno 
ter splošno izobraževanje  406 92 

Četrta raven: Srednje poklicno in podobno 
izobraževanje  231 77 

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve 
stopnje in podobno izobraževanje  159 50 

Prva raven: Osnovnošolsko izobraževanje nižje 
stopnje/nedokončana osnovnošolska izobrazba 20 20 

Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje 
druge stopnje in podobno izobraževanje  18 8 

Tretja raven: Nižje poklicno in podobno 
izobraževanje 16 15 

Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje 
stopnje in podobno izobraževanje  6 4 

Druga raven: Osnovnošolsko izobraževanje 
višje stopnje  1 1 

 

 

4.5. Oblike izobraževanja  
 

Izvajalci izobraževanja so pri izobraževalnem programu navedli tudi obliko izobraževanja pri izvedbi 

izobraževalnega programa. Izbirali so lahko med 11 kategorijami in kategorijo drugo, kjer so obliko izobraževanja 

sami vpisali (glej Tabela 13). 

Največ izvajalcev izobraževanj (58,7 %) je v svoji izobraževalni ponudbi navedlo, da bodo izobraževalne 

programe izvajali v obliki predavanj (29,7 % izobraževalnih programov), 44,7 % izvajalcev izobraževanj pa v obliki 

tečajev (43,7 % izobraževalnih programov). Sledijo izvedbe izobraževalnih programov v obliki delavnic (24,4 % 

izobraževalnih programov) in seminarjev (16,8 %). Najmanj izvajalcev (7 izvajalcev izobraževanja) pa bo izvajalo 
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študijske programe na daljavo (38 izobraževalnih programov). V kategorijo drugo so uvrstili 3 % vseh 

izobraževalnih programov, najpogosteje inštrukcije, timsko delo in delo v projektih, konzultacije, predstavitve, 

ekskurzije.  

 

Tabela 13: 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 

 

 
 

4.6. Izobraževalna ponudba za odrasle po ciljnih skupinah  
 
Izvajalci izobraževanja so pri izobraževalnem programu navedli tudi, katerim ciljnim skupinam je izobraževalni 

program namenjen. Izobraževalni program so lahko razporedili med 9 kategorij (Tabela 14). 

Večina izvajalcev izobraževanja je pri izobraževalnih programih najedla, da so namenjeni vsem odraslim (75 %). 

Sledi izobraževalna ponudba za brezposelne osebe (26 % izobraževalnih programov). Med temi izobraževalni 

programi prevladujejo programi neformalnega izobraževanja (učenje tujih jezikov, računalniški programi, programi 

s področja iskanja zaposlitve in večje zaposljivosti, komunikacijski treningi), v ponudbi namenjeni tej ciljni skupini 

pa so tudi izobraževalni programi za pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe ter izobraževalni programi za 

pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. 24 % izobraževalnih programov je namenjenih starejšim. 

Izobraževalna ponudba za starejše obsega zlasti programe splošnega neformalnega izobraževanja.  

V izobraževalni ponudbi za podjetnike (22,14 %) prevladujejo programi učenja tujih jezikov, programi s področja 

poslovodenja in upravljanja, programi s področja iz osebnostnega razvoja, zlasti komunikacijskih spretnosti in 

znanj ter programi s področja računalništva.  

Drugim ciljnim skupinam, (strokovnjakom z različnih področij (pedagogom, andragogom, vodilnim, vodstvenim in 

drugim strokovnjakom), staršem, osebam s posebnimi potrebami, zaposlenim) je namenjena manjša 

izobraževalna ponudba. Izvajalci izobraževanja so lahko tudi sami navedli ciljno skupino, kateri je namenjen 
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izobraževalni program. V kategorijo drugi so uvrstili 8,54 % izobraževalnih programov. Najpogosteje so navajali 

naslednje ciljne skupine: tujci, Romi, študenti, prebivalci podeželja, manj izobraženi idr. 

 

Tabela 14: Izobraževalni programi po ciljnih skupinah 

Ciljna skupina 
Število izobraževalnih 

programov Odstotek (%) 

vsi odrasli 3.038 75,16 

brezposelni 1.063 26,30 

starejši odrasli  976 24,15 

podjetniki 895 22,14 

starši 570 14,10 

strokovnjaki (pedagogi, 
andragogi, vodilni, 
vodstveni …) 439 10,86 

osebe s posebnimi 
potrebami 355 8,78 

zaposleni 235 5,81 

drugi (vpiši) 345 8,54 
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5. Zaključek  
 

Ključni izsledki analize podatkov, zbranih v Pregledu ponudbe izobraževanja odraslih 2013/2014: 

- V analizo izobraževalne ponudbe so zajeti podatki o 235 izvajalcih izobraževanja odraslih in 4.042 

izobraževalnih programih, objavljeni v Pregledu do 31. decembra 2013. Število teh objav se bo v naslednjih 

mesecih še dopolnjevalo, saj lahko izvajalci izobraževanj preko spletne aplikacije redno posodabljajo in 

dopolnjujejo svoje objavljene podatke vse do konca meseca maja. Trend upadanja števila izvajalcev 

izobraževanja opažamo že nekaj let, kar lahko pripišemo tudi posledicam gospodarske krize, zmanjševanju 

vlaganja v izobraževanje in usposabljanje ter zmanjševanju števila vpisov v izobraževanje. Kljub temu 

menimo, da je zajet velik delež izvajalcev izobraževanja odraslih, ki aktivno deluje na področju izobraževanja 

in usposabljanja odraslih, z izjemo avtošol, katerih izobraževalne dejavnosti v Pregledu ne prestavljamo. 

- V Pregledu se predstavljajo izvajalci izobraževanja odraslih iz vseh slovenskih občin, vendar tudi letos 

ostajajo razlike v ponudbi izobraževanja za odrasle med regijami zelo velike. Spodbudno je, da se število 

občin z izvajalci izobraževanja za odrasle v primerjavi s preteklimi leti ni bistveno zmanjšalo (lani 54 letos 52 

občin). 

- Ponudba raznovrstnih organizacij, ki so predstavile izobraževalno ponudbo v Pregledu, ostaja velika. Tudi 

letos prevladujejo zasebne ustanove in zasebne šole, srednje šole, ki poleg mladine izobražujejo tudi odrasle 

ter ljudske univerze. Ostaja pa izziv, kako še v večji meri pritegniti ponudnike zlasti neformalnega 

izobraževanja, kot so društva in zveze društev, knjižnice, muzeje in galerije in druge ustanove, kjer potekajo 

izobraževanja za odrasle, da predstavijo svojo raznoliko in vsebinsko zelo pestro izobraževalno ponudbo tudi 

širši javnosti. 

- V Pregledu prevladujejo izobraževalni programi neformalnega izobraževanja za splošne potrebe in prosti čas 

ter različna usposabljanja in izpopolnjevanja za potrebe poklicnega dela (74,7 %). V primerjavi s preteklim 

letom se je letos povečala izobraževalna ponudba programov, namenjenih priprav na preverjanje in 

potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (4,1 %). 

- Med vsebinskimi področji prevladujejo štiri področja: humanistika (velika je zlasti izobraževalna ponudba 

učenja tujih jezikov: angleščine, nemščine in italijanščine), osebnostni razvoj (zlasti izobraževalna ponudba s 

področja temeljnih komunikacijskih spretnosti in znanj ter osebnostnega razvoja), računalništvo ter poslovne 

in upravne vede. Skromnejša izobraževalna ponudba je s področja naravoslovja, veterinarstva ter pravnih 

ved. 

- Pretežni del izobraževalne ponudbe predstavljajo izobraževalni programi brez javne veljavnosti, zlasti 

programi neformalnega izobraževanja. 

- Najpogosteje bodo izvajalci izobraževanj izvajali izobraževanja v obliki tečajev in predavanj. 

- Izobraževalna ponudba je tudi letos namenjena različnim ciljnim skupinam, zlasti najširši javnosti (vsem 

odraslim) kot tudi bolj specifičnim ciljnim skupinam (brezposelnim osebam, starejšim, podjetnikom, 

zaposlenim, različnim strokovnjakom, osebam s posebnimi potrebami, tujcem, različnim etničnim skupinam in 

drugim).  
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Za nadaljnji razvoj in izpeljavo naloge bo potrebno: 

- spodbujati izvajalce izobraževanj, še zlasti s področja neformalnega izobraževanja (nevladne organizacije - 

društva in zveze društev, zavode; knjižnice, muzeje, galerije in drugi izvajalce izobraževanja), da se v večji 

meri odzovejo na naša povabila za objavo njihove izobraževalne ponudbe v spletnem Pregledu;  

- redno spremljati ponudbo na področju izobraževanja odraslih in evidentirati nove izvajalce izobraževanj; 

- najširši javnosti tudi v prihodnje zagotavljati čim bolj aktualne informacije o izobraževani ponudbi za odrasle 

ter izobraževalnih možnostih;  

- promovirati Pregled v najširši in strokovni javnosti; predvsem doseči manj izobražene in izobraževalno 

prikrajšanih skupine prebivalstva;  

- poleg objav na spletni strani, promovirati izobraževalno ponudbo za odrasle tudi preko sodobnih medijev 

(Facebook) ter drugih medijev in strokovnih dogodkov (obnoviti tiskane promocijske objave; predstavitve na 

strokovnih srečanjih);  

- izvesti načrtovano posodobitev splete strani Pregleda (ponudba dodatnih informacij s področja izobraževanja 

odraslih, izpostaviti iskalna polja za iskanje podatkov po različnih kriterijih, dodatna promocija izvajalskih 

organizacij, umestiti kazalnike izobraževalne ponudbe po različnih kriterijih) in tako narediti spletno stran 

sodobnejšo in prijaznejšo za uporabnike; 

- okrepiti vzajemno sodelovanje z mrežo svetovalnih središč ter mrežo centrov za informiranje in poklicno 

svetovanje (CIPS), ki deluje v okviru Zavoda RS za zaposlovanje; 

- tudi v bodoče iz Pregleda zagotavljati redno ažuriranje in dopolnjevanje baz podatkov o izvajalcih 

izobraževanja in izobraževalnih (centralni register ACS; portal Moja izbira .si);  

- voditi arhiv podatkov o izvajalcih izobraževanja ter izobraževalnih programih ter omogočati različne 

poizvedbe, analize in izvoze podatkov o izobraževalni ponudbi tudi za pretekla šolska leta.  
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6. Priloge  

6.1. Priloga: Obrazec Podatki o izvajalcu izobraževanja  
 

 

 PODATKI  O  IZVAJALCU 

Obvezno je vnesti podatke v polja, označena z zvezdico (*). 

1. NAZIV USTANOVE 
(Navedite uradno ime vaše ustanove ter naziv matične ustanove.) 

NAZIV 1:* 

 

NAZIV 2: 

 

MATIČNA USTANOVA: 

 

2.  MATIČNA ŠTEVILKA:* DAVČNA ŠTEVILKA: 

 

 DAVČNI ZAVEZANEC:* DA  NE 

3. NASLOV USTANOVE* 

ULICA:    

p.p. 

POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ:  

OBČINA:     REGIJA:  

4. TELEFONSKA ŠTEVILKA*        

 

5. TELEFAKS ŠTEVILKA       

 

6. ELEKTRONSKA POŠTA      
(Navedite elektronski naslov vaše ustanove oz. osebe za stike.) 

 

7. NASLOV SPLETNE STRANI      
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8. IME IN PRIIMEK VODILNE OSEBE 

 

9. IME IN PRIIMEK KONTAKTNE OSEBE* 

 

 

10.  VRSTA IZOBRAŽEVALNE USTANOVE* 

(Označite ustrezno vrsto ustanove ali vpišite vrsto ustanove, če med izbirnimi možnostmi ni vašega primera. Možen je samo en odgovor!) 

01 LJUDSKA UNIVERZA 

02 SAMOSTOJNI IZOBRAŽEVALNI CENTER V PODJETJU 

03 SLUŽBA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU 

04 ENOTA ZA ODRASLE PRI SREDNJI ŠOLI 

05 SREDNJA ŠOLA 

06 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

07 VISOKA STROKOVNA ŠOLA 

08 FAKULTETA, UMETNIŠKA AKADEMIJA 

09 ZASEBNA ORGANIZACIJA, ZASEBNA ŠOLA 

10 INŠTITUT 

11 DRŽAVNA UPRAVA 

12 DRUŠTVO, ZVEZA DRUŠTEV 

13 ZBORNICA, ZDRUŽENJE  

14 KNJIŽNICA - splošnoizobraževalna 

15 KNJIŽNICA - specialna 

16 KNJIŽNICA - visokošolska 

17 MUZEJ, GALERIJA 

18 DRUGE KULTURNE USTANOVE 

19 CENTER ZA SOCIALNO DELO 

20 JAVNI ZAVOD 

21 ZAVOD 

22 UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

23 SKLAD, FUNDACIJA 

24 POSEBNI IZOBRAŽEVALNI CENTER 

25 RAZVOJNA AGENCIJA 

26 DRUGO (Vpišite)  

 

11. IME IN PRIIMEK OSEBE ZA STIK* 
 

IME IN PRIIMEK: 

TELEFON: 

ELEKTRONSKA POŠTA: 

DATUM: PODPIS in ŽIG: 

 



34 

6. 2. Priloga: Obrazec Podatki o programu izobraževanja 
 

 

PODATKI  O  PROGRAMU IZOBRAŽEVANJA 

         Obvezno je vnesti podatke v polja, označena z zvezdico 
(*). 

1. NAZIV USTANOVE* 
(Vpišite ime, ki ste ga navedli v vprašalniku o izvajalcu. Zadostuje tudi samo žig, če je iz njega jasno razvidno ime 
ustanove.)  

 

 

2. IME PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA  
(Če gre za javnoveljavni program, ki ga je sprejel pristojni strokovni svet, vpišite uradno ime programa izobraževanja ter 
naziv poklicne/strokovne izobrazbe. Če program ni javnoveljaven, vpišite ime programa tako, kot ga imenujete v svoji 
izobraževalni ponudbi.) 

IME PROGRAMA:*  

 

NAZIV POKLICNE/STROKOVNE IZOBRAZBE: 

 

3. JAVNA VELJAVNOST PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA*  
(Označite pristojni strokovni svet za vzgojo in izobraževanje, ki je program sprejel, oziroma navedite druge pristojne 
organe, ki so program sprejeli, npr. ustrezno ministrstvo, ali pa je program potrjen v tujini.) 

 
01 PROGRAM SPREJEL PRISTOJNI STROKOVNI SVET S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 

 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje  

 Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih 

 Svet za visoko šolstvo RS 
 

02 PROGRAM SPREJELI PRISTOJNI ORGANI NA DRUGIH PODROČJIH (Vpišite kateri): 
 

 

 

03 PROGRAM NI JAVNOVELJAVEN 
 

4. VRSTA IZOBRAŽEVANJA (Klasifikacija KLASIUS-SRV)* 
(Iz priložene klasifikacije KLASIUS-SRV prepišite ustrezno petmestno številko vrste izobraževanja.) 

 
 

5. PODROČJE IZOBRAŽEVANJA (Klasifikacija KLASIUS-P)* 
(Iz priložene klasifikacije KLASIUS-P prepišite ustrezno štirimestno številko področja izobraževanja) 
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6. TRAJANJE PROGRAMA* 
(Pri programu za pridobitev izobrazbe navedite uradno trajanje programa v številu letnikov, pri programu splošnega 
neformalnega izobraževanja navedite obseg organiziranega dela v urah. Možen je samo en odgovor!) 

Program za pridobitev izobrazbe - ŠTEVILO LETNIKOV PO PROGRAMU: 

Program splošnega neformalnega izobraževanja in drugi - ŠTEVILO UR PO PROGRAMU:  

 

7. KRAJ IZVAJANJA PROGRAMA* 
(Navedite kraj(e), kjer izvajate program.) 

 

8. ZAHTEVE ZA VKLJUČITEV V PROGRAM IZOBRAŽEVANJA (Označite ustrezne pogoje.)* 

(a) ZA VPIS V PROGRAM NI POTREBNO IZPOLNITI NOBENIH POGOJEV 

(b) POPREJŠNJA IZOBRAZBA (Možen je samo en odgovor!)  

01 NAJMANJ 6 oz. 7 RAZREDOV OSNOVNE ŠOLE 06 NAJMANJ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

02 NAJMANJ POPOLNA OSEMLETKA/DEVETLETKA 07 NAJMANJ VISOKOŠOLSKA STROKOVNA  

    IZOBRAZBA  

03 NAJMANJ 2-LETNA POKLICNA ŠOLA 08 NAJMANJ UNIVERZITETNA IZOBRAZBA 

04 NAJMANJ 3-LETNA POKLICNA ŠOLA 09  DRUGO(Vpišite): 

05 NAJMANJ 4-LETNA SREDNJA ŠOLA  

 

(c) DELOVNE IZKUŠNJE: 

 

 (č) PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI: 

 

 

(d) DRUGO (Vpišite): 

 
01 STAROST:  

02 ZNANJE TUJEGA JEZIKA :  

 

03 DRUGO:  

9. KRATEK OPIS VSEBINE PROGRAMA  

VSEBINA PROGRAMA: 
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DRUGO, KAR JE POMEMBNO ZA PROGRAM (začetek izobraževanja, število vpisnih mest itd.): 

 

 

 

PROGRAM JE NAMENJEN (Ustrezno označite):* 

1. Vsi odrasli 

2. Starejši odrasli 

3. Brezposelni 

4. Podjetniki 

5. Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni…) 

6. Starši 

7. Osebe s posebnimi potrebami 

8. Zaposleni 

9. Drugo: (Vipiši) 

 
 
NAČIN IZPELJAVE PROGRAMA (Ustrezno označite):* 

1. Tečaj 

2. Seminar 

3. Predavanje 

4. Delavnica 

5. Študijski krožek 

6. E-izobraževanje 

7. Učenje na daljavo 

8. Šolski pouk 

9. Organizirano samostojno učenje 

10. Vodeno samoizobraževanje 

11. Praktično delo 

12. Drugo (Vpiši) 

 

10. TERMIN IZVEDBE PROGRAMA (Navedite datum(e) izvedbe izobraževalnega programa.): 

 

11. CENA PROGRAMA (Navedite ceno izobraževalnega programa): 

 

 

12. IME IN PRIIMEK OSEBE ZA STIKE*  
(Vpišite ime in priimek osebe, ki je odgovorna za izpeljavo programa, in njeno telefonsko številko.) 

IME IN PRIIMEK: 

TELEFON:  
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13. ZA PODATKE JE ODGOVOREN* 

IME IN PRIIMEK: PODPIS: 

 
 

 


