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21. Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskem letu
2007/2008
Opomba:
Splošno informacijo o nadaljnjem izobraževanju v Sloveniji v šolskih letih 2005/2006 in 2006/2007 (glej
informacijo številka 18 v InfO–mozaiku) nadgrajujemo z aktualnimi informacijami za šolsko leto
2007/2008.
Statistični urad RS je na svoji spletni strani http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2474 objavil
najnovejše podatke o izvajalcih nadaljnjega izobraževanja v Sloveniji za šolsko leto 2007/2008.
O stanju nadaljnjega neformalnega izobraževanja odraslih v Sloveniji izvajalci izobraževanja poročajo v
Letnem statističnem poročilu izvajalcev nadaljnjega izobraževanja. V raziskavo so zajete
organizacije za izobraževanje odraslih in drugi poslovni subjekti, ki izvajajo nadaljnje izobraževanje po
Sloveniji: ljudske univerze, druge specializirane organizacije za izobraževanje odraslih, ki so registrirane
za izobraževanje odraslih (zavod, d. o. o., d. n. o., s. p. itd.), enote za izobraževanje odraslih pri šolah
(osnovnih, srednjih, višjih in visokih šolah), izobraževalni centri (enote) pri podjetjih, organizacijah in
drugih poslovnih subjektih, katerih glavna dejavnost ni izobraževanje, izobraževalni centri pri
gospodarski ali obrtni zbornici, poklicna ali strokovna združenja (zveze, zbornice, društva), vozniške
šole (avtošole itd.) in drugi izvajalci (knjižnice, muzeji, centri za socialno delo itd.)1. Pri tem je
pomembno poudariti, da s tovrstnim raziskovanjem nadaljnjega izobraževanja pridobivajo podatke le za
tiste izobraževalne programe, s katerimi se ne pridobi višja raven formalne izobrazbe, ampak
kvalifikacija za zaposlitev ali pa širšo splošno izobrazbo. Ne spremljajo se podatki o udeležencih
izobraževanja na individualni ravni. Prikazani so podatki o programih usposabljanja, izpopolnjevanja in
specializacije, splošnega izobraževanja za tekoče leto, udeležba v teh izobraževalnih programih ter
podatki o zaposlenih osebah, o opremljenosti, prostorih in finančnih sredstvih. Podatki o številu
vključenih udeležencev v programe nadaljnjega izobraževanja niso natančni, saj se posameznik lahko
vključi v več izobraževalnih aktivnosti, zato je v skupnem številu zajet večkrat.
V šolskem letu 2007/2008 je bilo v raziskavo zajetih 326 izvajalcev nadaljnjega izobraževanja odraslih,
kar je nekoliko manj kot v šolskih letih 2006/2007 (348 izvajalcev) in 2005/2006 (357 izvajalcev
izobraževanja). Med izvajalci je bilo največ specializiranih organizacij za izobraževanje odraslih (zavodi,
d.o.o., d.n.o., s.p.), in sicer 34 %, sledile so avto šole, enote za izobraževanje odraslih pri podjetjih,
enote za izobraževanje odraslih pri šolah in ljudske univerze.

1 Na SURS-u pošljejo vprašalnike ŠOL-NAD vsako leto več kot 600 izvajalcem nadaljnjega izobraževanja. Odziv izvajalcev je povprečno
60 %.
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Tabela 1: Izvajalci programov nadaljnjega izobraževanja v Sloveniji po šolskih letih
Organizacije za izobraževanje odraslih
SKUPAJ
Ljudske univerze
Druge specializirane organizacije
Enote pri šolah
Enote pri podjetjih itd.
Izobraževalni centri pri GZ in OZ
Poklicna in strokovna združenja
Vozniške šole
Drugi izvajalci

2007/2008
326
32
110
36
42
2
15
67
22

Število izvajalcev
2006/2007
2005/2006
348
357
34
34
122
130
44
49
35
36
2
2
11
11
70
75
30
20

Viri: SURS: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2474; http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1731;
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=970

Kljub manjšemu številu izvajalcev nadaljnjega izobraževanja je bilo izvedenih več izobraževalnih
programov (preko 20.000 programov), večje pa je bilo tudi število udeležencev v posameznih
programih, zabeležili so okoli 300.000 slušateljev, kar je za skoraj 10 % več kot v predhodnem letu. Za
10 % se je povečal tudi obseg opravljenih ur v nadaljnjem izobraževanju.
Kar 80 % vseh obiskov udeležencev je bilo v programih nadaljnjega izobraževanja, ki nimajo javne
veljavnosti, 11 % obiskov je bilo zabeleženih v javnoveljavnih izobraževalnih programih, 9 % pa v
jezikovnih programih.
Tabela 2: Udeležbe v programih nadaljnjega izobraževanja v šolskem letu 2007/2008
Organizacije za
izobraževanje
odraslih

SKUPAJ
Ljudske univerze
Druge
specializirane
organizacije
Enote pri šolah
Enote pri podjetjih
itd.
Izobraževalni centri
pri GZ in OZ
Poklicna
in
strokovna združenja
Vozniška šola
Drugi izvajalci

Število
obiskov
udeležencev

291.205
22.255
66.247

Obiski
udeležencev v
programih, ki
niso
javnoveljavni
233.051
15.759
44.781

13.297
134.486

Obiski
udeležencev v
javnoveljavnih
programih

Obiski
udeležencev v
jezikovnih
programih

33.501
932
7.175

24.653
5.564
14.291

10.117
134.031

1.670
70

1.510
385

5.118

5.118

0

0

12.379

10.171

0

2.208

23.526
13.897

0
13.074

23.526
128

0
695
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Vir: SURS: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2474

Izvajalci nadaljnjega izobraževanja odraslih v poročilu ločeno prikazujejo javnoveljavne izobraževalne
programe (ki ne omogočajo pridobitev višje ravni formalne izobrazbe) ter programe, ki nimajo javne
veljavnosti. V obeh primerih ne vpisujejo jezikovnih programov. Te programe predstavljajo posebej, v
tabeli Jezikovni programi - javnoveljavni in programi brez javne veljave po obsegu ur in številu
udeležencev za posamezno šolsko leto.
V šolskem letu 2007/2008 je bilo izvedenih 15.539 izobraževalnih programov brez javne veljave,
opravljenih pa je bilo 399.623 ur izobraževanja. Te izobraževalne programe je obiskovalo skupaj
233.051 udeležencev. Več kot 80 % vsega nadaljnjega izobraževanja je bilo namenjenega za potrebe
poklicnega dela. V 12.396 strokovnih programih za potrebe poklicnega dela je bilo 193.778
udeležencev, opravljenih pa je bilo kar 288.600 ur izobraževanja. Sledijo programi za splošne potrebe in
prosti čas. Skupaj 2.430 programov je obiskalo 33.259 udeležencev izobraževanja, opravljenih pa je bilo
68.833 ur izobraževanja.
Število javnoveljavnih programov je bilo manjše (2.874 javnoveljavnih programov izobraževanja).
Tovrstne izobraževalne programe je obiskovalo skupaj 33.501 udeleženec, izvedenih pa je bilo 129.714
ur izobraževanja. Med javnoveljavnimi programi prevladujejo programi izpopolnjevanja, za katere
predhodna izobrazba ni določena (84 %).
Zanimanje za učenje tujih jezikov je še vedno veliko. Izvajalci so izvedli 4.308 jezikovnih tečajev,
udeležilo pa se jih je 24.653 obiskovalcev. Največje zanimanje je bilo za učenje angleškega in
nemškega jezika, vse bolj pa narašča tudi zanimanje tujcev za učenje slovenskega jezika. Delež teh
udeležencev je v primerjavi s preteklim letom narasel s 4,4 % na 7,1 %. Zanimanje za učenje
francoskega, italijanskega in španskega jezika je ostalo nespremenjeno, nekoliko pa se je zmanjšalo
zanimanje za učenje ruskega jezika.

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