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49. Statistični podatki: Nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih v podjetjih 2010
Opomba:
Informacijo o vključenosti odraslih v izobraževanje in usposabljanje (glej informacijo v InfO-mozaiku št.
5) nadgrajujemo z novejšimi podatki o nadaljevalnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju
zaposlenih v podjetjih za leto 2010.
Statistični urad RS je na spletni strani predstavil prve novejše rezultate mednarodne statistične
raziskave o nadaljevalnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetjih in drugih
organizacijah (Continuing Vocational Training Survey – CVTS). V vzorčno raziskavo so bila zajeta
podjetja z 10 ali več zaposlenimi.
Rezultati raziskave so pokazali, da so podjetja v Sloveniji v letu 2010 namenila 36, 5 % manj sredstev
za nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih kot v letu 2005 (v 2005: 32.081,8
mio SIT oz. 0,49 % BDP). V letu 2010 je bilo namenjenih 84.945 mio EUR (0,23 % BDP) za poklicno
izobraževanje zaposlenih, kar predstavlja 0,66 % od celotnih stroškov dela. Znesek na udeleženca
izobraževanja je znašal dobrih 400 EUR.
Med 7.626 podjetij in drugih organizacijah, ki so sodelovala v raziskavi (zajeta so bila podjetja z 10 ali
več zaposlenimi), je bilo 3.114 (40,8 %) takih, ki so omogočila zaposlenim dodatna poklicna
izobraževanja in usposabljanja (leta 2005 4.902 podjetij oz. 66,7 %). Med temi podjetji je bila dobra
tretjina malih podjetij, tj. podjetja z 10 do 19 zaposlenih oseb.
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Skoraj polovico zaposlenih v podjetjih, ki so omogočila zaposlenim dodatno poklicno izobraževali in
usposabljali, so predstavljale ženske. Ženske so za izobraževanje in usposabljanje porabile več časa
kot moški, in sicer 18,0 plačane delovne ure oziroma 0,2 plačani delovni uri več kot moški (17,8 plačane
delovne ure). Največ plačanih ur za izobraževanje zaposlenih (62, 4 ur) je bilo namenjenih v majhnih
podjetjih (od 20 do 49 zaposlenih), najmanj pa v velikih podjetjih (od 27,7 do 31,4 ure), ki zaposlujejo od
500 do 999 in od 1000 ali več delavcev.
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Glavne spremenljivke s področja nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v
podjetjih po velikosti podjetij glede na število zaposlenih, 2010
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