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73. Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2013/2014
Opomba:
Informacijo o nadaljevalnem izobraževanju v Sloveniji 2012/2013 (glej informacijo v InfO-mozaiku št. 65)
nadgrajujemo z novejšimi statističnimi podatki za šolsko leto 2013/2014.
Slovenija se po vrednosti evropskega kazalnika vseživljenjskega učenja uvršča v vrh med državami EU.
V letu 2014 se je formalnega in neformalnega izobraževanja v povprečju udeležilo 12 % oseb v starosti
25 - 64 let. Danes je poleg formalnega izobraževanja vse pomembnejše tudi neformalno izobraževanje,
ki ni pomembno le v povezavi s trgom dela (čeprav je skoraj 70 % dejavnosti v neformalnem
izobraževanju odraslih povezana s potrebami na delovnem mestu), ampak tudi kot priložnost za
kulturno in socialno vključevanje v družbo in za aktivno državljanstvo.
Statistični urada RS letno spremlja podatke o izvajalcih nadaljevalnega izobraževanja v Sloveniji, o
izobraževalnih programih, s katerimi se ne pridobi formalna izobrazba, o udeležencih teh programov,
zaposlenih osebah in finančnih sredstvih.
V šolskem letu 2013/2014 se je nadaljevalnega izobraževanja udeležilo 5,1 % več udeležencev kot
preteklo šolsko leto. Ta izobraževanja je izvedlo 412 izvajalcev, med njimi pa je bilo največ
specializiranih organizacij za izobraževanje odraslih (32 %) in vozniških šol (27 %), sledile so nevladne
organizacije, enote pri šolah in podjetjih ter ljudske univerze.
Izvajalci programov nadaljevalnega izobraževanja in udeležbe v teh programih, 2013/2014
Vrsta izvajalca
izobraževanja
Skupaj
Ljudske univerze
Specializirane
organizacije za IO
Enote pri šolah
Enote pri podjetjih itd.
Izobraževalni centri pri
zbornicah
Nevladne organizacije
Vozniške šole
Drugi izvajalci
- ni pojava
Vir: SURS

Število
izvajalcev

Število
udeležencev SKUPAJ

Udeleženci v
javno
veljavnih
programih
34.589
1.232
8.958

Udeleženci
v jezikovnih
programih

360.315
30.709
80.315

Udeleženci v
programih, ki
niso javno
veljavni
302.248
24.947
60.581

412
28
133
32
32
6

17.004
150.121
18.899

13.158
148.973
17.309

1.067
330
1.590

2.779
818
-

46
110
25

26.394
21.347
15.526

23.933
13.347

21.347
65

2.461
2.114

23.478
4.530
10.776

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

Avgust 2015

Izvajalci izobraževanj so izvedli skupaj 29.658 izobraževalnih programov. 76 % izobraževalnih
programov so bili programi brez javne veljavnosti (22.407 izobraževalnih programov), največ s področja
družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved (7.595 programov) in storitev (6.062 programov). V te
izobraževalne programe je bilo vpisanih 84 % vseh udeležencev nadaljevalnega izobraževanja. Skupaj
je bilo opravljenih 377.097 ur izobraževanja.
Med udeleženci nadaljevalnega izobraževanja je veliko zanimanja za učenje tujih jezikov. Jezikovnih
programov (javnoveljavnih in brez javne veljave) se je udeležilo 6,5 % vseh udeležencev nadaljevalnega
izobraževanja. Ponudba jezikovnih izobraževanj je bila velika, največ zanimanja pa je bilo za učenje in
nemškega in angleškega jezika (grafikon 1).
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