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1. Uvod
Naloga Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2017/20181 (Pregled IO) je potekala v skladu
z vsebinskim in terminskim načrtom. Namen letnega spremljanja in objavljanja izobraževalne ponudbe za
odrasle na spletni strani Andragoškega centra Slovenije (ACS) v Kam po znanje (https://pregled.acs.si)
je informirati najširšo in strokovno javnost o ponudbi izobraževanja in usposabljanja na področju
formalnega in neformalnega izobraževanja ter osveščati javnost o nujnosti vseživljenjskega učenja.

Spletni Pregled IO ponuja informacije o 253 izvajalcih izobraževanja odraslih (od ljudskih univerz,
srednjih šol in enot za IO, višjih in visokih strokovnih šol ter fakultet, do zasebnih organizacij in zasebnih
šol, izobraževalnih centrov, društev, univerz za tretje življenjsko obdobje, knjižnic, muzejev, galerij in
drugih izvajalcev izobraževanja) in 3.804 izobraževalnih programih. Objava na spletni strani Kam po
znanje za izvajalce izobraževanja predstavlja dodatno prepoznavnost ter promocijo njihove izobraževalne
ponudbe v najširši in strokovni javnosti.
Novost pri pripravi Pregleda IO za leto 2017/18 je bila nadgradnja zajema podatkov o izvajalcih
izobraževanja in njihovih izobraževalnih programih. Na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport (MIZŠ) smo bazo podatkov Pregleda IO dopolnili s podatki o izvajalcih izobraževanja odraslih in
programih formalnega izobraževanja, ki jih letno zbira MIZŠ, ter s podatki o izvajalcih priprav na
preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), ki jih spremlja Centar RS za poklicno
izobraževanje (CPI). S to dopolnitvijo baze podatkov smo Pregled IO dodatno obogatili in omogočili
celovitejši pregled možnosti izobraževanja odraslih. Dogovorjeno je bilo, da z objavo teh podatkov v
Pregledu IO, MIZŠ objavi Soglasje k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2017/2018 v
RS ter prilogo k soglasju, ne bo pa več izdajal vsakoletnih Informacij o izvajanju izobraževanja odraslih.
Pregled ponudbe izobraževanja odraslih je portal, ki omogoča celoviti pregled izobraževanja odraslih,
tako na področju formalnega kot neformalnega izobraževanja, zato je nepogrešljiv vir podatkov za vse, ki
iščejo informacije o možnostih dodatnega izobraževanja in učenja, pa tudi za strokovnjake pri
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informativno-svetovalni dejavnosti, analitično-raziskovalni dejavnosti na področju izobraževanja odraslih,
kadrovske delavce, medije in drugo strokovno javnost.
Poleg informacij o izvajalcih izobraževanja ter njihovi izobraževalnih programih, spletna stran Kam po
znanje ponuja tudi druge vsebine, aktualne novice o dogajanjih in dosežkih na področju izobraževanja
odraslih, ter povezave na druge koristne spletne naslove. Letno ažurirani podatki o izvajalcih
izobraževanja odraslih so pomembni tudi pri ažuriranju in dopolnjevanju baze podatkov centralnega
registra ACS o ustanovah in posameznikih, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih.
V poročilu predstavljamo aktivnosti pri pripravi Pregleda IO 2017/2018, informacijsko podporo pri njegovi
pripravi, promocijo Pregleda IO v najširši in strokovni javnosti, rezultate analizirane izobraževalne
ponudbe, zbrane v Pregledu IO do konca leta 2017, ter načrte za nadaljnji razvoj in izpeljavo projekta.
Zaključno poročilo z rezultati opravljene analize podatkov je objavljeno na spletnih straneh ACS
(http://www.acs.si/porocila) in Kam po znanje
(https://pregled.acs.si/index.php/porocila/porocilo-2017-2018).
2. Aktivnosti za pripravo Pregleda IO in informacijska podpora
Aktivnosti na nalogi so bile izvedene v skladu z letnim vsebinskim in terminskim načrtom – spremljanje in
evidentiranje izvajalcev izobraževanja ter njihove izobraževalne ponudbe (vse leto), arhiviranje baze
podatkov za preteklo sezono 2016/2017, priprava baze podatkov in aplikacije za vnos podatkov za novo
sezono 2018/2019 (april), priprava spletne strani za predstavitev nove izobraževalne ponudbe (maj-junij),
prenos baze podatkov MIZŠ (maj), prva objava izobraževalne ponudbe IO za novo sezono na spletni
strani Kam po znanje (junij), objavljanje in dopolnjevanje izobraževalne ponudbe in drugih vsebin in novic
o ponudbi IO (vse leto), promocija Pregleda IO v širši in strokovni javnosti (vse leto), analiza zbrane
izobraževalne ponudbe ter priprava zaključnega poročila (december).
Pomembna novost pri pripravi letošnjega Pregleda IO je bila dopolnitev baze podatkov s podatki MIZŠ in
CPI. Na predlog MIZŠ smo za Pregled IO pridobili bazo podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih in
programih formalnega izobraževanja, ki jih letno zbira MIZŠ, ter o izvajalcih priprav na preverjanje in
potrjevanje NPK, ki jih spremlja CPI. Dogovorjeno je bilo, da z objavo teh podatkov v Pregledu IO, MIZŠ
izda le Soglasje k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2017/2018 v RS ter prilogo k
soglasju in ne več vsakoletnih Informacij o izvajanju izobraževanja odraslih.
Prenos baze podatkov MIZŠ v aplikacijo Pregleda IO je opravilo podjetje ISA.IT, ki skrbi za informacijsko
podporo priprave Pregleda IO. Pri prenosu podatkov smo naleteli na nekaj tehničnih zapletov in
pomanjkljivosti zaradi neusklajenih podatkovnih modelov, vendar smo jih uspešno rešili. V skladu z
dogovorom bo MIZŠ tudi v naslednjih letih posredoval svojo bazo podatkov za Pregled IO. V izogib
ponovnim zapletom pri prenosu podatkov in kot spodbuda za njihovo usklajeno reševanje s strani MIZŠ,
ACS in ISA.IT v naslednjem letu, smo pripravili pregled nastalih tehničnih zapletov, ki ga bomo
posredovali tudi na MIZŠ.
V pregledu IO smo objavili tudi ponudbo neformalnega izobraževanja za odrasle. V maju smo povabili
izvajalce izobraževanja odraslih, da v spletno aplikacijo za vnos vpišejo programe neformalnega
izobraževanja, ki jih bodo izvedli v šolskem letu 2017/18. Vabilo za objavo smo poslali izvajalcem po
elektronski pošti, objavili pa smo ga tudi na spletni strani Pregleda IO, v e-Novičkah, na spletni strani ACS
in EPALE, na FB strani ACS in EPALE ter v Eurydice novicah. Prve podatke o izobraževalni ponudbi za
šolsko leto 2017/18 smo na spletni strani objavili konec junija, naslednje objave pa sledijo tekom leta.
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Do konca koledarskega leta 2017 je v Pregledu IO objavilo 253 izvajalcev izobraževanja odraslih 3.804
izobraževalnih programov. Ta dva kazalnika nista končna, saj lahko izvajalci podatke dopolnjujejo vse do
konca šolskega leta 2017/18.
Pomembno podporo pri pripravi Pregleda IO predstavlja informacijski sistem, ki ga sestavljajo trije moduli:
 spletni vnos podatkov o izobraževalni ponudbi,
 pregledovanje in obdelava vnesenih podatkov ter
 spletna objava podatkov o izobraževalni ponudbi in drugih vsebin.
Informacijski sistem omogoča izvajalcem izobraževanja hiter in enostaven vnos podatkov preko spletnih
obrazcev2, in sicer ločeno za ustanovo ter za posamezni izobraževalni program. Zbrane podatke pred
končno objavo na spletni strani pregleda in dopolni administrator na ACS v prilagojeni aplikaciji, ki
omogoča tudi različne poizvedbe, obdelave in izvoze podatkov. Najbolj obsežen modul informacijskega
sistema je spletna stran Kam po znanje, kjer je objavljena zbrana izobraževalna ponudba. Omogočeno
je enostavno ali napredno iskanje podatkov po različnih kriterijih.
Posebna rubrika na spletni strani je namenjena izobraževalcem odraslih.
Poimenovali smo jo Kotiček EPALE – znanja za izobraževalce odraslih. V njej
izpostavljamo zanimive izobraževalne programe namenjene izobraževalcem
odraslih ter predstavljamo E-platformo za izobraževanje odraslih v Evropi EPALE,
ki jo v Sloveniji vodi Nacionalna podporna služba za EPALE pri CMEPIUS v
sodelovanju z ACS in predstavlja pomembno mesto za izmenjavo informacij in dobrih praks na področju
izobraževanja odraslih.
Spletna stran ponuja tudi druge vsebine, aktualne novice o dogajanjih in dosežkih na področju
izobraževanja odraslih, ter povezave na druge koristne spletne naslove. V rubriki Pregled izobraževanja
odraslih v številkah prikazujemo število izvajalcev in izobraževalnih programov v Pregledu IO in ločeno
po posameznih regijah, v spletni rubriki Za medije pa so objavljene vsebine o izobraževanju odraslih,
zanimive za medije.

Večina izvajalcev (99 %) nam je svoje podatke o izobraževalni ponudbi posredovala preko spletnih obrazcev, zgolj odstotek izvajalcev pa
nam je posredoval podatke preko tiskanih obrazcev.
2
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3. Promocija Pregleda IO
Promocija Pregleda IO v najširši in strokovni javnosti je potekala vse leto. Skrbeli smo za stalni stik z
mrežo izvajalcev IO, pisanje člankov ter redne objave na spletni strani ACS, na e-Platformi za
izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE), na FB spletni strani ACS in FB EPALE in v drugih medijih. O
izobraževalni ponudbi za odrasle smo pisali promocijske, informativne in strokovne članke v e-Novičkah
ACS (maj, julij-avgust), Sloga platformi (maj), Eurydice novicah (junij in julij), Delu-prilogi ONA
(september), angleških e-Novičkah ACS (Summer), redno smo objavljali vsebine na spletni strani ACS,
na e-Platformi EPALE, FB spletni strani ACS in FB spletni strani EPALE ter na drugih spletnih straneh
(MIZŠ).
Pregled IO smo predstavljali strokovni javnosti na različnih izobraževalnih in drugih strokovnih srečanjih
po Sloveniji in v tujini (študijski obisk na Irskem (marec), Teden vseživljenjskega učenja in Parade učenje
(maj-junij), Dnevi svetovalnih središč (september), Festival za tretje življenjsko obdobje (september),
Andragoški kolokvij (oktober), Letni posvet o izobraževanju odraslih (november)). Za promocijo Pregleda
IO smo pogosto uporabljali predstavitveni tiskani letak Kam po znanje.
Redno smo odgovarjali na zastavljena vprašanja posameznikov in ustanov v zvezi z izobraževalno
ponudbo in možnostmi izobraževanja. Pri pripravi odgovorov na vprašanja smo pogosto sodelovali s
središčem za svetovanje in vrednotenje. Odgovarjala smo tudi na zastavljena vprašanja različnih medijev
o izobraževalni ponudbi.
S pomočjo informacijskega sistema smo izvajali različne analize, poizvedbe in izvoze podatkov o
izvajalcih izobraževanja IO in o izobraževalnih programih za potrebe strokovnega dela ACS in zunanjih
partnerjev.
Sodelovali smo s Statističnim uradom RS pri dopolnjevanju njihovih baz podatkov o izvajalcih
izobraževanja odraslih ter pri klasifikaciji programov neformalnega izobraževanja po klasifikaciji
KLASIUS-P – v letu 2018 bomo uvedli posodobljeno klasifikacijo KLASIUS-P-16.
4. Analiza izobraževalne ponudbe odraslih
V analizo so zajeti podatki o izvajalcih izobraževanja odraslih ter njihovi izobraževalnih programih, zbranih
do konca leta 2017. V letošnjem šolskem letu v Pregledu IO beležimo večjo izobraževalno ponudbo kot
smo jo v zadnjih letih (glej graf 1 in graf 2), kar je rezultat dopolnitve baze podatke s podatki o izvajalcih
izobraževanja odraslih, ki jih spremljata MIZŠ in CPI, ter večjega zanimanja izvajalcev izobraževanja za
predstavitev svoje ponudbe v Pregledu IO.
Izobraževalna ponudba za odrasle v Pregledu IO 2017/2018:

253 izvajalcev izobraževanja

3.804 izobraževalnih programov
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Graf 1: Število izvajalcev izobraževanja odraslih v Pregledu IO po letih

Graf 2: Število izobraževalnih programov za odrasle v Pregledu IO po letih
4.1 Izvajalci izobraževanja odraslih po regijah
Mreža izvajalcev izobraževanja odraslih je
razporejena po vseh regijah Slovenije,
vendar je njihova razporeditev po državi
precej neenakomerna Med regijami
izstopa Osrednjeslovenska regija z 35 %
vseh izvajalcev v Pregledu IO, sledijo ji
Podravska (15 %), Savinjska (10 %) in
Gorenjska regija (9 %). V ostalih regijah je
število izvajalcev izobraževanja odraslih
precej manjše (glej zemljevid).
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Vrstni red regij po številu izvajalcev se nekoliko spremeni, če upoštevamo število odraslih prebivalcev v
regiji (glej tabelo 1).

V Sloveniji je v povprečju 6.973 odraslih prebivalcev na enega izvajalca izobraževanja

V primerjavi s preteklim letom se je to povprečje zmanjšalo za 1.811 odraslih. Analiza podatkov je
pokazala, da tega povprečja letos nista presegli samo dve regiji, in sicer Osrednjeslovenska (5.159
prebivalcev na enega izvajalca izobraževanja) in Koroška regija (6,736 prebivalcev na enega izvajalca
izobraževanja), medtem ko pride v Posavski regiji kar 16.134 odraslih prebivalcev na enega izvajalca
izobraževanja (glej tabelo 1).
Tabela 1: Število odraslih prebivalcev na izvajalca izobraževanja po regijah
Regija
SLOVENIJA
Osrednjeslovenska
Koroška
Gorenjska
Goriška
Podravska
Primorsko-notranjska
Jugovzhodna Slovenija
Pomurska
Savinjska
Obalno-kraška
Zasavska
Posavska

Prebivalci stari
15 let in več*
1.757.301
454.028
60.625
171.431
100.456
278.082
44.608
120.074
100.228
216.229
97.783
49.222
64.535

Število izvajalcev Število prebivalcev na
izobraževanja
izvajalca izobraževanja
253
6.973
88
5.159
9
6.736
23
7.143
14
7.175
38
7.318
6
7.435
16
7.505
12
8.352
26
8.317
11
8.889
5
9.844
4
16.134

* Vir: SURS Prebivalstvo po starostnih skupinah, spolu in regijah, 2017

4.2 Izvajalci izobraževanja odraslih po občinah
V Pregledu IO so predstavljeni izvajalci izobraževanja iz 63 različnih občin po Sloveniji, kar je iz devetih
občin več kot lani. V 27 občinah je bil evidentiran po en izvajalec izobraževanja odraslih, v 13 občinah po
dva izvajalca, v osmih občinah po trije izvajalci, v ostalih občinah pa štirje ali več izvajalcev izobraževanja
odraslih (glej tabelo 2). Največ izvajalcev je tudi letos iz ljubljanske in mariborske občine.
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Tabela 2: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po občinah
Naziv občine
Ljubljana
Maribor
Celje
Novo mesto
Kranj
Škofja Loka, Nova Gorica, Ptuj
Murska Sobota
Koper, Postojna, Ravne na Koroškem, Radovljica, Slovenj
Gradec, Rogaška Slatina
Ajdovščina, Domžale, Izola, Jesenice, Slovenska Bistrica,
Trbovlje, Velenje, Žalec
Brežice, Idrija, Ilirska Bistrica, Kamnik, Kočevje, Krško, Lendava,
Piran, Ribnica, Sežana, Šempeter - Vrtojba, Šentjur, Trzin
Bled, Črnomelj, Gornja Radgona, Ivančna Gorica, Lenart, Litija,
Ljutomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Metlika, Muta, Naklo,
Ormož, Rače – Fram, Radenci, Rogatec, Ruše, Slovenske
Konjice, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trebnje, Tržič, Velika Polana,
Velike Lašče, Veržej, Zagorje ob Savi

Število
občin
1
1
1
1
1
3
1
6

Izvajalci IO
v občini
77
25
11
9
7
po 6
5
po 4

Skupaj
izvajalcev
77
25
11
9
7
18
5
24

8

po 3

24

13

po 2

26

27

po 1

27

4.3 Izobraževanje odraslih po vrstah ustanov
Tudi v letošnjem letu so v Pregledu IO
izobraževalno ponudbo predstavile
raznovrstne ustanove, ki izvajajo
izobraževanja za odrasle. Razporedili
smo v 18 različnih vrst ustanov (glej graf
3). Predstavile so se tako izobraževalne
ustanove, kot tudi ustanove, katerih
izobraževanje odraslih ni osnovna
dejavnost (društva in zveze društev,
zavodi, knjižnice, zbornice, muzeji in
druge ustanove).
Graf 3: Izvajalci izobraževanja po vrstah ustanov
Med ponudniki izobraževalnih programov prevladujejo srednje šole in enote za izobraževanje odraslih pri
srednjih šolah, zasebne ustanove in zasebne šole ter ljudske univerze. Velik delež izobraževalne
dejavnosti za odrasle poteka tudi v avtošolah, vendar njihove izobraževalne ponudbe ne predstavljamo v
Pregledu IO.
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4.4 Izobraževalni programi po regijah
Možnosti za izobraževanje odraslih so na
voljo v vseh slovenskih regijah, vendar je
število izobraževalnih programov za odrasle
v posameznih regijah različno. Analiza je
pokazala, da je izobraževalna ponudba za
odrasle največja v Osrednjeslovenski regiji,
kjer je evidentiranih tudi največ izvajalcev
izobraževanja odraslih. Ponudba je velika
tudi v Savinjski regiji, JV Sloveniji, Gorenjski
in Podravski regiji, v ostalih regijah pa so
možnosti za izobraževanje odraslih veliko
manjše, kar je razvidno tudi iz prikaza na
zemljevidu. Ta vrstni red regij se nekoliko spremeni, če upoštevamo število odraslih prebivalcev v
posamezni regiji.

V Sloveniji je v povprečju 462 odraslih prebivalcev na en izobraževalni program

V primerjavi s preteklim letom se je to povprečje zmanjšalo za 45 odraslih. Analiza podatkov je pokazala,
da državnega povprečja v letošnjem letu ni preseglo šest regij (JV Slovenija, Koroška, Zasavska,
Savinjska, Osrednjeslovenska in Gorenjska regija), medtem ko je bilo to povprečje izrazito preseženo v
Pomurski in Posavski regiji (glej tabelo 3).
Tabela 3: Število odraslih prebivalcev na izobraževalni program po regijah
Regija

Prebivalci stari 15 let
Izobraževalni
in več*
programi
SLOVENIJA
1.757.301
3.804
Jugovzhodna Slovenija
120.074
415
Koroška
60.625
189
Zasavska
49.222
145
Savinjska
216.229
570
Osrednjeslovenska
454.028
1187
Gorenjska
171.431
386
Obalno-kraška
97.783
179
Goriška
100.456
176
Primorsko-notranjska
44.608
66
Podravska
278.082
335
Pomurska
100.228
95
Posavska
64.535
61
* Vir: SURS Prebivalstvo po starostnih skupinah, spolu in regijah, 2017
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Število prebivalcev na
izobraževalni program
462
289
321
339
379
383
444
546
571
676
830
1.055
1.058

4.5 Izobraževalni programi po občinah
Izobraževalna ponudba za odrasle se med 63 občinami
precej razlikuje tako po številu izvajalcev kot po številu
izobraževalnih programov. Različne možnosti za
izobraževanje imajo odrasli največ v ljubljanski občini
(glej tabelo 4), v drugih občinah pa so te možnosti veliko
manjše (glej tudi poglavje 4.2). V 149 občinah
izobraževalne ponudbe za odrasle nimamo evidentirane.

Graf 4: Izobraževalna ponudba po občinah
Tabela 4: Število izobraževalnih programov po občinah
Občina
Ljubljana
Novo mesto
Maribor
Celje
Velenje
Nova Gorica
Kranj
Škofja Loka
Trbovlje
Slovenj Gradec
Koper, Naklo, Ravne na Koroškem, Slovenske
Konjice, Sežana, Postojna, Črnomelj, Lendava,
Krško, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Trebnje,
Jesenice, Ajdovščina, Litija, Šentjur, Lenart, Ptuj,
Radovljica, Izola, Murska Sobota, Kočevje, Kamnik,
Slovenska Bistrica, Tržič, Bled, Tolmin, Idrija,
Ljutomer, Ribnica, Ormož, Šempeter - Vrtojba,
Ivančna Gorica, Trzin, Domžale, Muta, Piran,
Brežice, Zagorje ob Savi, Rače – Fram, Gornja
Radgona, Ilirska Bistrica, Radenci, Veržej, Logatec,
Lukovica, Medvode, Metlika, Rogatec, Ruše, Velika
Polana, Velike Lašče, Žalec

Število izobraževalnih
programov
1.147
293
262
174
139
120
118
115
113
109
manj kot 100
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Število izvajalcev
izobraževanja
77
9
25
11
3
6
7
6
3
4

4.6 Izobraževalni programi po vrstah izobraževanja
Izvajalci so v Pregledu IO predstavili
raznovrstno izobraževalno ponudbo
formalnega
in
neformalnega
izobraževanja.
Predstavljena
je
raznovrstna ponudba brezplačnega
izobraževanja za odrasle — programi
osnovne šole za odrasle, brezposelnim
je na voljo veliko možnosti vključevanja
v različne programe usposabljanja in
prekvalifikacij, brezplačno organizirano
samostojno učenje, različni programi
neformalnega izobraževanja (UŽU –
usposabljanje za življenjsko uspešnost,
PUM-O — Projektno učenje mlajših
odraslih, študijski krožki in drugi).

Graf 5: Vrste izobraževanja

Za analizo izobraževalne ponudbe po vrstah smo programe razvrstili po nacionalni Klasifikaciji vrst
aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-SRV. Tudi letos kar polovico zbrane
izobraževalne ponudbe predstavljajo programi neformalnega izobraževanja odraslih, namenjeni
izobraževanju in učenju odraslih za splošne potrebe in prosti čas ter izobraževanju in usposabljanju za
potrebe poklicnega dela. Prevladujejo izobraževalni programi tujih jezikov (angleškega, nemškega,
italijanskega, francoskega jezika, slovenskega jezika kot tujega jezika in drugi tuji jeziki), programi
temeljnih komunikacijskih spretnosti in znanj, programi funkcionalnega opismenjevanja, učenja
računalništva, programi s področja osebnostnega razvoja, zdravja, poslovnih in upravnih ved. Ponudbo
programov neformalnega izobraževanja je predstavilo 84 izvajalcev izobraževanja.
Formalno izobraževanje predstavlja 27 % ponudbe v Pregledu IO. Med izobraževalnimi programi za
pridobitev višje stopnje formalne
izobrazbe je največ programov srednjega
tehniškega in strokovnega ter splošnega
izobraževanja
(Ekonomski
tehnik,
Predšolska vzgoja, Strojni tehnik), sledijo
programi
srednjega
poklicnega
izobraževanja (Trgovec, Administrator,
Bolničar-negovalec, Gastronomske in
hotelske
storitve,
Elektrikar,
Računalnikar), in programi visokošolske
izobrazbe prve stopnje (Ekonomist,
Poslovni sekretar, Informatika).
Graf 6: Ponudba formalnega izobraževanja
20 % ponudbe v Pregledu IO so predstavljale priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij, ki omogočajo ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim
učenjem.
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4.7 Izobraževalni programi po vsebinskih področjih
Zbrana izobraževalna ponudba je vsebinsko zelo raznolika. Izvajalci izobraževanja so izobraževalne
programe razvrstili po nacionalni Klasifikaciji področij aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja
KLASIUS-P, in sicer v 26 širših vsebinskih področij (glej tabelo 5).
Analiza vsebin je pokazala, da je največ izobraževalnih programov uvrščenih v vsebinsko področje
humanistika (17 %), kjer so zajete vsebine: tuji jeziki, religija, verstva, slovenski jezik, jezikoslovje,
zgodovina, arheologija, muzeologija, filozofija, logika, etika, morala, kreativno pisanje, prevajalstvo in
druge. Med temi vsebinami prevladujejo tuji jeziki (angleški jezik (173 programov), nemški (159
programov), italijanski (76 programov), francoski (60 programov), slovenski jezik kot tuji jezik (57
programov) in drugi tuji jeziki).
Velika je ponudba vsebin s področja poslovnih in upravnih ved (12,9 %), kamor sodijo: tajniško in
administrativno delo, upravljanje kadrov, prodaja (trgovina), knjigovodstvo in računovodstvo, prodaja
nepremičnin, finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo, oglaševanje, marketing, poslovne in upravne
vede, poslovodenje in upravljanje in druge vsebine. V letošnji ponudbi prevladujejo zlasti vsebine
poslovnih in upravnih ved (184 programov), poslovodenja in upravljanja (63 programov), prodaje (54
programov), knjigovodstva in računovodstva (47 programov) ter tajniško in administrativno delo (31
programov).
Na voljo je tudi pestra ponudba vsebin osebnostnega razvoja (9,5 %), in sicer komunikacijske
spretnosti, osebnostni razvoj, medosebni in socialni odnosi, razvoj kariere, iskanje zaposlitve in večja
zaposljivost, z znanjem povezana znanja in spretnosti, znanja in spretnosti s področja državljanskih
pravic in obveznosti in druge vsebine. Med temi raznovrstnimi vsebinami so izvajalci največ vsebin
ponudili iz komunikacijskih spretnosti (127 programov), osebnega razvoja ( 75 programov) ter zdravja
(44 programov).
Tabela 5: Izobraževalna ponudba po širših vsebinskih področjih KLASIUS-P
Področje
Humanistika (tuji jeziki, slovenščina, religija ...)
Poslovne in upravne vede
Osebnostni razvoj (komunikacija, zaposlitev, zdravje ...)
Osebne storitve (gostinstvo, šport, turizem, frizerstvo ...)
Tehnika (strojništvo, elektrotehnika, motorna vozila ...)
Računalništvo
Umetnost
Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
Proizvodne tehnologije (živilska, tekstilna, lesarska ...)
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
Splošne izobraževalne aktivnosti
Transportne storitve (cestni, železniški, pomorski, letalski...)
Opismenjevanje (branje, pisanje, računanje)
Zdravstvo
Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo
Varovanje
Družbene vede (psihologija, sociologija, ekonomija ...)
Varstvo okolja
Novinarstvo in obveščanje
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Število
programov
653
492
361
325
314
303
238
171
128
125
121
116
112
106
89
49
38
22
16

Odstotek
17,18
12,94
9,50
8,55
8,26
7,97
6,26
4,50
3,37
3,29
3,18
3,05
2,95
2,79
2,34
1,29
1,00
0,58
0,42

Socialno delo
Vede o živi naravi
Fizikalne in kemijske vede
Pravne vede
Veterinarstvo
Matematika in statistika
Naravoslovje

8
5
4
4
2
1
1

0,21
0,13
0,11
0,11
0,05
0,03
0,03

4.8 Izobraževalna ponudba po ciljnih skupinah
Vsebinsko raznolika izobraževalna
ponudba je namenjena različnim ciljnim
skupinam
odraslih.
Izvajalci
izobraževanja so večino izobraževanj
namenili najširši javnosti, tj. vsem
odraslim (glej graf 7), številni
izobraževalni programi pa so bili
namenjeni določenim ciljnim skupinam,
na primer zaposlenim, brezposelnim,
podjetnikom, starejšim, strokovnjakom
na področju izobraževanja, staršem,
Graf: 7 Izobraževalni programi po ciljnih skupinah
osebam s posebnimi potrebami in
drugim ciljnim skupinam (npr.
priseljencem, študentom, dijakom, učiteljem, osipnikom, podeželskemu prebivalstvu, manj izobraženim,
Romom in drugim ciljnim skupinam).
4.9 Oblike izobraževanja odraslih
Izobraževanje odraslih potekala v
najrazličnejših oblikah (glej graf 8).
Izvajalci izobraževanja so navedli, da so
izobraževanja najpogosteje izpeljali v
obliki tečajev, delavnic, predavanj in
seminarjev. Odrasli so se lahko
preizkusili tudi v praktičnem delu, se
samoizobraževali, se učili na daljavo ali s
pomočjo
sodobne
informacijsko
komunikacijske tehnologije oziroma
interneta.
Graf 8: Oblike izobraževanja odraslih
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5. Zaključek
Nalogo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2017/2018 smo izvedli v skladu z načrtom.
Novost pri pripravi letošnjega Pregleda IO je bila nadgradnja zajema podatkov o izvajalcih IO in njihovih
izobraževalnih programih. Na predlog MIZŠ smo bazo podatkov Pregleda IO dopolnili s podatki o
izvajalcih izobraževanja odraslih in programih formalnega izobraževanja, ki jih letno zbira MIZŠ, ter s
podatki o izvajalcih priprav na preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), ki jih
spremlja CPI. Dopolnitev podatkovne baze je omogočil celovitejši pregled nad izobraževalno ponudbo ter
s tem boljšo informiranost javnosti o izobraževanjih, ki so jim na voljo. V skladu z dogovorom MIZŠ ne bo
več objavljal vsakoletnih Informacij o izvajanju izobraževanja odraslih. K objavi v Pregledu IO smo
dodatno povabili še izvajalce neformalnega izobraževanja odraslih, da predstavijo svojo raznoliko
ponudbo. Prve podatke o izobraževalni ponudbi za šolsko leto 2017/18 smo na spletni strani Kam po
znanje (https://pregled.acs.si) objavili konec junija, naslednje objave pa sledijo tekom šolskega leta. Do
konca leta 2017 je objavilo 253 izvajalcev izobraževanja odraslih 3.804 izobraževalnih programov. Te
podatke smo analizirali in pripravili poročilo. Ta dva kazalnika pa nista končna, saj lahko izvajalci preko
spletne aplikacije objavljene podatke še posodabljajo in dopolnjujejo vse do konca šolskega leta.
Na spletni strani Pregleda IO smo redno objavljali tudi različne informacije ter aktualne novice s področja
izobraževanja odraslih, zanimive za posameznike, ki iščejo informacije o ponudbi izobraževanja in
možnostih izobraževanja, pa tudi za drugo strokovno javnost. Redno smo posodabljali posebno rubriko,
poimenovano 'Kotiček EPALE – znanja za izobraževalce odraslih', in v njej objavljali zanimive
izobraževalne programe, namenjene strokovnemu razvoju izobraževalcev odraslih.
Veliko pozornosti smo namenjali promociji Pregleda IO v najširši in strokovni javnosti skozi vse leto. Ta
je zajemala stalni stik z mrežo izvajalcev IO, pisanje promocijskih, informativnih in strokovnih člankov,
redne objave na spletni strani ACS, na e-Platformi za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE), na FB
spletni strani ACS in FB EPALE in v drugih medijih, ter promocijo Pregleda IO na izobraževalnih in drugih
strokovnih srečanjih po Sloveniji.
Redno smo odgovarjali na vprašanja posameznikov in ustanov v zvezi z izobraževalno ponudbo in
možnostmi izobraževanja, pri tem smo sodelovali tudi s središčem za svetovanje in vrednotenje. Za
potrebe strokovnega dela ACS in zunanjih partnerjev smo izvajali poizvedbe in izvoze podatkov o ponudbi
izobraževanja odraslih po različnih kriterijih ter analizo teh podatkov. Sodelovali smo s Statističnim
uradom RS pri dopolnjevanju njihovih baz podatkov o izvajalcih, zlasti neformalnega izobraževanja
odraslih.
Na osnovi opravljene analize podatkov v Pregledu IO 2017/2018 lahko na kratko strnemo naslednje
ugotovitve in kazalnike:
V analizo smo zajeli podatke, zbrane do konca leta 2017, to je 253 izvajalcev izobraževanja in 3.804
izobraževalnih programov za odrasle.
Analiza zbrane izobraževalne ponudbe po regijah je pokazala neenakomerno razporeditev izvajalcev
izobraževanja in števila izobraževalnih programov — izrazito izstopala Osrednjeslovenska regija z
največjo izvajalsko in programsko ponudbo za odrasle, medtem ko je izobraževalna ponudba v ostalih
regijah veliko manjša. Ta vrstni red regij se je nekoliko spremenil, ko upoštevamo število odraslih
prebivalcev v regiji.
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Predstavljeni so izvajalci izobraževanja iz 63 občin po Sloveniji, kar je 9 občin več kot v preteklem letu.
Med njimi izstopala ljubljanska občina z največjo izvajalsko in programsko ponudba za odrasle.
Med ponudniki izobraževalnih programov za odrasle prevladujejo srednje šole in enote za izobraževanje
odraslih pri srednjih šolah, zasebne ustanove in zasebne šole ter ljudske univerze. Izobraževanja za
odrasle izvedejo tudi druge ustanove, ki niso izobraževalne, kot na primer društva in zveze društev,
knjižnice, muzeji, galerije, razvojne agencije, zavodi, zbornice univerze za tretje življenjsko obdobje in
druge ustanove.
V Pregledu IO je predstavljena raznovrstna izobraževalna ponudba formalnega in neformalnega
izobraževanja odraslih. Kar polovico zbrane ponudbe predstavljajo programi neformalnega izobraževanja
odraslih, kjer prevladujejo izobraževalni programi tujih jezikov (angleškega, nemškega, italijanskega,
francoskega jezika, slovenskega jezika kot tujega jezika in drugi tuji jeziki), poslovnih in upravnih ved,
programi temeljnih komunikacijskih spretnosti in znanj, programi funkcionalnega opismenjevanja,
računalništva, osebnostnega razvoja in zdravja. 20 % zbrane ponudbe predstavljajo priprave na
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Formalno izobraževanje predstavlja 27 %
zbrane ponudbe, največ je programov srednjega tehniškega in strokovnega ter splošnega izobraževanja
(Ekonomski tehnik, Predšolska vzgoja, Strojni tehnik), ter programov srednjega poklicnega izobraževanja
(Trgovec, Administrator, Bolničar-negovalec, Gastronomske in hotelske storitve, Elektrikar,
Računalnikar).
Izobraževalna ponudba za odrasle je vsebinsko zelo pestra – največ vsebin je s področja humanistike,
zlasti učenja tujih jezikov, velik del ponudbe predstavljajo tudi vsebine iz področja poslovnih ter upravnih
ved, osebnostnega razvoja, osebnih storitev, tehnike in računalništva.
Vsebinsko raznolika izobraževalna ponudba je namenjena različnim ciljnim skupinam – večji del
izobraževanja je namenjen najširši javnosti, številni izobraževalni programi pa so namenjeni določenim
ciljnim skupinam, na primer zaposlenim, brezposelnim, podjetnikom, starejšim, strokovnjakom na
področju izobraževanja, staršem in drugim ciljnim skupinam.
Izvajalci izobraževanja so v Pregledu IO navedli, da so izobraževanja najpogosteje izpeljali v obliki
tečajev, delavnic, predavanj in seminarjev. Odrasli so se lahko preizkusili tudi v praktičnem delu, se
samoizobraževali, se učili na daljavo ali s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije
oziroma interneta.
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Nadaljnji razvoj in izpeljava naloge:
V skladu z načrtovanimi aktivnostmi bomo pripravili Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji
za novo šolsko leto 2018/2019 (Pregled IO) in ga objavili na spletni strani Kam po znanje
(https://pregled.acs.si), ki jo bomo nekoliko posodobili in dopolnili z novimi zanimivimi informacijami.
Pri pripravi Pregleda IO za novo šolsko leto bomo uvozili podatke MIZŠ o izvajalcih in programih
formalnega izobraževanja za odrasle ter izvajalce priprav na preverjanje in potrjevanje NPK, hkrati pa
bomo povabili izvajalce, da predstavijo še izobraževalno ponudbo neformalnega izobraževanja.
Prizadevali si bomo, da bomo na spletni strani redno posodabljali in dopolnjevali izobraževalno ponudbo,
redno pa objavljali tudi zanimive vsebine in informacije o ponudbi in možnostih izobraževanja in učenja
(fotografije, multimedijske vsebine ipd.), ter druge pomembne novice o aktualnih dogajanjih in dosežki na
področju izobraževanja odraslih.
Spletno stran bomo obogati z objavo videov, nastalih v okviru projekta EPUO, v katerih so zbrane izjave
pomembnih deležnikov o pridobivanju temeljnih spretnosti in drugih zmožnosti za ranljive ciljne skupine
prebivalstva.
V spletni rubriki Kotiček EPALE bomo redno objavljani zanimive izobraževalne programe za izobraževalce
odraslih, v skladu z dogovorom o sodelovanju z NSS EPALE na CMEPIUS pa bomo redno objavljali tudi
izobraževalno ponudbo, ki jo bodo izvajali za karierni razvoj izobraževalcev odraslih.
Prizadevali si bomo, da bo spletni Pregled IO tudi v bodoče služil kot pomemben vir informacij o
izobraževalni ponudbi za odrasle, pri osveščanju javnosti o možnostih izobraževanja in učenje ter
pomembnosti in nujnosti vseživljenjskega učenja. Skrbeli bomo za stalni stik z mrežo izvajalcev
izobraževanja odraslih ter skozi celo leto evidentirali nove izvajalce izobraževanja odraslih.
Posebno pozornost bomo namenjali promociji Pregleda IO. Poleg rednih objav v slovenskih in angleških
e-Novičkah ter drugih medijih, bomo Pregled IO promovirali še na spletni strani ACS, preko ACS FB strani,
e-platforme EPALE in FB EPALE, na drugih socialnih omrežjih ter na različnih strokovnih srečanjih in
različnih izobraževalnih dogodkih.
Še naprej bomo sodelovali s Statističnim uradom RS pri dopolnjevanju njihovih baz podatkov o izvajalcih,
zlasti neformalnega izobraževanja odraslih, ter pri klasifikaciji izobraževalnih vsebin za odrasle po novi
klasifikaciji KLASIUS-P-16. V skladu z novo klasifikacijo KLASIUS-P-16, ki je stopila v veljavo 1. januarja
2018, bomo ažurirali šifrant javno veljavnih izobraževalnih programov v računalniški aplikaciji ANA za
vnos podatkov.
Redno bomo odgovarjali na vprašanja posameznikov ali ustanov v zvezi z izobraževalno ponudbo za
odrasle ter možnostmi izobraževanja; pri tem se bo nadaljevalo uspešno sodelovanje s središčem za
svetovanje in vrednotenje, zlasti pri informativno-svetovalni dejavnosti.
Za potrebe strokovnega dela ACS in zunanjih izvajalcev bomo pripravljali dodatne poizvedbe, izvoze in
analize podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih in izobraževalnih programih.
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