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1. Uvod 

Nenehne spremembe na vseh področjih človekovega delovanja ustvarjajo nove priložnosti, ki jih lahko izkoristimo 

le, če nenehno skrbimo za razvoj svojega znanja in spretnosti. Učenje kot vseživljenjski proces je edini način, da 

se lahko prilagajamo in uspešno uveljavljamo v visoko konkurenčnem okolju. Priložnosti za izobraževanje in 

usposabljanje so bistvenega pomena tako za gospodarski in družbeni napredek kot za osebno izpolnitev 

posameznika. Pri tem ima pomembno vlogo tudi ustrezno informiranje in svetovanje na področju izobraževanja 

odraslih, ter nenehno širjenje zavesti o potrebnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih ter v vseh življenjskih 

okoliščinah. 

Andragoški center Slovenije redno spremljanja in evidentira izobraževalno ponudbo, namenjeno odraslim, ter 

informira najširšo javnost o možnostih in priložnostih za izobraževanje in usposabljanje preko spletnega portala 

KAM PO ZNANJE - Pregled ponudbe izobraževanja odraslih (Pregled), ki se je uveljavil kot pomemben vir 

strnjenih informacij za izobraževanje in učenje odraslih (http://pregled.acs.si). Poleg številnih informacij o 

organizacijah za izobraževanje odraslih ter izobraževalnih programih, ki jih bodo te organizacije izvedle v 

izbranem šolskem letu, so objavljene še druge pomembne informacije s področja izobraževanja odraslih. Te 

strnjene informacije so pomemben vir tako za najširšo javnost, ki išče informacije o možnostih za nadaljevalno 

izobraževanje ali usposabljanje, kot tudi za strokovno javnost, ki deluje na področju svetovanja in informiranja, 

kadrovskim delavcem in drugim, ki se ukvarjajo z upravljanjem s človeškimi viri, pa tudi politični javnosti pri 

sistemskih in strokovnih odločitvah na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Hkrati pa 

Pregled predstavlja tudi priložnost za dodatno promocijo in večjo prepoznavnost izobraževalne 

organizacije v širšem okolju. 

Spletni Pregled je 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), ter pri analitično-raziskovalni 

dejavnosti na področju raziskovanja izobraževanja odraslih. Predstavlja tudi pomembno podlago pri spremljanju 

in uresničevanju Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (ReNPIO). 

 

Letno poročilo je vsebinsko razdeljeno v dva dela. V prvem delu so predstavljene aktivnosti, ki so bile potrebne za 

pripravo Pregleda ponudba izobraževanja odraslih 2011/2012, promocijske dejavnosti, informacijsko svetovalno 

dejavnost v okviru naloge ter sodelovanje z zunanjimi partnerji. V drugem delu so podrobneje predstavljeni 

rezultati analize podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih ter izobraževalnih programih, zbranih v Pregledu do 

konca leta 2011. Poročilo je dostopno na spletni strani Pregleda ponudbe izobraževanja odraslih 

(http://pregled.acs.si/porocila/), tiskana verzija poročila pa je na voljo v knjižnici Andragoškega centra Slovenije.  

 

  

http://pregled.acs.si/
http://pregled.acs.si/porocila/
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2. Zbiranje in objava podatkov  
 
S prvimi aktivnostmi za pripravo Pregleda ponudbe izobraževanja odraslih za šolsko leto 2011/2012 smo začeli 

spomladi, ko smo izvedli potrebne posodobitve računalniške aplikacije za vnos podatkov preko spletnih obrazcev, 

dodeljevanje novih gesel in uporabniških imen za dostop do spletnih obrazcev, ažurirali šifrante in pripravili 

aplikacijo za vnos novih podatkov. V mesecu maju smo povabili številne izvajalce izobraževanja, da nam 

posredujejo podatke o izobraževalni ponudbi za novo šolsko leto 2011/2012. Vabilo smo poslali preko 

elektronske pošte vsem izvajalcem izobraževanja, ki so v Pregledu objavili izobraževalno ponudbo že preteklo 

šolsko leto, pa tudi številnim drugim izvajalcem izobraževanja, ki smo jih evidentirali skozi celo leto. Obvestilo o 

možnosti objave izobraževalne ponudbe v Pregledu smo objavili tudi v nekaterih tiskanih in elektronskih medijih1. 

Izvajalci izobraževanja so nam lahko podatke o svoji izobraževalni ponudbi posredovali preko elektronskih 

obrazcev (http://pregled.acs.si/prijava/) ali preko klasičnih obrazcev (obrazec Podatki o izvajalcu izobraževanja in 

obrazec Podatki o programu izobraževanja)2. V spletni aplikaciji za vnos podatkov smo omogočili, da so lahko 

izvajalci izobraževanja, ki so objavili svoje izobraževalne programe že v lanskoletnem Pregledu, le posodobili in 

dopolnili svoje podatke z novostmi. V fazi prijave smo izvajalcem izobraževanja nudili stalno strokovno pomoč pri 

izpolnjevanju spletnih ali tiskanih obrazcev. 

Posredovanje podatkov preko spletnih obrazcev so izvajalci izobraževanja zelo dobro sprejeli, saj je kar 97 % 

izvajalcev izobraževanja, ki so objavili svojo izobraževalno ponudbo v Pregledu, izbralo to možnost. Vse prejete 

podatke smo pred končno objavo preverili in po potrebi dopolnili. Prve podatke o izobraževalni ponudbi za šolsko 

leto 2011/2012 smo objavili v začetku junija, kasneje pa smo objave redno dopolnjevali in posodabljali.  

 

3. Promocija Pregleda in informacijsko-svetovalna dejavnost 
 

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih 2011/2012 smo promovirali v različnih tiskanih in elektronskih medijih, 

na različnih izobraževalnih in strokovnih dogodkih na Andragoškem centru Slovenije in po Sloveniji ter na spletnih 

straneh in portalih drugih organizacij. Ob izidu Pregleda smo intenzivno sodelovali s sredstvi javnega obveščanja, 

jih seznanjali z našimi vsebinami in odgovarjali na zastavljena novinarska vprašanja. Pri promociji Pregleda smo 

uporabljali informativno zloženko. 

Pregled smo promovirali v strokovni in v širši javnosti: 

- 5 oglasnih sporočil: Večer – Šolska priloga 25.8. 2011; Delo – priloga ONA 6. 9. 2011; Delo - Borza dela in 

znanja 13. 9. 2011; Dnevnik – priloga Izobraževanje za vse 29. 8. 2011; publikaciji Info ISIO september 2011; 

- 5 člankov: e-Novičke - januar in maj 2011, spomladanska izdaja angleških e-Novičk 2011; Večer – Boben 26. 

7. 2011; Dnevnik – priloga Izobraževanje za vse 29. 8. 2011;  

- 5 spletnih novic: Eurydice novice 16. 1. 2011, 1. 6. 2011, 20. 6. 2011; ACS spletne novice 15. 6. 2011, 

Obvestila CVNOS 7.11. 2011; 

                                                   
1 Glej poglavje 3 Promocija Pregleda in informacijsko-svetovalna dejavnost 
2 Priloga 6.2. in 6.3.  
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- izobraževalni in strokovni dogodki po Sloveniji: 15. andragoški kolokvij 26. maj 2011 Gospodarska zbornica 

Slovenije; dnevi svetovalnih središč september 2011, Letni posvet o izobraževanju odraslih 2011 15. in 16. 

november 2011 Ptuj, slavnostna otvoritev TVU 2011 Žalec 12. maj 2011, razstave ob 15. obletnici TVU: MŠŠ 

(januar 2011), Slovenski šolski muzej (januar 2011), Mestna hiša Ljubljana (maj 2011).  

- Pregled je bil predstavljen v Letopisu izobraževanja odraslih 2011/2012, ki smo ga izdali na Andragoškem 

centru Slovenije. 

Informacija o možnosti predstavitve izobraževalne ponudbe v Pregledu je bila poslana vsem članicam mreže 

nevladnih organizacij in univerz za tretje življenjsko obdobje ter številnim drugim izvajalcem izobraževanja (preko 

500 izvajalcem izobraževanja).  

Povezava na spletno stran Pregleda ter spletna pasica sta redno objavljena na spletni strani Andragoškega 

centra Slovenije, spletne povezave na Pregled pa so objavljene tudi na drugih spletnih straneh (Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, Državni izpitni center, Zavod RS za zaposlovanje 

in drugih ustanov) ter na portalu Mojaizbira.si Centra RS za poklicno izobraževanje, kjer na podlagi sklenjenega 

dogovora periodično zagotavljamo posodobljene podatke iz Pregleda o izobraževalnih programih za odrasle in 

njihovih izvajalcih.  

Tudi letos smo sodelovali s Statističnim uradom RS. Podatki o izvajalcih izobraževanja odraslih so bili uporabljeni 

kot vir pri različnih statističnih raziskavah (ŠOL-NAD, AES, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2011), 

podatki o izobraževalnih programih pa pri klasificiranju izobraževalnih programov za odrasle po KLASIUS-u. 

Letno ažurirani podatki v spletnem Pregledu so nepogrešljiv vir podatkov tudi pri ažuriranju in dopolnjevanju baz 

podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih (npr. 

za centralni register ACS, za Statistični urad RS). Podatki iz Pregleda so bili navedeni pri različnih prestavitvah 

ter strokovnih prispevkih s področja izobraževanja odraslih. 

Prek e-pošte in telefona smo redno odgovarjali na zastavljena vprašanja posameznikov in ustanov v zvezi z 

izobraževanjem odraslih in izobraževalno ponudbo. Vprašanja so se najpogosteje nanašala na možnosti 

sofinanciranja izobraževanja, možnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, prekvalifikacije in 

dokvalifikacije ter ponudbo izobraževanja različnih izvajalcev izobraževanja in izobraževalnih programov. Pri 

svetovalni dejavnosti smo pogosto sodelovali s sodelavci iz središča za svetovanje in vrednotenje. V Pregledu 

smo redno dopolnjevali in posodabljali informacije v rubrikah Koristne informacije in Zanimive spletne povezave. 

Bazo podatkov o izvajalcih izobraževanja in njihovih izobraževalnih programih, zbranih v Pregledu 2011/2012 

bomo  pred koncem šolskega leta arhivirali. 

 

  

http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/izobrazevanje_odraslih/programi/
http://www.ric.si/sporocila/2010091509495334/
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4. Analiza zbranih podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih in izobraževalnih 
programih  

 

V drugem delu poročila predstavljamo rezultate analiziranih podatkov, objavljenih v Pregledu ponudbe 

izobraževanja odraslih do konca leta 2011. Svojo izobraževalno ponudbo je do sedaj predstavilo 259 izvajalcev 

izobraževanja odraslih, in sicer 4.804 izobraževalnih programov, kazalnika se bosta do konca šolskega leta  

še dopolnjevala. Do sedaj beležimo večjo ponudbo izobraževalnih programov v primerjavi s preteklim letom, in 

sicer za 189 izobraževalnih programov. Pričakujemo, da se bo do konca tega šolskega leta povečalo tudi število 

izvajalcev izobraževanja. Pregled ne zajame vseh izvajalcev izobraževanja odraslih v Sloveniji, saj je objava 

prostovoljna. Vendar ocenjujemo, da je zajet velik delež izvajalcev izobraževanja, ki aktivno delujejo na področju 

izobraževanja odraslih. V letošnjem letu beležimo nekoliko več novih izvajalcev izobraževanja (38 izvajalcev, 14,7 

%), ki se v Pregledu do sedaj še niso predstavili, večina izvajalcev (221 izvajalcev, 85,3 %) pa je objavila svojo 

izobraževalno ponudbo že preteklo leto.  

 

Graf 1: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po letih 

 

 

Graf 2: Število izobraževalnih programov za odrasle po letih 
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4.1. Izobraževalna ponudba za odrasle po regijah in občinah  
 

Regionalna razmestitev izvajalcev izobraževanja odraslih ter izobraževalnih programov je tudi v tem šolskem letu  

neenakomerna, kar še vedno predstavlja veliko neenakost v dostopu do izobraževanja odraslih. Opažamo, da se 

izobraževalna ponudba razvija zlasti tam, kjer je povpraševanje po izobraževanju večje. Ključni kazalnik za večje 

povpraševanje po izobraževanju je višja izobrazba prebivalstva. Povprečno število let šolanja je kazalnik, ki nam 

pokaže celovito sliko o izobrazbeni ravni prebivalstva v posamezni regiji. Po podatkih Statističnega urada RS iz 

Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj (2002), so se prebivalci Slovenije, stari 15 let in več, v povprečju 

šolali 10,64 let. Med dvanajstimi slovenskimi regijami so nad tem državnim povprečjem le tri regije, in sicer 

Osrednjeslovenska regija, kot najrazvitejša slovenska regija, kjer so se prebivalci v povprečju šolali 11,27 let, ter 

Gorenjska in Obalno-kraška regija, kjer so se prebivalci v povprečju šolali 10,7 let. Blizu povprečja je tudi 

Podravska regija z 10,6 let šolanja odraslega prebivalstva. Precej pod državnim povprečjem so manj razvite 

regije: Notranjsko-kraška regija (10,29 let), Spodnjeposavsa (10,19 let), JV Slovenija (10,14 let) in Pomurska 

regija (10,02 let šolanja). 

Analiza letošnje izobraževalne ponudbe po regijah je pokazala, da so možnosti za izobraževalne odraslih v 

nekaterih slovenskih regijah se vedno majhne. Najskromnejšo izobraževalno ponudbo tudi letos beležimo v 

Notranjsko–kraški, Spodjeposavski in Zasavski regiji, torej v regijah, kjer je prebivalstvo v povprečju manj 

izobraženo. Izobraževalna ponudba za odrasle je večja predvsem v regijah, kjer je povpraševanje po 

izobraževanju večje. Med te regije se tudi letos uvrščajo Osrednjeslovenska, Gorenjska, Savinjska in Podravska 

regija ter JV Slovenija (graf 3 in 4). 

 

Graf 3: Število izvajalcev izobraževanja po regijah  
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Tabela 1: Število izvajalcev izobraževanja v regijah po letih 

Regija / leto 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Osrednjeslovenska  100 107 109 124 134 140 148 

Podravska  36 44 44 51 48 44 41 

Gorenjska  36 38 39 34 35 40 35 

Savinjska  25 28 26 29 25 26 27 

Jugovzhodna Slovenija 15 17 14 14 14 13 9 

Pomurska  12 12 8 10 10 11 13 

Obalno-kraška  9 11 7 9 14 13 13 

Goriška  8 7 9 13 14 13 12 

Koroška  7 7 7 8 9 9 8 

Spodnjeposavska  5 5 5 4 6 7 7 

Notranjsko-kraška  3 3 4 5 6 7 7 

Zasavska  3 3 3 3 4 3 3 

Skupaj 259 282 275 304 319 326 323 

 

 

Graf 4: Število izobraževalnih programov po regijah 

 

 

 

 

 

 

 

 

1741,0 

600,0 
532,0 506,0 487,0 

222,0 213,0 191,0 
131,0 88,0 62,0 31,0 

,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2000,0

Š
te

vi
lo

 iz
ob

ra
že

va
ln

ih
 p

ro
gr

am
ov

 

Regija 



15 

Tabela 2: Število izobraževalnih programov v regijah po letih 

Regija / leto 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Osrednjeslovenska  1.741 1.690 1.678 2.177 2.547 2.622 2.623 

Jugovzhodna Slovenija 600 583 565 517 581 531 486 

Gorenjska 506 515 496 493 560 614 552 

Podravska  487 509 518 644 618 683 593 

Savinjska 532 431 481 480 505 550 540 

Goriška  213 218 165 249 222 232 195 

Obalno-kraška  191 198 175 185 134 220 241 

Pomurska  222 176 166 217 303 221 218 

Koroška 131 130 125 129 233 252 200 

Spodnjeposavska  88 81 65 31 111 113 93 

Notranjsko-kraška 62 64 65 108 135 111 98 

Zasavska 31 20 91 91 97 93 89 

Skupaj 4.804 4.615 4.590 5.321 6.046 6.242 5.928 

 

 

Pri ocenah izobraževalne ponudbe v regiji je potrebno poleg razvitosti regije in izobraženosti njenih prebivalcev, 

upoštevati tudi število odraslih prebivalcev v regiji in velikost regije. Analiza števila odraslih prebivalcev ter števila 

izvajalcev izobraževanja oziroma izobraževalnih programov na ravni države in v posamezni regiji je pokazala na 

razlike v dostopnosti izobraževanja med regijami.  

V Sloveniji pride v povprečju 6.797 odraslih na enega izvajalca izobraževanja in 366 odraslih prebivalcev na 

izobraževalni program. Teh dveh povprečji ne presegata le dve regiji, in sicer Osrednjeslovenska in Gorenjska 

regija. V vseh ostalih regijah je povprečno število odraslih na izvajalca izobraževanja oziroma na izobraževalni 

program nad državnima povprečjema. Izjema je Jugovzhodna Slovenija, kjer je izobraževalna ponudba za 

odrasle velika. V primerjavi z drugimi regijami pride v tej regiji najmanj odraslih prebivalcev na en izobraževalni 

program. Rezultati analize so ponovno pokazali, da je dostopnost izobraževanja najslabša v Notranjsko-kraški, 

Zasavski, Spodnjeposavski regiji, v slabem položaju pa sta tudi Goriška in Obalno-kraška regija (tabeli 3 in 4). 
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Tabela 3: Število odraslih prebivalcev na izvajalca izobraževanja po regijah  

Regija 
Prebivalci, stari 
15 let in več3 

Izvajalci 
izobraževanja 

Število 
prebivalcev na 
izvajalca 
izobraževanja 

Osrednjeslovenska 454.623 100 4.546 

Gorenjska 172.566 36 4.794 

Podravska 280.646 36 7.796 

Jugovzhodna Slovenija 121.083 15 8.072 

Pomurska 103.597 12 8.633 

Koroška 62.223 7 8.889 

Savinjska 222.235 25 8.889 

Obalno-kraška 96.963 9 10.774 

Spodnjeposavska 60.331 5 12.066 

Zasavska 38.447 3 12.816 

Goriška 102.638 8 12.830 

Notranjsko-kraška 44.996 3 14.999 

SLOVENIJA 1.760.348 259 6.797 

 

 

Graf 5: Število odraslih prebivalcev na izvajalca v regijah po letih 

 

 

 

 

 

                                                   
3 Vir Statistični urad RS: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno 1.7.2011 
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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 odraslih 
prebivalcev na 
izobraževalni 
program 

Jugovzhodna Slovenija 121.083 600 202 

Osrednjeslovenska 454.623 1.741 261 

Gorenjska 172.566 506 341 

Savinjska 222.235 532 418 

Pomurska 103.597 222 467 

Koroška 62.223 131 475 

Goriška 102.638 213 482 

Obalno-kraška 96.963 191 508 

Podravska 280.646 487 576 

Spodnjeposavska 60.331 88 686 

Notranjsko-kraška 44.996 62 726 

Zasavska 38.447 31 1.240 

SLOVENIJA 1.760.348 4.804 366 

 

 

Graf 6: Število odraslih na izobraževalni program v regijah po letih 

 

 

 

Občina kot lokalna skupnost je zavezana k načrtovanju izobraževanja, vendar se to načrtovanje navadno 

osredotoča le na zakonske opredelitve. To pomeni, da občine običajno zagotavljajo sredstva za izobraževanje 

odraslih v osnovnih šolah, le redke pa so občine, ki iz svojega proračuna namenjajo sredstva tudi za druge oblike 

,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2000,0

2009 - Število odraslih na izobraževalni program 2010 - Število odraslih na izobraževalni program

2011 - Število odraslih na izobraževalni program



18 

izobraževanja odraslih. Spodbujanje lokalnih skupnosti k načrtovanju razvoja in vlaganj v izobraževanje in 

usposabljanje bo zato v prihodnje morala biti prioriteta. 

Razlike v izobraževalni ponudbi za odrasle v posameznih občinah se kažejo tudi v tem opazovanem šolskem 

letu. Izvajalce izobraževanja odraslih beležimo v 54 občinah od 210 slovenskih občin4. Večjo izobraževalno 

ponudbo za odrasle imajo zlasti nekatere večje in razvitejše občine (ljubljanska, mariborska občina), v ostalih 

evidentiranjih občinah je izobraževalna ponudba veliko manjša (tabela 6). Večina občin ima evidentiranega le po 

enega izvajalca izobraževanja (tabeli 5). 

 

Tabela 5: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po občinah  

Občina  Število izvajalcev izobraževanja 

Ljubljana  95 

Maribor  25 

Kranj 15 

Novo mesto, Celje po 11 

Škofja Loka  7 

Murska Sobota, Ptuj  po 6 

Jesenice, Velenje po 5 

Ravne na Koroškem   4 

Brežice, Šentjur, Radovljica, Postojna, Nova Gorica, Koper, Izola  po 3 

Ajdovščina, Tržič, Trbovlje, Slovenj Gradec, Sežana, Rogaška Slatina, 
Litija, Krško, Kočevje, Idrija, Domžale, Bled  po 2 

Črnomelj, Gornja Radgona, Kamnik, Laško, Laško, Lenart, Lendava, 
Ljutomer, Moravske Toplice, Naklo, Šenčur, Muta, Ormož, Piran, Radenci, 
Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šempeter - 
Vrtojba, Šmarje pri Jelšah, Trebnje, Velika Polana, Zagorje ob Savi, Žalec  po 1 

 

 

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

Regija/občina Število izvajalcev izobraževanja Število izobraževalnih programov 

Osrednjeslovenska regija  100 1.741 

Ljubljana 95 1.674 

Litija  2 24 

Kamnik  1 10 

Domžale  2 33 

Podravska regija 36 487 

Maribor  25 290 

Ptuj  6 77 

Ormož  1 45 

Slovenska Bistrica  1 39 

Lenart  1 31 

Selnica ob Dravi  1 4 

Ruše  1 1 

                                                   
4 Vir SURS 
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Gorenjska regija  36 506 

Kranj 15 232 

Škofja Loka 7 87 

Jesenice  5 67 

Radovljica 3 59 

Tržič  2 34 

Bled 2 14 

Naklo 1 12 

Šenčur 1 1 

Savinjska regija  25 532 

Velenje  5 173 

Celje  11 126 

Žalec 1 80 

Šentjur  3 65 

Slovenske Konjice  1 55 

Šmarje pri Jelšah 1 23 

Rogaška Slatina  2 7 

Laško  1 3 

Jugovzhodna Slovenija  15 600 

Črnomelj  1 257 

Novo mesto  11 247 

Trebnje  1 63 

Kočevje  2 33 

Pomurska regija  12 222 

Murska Sobota 6 123 

Lendava  1 50 

Ljutomer  1 22 

Gornja Radgona 1 19 

Moravske Toplice 1 3 

Radenci  1 3 

Velika Polana 1 2 

Obalno-kraška regija  9 191 

Koper 3 115 

Sežana  2 60 

Izola 3 10 

Piran  1 6 

Goriška regija 8 213 

Nova Gorica  3 72 

Šempeter - Vrtojba  1 55 

Ajdovščina  2 47 

Idrija  2 39 

Koroška regija  7 131 

Ravne na Koroškem  4 66 
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Slovenj Gradec  2 63 

Muta  1 2 

Spodnjeposavska regija  5 88 

Krško  2 55 

Brežice  3 33 

Notranjsko-kraška regija  3 62 

Postojna   3  62 

Zasavska regija  3 31 

Trbovlje 2 25 

Zagorje ob Savi  1 6 

SKUPAJ 259 4.804 

 

 

4.2. Vrste organizacij za izobraževanje odraslih 
 

Izobraževanje odraslih v Sloveniji poteka v raznovrstnih organizacijah. Med temi so izobraževalne organizacije in 

tudi druge organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih le kot dopolnilno dejavnost (društva in zveze društev, 

zavodi, muzeji, galerije, knjižnice, inštituti, zbornice in druge ustanove) (tabela 7). Pestra izobraževalna dejavnost 

poteka tudi v avto šolah, vendar njihovo izobraževalno ponudbo ne predstavljamo v Pregled.  

Največji del izobraževanja odraslih v Sloveniji poteka v ljudskih univerzah, srednjih šolah, ki poleg mladine 

izobražujejo odrasle, ter v zasebnih ustanovah in šolah za izobraževanje odraslih. Zasebne izobraževalne 

organizacije in šole izvajajo predvsem neformalna izobraževanja (tuji jeziki, računalniška izobraževanja idr.), 

lahko pa izvajajo tudi formalna izobraževana. Pomemben del izobraževanja za odrasle poteka tudi srednjih šolah 

in njihovih enotah za izobraževanje odraslih. V zadnjih letih se ustanavljajo številni šolski centri, ki imajo lahko 

več notranjih organizacijskih enot (srednje šole, višje strokovne šole, dijaški dom), lahko pa imajo tudi 

organizacijsko enoto za izobraževanje odraslih ali medpodjetniški izobraževalni center. Srednje šole, ki poleg 

mladine izobražujejo tudi odrasle, izvajajo v večji meri programe formalna izobraževanja, v svoji ponudbi pa imajo 

tudi izobraževalne programe neformalna izobraževanja in izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne 

kvalifikacije (tabela 8).  

Izobraževalna ponudba ljudskih univerz je zelo raznolika. Večino te ponudbe predstavljajo izobraževalni programi 

neformalnega izobraževanja za poklicno delo ali za splošno izobraževanje, ponujajo pa tudi formalna 

izobraževanja, tako izobraževalne programe za pridobitev srednješolske in višješolske izobrazbe kot 

visokošolske izobrazbe, ter izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.  

Javne in zasebne višje strokovne šole izvajajo višješolske izobraževalne programe, ko so zasnovani kot posebna 

oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno naravnani. Po tem se razlikujejo od visokošolskega 

študija. Višje strokovne šole so lahko notranja organizacijska enota šolskega centra, višješolsko izobraževanje pa 

je mogoče tudi v zasebnih šolah, če izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnoveljavnega programa. 
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Zelo pomembno vlogo pri izobraževanju odraslih, zlasti pri izvajanju neformalnega izobraževanja, imajo druge 

organizacije: društva, zveze društev, zasebni neprofitni zavodi, knjižnice, muzeji, galerije, inštituti, zbornice in 

drugi. Bogato ponudbo izobraževanja za starejše nudijo univerze za tretje življenjsko obdobje, ki običajno delujejo 

v okviru društev in zveze društev, splošnih knjižnic ali ljudskih univerz. Izobraževanje odraslih poteka tudi v 

samostojnih izobraževalnih centrih in službah za izobraževanje v podjetjih. To so predvsem interna usposabljanja 

in spopolnjevanja za zaposlene v podjetjih.  

 

Tabela 7: Število izvajalcev izobraževanja in izobraževalnih programov po vrsti ustanove 

Vrsta ustanove 
Izvajalci 
izobraževanja 

Izobraževalni 
programi 

Zasebna organizacija, zasebna šola  68 1.483 

Srednja šola  63 410 

Ljudska univerza 30 1.691 

Višja strokovna šola  27 75 

Enota za odrasle pri srednji šoli 15 288 

Društvo, zveza društev  7 26 

Zavod 7 70 

Univerza za tretje življenjsko obdobje 6 147 

Fakulteta, umetniška akademija  5 46 

Inštitut  4 132 

Samostojni izobraževalni center v 
podjetju  

4 124 

Visoka strokovna šola 4 10 

Knjižnica-splošna  4 30 

Javni zavod  3 150 

Razvojna agencija  3 39 

Služba za izobraževanje v podjetju  3 37 

Zbornica, združenje 3 31 

Muzej, galerija  1 6 

Posebni izobraževalni center  1 2 

Sklad, fundacija  1 7 
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Tabela 8: Število izobraževalnih programov po vrsti izobraževalnega programa in vrsti ustanove 

Vrsta ustanove Vrsta izobraževalnih programov Število izobraževalnih 
programov 

Društvo, zveza društev Dopolnilno izobraževanje 26 

Enota za odrasle pri 
srednji šoli 
  
  
  
  
  

Dopolnilno izobraževanje 93 

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno 
izobraževanje 

82 

Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje 65 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 42 

Tretja raven: Nižje poklicno in podobno izobraževanje 4 

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in 
podobno izobraževanje 

2 

Fakulteta, umetniška 
akademija 
  
  
  

Dopolnilno izobraževanje 36 

Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in 
podobno izobraževanje 

7 

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in 
podobno izobraževanje 

2 

Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in 
podobno izobraževanje 

1 

Inštitut Dopolnilno izobraževanje 132 

Javni zavod 
  
  
  
  

Dopolnilno izobraževanje 114 

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno 
izobraževanje 

23 

Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje 10 

Druga raven: Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje 2 

Prva raven: Osnovnošolsko izobraževanje nižje 
stopnje/nedokončana osnovnošolska izobrazba 

1 

Knjižnica-splošna Dopolnilno izobraževanje 30 

Ljudska univerza 
  
  
  
  
  
  

Dopolnilno izobraževanje 1.436 

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno 
izobraževanje 

96 

Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje 56 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 54 

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in 
podobno izobraževanje 

23 

Druga raven: Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje 21 

Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in 
podobno izobraževanje 

5 

Muzej, galerija Dopolnilno izobraževanje 6 

Posebni izobraževalni 
center 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2 

Razvojna agencija Dopolnilno izobraževanje 39 

Samostojni izobraževalni 
center v podjetju 
  

Dopolnilno izobraževanje 121 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 3 

Sklad, fundacija Dopolnilno izobraževanje 7 

Služba za izobraževanje v 
podjetju 

Dopolnilno izobraževanje 37 

Srednja šola 
  
  
  
  

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno 
izobraževanje 

182 

Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje 115 
Dopolnilno izobraževanje 93 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 10 
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Tretja raven: Nižje poklicno in podobno izobraževanje 10 

Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 

Dopolnilno izobraževanje 147 

Visoka strokovna šola 
  
  

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in 
podobno izobraževanje 

6 

Dopolnilno izobraževanje 2 

Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in 
podobno izobraževanje 

2 

Višja strokovna šola Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in 
podobno izobraževanje 

75 

Zasebna organizacija, 
zasebna šola 
  
  
  
  
  

Dopolnilno izobraževanje 1380 

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno 
izobraževanje 

41 

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in 
podobno izobraževanje 

26 

Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje 19 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 16 

Tretja raven: Nižje poklicno in podobno izobraževanje 1 

Zavod 
  

Dopolnilno izobraževanje 66 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 4 

Zbornica, združenje 
  
  
  

Dopolnilno izobraževanje 21 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 4 

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in 
podobno izobraževanje 

4 

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno 
izobraževanje 

2 

 

 

4.3. Izobraževalna ponudba za odrasle po ciljnih skupinah  
 

Izvajalci izobraževanja so pri posameznem izobraževalnem programu navajali tudi podatek, katerim ciljnim 

skupinam je izobraževalni program namenjen5. Rezultati analize podatkov so pokazali, da je izobraževalna 

ponudba namenjena različnim ciljnim skupinam, večina izobraževalnih programov, tako s področja formalnega 

kot neformalnega izobraževanja, pa je namenjena najširši javnosti. To ciljno skupino (vsi odrasli) so izvajalci 

izobraževanj navedli pri 71 % izobraževalnih programov. Starejšim odraslim in upokojencem skupaj je namenjeno 

19 % izobraževalne ponudbe. To so predvsem izobraževalni programi splošnega neformalnega izobraževanja, 

kot so tečaji tujih jezikov, ročnih spretnosti, računalništva, študijski krožki. Enak odstotek izobraževalne ponudbe 

je namenjen tudi brezposelnim osebam, zlasti izobraževalni programi neformalnega izobraževanja (učenje tujih 

jezikov, računalniški tečaji, tečaji s področja iskanja zaposlitve in večje zaposljivosti, komunikacijski treningi), v 

manjšem obsegu pa tudi izobraževalni programi formalnega izobraževanja ter izobraževalni programi za 

pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Sledi izobraževalna ponudba za podjetnike (18 %). Te ciljni skupini so 

namenjeni predvsem neformalni izobraževalni programi s področja poslovodenja in upravljanja, komunikacijskih 

spretnosti in znanj, računalništva, upravljanja kadrov ter tujih jezikov.  

                                                   
5 Šifrant ciljnih skupin: vsi odrasli, starejši odrasli, upokojenci, brezposelni, podjetniki, strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, 
vodstveni…), starši, osebe s posebnimi potrebami) ter drugi 
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Manjši delež izobraževalnih programov je namenjen drugim ciljnim skupinam, kot so strokovnjaki (pedagogi, 

andragogi, vodilni, vodstveni in drugim strokovnjaki) (10 %), starši (9 %), osebe s posebnimi potrebami (6 %). 

Dobrih 10 % izvajalcev izobraževanja se je opredelilo za kategorijo druge ciljne skupine, kjer so najpogosteje 

navajali zaposlene (v različnih dejavnostih), Rome, tujce in študente.  

 

4.4. Izobraževalna ponudba po vrstah izobraževanja in vsebinskih področjih  
 

Izobraževalne programe smo razvrstili tudi po Klasifikacijskem sistem izobraževanja in usposabljanja 

(KLASIUS)6, in sicer smo po dveh podsistemih:  

- Klasifikaciji vrst aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-SRV) in  

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

Pri klasifikaciji KLASIUS-SRV smo izobraževalne programe razvrstili v tri segmente: 

- formalno izobraževanje (po posameznih ravneh izobraževanja), 

- certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij,  

- neformalno (dopolnilno) izobraževanje. 

Pri razvrščanju izobraževalnih programov po vsebinskih področjih klasifikacije KLASIUS-P pa smo izobraževalne 

programe razporedili v 27 ožjih vsebinskih področij (tabela 10), znotraj njih pa v 88 podrobnih področij7.  

 

Rezultati analize so pokazali (tabela 9), da je tudi letos največji del izobraževalne ponudbe namenjen 

neformalnemu izobraževanju odraslih, in sicer za splošne potrebe in prosti čas ter usposabljanju in 

spopolnjevanju za potrebe dela (79 %). Ločevanje neformalnega izobraževanja za splošne potrebe ter za potrebe 

poklicnega dela je zelo težko ali celo nemogoče, zato to vrsto izobraževanja prikazujemo kot skupni kazalec. Pri 

tovrstni izobraževalni ponudbi tudi letos predvsem prevladujejo programi učenja tujih jezikov, kjer izstopajo 

izobraževalni programi angleškega in nemškega jezika. Izobraževalne programe neformalnega izobraževanja je v 

svoji ponudbi navedlo 152 izvajalcev izobraževanja. 

Manjša je izobraževalna ponudba formalnega izobraževanja odraslih (18 %), prevladujejo izobraževalni programi 

namenjeni pridobitvi srednje tehniške, strokovne ter splošne izobrazbe (48 %) (npr. ekonomski tehnik, predšolska 

vzgoja, strojni tehnik, elektrotehnik, zdravstvena nega). V ponudbi za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (31 

%) je največ izobraževalnih programov trgovec, administrator, gastronomske in hotelske storitve. Sledi ponudba 

visokošolskega izobraževanja prve stopnje (16 %), in sicer višješolskega strokovnega izobraževanja, zlasti 

izobraževalna programa ekonomist in poslovni sekretar. Ponudba drugih izobraževalnih programov formalnega 

izobraževanja je manjša (tabela 10). V letošnji izobraževalni ponudbi je izobraževalne programe formalnega 

izobraževanja navedlo 288 izvajalcev izobraževanja.  

                                                   
6 Priloga 6.4. 
7 Priloga 6.5. 
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Slabe tri odstotke celotne izobraževalne ponudbe je namenjene pripravam na preverjanje in potrjevanje 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Tovrstna izobraževanja letos ponuja 38 izvajalcev izobraževanja. 

 

Tabela 9: Število izobraževalnih programov in izvajalcev izobraževanja po vrsti izobraževanja  

Vrste izobraževanja Število 
izobraževalnih 
programov 

Število izvajalcev 
izobraževanja 

Neformalno izobraževanje  3.783 152 

Formalno izobraževanje 887 288 

Priprave na preverjanje in potrjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 

134 38 

 

 

Tabela 10: Število izobraževalnih programov formalnega izobraževanja 

Formalno izobraževanje  

Število 
izobraževalnih 

programov 

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno 
izobraževanje  425 

Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje  271 

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in 
podobno izobraževanje  138 

Druga raven: Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje  23 

Tretja raven: Nižje poklicno in podobno izobraževanje 15 

Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in 
podobno izobraževanje  14 

Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in 
podobno izobraževanje  1 

 

 

Tudi letošnja izobraževalna ponudba je vsebinsko zelo raznolika (tabela 10; glej tudi Priloga 6.1.: Število 

izobraževalnih programov po širših in ožjih vsebinskih področjih KLASIUS-P). Analiza podatkov je pokazala, da je 

največja ponudba izobraževanj z vsebinskega področja humanistika (27 %). To področje zajame vsebine iz tujih 

jezikov, religije, verstev, slovenskega jezika, zgodovine in arheologije, filozofije in druge vsebine. Tudi v letošnjem 

šolskem letu znotraj tega vsebinskega področja izrazito izstopa področje tuji jeziki (26 %), zlasti izobraževalni 

programi angleškega, nemškega in italijanskega jezika. Vsako leto večja pa je tudi izobraževalna ponudba drugih 

tujih jezikov (španščine, ruščine, grščine …). V pestri ponudbi računalniških vsebin (12 %) prevladujejo vsebine 

uporabnega računalništva, uporabe računalniških preglednic, interneta in računalniških omrežij, urejevalnikov 

besedil. Sledi vsebinsko raznoliko področje poslovne in upravne vede (12 %), kjer prevladujejo vsebine 

poslovodenje in upravljanje, upravljanje kadrov, prodaja na debelo in drobno, tajniško in administrativno delo, 

knjigovodstvo in računovodstvo in druge vsebine. Vsebinsko raznovrstna je ponudba za osebni razvoj (11,5 %), 

kjer so zajete vsebine iz temeljih komunikacijskih spretnosti in znanj, osebnostnega razvoja, medosebnih in 
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socialnih odnosov, zdravstva, razvoja kariere in iskanja zaposlitve in druge vsebine. Med temi vsebinami 

prevladujejo teme iz temeljnih komunikacijskih spretnosti in znanj ter osebnostnega razvoja.  

Izobraževalna ponudba zajema tudi druge vsebine, ki pa so nekoliko slabše zastopane, in sicer tehnika 

(strojništvo in obdelava kovin), umetnost (tkanje, pletenje, šiviljstvo, krojaštvo in slikarstvo), izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev, osebne storitve (hotelirstvo in gostinstvo), transportne storitve (upravljanje viličarjev, 

dvigal, žerjavov) in opismenjevanje (funkcionalno opismenjevanje). Letos je nekoliko manj vsebin s področja 

naravoslovja, kot so matematika in statistika, fizika in kemijske vede, vede o živi naravi in veterinarstvo. 

 

Tabela 11: Število izobraževalnih programov po širših vsebinskih področjih KLASIUS-P8 

Vsebinsko področje Število izobraževalnih programov 

humanistika (tuji jeziki, slovenščina, 
religija ...)  1.291 

računalništvo  589 

poslovne in upravne vede  576 

osebnostni razvoj (komunikacija, 
zaposlitev, zdravje ...)  555 

tehnika (strojništvo, elektrotehnika, 
motorna vozila ...)  287 

umetnost  234 

izobraževalne vede in izobraževanje 
učiteljev  198 

osebne storitve (gostinstvo, šport, 
turizem, frizerstvo ...)  184 

opismenjevanje (branje, pisanje, 
računanje)  141 

transportne storitve 120 

splošne izobraževalne aktivnosti  97 

zdravstvo  91 

proizvodne tehnologije (živilska, 
tekstilna, lesarska ...)  75 

družbene vede (psihologija, sociologija, 
ekonomija ...)  73 

kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo  73 

arhitektura, urbanizem in gradbeništvo 71 

varstvo okolja  40 

varovanje  38 

socialno delo  33 

novinarstvo in obveščanje  16 

matematika in statistika  8 

fizikalne in kemijske vede  7 

pravne vede  3 

vede o živi naravi  2 

naravoslovje  1 

veterinarstvo  1 

 

 

                                                   
8 Glej tudi Priloga 6.1.: Tabela: Število izobraževalnih programov po širših in ožjih vsebinskih področjih KLASIUS-P  
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4.5. Ponudba javno veljavnih izobraževalnih programov in izobraževalnih 
programov brez javne veljavnosti 
 

V skladu s 34. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)9 morajo biti vsi 

izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pred začetkom opravljanja dejavnosti vpisani v razvid 

izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. Javno 

veljavni izobraževalni programi omogočajo pridobitev javno veljavne izobrazbe, poklicne kvalifikacije in javne 

veljavne listine.  

Izobraževalni programi brez javne veljave ne omogočajo pridobitev javno veljavne izobrazbe, poklicne 

kvalifikacije in javne veljavne listine. Ti programi so raznovrstni, od programov usposabljanja in spopolnjevanja za 

delo do programov splošnega neformalnega izobraževanja, to je izobraževalnih programov za splošne potrebe in 

prosti čas. 

 

Večji del letošnje izobraževalne ponudbe za odrasle predstavljajo izobraževalni programi brez javne veljave 

(3.267 ali 68 %). Te je v svoji izobraževalni ponudbi navedlo 151 izvajalcev izobraževanja, največ zasebnih 

izobraževalnih ustanov in ljudskih univerz. Kar 96 % vseh izobraževalnih programov brez javne veljavnosti je 

namenjenih neformalnemu izobraževanju odraslih, manjši delež pa pripravam na preverjanje in potrjevanje 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij (4 %). Izobraževalni programi brez javne veljavnosti trajajo različno dolgo, 

običajno od nekaj ur pa tudi več sto ur. Izobraževalne programe izvajajo v obliki tečajev, seminarjev, predavanj, 

študijskih krožkov, srečanj, ekskurzij ali drugih načinih izpeljave programa. Namenjeni so različnim ciljnim 

skupinam, tako tistim, ki se usposabljajo za potrebe opravljanja poklicnega dela, kot tistim, ki se želijo 

izobraževati in učiti za splošne potrebe.  

Javno veljavne izobraževalne programe (1.537 ali 32 %) je v svoji ponudbi navedlo 158 izvajalcev izobraževanja 

odraslih. Ti izobraževalni programi omogočajo pridobitev javno veljavne stopnje izobrazbe ali poklicne 

kvalifikacije in s tem javno veljavne listine. Največjo ponudbo javno veljavnih izobraževalnih programov imajo 

ljudske univerze, zasebne organizacije in zasebne šole in srednje šole skupaj z enotami za izobraževanje 

odraslih. Več kot polovica javno veljavnih izobraževalnih programov je namenjena pridobitvi višje stopnje 

formalne izobrazbe odraslih, 42 % javno veljavnih izobraževalnih programov pa je namenjena neformalnemu 

izobraževanju odraslih, zlasti učenju tujih jezikov, računalniškemu opismenjevanju odraslih, zviševanju ravni 

pismenosti odraslih.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
9 Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08 
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Tabela 12: Število izobraževalnih programov po javni veljavnosti 

Javna veljavnost / vrsta izobraževalnega programa Število izobraževalnih programov 

Izobraževalni programi brez javne veljavnosti 

     Neformalno izobraževanje  3.133 

     Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)  134 

Javno veljavni izobraževalni programi  

    Neformalno izobraževanje  650 

    Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter 
    splošno izobraževanje  425 

    Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje  
271 

    Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje  138 

    Druga raven: Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje  23 

    Tretja raven: Nižje poklicno in podobno izobraževanje 15 

    Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje  14 

    Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in  
    podobno izobraževanje  1 
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5. Povzetek poročila in načrti za nadaljnje delo 
 

Nekaj najpomembnejših ugotovitev iz analize izobraževalne ponudbe za odrasle za šolsko leto 2011/2012 

povzemamo v kratkem povzetku. 

V analizo smo zajeli izvajalce izobraževanja odraslih in njihove izobraževalne programe, predstavljene v Pregledu 

ponudbe izobraževanja odraslih do konca leta 2011, in sicer 259 izvajalcev izobraževanja odraslih ter 4.804 

izobraževalnih programov (podatek v času priprave poročila, sicer se kazalniki tekom šolskega leta še 

dopolnjujejo). V Pregledu niso zajeti vsi izvajalci izobraževanja odraslih v Sloveniji, vendar je zbrana velika 

večina, ki aktivno deluje na področju izobraževanja odraslih. Izvzeta je tudi izobraževalna ponudba avtošol, ki jo v 

Pregledu ne predstavljamo. 

Analiza izobraževalne ponudbe je pokazala, da so možnosti za izobraževanje odraslih v Sloveniji tudi v tem letu 

velike, vendar ponovno ugotavljamo, da je izobraževalna ponudba po državi zelo neenakomerno razporejena. 

Ugotavljamo, da je izobraževalna ponudba velika predvsem v tistih regijah, kjer je raven izobraženosti odraslega 

prebivalstva višja, s tem pa tudi večje povpraševanje po izobraževanju. Med takšne regije se uvrščajo 

Osrednjeslovenska, Gorenjska in Podravska regija in JV Slovenija. Najskromnejšo izobraževalno ponudbo tudi 

letos beležimo v Notranjsko–kraški, Spodjeposavski in Zasavski regiji. Izobraževalna ponudba se v teh regijah že 

vrsto let ni bistveno povečala. Poleg regionalnih razlik opažamo velike razlike v obsegu izobraževalne ponudbe 

za odrasle tudi med občinami. V letošnji izobraževalni ponudbi beležimo izvajalce izobraževanja iz 54 slovenskih 

občin, med temi pa tradicionalno izstopa ljubljanska občina z največjo izobraževalno ponudbo za odrasle. Že 

vrsto let opažamo, da velika večina od 210. občin po Sloveniji nima v Pregledu evidentiranega nobenega 

izvajalca izobraževanja odraslih. Izobraževanje odraslih poteka v raznovrstnih organizacijah, v izobraževalnih 

organizacijah in drugih organizacijah, kot so društva in zveze društev, zavodi, muzeji, galerije, knjižnice, inštituti, 

zbornice in druge ustanove, ki izvajajo neformalna izobraževanja. Med izvajalci izobraževanja odraslih 

prevladujejo zasebne organizacije in zasebne šole, ki imajo najbogatejšo izobraževalno ponudbo, sledijo srednje 

šole, ki poleg mladine izobražujejo tudi odrasle, enote za izobraževanje odraslih pri srednjih šolah ter ljudske 

univerze. Te ustanove izvajajo tako formalne kot neformalne izobraževalne programe za odrasle. Izobraževalni 

programi neformalnega izobraževanja tudi letos predstavljajo večino izobraževalne ponudbe za odrasle (80 %), 

prevladujejo pa zlasti programi za učenje tujih jezikov. V ponudbi  formalnega izobraževanja je največ 

izobraževalnih programov srednjega tehniškega, strokovnega in splošnega izobraževanja (ekonomski tehnik, 

predšolska vzgoja, strojni tehnik) ter programov srednjega poklicnega izobraževanja (trgovec, administrator, 

gastronomske in hotelske storitve). Vsebinska področja v letošnji izobraževalni ponudbi ostajajo približno enaka 

kot pretekla leta. Ponudba izobraževanja je zelo velika s področja tujih jezikov, predvsem angleškega, nemškega 

in italijanskega jezika, po katerih je največje povpraševanje, sledi ponudba izobraževanj temeljnih 

komunikacijskih spretnosti, osebnostnega razvoja, poslovnih in upravnih ved ter računalništva. Izobraževalni 

programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam, tako tistim, ki se usposabljajo in spopolnjujejo za potrebe 

poklicnega dela, kot tistim za splošne potrebe in prosti čas. Velik del izobraževalne ponudbe je namenjen 

starejšim, podjetnikom in brezposelnim, večina izobraževalnih programov pa je namenjena širši javnosti.  
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Načrti za nadaljene delo na nalogi:  

Tudi v Pregledu izobraževanja odraslih 2012/2013 bomo zagotavljali čim bolj popolno in aktualno izobraževano 

ponudbo za odrasle. Ohranjali bomo reden stik z mrežo izvajalcev izobraževanja odraslih. Okrepili bomo 

sodelovanje z izvajalci izobraževanja odraslih, ki se v Pregledu še niso predstavili, zlasti z izvajalci neformalnega 

izobraževanja (nevladne organizacije, knjižnice, muzeji in drugi izvajalci). Redno bomo spremljali izobraževalno 

ponudbo v tistih regijah, ki imajo v Pregledu predstavljeno manjšo izobraževano ponudbo za odrasle. K 

predstavitvi izobraževalne ponudbe bomo povabili nove izvajalce izobraževanj. 

Izpeljali bomo manjše posodobitve računalniške aplikacije za vnos in evidentiranje podatkov ANA (dogovori z 

izvajalcem, ISA.IT, v tem trenutku že potekajo) in pripravili aplikacijo za vnos novih podatkov. V pomladnem času 

bomo ponovno izpeljali postopek zbiranja podatkov o izvajalcih in programih izobraževanja, sledile bodo spletne 

objave podatkov, promocija Pregleda ter priprava analize podatkov in poročila. 

Analiza podatkov bo zaradi izpeljanih razvojnih korakov v aplikaciji za evidentianje podatkov zdaj bistveno 

olajšana. Racionalizirali bo tudi poročilo, razdelili ga bomo v del, ki je iz leta v leto relativno stalen, in analitični 

del, ki je odvisen od podatkov za posamezno leto.  

Pregled bomo promovirali v času zbiranja podatkov in v času vpisov odraslih v izobraževanja. Pregled bomo tudi 

promovirali na različnih strokovnih dogodkih pri najširši in strokovni javnosti.  

Dokončana bo lani načrtovana nadgradnja in posodobitev spletne strani Pregleda (objava okna Pregled v 

številkah in druge, uporabnikom zanimive in prijaznejše rešitve). Kratke in zanimive informacije v zvezi z 

izobraževalno ponudbo bomo objavljali tudi na Facebooku Andragoškega centra Slovenije. 

Tudi naprej bomo veliko pozornost namenjali informativno svetovalno dejavnostjo v okviru naloge, sodelovali 

bomo tudi s sodelavci iz središča za svetovanje in vrednotenje.  

Sodelovali bomo z zunanjimi partnerji. Periodično bomo zagotavljali podatke iz Pregleda o izobraževalnih 

programih za odrasle in njihovih izvajalcih za potrebe spletnega portala 'Mojaizbira.si' Centra RS za poklicno 

izobraževanje. Še naprej bomo sodelovali s Statističnim uradom RS in drugimi ustanovami, ki potrebujejo  

podatke o izvajalcih izobraževanja odraslih in njihovi izobraževalni ponudbi.  

Zbrane podatke bomo uporabljali pri ažuriranju in dopolnjevanju podatkovnih baz o izvajalcih izobraževanja in o 

izobraževalnih programih za odrasle. Vodili bomo arhiv podatkov in omogočali nekatere poizvedbe in izvoze 

podatkov tudi iz preteklih let.  
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6. Priloge 
 

6.1. Priloga: Tabela: Število izobraževalnih programov po širših in ožjih vsebinskih 
področjih KLASIUS-P  
 
HUMANISTIKA (tuji jeziki, slovenščina, religija ...)  1.291 

  Angleški jezik 387 

  Nemški jezik  337 

  Italijanski jezik  145 

  Drugi tuji jeziki 144 

  Francoski jezik  107 

  Slovenski jezik kot tuj jezik  77 

  Tuji jeziki (podrobneje neopredeljeno) 61 

  Slovenski jezik (podrobneje neopredeljeno)  8 

  Kreativno pisanje  4 

  Zgodovina  5 

  Arheologija  3 

  Humanistika (podrobneje neopredeljeno)  3 

  Slovenski jezik s književnostjo  3 

  Religija, verstva (podrobneje neopredeljeno)  2 

  Filozofija 1 

  Jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje  1 

  Prevajalstvo in tolmačenje  1 

  Slovenski jezik (drugo)  1 

  Zgodovina in arheologija (drugo)  
1 

RAČUNALNIŠTVO  589 

  Uporaba računalniških preglednic  89 

  Uporaba Interneta in računalniških omrežij  69 

   Uporaba računalniških urejevalnikov besedila  69 

  Uporabno računalništvo (drugo)  67 

  Splošna uporaba računalnikov  65 

  Uporabno računalništvo (podrobneje 
neopredeljeno)  63 

  Uporaba programov za obdelavo slik in grafike  45 

  Uporaba programov za predstavljanje podatkov 
in informacij  33 

  Uporaba računalniških baz podatkov  33 

  Računalništvo in informatika 31 

  Operacijski sistemi  16 

  Računalniško programiranje in programski 
jeziki  

3 

  Uporaba programov za namizno založništvo  
3 

  Računalniške vede (drugo)  1 

  Računalniške vede (podrobneje neopredeljeno)  1 

  Sistemska analiza in načrtovanje sistemov  1 

POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE  576 

  Poslovne in upravne vede (podrobneje 
neopredeljeno)  162 

  Poslovodenje in upravljanje (podrobneje 
neopredeljeno)  67 

  Upravljanje kadrov (kadrovski management)  54 
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  Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (drugo)  48 

  Tajniško in administrativno delo (podrobneje 
neopredeljeno)  36 

  Knjigovodstvo in računovodstvo  32 

  Organiziranje dela  26 

  Poslovodenje in upravljanje (drugo)  
22 

  Poslovodenje  19 

  Kakovost dela  18 

  Strojepisje in stenografija  
13 

  Marketing  12 

  Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo 
(drugo)  11 

  Prodajne demonstracijske tehnike, prodaja po 
telefonu  8 

  Prodaja nepremičnin  5 

  Skladiščenje  5 

  Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo 
(drugo)  4 

  Davkarstvo  4 

  Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo 
(podrobneje neopredeljeno)  4 

  Upravljanje  4 

  Delovno življenje (drugo)  
3 

  Prodaja (trgovina) na debelo in drobno 
(podrobneje neopredeljeno)  3 

  Delo s strankami (recepcionerji, telefonisti …)  2 

  Finančništvo  2 

  Marketing in oglaševanje (drugo)  
2 

  Marketing in oglaševanje (podrobneje 
neopredeljeno)  2 

  Delovno življenje (podrobneje neopredeljeno)  1 

  Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo 
(podrobneje neopredeljeno)  1 

  Odnosi z javnostmi  1 

  Oglaševanje  1 

  Raziskave trga  1 

  Revizija in kontrola  1 

  Tajniško in administrativno delo (drugo)  
1 

  Uvajanje v delo  1 

OSEBNOSTNI RAZVOJ (komunikacija, zaposlitev, zdravje ...)  555 

  Temeljne komunikacijske spretnosti in znanje  
166 

  Osebnostni razvoj (drugo)  74 

  Medosebni in socialni odnosi  62 

  Z zdravjem povezano znanje in spretnosti  60 

  Razvoj kariere, iskanje zaposlitve, večja 
zaposljivost  43 

  Osebnostni razvoj (podrobneje neopredeljeno)  38 

  Samozavedanje in izboljšanje samega sebe, 
osebna organiziranost, časovna urejenost  

37 

  Prostočasne in rekreativne dejavnosti  33 

  Znanje in spretnosti s področja državljanskih 
pravic in obveznosti  

23 

  Družinsko življenje, starševstvo  19 
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TEHNIKA (strojništvo, elektrotehnika, motorna vozila ...)  287 

  Strojništvo in obdelava kovin (podrobneje 
neopredeljeno)  79 

  Tehnika (podrobneje neopredeljeno)  32 

  Varilstvo  28 

  Projektiranje, izdelava in servisiranje 
računalnikov  23 

  Izdelovanje, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil  22 

  Elektrotehnika  20 

  Strojništvo  18 

  Elektrotehnika in energetika (podrobneje 
neopredeljeno)  17 

  Elektroenergetika  16 

  Elektronika  4 

  Strojništvo in obdelava kovin (drugo)  
4 

  Železarstvo, jeklarstvo, livarstvo  3 

  Elektronika in avtomatizacija (drugo)  2 

  Elektrotehnika in energetika (drugo)  2 

  Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo 
(podrobneje neopredeljeno)  2 

  Metalurgija  2 

  Telekomunikacije  2 

  Avtomatizacija  1 

  Alternativni energetski viri (sonce, veter…)  
1 

  Elektronika in avtomatizacija (podrobneje 
neopredeljeno)  1 

  Izdelovanje, vzdrževanje in popravila kmetijske 
mehanizacije  1 

  Kemijska tehnologija  1 

  Klimatiziranje in hladilni sistemi  
1 

  Laboratorijska tehnologija  1 

  Motorna vozila, ladje in letala (drugo)  1 

  Motorna vozila, ladje in letala (podrobneje 
neopredeljeno)  1 

  Orodjarstvo  1 

  Tehnologija za obdelavo in procesiranje 
podatkov  1 

UMETNOST  234 

  Tkanje, pletenje, šiviljstvo, krojaštvo  31 

  Slikarstvo  30 

  Lončarstvo, keramika, oblikovanje stekla, 
porcelana  20 

  Oblikovanje (drugo)  19 

  Fotografija, film, televizija, video  17 

  Ples, koreografija  14 

  Aranžerstvo  12 

  Glasba, ples, dramska umetnost (drugo)  
9 

  Umetna obrt (drugo)  9 

  Grafika  8 

  Umetnostna zgodovina  
8 

  Glasba, ples, dramska umetnost (podrobneje 
neopredeljeno)  

8 

  Oblikovanje (podrobneje neopredeljeno)  7 
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  Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska 
proizvodnja (podrobneje neopredeljeno)  6 

  Dramaturgija  4 

  Kiparstvo  4 

  Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo  
4 

  Floristika (aranžiranje cvetja)  3 

  Glasba, kompozicija, dirigiranje  3 

  Multimediji  3 

  Oblikovanje tekstilij in oblačil (modno 
oblikovanje)  

3 

  Kamnoseštvo  2 

  Restavratorstvo  2 

  Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo 
(podrobneje neopredeljeno)  

2 

  Kostumografija  1 

  Scenografija  1 

  Umetna obrt (podrobneje neopredeljeno)  1 

  Umetniška beseda in igra  1 

  Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo 
(drugo)  

1 

  Zgodovina in teorija glasbe, muzikologija  1 

IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV  198 

  Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev  
54 

   Izobraževanje učiteljev za izobraževanje 
odraslih  47 

  Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok 
(podrobneje neopredeljeno)  

46 

  Andragogika  14 

  Izobraževanje inštruktorjev in trenerjev  10 

  Izobraževalne vede (drugo)  8 

  Izobraževanje učiteljev za otroke s posebnimi 
potrebami  

6 

  Pedagogika  4 

  Izobraževalne vede (podrobneje 
neopredeljeno)  

3 

  Izobraževanje učiteljev tujih jezikov  2 

  Didaktike  1 

  Izobraževanje učiteljev naravoslovno-
matematičnih predmetov  1 

  Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih 
in praktičnih predmetov (podrobneje 
neopredeljeno)  1 

  Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično 
izobraževanju) (podrobneje neopredeljeno)  

1 

OSEBNE STORITVE (gostinstvo, šport, turizem, frizerstvo ...)  184 

  Hotelirstvo in gostinstvo (podrobneje 
neopredeljeno)  43 

  Gostinstvo  21 

  Hotelirstvo in gostinstvo (drugo)  
21 

  Kozmetika, kozmetična masaža, lepotičenje  17 

  Šport (drugo)  15 

  Ljubiteljsko ukvarjanje s športom (trening)  13 
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  Potovanja, turizem, prosti čas (podrobneje 
neopredeljeno)  10 

  Frizerstvo in kozmetika (podrobneje 
neopredeljeno)  6 

  Storitve za gospodinjstva (drugo)  6 

  Manikura in pedikura  5 

  Potovalne storitve (agencijske, prevozne ipd.)  
4 

  Potovanja, turizem, prosti čas (drugo)  4 

  Turistični animatorji  4 

  Čiščenje in pospravljanje stanovanj in hiš  2 

  Dimnikarstvo  2 

  Hišniška dela  2 

  Storitve za gospodinjstva (podrobneje 
neopredeljeno)  

2 

  Šport (podrobneje neopredeljeno)  2 

  Turistični vodiči  2 

  Catering  1 

  Barmanstvo  1 

  Športni trening  1 

OPISMENJEVANJE (branje, pisanje, računanje)  141 

  Funkcionalno opismenjevanje  108 

  Splošno opismenjevanje s področja branja, 
pisanja, računanja ipd.  20 

  Opismenjevanje (drugo)  8 

  Opismenjevanje (podrobneje neopredeljeno)  5 

TRANSPORTNE STORITVE  120 

  Upravljanje viličarjev, dvigal, žerjavov  
47 

  Cestni promet  27 

  Transportne (prevozne) storitve (drugo)  32 

  Pomorski in rečni promet  8 

  Transportne (prevozne) storitve (podrobneje 
neopredeljeno)  6 

SPLOŠNE IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI  97 

  Splošne izobraževalne aktivnosti (drugo)  27 

  Gimnazijsko izobraževanje (splošno)  23 

  Osnovnošolsko izobraževanje  23 

  Gimnazijsko izobraževanje (strokovno)  
13 

  Splošne izobraževalne aktivnosti (podrobneje 
neopredeljeni) (Število:11) 

11 

ZDRAVSTVO 91 

  Zdravstvena nega (podrobneje neopredeljeno)  29 

  Fizioterapija in medicinska masaža  18 

  Dietetika in zdrava prehrana  15 

  Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)  6 

  Zdravstvena nega  5 

  Farmacija in lekarništvo (podrobneje 
neopredeljeno)  3 

   Medicina (podrobneje neopredeljeno)  
3 

  Zdravstvena laboratorijska tehnologija  3 

  Zdravstvena nega starejših  2 

  Medicina  1 

  Očala, leče, slušni pripomočki  1 
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  Radiestezija, bioenergija, akupuntura, 
homeopatija, kiropraktika in druga alternativna 
zdravilstva  1 

  Terapija in rehabilitacija (podrobneje 
neopredeljeno)  1 

  Zdravstvena nega (drugo)  1 

  Zdravstvena tehnologija (podrobneje 
neopredeljeno)  1 

  Zobozdravstvo (podrobneje neopredeljeno)  1 

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE (živilska, tekstilna, lesarska ...)  75 

  Lesarstvo  26 

  Živilska tehnologija (podrobneje neopredeljeno)  
13 

  Pekarstvo in slaščičarstvo  8 

  Kuharstvo  7 

  Živilska tehnologija  4 

  Konfekcijska tehnologija  3 

  Mesarstvo  3 

  Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 
(podrobneje neopredeljeno)  

2 

  Steklarstvo in porcelanarstvo  2 

  Tekstilna tehnologija (izdelava tekstila, 
predelava volne, predenje, tkanje)  2 

  Gumarstvo  1 

  Rudarstvo  1 

  Čevljarstvo  1 

  Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska 
tehnologija (drugo)  1 

  Živilska tehnologija (drugo)  1 

DRUŽBENE VEDE (psihologija, sociologija, ekonomija ...)  73 

  Ekonomija 27 

  Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)  
8 

  Kulturologija  5 

  Človekove pravice 5 

  Državljanska vzgoja  4 

  Ekonomija (podrobneje neopredeljeno) 
4 

  Etnologija  4 

  Ekonomija (drugo)  3 

  Socialna in humana geografija  3 

  Politologija, politična zgodovina  2 

  Psihologija (drugo)  2 

  Mednarodni odnosi  1 

  Politologija, odnosi posameznik-družba-država 
(drugo)  

1 

  Psihologija (podrobneje neopredeljeno)  1 

  Socialna antropologija  1 

  Sociologija 1 

  Sociologija in študiji kultur (drugo)  1 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO  73 

  Hortikultura (podrobneje neopredeljeno)  20 

  Poljedelstvo in živinoreja (drugo)  17 

  Cvetličarstvo  8 

  Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki 
programi)  

7 
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  Poljedelstvo in živinoreja (podrobneje 
neopredeljeno)  

5 

  Vrtnarstvo  5 

  Gozdarstvo  4 

  Hortikultura  2 

  Sadjarstvo  2 

  Zelenjadarstvo 2 

  Gozdarstvo in lov (drugo)  1 

ARHITEKTURA, URBANIZEM IN GRADBENIŠTVO 69 

  Zaključna dela v gradbeništvu 24 

  Gradbeništvo (podrobneje neopredeljeno)  16 

  Gradbeništvo (drugo)  10 

  Operativna gradnja  7 

  Materiali in konstrukcije  6 

  Arhitektura  2 

  Arhitektura in urbanizem (podrobneje 
neopredeljeno)  

2 

  Krajinska arhitektura 2 

  Geodezija in kartografija 1 

  Prometne gradnje  1 

VARSTVO OKOLJA  40 

  Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno)  18 

  Nadzor nad onesnaževanjem okolja 
(podrobneje neopredeljeno)  7 

  Naravno okolje in divje živali (podrobneje 
neopredeljeno)  6 

  Nadzor nad onesnaževanjem okolja (drugo)  3 

  Zaščita vode  2 

  Reciklažne tehnologije  
1 

  Komunalne sanitarne storitve (podrobneje 
neopredeljeno)  1 

  Zaščita na področju industrijskih odpadkov in 
odplak (Število:1) 

1 

  Zbiranje in predelava odpadkov  
1 

VAROVANJE 38 

  Varovanje oseb in premoženja  11 

  Varstvo pri delu  10 

  Varno delo in varovanje zdravja (drugo)  
6 

  Varno delo in varovanje zdravja (podrobneje 
neopredeljeno)  4 

  Poklicno zdravje in industrijska higiena 
(Število:3) 

3 

  Varovanje oseb in premoženja (drugo)  
2 

  Gasilstvo in potapljaštvo  1 

  Varovanje oseb in premoženja (podrobneje 
neopredeljeno)  1 

SOCIALNO DELO  33 

  Socialno delo (splošno)  14 

  Socialno delo in svetovanje (podrobneje 
neopredeljeno)  10 

  Poklicna orientacija (poklicno informiranje in 
svetovanje)  3 

  Socialno delo in svetovanje (drugo)  4 

  Svetovanje s področja zlorabe tobaka, 
alkohola, drog  2 
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NOVINARSTVO IN OBVEŠČANJE 16 

  Knjižničarstvo  7 

  Novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje 
neopredeljeno)  

5 

  Arhivistika  2 

  Dokumentalistika  1 

  Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika 
(podrobneje neopredeljeno) 1 

MATEMATIKA IN STATISTIKA  8 

  Matematika (podrobneje neopredeljeno)  4 

  Statistika  4 

FIZIKALNE IN KEMIJSKE VEDE 7 

  Kemija (podrobneje neopredeljeno)  5 

  Astronomija  1 

  Fizika in astronomija (drugo)  1 

PRAVNE VEDE  3 

  Pravo  2 

  Pravo (drugo)  1 

VEDE O ŽIVI NARAVI  2 

  Biologija in biokemija (podrobneje 
neopredeljeno)  1 

  Ekologija  1 

NARAVOSLOVJE   1 

  Naravoslovje, matematika in računalništvo 
(podrobneje neopredeljeno) 1 

VETERINARSTVO  1 

  Veterinarstvo (podrobneje neopredeljeno)  1 
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6.2. Priloga: Obrazec Podatki o izvajalcu izobraževanja 
 
 
 

PODATKI  O  IZVAJALCU IZOBRAŽEVANJA 

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      

 

8. IME IN PRIIMEK VODILNE OSEBE 

 

9. IME IN PRIIMEK KONTAKTNE OSEBE* 
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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 ZASEBNI ZAVOD 

22 UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

23 SKLAD 

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: 
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6.3. 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 splošno izobraževanje 

 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 
02 NAJMANJ POPOLNA OSEMLETKA/DEVETLETKA 
03 NAJMANJ 2-LETNA POKLICNA ŠOLA 

04 NAJMANJ 3-LETNA POKLICNA ŠOLA 
05 NAJMANJ 4-LETNA SREDNJA ŠOLA 

06 NAJMANJ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
07 NAJMANJ VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA 
08 NAJMANJ UNIVERZITETNA IZOBRAZBA 

09  DRUGO(Vpišite):____________________________________ 

 

 (c) DELOVNE IZKUŠNJE: 

 

 (č) PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI: 

 

 

(d) DRUGO (Vpišite): 

 
01 STAROST:  

02 ZNANJE TUJEGA JEZIKA :  

 

03 DRUGO:  

9. KRATEK OPIS VSEBINE PROGRAMA  

VSEBINA PROGRAMA: 

 

 

 

 

DRUGO, KAR JE POMEMBNO ZA PROGRAM (začetek izobraževanja, število vpisnih mest itd.): 
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PROGRAM JE NAMENJEN (Ustrezno označite):* 

1. Vsi odrasli 

2. Starejši odrasli 

3. Upokojenci 

4. Brezposelni 

5. Podjetniki 

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

7. Starši 

8. Osebe s posebnimi potrebami 

9. Drugo 

 
 
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 

 

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

 

11. CENA PROGRAMA (Navedite ceno izobraževalnega programa z vključenim DDV-jem na udeleženca): 

 

 

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:  

 

13. ZA PODATKE JE ODGOVOREN* 

IME IN PRIIMEK: PODPIS: 
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6.4. Priloga: Klasifikacija vrst aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja 
(KLASIUS-SRV) 
 

Šifra kategorije Deskriptor 

1 Temeljno stopenjsko izobraževanje 

10 Pred prvo ravnjo: Predšolska vzgoja 

100 Predšolska vzgoja 

10000 Predšolska vzgoja 

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

110 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna osnovnošolska izobrazba 

11001 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

11002 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

11003 Izpolnjena osnovnošolska obveznost/nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

11099 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna osnovnošolska izobrazba, drugje 
nerazporejeno 

12 Druga raven: Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba 

120 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba 

12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba 

12099 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno 

13 Tretja raven: Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in podobna 
izobrazba 

130 Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in podobna izobrazba 

13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba 

13099 Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno 

14 Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna 
izobrazba 

140 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba 

14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba 

14099 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno 

15 Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja 
strokovna in splošna izobrazba 

150 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna 
izobrazba 

15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba 

15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba 

15099 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/ srednja strokovna in splošna 
izobrazba, drugje nerazporejeno 

16 Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno 
izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba 

161 Podraven 6/1: Višješolsko in višje strokovno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in 
podobna izobrazba 

16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba 

16102 Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) 

16199 Višješolsko, višje strokovno in podobno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna 
izobrazba, drugje nerazporejeno 

162 Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje 
(prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska 
strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba 

16201 Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski 
izobrazbi (prejšnja) 
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16202 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

16203 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna 
izobrazba (prva bolonjska stopnja) 

16204 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna 
izobrazba (prva bolonjska stopnja) 

16299 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba 
prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno 

17 Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ 
visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba 

170 Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba 
druge stopnje in podobna izobrazba 

17001 Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po 
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) 

17002 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba 
(prejšnja) 

17003 Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska 
stopnja) 

17099 Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba 
druge stopnje, drugje nerazporejeno 

18 Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno 
izobraževanje/visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba 

181 Podraven 8/1: Magistrsko (prejšnje) izobraževanje in podobno izobraževanje/magisterij 
znanosti in podobna izobrazba 

18101 Specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po univerzitetni 
izobrazbi (prejšnja) 

18102 Magistrsko izobraževanje (prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji) 

18199 Magistrsko (prejšnje) in podobno izobraževanje/magistrska (prejšnja) in podobna izobrazba, 
drugje nerazporejeno 

182 Podraven 8/2: Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna izobrazba 

18201 Doktorsko izobraževanje (prejšnje)/doktorat znanosti (prejšnji) 

18202 Doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja) 

18299 Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorska znanstvena in podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno 

19 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, drugje nerazporejeno 

199 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, drugje nerazporejeno 

19999 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, druge nerazporejeno 

2 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 

22 Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

220 Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

22000 Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

23 Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

230 Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

23000 Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

24 Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

240 Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

24000 Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

25 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

250 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

25000 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

26 Šesta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

261 Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK 

26100 Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK 

262 Podraven 6/2: Izidi, certifikatni sistem NPK 
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26200 Šesta raven II: Izidi, certifikatni sistem NPK 

27 Sedma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

270 Sedma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

27000 Sedma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

28 Osma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK 

281 Podraven 8/1: Izidi, certifikatni sistem NPK 

28100 Podraven 8/1: Izidi, certifikatni sistem NPK 

282 Podraven 8/2: Izidi, certifikatni sistem NPK 

28200 Podraven 8/1: Izidi, certifikatni sistem NPK 

29 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), drugje nerazporejeno 

299 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), drugje nerazporejeno 

29999 Izidi, certifikatni sistem NPK, drugje nerazporejeno 

3 Dopolnilno izobraževanje 

30 Pred prvo ravnjo: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

300 Pred prvo ravnjo: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

30000 Pred prvo ravnjo: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

31 Prva raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

310 Prva raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

31000 Prva raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

32 Druga raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

320 Druga raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

32000 Druga raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

33 Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

330 Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

33000 Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

34 Četrta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

340 Četrta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

34000 Četrta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

35 Peta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

350 Peta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

35000 Peta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

36 Šesta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

361 Podraven 6/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

36100 Podraven 6/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

362 Podraven 6/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

36200 Podraven 6/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

37 Sedma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

370 Sedma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

37000 Sedma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

38 Osma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

381 Podraven 8/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

38100 Podraven 8/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

382 Podraven 8/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

38200 Podraven 8/2:  Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno 

399 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno 

39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno 
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6.5. Priloga: Klasifikacija področij aktivnosti in izidov izobraževanja in 
usposabljanja (KLSIUS-P) 
 

Šifra kategorije Deskriptor 

0 SPLOŠNE IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI/IZIDI 

01 SPLOŠNE IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI/IZIDI 

010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 

0100 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (podrobneje neopredeljeni) 

0101 Osnovnošolsko izobraževanje/izidi 

0102 Gimnazijsko izobraževanje/izidi (splošno) 

0103 Gimnazijsko izobraževanje/izidi (strokovno) 

0109 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (drugo) 

08 OPISMENJEVANJE (BRANJE, PISANJE, RAČUNANJE) 

080 Opismenjevanje 

0800 Opismenjevanje (podrobneje neopredeljeno) 

0801 Splošno opismenjevanje s področja branja, pisanja, računanja ipd. 

0802 Funkcionalno opismenjevanje 

0809 Opismenjevanje (drugo) 

09 OSEBNOSTNI RAZVOJ 

090 Osebnostni razvoj 

0900 Osebnostni razvoj (podrobneje neopredeljeno) 

0901 Samozavedanje in izboljšanje samega sebe, osebna organiziranost, časovna 
urejenost 

0902 Temeljne komunikacijske spretnosti in znanje 

0903 Medosebni in socialni odnosi 

0904 Razvoj kariere, iskanje zaposlitve, večja zaposljivost 

0905 Z zdravjem povezano znanje in spretnosti 

0906 Družinsko življenje, starševstvo 

0907 Prostočasne in rekreativne dejavnosti 

0908 Znanje in spretnosti s področja državljanskih pravic in obveznosti 

0909 Osebnostni razvoj (drugo) 

1 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

140 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno) 

1400 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno) 

142 Izobraževalne vede 

1420 Izobraževalne vede (podrobneje neopredeljeno) 

1421 Pedagogika 

1422 Andragogika 

1423 Socialna pedagogika 

1424 Specialna pedagogika 

1425 Didaktike 

1429 Izobraževalne vede (drugo) 

143 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok 

1430 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (podrobneje neopredeljeno) 

144 Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje) 

1440 Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanju) (podrobneje 
neopredeljeno) 

1441 Izobraževanje učiteljev razrednega pouka 

1442 Izobraževanje učiteljev za otroke s posebnimi potrebami 

1443 Izobraževanje učiteljev za temeljno opismenjevanje odraslih 

1449 Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanju) (drugo) 
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145 Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov 

1450 Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (podrobneje neopredeljeno) 

1451 Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov 

1452 Izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov 

1453 Izobraževanje učiteljev tujih jezikov 

1459 Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (drugo) 

146 Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov 

1460 Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov (podrobneje 
neopredeljeno) 

1461 Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov (glasba, likovni pouk) 

1462 Izobraževanje učiteljev za poučevanje telesne vzgoje 

1463 Izobraževanje učiteljev za poučevanje tehniških in drugih poklicno usmerjenih 
predmetov 

1464 Izobraževanje učiteljev praktičnega pouka 

1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih 

1466 Izobraževanje inštruktorjev in trenerjev 

1469 Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov (drugo) 

2 UMETNOST IN HUMANISTIKA 

21 UMETNOST 

210 Umetnost 

211 Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo 

2110 Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (podrobneje neopredeljeno) 

2111 Umetnostna zgodovina 

2112 Slikarstvo 

2113 Kiparstvo 

2114 Grafika 

2115 Restavratorstvo 

2119 Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (drugo) 

212 Glasba, ples, dramska umetnost 

2120 Glasba, ples, dramska umetnost (podrobneje neopredeljeno) 

2121 Glasba, kompozicija, dirigiranje 

2122 Zgodovina in teorija glasbe, muzikologija 

2123 Ples, koreografija 

2124 Umetniška beseda in igra 

2125 Režija 

2126 Dramaturgija 

2127 Kostumografija 

2129 Glasba, ples, dramska umetnost (drugo) 

213 Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja 

2130 Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (podrobneje neopredeljeno) 

2131 Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo 

2132 Namizno založništvo, računalniška priprava tiska 

2133 Fotografija, film, televizija, video 

2134 Snemanje, mešanje, produkcija, izdajanje glasbe 

2135 Multimediji 

2139 Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (drugo) 

214 Oblikovanje 

2140 Oblikovanje (podrobneje neopredeljeno) 

2141 Industrijsko oblikovanje 

2142 Aranžerstvo 

2143 Oblikovanje tekstilij in oblačil (modno oblikovanje) 

2144 Notranje oblikovanje 

2145 Scenografija 
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2149 Oblikovanje (drugo) 

215 Umetna obrt 

2150 Umetna obrt (podrobneje neopredeljeno) 

2151 Floristika (aranžiranje cvetja) 

2152 Zlatarstvo in draguljarstvo 

2153 Lončarstvo, keramika, oblikovanje stekla, porcelana 

2154 Tkanje, pletenje, šiviljstvo, krojaštvo 

2155 Kamnoseštvo 

2156 Rezbarstvo, okvirjanje slik 

2157 Ročna izdelava in popravljanje glasbenih instrumentov 

2159 Umetna obrt (drugo) 

22 HUMANISTIKA 

220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno) 

2200 Humanistika (podrobneje neopredeljeno) 

221 Religija, verstva 

2210 Religija, verstva (podrobneje neopredeljeno) 

2211 Teologija 

2219 Religija, verstva (drugo) 

222 Tuji jeziki 

2220 Tuji jeziki (podrobneje neopredeljeno) 

2221 Jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje 

2222 Prevajalstvo in tolmačenje 

2223 Angleški jezik 

2224 Francoski jezik 

2225 Nemški jezik 

2226 Italijanski jezik 

2227 Mrtvi jeziki (latinščina, stara grščina) 

2228 Slovenski jezik kot tuj jezik 

2229 Drugi tuji jeziki 

223 Slovenski jezik 

2230 Slovenski jezik (podrobneje neopredeljeno) 

2231 Slovenski jezik s književnostjo 

2232 Kreativno pisanje 

2233 Znakovni jezik 

2234 Tuj jezik kot materni jezik 

2239 Slovenski jezik (drugo) 

225 Zgodovina in arheologija 

2250 Zgodovina in arheologija (podrobneje neopredeljeno) 

2251 Zgodovina 

2252 Arheologija 

2253 Primerjalna književnost 

2254 Muzeologija 

2259 Zgodovina in arheologija (drugo) 

226 Filozofija, logika in etika 

2260 Filozofija, logika in etika (podrobneje neopredeljeno) 

2261 Filozofija 

2262 Logika 

2263 Etika 

2264 Morala 

2269 Filozofija, logika in etika (drugo) 

3 DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE 

31 DRUŽBENE VEDE 
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310 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) 

3100 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) 

311 Psihologija 

3110 Psihologija (podrobneje neopredeljeno) 

3111 Psihologija 

3112 Psihoterapija 

3113 Psihoanaliza 

3119 Psihologija (drugo) 

312 Sociologija in študiji kultur 

3120 Sociologija in študiji kultur (podrobneje neopredeljeno) 

3121 Sociologija 

3122 Etnologija 

3123 Kulturologija 

3124 Socialna in humana geografija 

3125 Socialna antropologija 

3126 Kriminologija 

3127 Ženski študiji 

3129 Sociologija in študiji kultur (drugo) 

313 Politologija, odnosi posameznik-družba-država 

3130 Politologija, odnosi posameznik-družba-država (podrobneje neopredeljeno) 

3131 Politologija, politična zgodovina 

3132 Državljanska vzgoja 

3133 Mednarodni odnosi 

3134 Človekove pravice 

3139 Politologija, odnosi posameznik-družba-država (drugo) 

314 Ekonomija 

3140 Ekonomija (podrobneje neopredeljeno) 

3141 Ekonomija 

3142 Ekonometrija 

3143 Politična ekonomija 

3149 Ekonomija (drugo) 

32 NOVINARSTVO IN OBVEŠČANJE 

321 Novinarstvo in poročevalstvo 

3210 Novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) 

322 Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika 

3220 Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika (podrobneje neopredeljeno) 

3221 Knjižničarstvo 

3222 Dokumentalistika 

3223 Arhivistika 

3229 Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika (drugo) 

34 POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE 

340 Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) 

3400 Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) 

341 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno 

3410 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (podrobneje neopredeljeno) 

3411 Trgovina na debelo 

3412 Trgovina na drobno 

3413 Skladiščenje 

3414 Prodaja nepremičnin 

3415 Zaščita potrošnikov 

3416 Dražbarstvo, licitiranje 

3417 Prodajne demonstracijske tehnike, prodaja po telefonu 
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3419 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (drugo) 

342 Marketing in oglaševanje 

3420 Marketing in oglaševanje (podrobneje neopredeljeno) 

3421 Marketing 

3422 Oglaševanje 

3423 Raziskave trga 

3424 Odnosi z javnostmi 

3429 Marketing in oglaševanje (drugo) 

343 Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo 

3430 Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (podrobneje neopredeljeno) 

3431 Finančništvo 

3432 Bančništvo 

3433 Zavarovalništvo (finančno, pokojninsko, socialno, invalidsko, zdravstveno) 

3434 Borzno posredništvo 

3439 Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (drugo) 

344 Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo 

3440 Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo (podrobneje neopredeljeno) 

3441 Knjigovodstvo in računovodstvo 

3442 Davkarstvo 

3443 Revizija in kontrola 

3449 Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo (drugo) 

345 Poslovodenje in upravljanje 

3450 Poslovodenje in upravljanje (podrobneje neopredeljeno) 

3451 Poslovodenje 

3452 Upravljanje 

3453 Upravljanje kadrov (kadrovski management) 

3459 Poslovodenje in upravljanje (drugo) 

346 Tajniško in administrativno delo 

3460 Tajniško in administrativno delo (podrobneje neopredeljeno) 

3461 Usposabljanje tajnic 

3462 Strojepisje in stenografija 

3463 Upravljanje pisarniških strojev in naprav 

3464 Delo s strankami (recepcionerji, telefonisti …) 

3469 Tajniško in administrativno delo (drugo) 

347 Delovno življenje 

3470 Delovno življenje (podrobneje neopredeljeno) 

3471 Uvajanje v delo 

3472 Organiziranje dela 

3473 Kakovost dela 

3474 Sindikalni dejavnost in industrijski odnosi 

3479 Delovno življenje (drugo) 

38 PRAVNE VEDE 

380 Pravne vede 

3800 Pravo (podrobneje neopredeljeno) 

3801 Pravo 

3803 Sodništvo 

3804 Tožilstvo 

3805 Advokatura 

3806 Notariat 

3809 Pravo (drugo) 

4 NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO 

40 NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO (PODROBNEJE 
NEOPREDELJENO) 
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400 Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno) 

4000 Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno) 

42 VEDE O ŽIVI NARAVI 

421 Biologija in biokemija 

4210 Biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) 

4211 Biologija 

4212 Biokemija 

4213 Biofizika 

4214 Farmakologija 

4215 Toksikologija 

4219 Biologija in biokemija (drugo) 

422 Okoljske in okoljevarstvene vede 

4220 Okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) 

4221 Ekologija 

4229 Okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) 

44 FIZIKALNE IN KEMIJSKE VEDE 

440 Fizika (podrobneje neopredeljeno) 

4400 Fizika (podrobneje neopredeljeno) 

441 Fizika in astronomija 

4410 Fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno) 

4411 Fizika 

4412 Astronomija 

4419 Fizika in astronomija (drugo) 

442 Kemija 

4420 Kemija (podrobneje neopredeljeno) 

443 Geofizikalne vede 

4430 Geofizikalne vede (podrobneje neopredeljeno) 

4431 Geologija 

4432 Geografija (naravna in geofizikalna) 

4433 Meteorologija 

4434 Mineralogija 

4435 Paleontologija 

4436 Seizmologija in vulkanologija 

4439 Geofizikalne vede (drugo) 

46 MATEMATIKA IN STATISTIKA 

461 Matematika 

4610 Matematika (podrobneje neopredeljeno) 

462 Statistika 

4620 Statistika (podrobneje neopredeljeno) 

4621 Statistika 

4622 Verjetnostna teorija 

4623 Matematična statistika 

4624 Vzorčenje 

4625 Aktuarstvo 

4629 Statistika (drugo) 

48 RAČUNALNIŠTVO 

481 Računalniške vede 

4810 Računalniške vede (podrobneje neopredeljeno) 

4811 Računalništvo in informatika 

4812 Računalniško programiranje in programski jeziki 

4813 Sistemska analiza in načrtovanje sistemov 

4814 Operacijski sistemi 



53 

4819 Računalniške vede (drugo) 

482 Uporabno računalništvo 

4820 Uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) 

4821 Splošna uporaba računalnikov 

4822 Uporaba računalniških urejevalnikov besedila 

4823 Uporaba računalniških preglednic 

4824 Uporaba računalniških baz podatkov 

4825 Uporaba programov za predstavljanje podatkov in informacij 

4826 Uporaba programov za obdelavo slik in grafike 

4827 Uporaba programov za namizno založništvo 

4828 Uporaba Interneta in računalniških omrežij 

4829 Uporabno računalništvo (drugo) 

5 TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN GRADBENIŠTVO 

52 TEHNIKA 

520 Tehnika (podrobneje neopredeljeno) 

5200 Tehnika (podrobneje neopredeljeno) 

521 Strojništvo in obdelava kovin 

5210 Strojništvo in obdelava kovin (podrobneje neopredeljeno) 

5211 Strojništvo 

5212 Orodjarstvo 

5213 Varilstvo 

5214 Metalurgija 

5215 Železarstvo, jeklarstvo, livarstvo 

5216 Ključavničarstvo 

5217 Finomehanika, urarstvo, puškarstvo 

5219 Strojništvo in obdelava kovin (drugo) 

522 Elektrotehnika in energetika 

5220 Elektrotehnika in energetika (podrobneje neopredeljeno) 

5221 Elektrotehnika 

5222 Elektroenergetika 

5223 Nuklearna energija 

5224 Distribucija plina 

5225 Klimatiziranje in hladilni sistemi 

5226 Alternativni energetski viri (sonce, veter …) 

5229 Elektrotehnika in energetika (drugo) 

523 Elektronika in avtomatizacija 

5230 Elektronika in avtomatizacija (podrobneje neopredeljeno) 

5231 Elektronika 

5232 Avtomatizacija 

5233 Telekomunikacije 

5234 Tehnologija za obdelavo in procesiranje podatkov 

5235 Robotika 

5236 Projektiranje, izdelava in servisiranje računalnikov 

5239 Elektronika in avtomatizacija (drugo) 

524 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo 

5240 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (podrobneje neopredeljeno) 

5241 Kemijska tehnologija 

5242 Procesno inženirstvo 

5243 Biokemijska tehnologija in inženirstvo 

5244 Laboratorijska tehnologija 

5245 Predelava in rafinerija plina in/ali nafte 

5249 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (drugo) 
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525 Motorna vozila, ladje in letala 

5250 Motorna vozila, ladje in letala (podrobneje neopredeljeno) 

5251 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila motornih vozil 

5252 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila kmetijske mehanizacije 

5253 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila ladij in drugih plovil 

5254 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila letal in drugih zrakoletnih naprav 

5259 Motorna vozila, ladje in letala (drugo) 

54 PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 

541 Živilska tehnologija 

5410 Živilska tehnologija (podrobneje neopredeljeno) 

5411 Živilska tehnologija 

5412 Kuharstvo 

5413 Pekarstvo in slaščičarstvo 

5414 Mesarstvo 

5415 Vinarstvo in kletarstvo 

5416 Pivovarstvo 

5417 Mlekarstvo in sirarstvo 

5418 Predelava tobaka 

5419 Živilska tehnologija (drugo) 

542 Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija 

5420 Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (podrobneje 
neopredeljeno) 

5421 Tekstilna tehnologija (izdelava tekstila, predelava volne, predenje, tkanje) 

5422 Konfekcijska tehnologija 

5423 Čevljarstvo 

5424 Krznarstvo 

5425 Usnjarstvo 

5429 Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (drugo) 

543 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija 

5430 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (podrobneje 
neopredeljeno) 

5431 Lesarstvo 

5432 Papirništvo 

5433 Plastična predelava 

5434 Steklarstvo in porcelanarstvo 

5435 Gumarstvo 

5439 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (drugo) 

544 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 

5440 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (podrobneje neopredeljeno) 

5441 Rudarstvo 

5442 Pridobivanje nafte in plina 

5443 Kamnolomništvo 

5449 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (drugo) 

58 ARHITEKTURA, URBANIZEM IN GRADBENIŠTVO 

581 Arhitektura in urbanizem 

5810 Arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno) 

5811 Arhitektura 

5812 Urbanizem 

5813 Geodezija in kartografija 

5814 Krajinska arhitektura 

5819 Arhitektura in urbanizem (drugo) 

582 Gradbeništvo 

5820 Gradbeništvo (podrobneje neopredeljeno) 
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5821 Materiali in konstrukcije 

5822 Operativna gradnja 

5823 Prometne gradnje 

5824 Hidrotehnika 

5825 Zaključna dela v gradbeništvu 

5829 Gradbeništvo (drugo) 

6 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, VETERINARSTVO 

62 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 

620 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi) 

6200 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi) 

621 Poljedelstvo in živinoreja 

6210 Poljedelstvo in živinoreja (podrobneje neopredeljeno) 

6211 Poljedelstvo 

6212 Zelenjadarstvo 

6213 Sadjarstvo 

6214 Vinogradništvo 

6215 Živinoreja 

6219 Poljedelstvo in živinoreja (drugo) 

622 Hortikultura 

6220 Hortikultura (podrobneje neopredeljeno) 

6221 Cvetličarstvo 

6222 Vrtnarstvo 

6223 Drevesničarstvo 

6224 Hortikultura 

6229 Hortikultura (drugo) 

623 Gozdarstvo in lov 

6230 Gozdarstvo in lov (podrobneje neopredeljeno) 

6231 Gozdarstvo 

6232 Lov 

6239 Gozdarstvo in lov (drugo) 

624 Ribištvo 

6240 Ribištvo (podrobneje neopredeljeno) 

6241 Ribogojništvo 

6242 Ribolovstvo 

6249 Ribištvo (drugo) 

64 VETERINARSTVO 

640 Veterinarstvo 

6400 Veterinarstvo (podrobneje neopredeljeno) 

7 ZDRAVSTVO IN SOCIALA 

72 ZDRAVSTVO 

720 Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno) 

7200 Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno) 

721 Medicina 

7210 Medicina (podrobneje neopredeljeno) 

7211 Medicina 

7212 Dentalna medicina 

7219 Medicina (drugo) 

723 Zdravstvena nega in oskrba 

7230 Zdravstvena nega (podrobneje neopredeljeno) 

7231 Zdravstvena nega 

7232 Babištvo 

7233 Zdravstvena nega otrok in mladostnikov 
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7234 Zdravstvena nega starejših 

7239 Zdravstvena nega (drugo) 

724 Zobozdravstvo 

7240 Zobozdravstvo (podrobneje neopredeljeno) 

725 Zdravstvena tehnologija 

7250 Zdravstvena tehnologija (podrobneje neopredeljeno) 

7251 Radiologija, radiografija, rentgensko snemanje, tehnologija nuklearne medicine 

7252 Zdravstvena protetika 

7253 Očala, leče, slušni pripomočki 

7254 Zdravstvena laboratorijska tehnologija 

7259 Zdravstvena tehnologija (drugo) 

726 Terapija in rehabilitacija 

7260 Terapija in rehabilitacija (podrobneje neopredeljeno) 

7261 Fizioterapija in medicinska masaža 

7262 Delovna terapija 

7263 Logopedija 

7264 Dietetika in zdrava prehrana 

7265 Radiestezija, bioenergija, akupuntura, homeopatija, kiropraktika in druga 
alternativna zdravilstva 

7269 Terapija in rehabilitacija (drugo) 

727 Farmacija in lekarništvo 

7270 Farmacija in lekarništvo (podrobneje neopredeljeno) 

7271 Farmacija 

7272 Lekarništvo 

7279 Farmacija in lekarništvo (drugo) 

76 SOCIALNO DELO 

761 Varstvo otrok in skrb za mladostnike 

7610 Varstvo otrok in skrb za mladostnike (podrobneje neopredeljeno) 

7611 Varstvo otrok 

7612 Skrb za mladostnike 

7619 Varstvo otrok in skrb za mladostnike (drugo) 

762 Socialno delo in svetovanje 

7620 Socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno) 

7621 Socialno delo (splošno) 

7622 Svetovanje s področja zlorabe tobaka, alkohola, drog 

7623 Družinsko in zakonsko svetovanje 

7624 Svetovanje s področja fizičnih zlorab in nasilja 

7625 Poklicna orientacija (poklicno informiranje in svetovanje) 

7629 Socialno delo in svetovanje (drugo) 

8 STORITVE 

81 OSEBNE STORITVE 

811 Hotelirstvo in gostinstvo 

8110 Hotelirstvo in gostinstvo (podrobneje neopredeljeno 

8111 Hotelirstvo 

8112 Gostinstvo 

8113 Strežba 

8114 Catering 

8115 Barmanstvo 

8116 Someljerstvo 

8119 Hotelirstvo in gostinstvo (drugo) 

812 Potovanja, turizem, prosti čas 

8120 Potovanja, turizem, prosti čas (podrobneje neopredeljeno) 

8121 Potovalne storitve (agencijske, prevozne, ipd.) 
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8122 Turistični vodiči 

8123 Turistični animatorji 

8129 Potovanja, turizem, prosti čas (drugo) 

813 Šport 

8130 Šport (podrobneje neopredeljeno) 

8131 Športni trening 

8132 Športni trenerji 

8133 Športni sodniki 

8134 Športni funkcionarji 

8135 Ljubiteljsko ukvarjanje s športom (trening) 

8139 Šport (drugo) 

814 Storitve za gospodinjstva 

8140 Storitve za gospodinjstva (podrobneje neopredeljeno) 

8141 Domača (potrošniška) ekonomija 

8142 Čiščenje in pospravljanje stanovanj in hiš 

8143 Čiščenje oblačil 

8144 Hišniška dela 

8145 Dimnikarstvo 

8146 Varovanje stanovanj in hiš 

8147 Pogrebništvo 

8149 Storitve za gospodinjstva (drugo) 

815 Frizerstvo in kozmetika 

8150 Frizerstvo in kozmetika (podrobneje neopredeljeno) 

8151 Frizerstvo, brivstvo, lasuljarstvo 

8152 Manikura in pedikura 

8153 Kozmetika, kozmetična masaža, lepotičenje 

8159 Frizerstvo in kozmetika (drugo) 

84 TRANSPORTNE STORITVE 

840 Transportne storitve 

8400 Transportne (prevozne) storitve (podrobneje neopredeljeno) 

8401 Cestni promet 

8402 Železniški promet 

8403 Letalski promet 

8404 Pomorski in rečni promet 

8405 Poštni promet 

8406 Upravljanje viličarjev, dvigal, žerjavov 

8409 Transportne (prevozne) storitve (drugo) 

85 VARSTVO OKOLJA 

850 Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) 

8500 Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) 

851 Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija) 

8510 Nadzor nad onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno) 

8511 Zaščita zraka 

8512 Zaščita vode 

8513 Zaščita na področju industrijskih odpadkov in odplak 

8514 Zaščita pred zvočnim onesnaževanjem 

8515 Reciklažne tehnologije 

8516 Nadzor nad onesnaževanjem okolja (drugo) 

852 Naravno okolje in divje živali 

8520 Naravno okolje in divje živali (podrobneje neopredeljeno) 

8521 Ohranjanje narave 

8522 Nacionalni parki in rezervati 
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8523 Ohranjanje živalskih vrst 

8529 Naravno okolje in divje živali (drugo) 

853 Komunalne sanitarne storitve 

8530 Komunalne sanitarne storitve (podrobneje neopredeljeno) 

8531 Odstranjevanje smeti 

8532 Dobava pitne vode 

8533 Zbiranje in predelava odpadkov 

8534 Čiščenje cest 

8539 Komunalne sanitarne storitve (drugo) 

86 VAROVANJE 

861 Varovanje oseb in premoženja 

8610 Varovanje oseb in premoženja (podrobneje neopredeljeno) 

8611 Carina 

8612 Gasilstvo in potapljaštvo 

8613 Policija 

8614 Zapori 

8615 Varovanje oseb in premoženja 

8619 Varovanje oseb in premoženja (drugo) 

862 Varno delo in varovanje zdravja 

8620 Varno delo in varovanje zdravja (podrobneje neopredeljeno) 

8621 Ergonomija (zdravje in varnost na delovnem mestu) 

8622 Varstvo pri delu 

8623 Socialno varstvo delavcev 

8624 Poklicno zdravje in industrijska higiena 

8629 Varno delo in varovanje zdravja (drugo) 

863 Vojaške in obrambne vede 

8630 Vojaške in obrambne vede (podrobneje neopredeljeno) 

8631 Vojaške vede 

8632 Obramboslovje 

8639 Vojaške in obrambne vede (drugo) 

9 NEOPREDELJENO PO ŠIROKEM PODROČJU 

99 NEOPREDELJENO PO OŽJEM PODROČJU 

999 Neopredeljeno po podrobnem področju 

9999 Neopredeljeno po nacionalno specifičnem področju 
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