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1. Uvod 

Na spletni strani Kam po znanje – Pregled ponudbe izobraževanja odraslih 

(Pregled) že vrsto let uspešno predstavljamo izvajalce izobraževanja odraslih in 

njihovo ponudbo s področja formalnega kot neformalnega izobraževanja za 

posamezno šolsko leto. Pregled se je uveljavil kot pomemben vir podatkov na 

nacionalni ravni, saj je eden redkih virov zbranih podatkov, še zlasti kar zadeva 

ponudbo neformalnega izobraževanja odraslih. Treba je poudariti, da je Slovenija v 

primerjavi z drugimi članicami EU tudi ena redkih držav, ki ima takšen pregled ponudbe izobraževanja odraslih. 

Podatki, objavljeni v Pregledu, so namenjeni najširši in strokovni javnosti. Informacije, zbrane na enem mestu, 

omogočajo hiter in enostaven dostop do podatkov o različnejših ustanovah, ki nudijo izobraževanja za odrasle, do 

podatkov o izobraževalnih programih za odrasle, ter do drugih ključnih informacij s področja izobraževanja in 

vseživljenjskega učenja. Ti podatki so nepogrešljiv vir pri informativno-svetovalni dejavnosti v izobraževanju 

odraslih, baza podatkov o izobraževalni ponudbi ter analiza podatkov, objavljena v zaključnem poročilu, pa je 

pomembna tudi za razvojno-raziskovalno dejavnost na področju izobraževanja odraslih. Letno zbrani podatki so 

pomembni pri ažuriranju in dopolnjevanju baz podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih ter izobraževalnih 

programih (npr. za centralni register ACS, za Statistični urad RS, CPI). Analizirane podatke iz Pregleda pa 

pogosto posredujemo tudi medijem, ki jih zanima izobraževalna ponudba za odrasle, zlasti obseg in vrsta 

izobraževanja za posamezne ciljne skupine (starejše, osipnike, migrante).  

Odziv izvajalcev, da predstavijo svojo izobraževalno ponudbo v Pregledu za šolsko leto 2014/2015, je bil velik. 

Priložnost za dodatno prepoznavnost ter promocijo izobraževanj v najširši javnosti so izkoristili številni izvajalci 

izobraževanja odraslih. V zaključnem poročilu so analizirani podatki o izvajalcih izobraževanja odraslih, ki so do 

konca leta 2014 v Pregledu predstavili svojo izobraževalno ponudbo, in sicer 235 izvajalcev izobraževanja (od 

tega 28 prvič in 4.300 izobraževalnih programov. Kazalniki se bodo do aprila 2015 (takrat bomo začeli zbiranjem 

podatkov za novo šolsko leto 2015/2016) še spreminjali, saj lahko izvajalci svoje objave v Pregledu stalno 

posodabljajo in dopolnjujejo z novimi podatki.  

 

2. Informacijska podpora in aktivnosti za pripravo Pregleda  

Pri pripravi Pregleda predstavlja pomembno podporo informacijski sistem. Ta omogoča hiter in enostaven vnos 

podatkov preko spletnih obrazcev, pregledovanje in dopolnjevanje vnesenih podatkov, različne obdelave in 

izvoze podatkov po različnih kriterijih,najširši javnosti pa hiter in enostaven dostop do informacij, objavljenih na 

spletni strani.  

Informacijskim sistem je sestavljen iz treh modulov, ki omogočajo podporo pri:  

- zbiranju podatkov o izvajalcih izobraževanja in izobraževalnih programih (modul Prijava),  

- obdelavi zbranih podatkov (modul Pregledovanje in obdelava podatkov),  

- dostopu do podatkov preko spleta (modul Spletna objava podatkov).  

http://pregled.acs.si/
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Modul Prijava (ANAI) - spletna aplikacija za vnos podatkov omogoča hiter in enostaven vnos podatkov o ustanovi 

izobraževanja in izobraževalnem programu ter 

redno spreminjanje in dopolnjevanje vpisanih 

podatkov. Izvajalci izobraževanja lahko vpisujejo 

podatke v spletne obrazce preko svojega 

uporabniškega imena in gesla. Spletna aplikacija 

za vnos podatkov izvajalcem omogoča, da 

objavljene podatke o svoji izobraževalni ponudbi 

vsako leto le posodobijo in dopolnijo, in jih ne vpisujejo ponovno. Poleg spletnih obrazcev lahko izvajalci 

izobraževanja podatke posredujejo tudi še preko klasičnih tiskanih obrazce po elektronski ali klasični pošti 

(obrazec Podatki o izvajalcu izobraževanja in obrazec Podatki o programu izobraževanja). 

 

Modul Pregledovanje in obdelava podatkov (ANA) – omogoča administratorju na ACS redno pregledovanje 

podatkov, vpisanih preko spletnih ali tiskanih 

obrazcev, dopolnjevanje teh podatkov, različne 

poizvedbe in izvoze podatkov, ter končno objavo na 

spletni strani. Informacijski sistem za pripravo 

Pregleda je povezan s centralnim registrom ACS in 

omogoča prenose baz podatkov o izvajalcih 

izobraževanja. Centralni register zagotavlja 

podatkovno podporo strokovnemu delu, saj omogoča tudi poizvedbe in izvoze podatkov po različnih kriterijih o 

izvajalcih izobraževanja in o posameznikih, ki so dejavni na področju izobraževanja odraslih.  

 

Modul Spletna objava podatkov (ANAK) – na spletni strani http://pregled.acs.si redno objavljamo podatke o 

izvajalcih izobraževanja ter njihovih 

izobraževalnih programih, ki nam jih izvajalci 

posredujejo preko elektronskih ali tiskanih 

obrazcev.  

 

 

 

 

http://pregled.acs.si/
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Na spletni strani lahko uporabniki iščejo podatke o 

izvajalcih izobraževanja ali o izobraževalnih 

programih. Iskanje je možno na enostaven ali 

napreden način po različnih kriterijih, in sicer po 

nazivu izvajalca izobraževanja, po kraju sedeža in 

regiji, po nazivu izobraževalnega programa, nazivu 

poklicne in strokovne izobrazbe, po vsebini 

izobraževanja, ciljnih skupinah, načinu izpeljave programa, datumih izvajanja izobraževanja, iskanje se lahko 

omeji na javno veljavne izobraževalne programe, programe za pridobitev formalne izobrazbe, programe, ki 

omogočajo pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, programe dopolnilnega (neformalnega) izobraževanja. 

Izbrane podatke je možno natisniti oziroma poslati po elektronski pošti.  

 

S prvimi aktivnostmi za pripravo Pregleda 2014/2015 smo začeli v mesecu aprilu. Arhivirali smo bazo podatkov 

za preteklo šolsko leto, ažurirali šifrante, posodobili navodila za spletni vnos podatkov, pripravili informacijski 

sistem za vnos podatkov za novo šolsko leto ter opravili manjše dopolnitve in posodobitve informacijskega 

sistema za vnos, obdelavo in končno spletno objavo podatkov. V začetku junija smo preko elektronske pošte 

povabili izvajalce izobraževanja odraslih (okoli 500 izvajalcev izobraževanja odraslih), da v Pregledu objavilo 

načrtovano izobraževalno ponudbo za šolsko leto 2014/2015. Izvajalce izobraževanja smo obveščali tudi preko e-

Novičk, Eurydice novic, spletne strani ACS in Facebook strani ACS ter drugih spletnih portalov (LMIT, CVNOS, 

MINVOS). 

Izvajalci izobraževanja so nam podatke o izobraževalni ponudbi posredovali preko spletne aplikacije za vnos 

podatkov ali preko tiskanih obrazcev. Večina izvajalcev (99 %) je podatke o izobraževalni ponudbi vnesla preko 

spletnih obrazcev. Izvajalcem izobraževanj smo nudili stalno strokovno pomoč pri vpisovanju oziroma 

dopolnjevanju podatkov v spletne obrazce. Prve podatke smo v Pregledu objavili junija, vse do meseca maja 

2015 pa lahko izvajalci svoje objave še dopolnjujejo in posodabljajo. Zbrane podatke smo pred končno objavo na 

spletni strani Pregleda pregledali in jih občasno, po posvetovanju z izvajalci, še dopolnili.  

 

3. Promocijska in svetovalna dejavnost  

Pregled smo promovirali v najširši in strokovni javnosti preko člankov, strokovnih dogodkih na Andragoškem 

centru Slovenije in drugod po Sloveniji, kratkih najav v elektronskih medijih, pasice na spletni strani ACS, 

Facebook strani ACS in drugih spletnih portalov. Pri promociji smo pogosto uporabljali tudi informativno zloženko, 

ki smo jo letos nekoliko posodobili z novostmi. 

Članki in kratke novice: e-Novičke (marec 2014, maj-junij 2014, februar 2015), angleške e-Novičke (Summer 

2015), Knjižničarske novičke (NUK) (februar 2015), ACS Facebook strani (2. 6. 2014, 11. 6. 2014, 26.1. 2015), 
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Eurydice novice (4. 6. 2014), ISIO Info novice 2014/2015 (september 2014), portal Mojaizbira.si Centra RS za 

poklicno izobraževanje, kjer na podlagi sklenjenega dogovora periodično zagotavljamo posodobljene podatke o 

izvajalcih izobraževanja in izobraževalnih programih za odrasle; portali LMIT, CVNOS, MINVOS (junij 2014), 

stalna objava na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in na spletnih straneh drugih 

ustanov. 

Strokovni dogodki in srečanja: Filozofska fakulteta UL (marec 2014), Andragoški kolokvij (junij 2014), UNESCO 

klub Cerklje na Gorenjskem (avgust-september 2014), Dnevi svetovalnih središč (september 2014), Festival za 

tretje življenjsko obdobje Ljubljana (september-oktober 2014), Letni posvet o izobraževanju odraslih Ljubljana 

(november 2014), Mestna knjižnica Ljubljana (oktober 2013 - februar 2014 in september – november 2014), 

Pedagoška fakulteta UL (november 2014). 

Na spletni strani Pregleda v rubriki Koristne informacije smo redno objavljali ali posodabljali spletne povezave o 

zanimivih in koristnih informacijah s področja izobraževanja in učenja odraslih.  

Redno smo odgovarjali na zastavljena vprašanja posameznikov in ustanov v zvezi z izobraževalno ponudbo in 

možnostmi izobraževanja odraslih. Pri odgovorih na zastavljena vprašanja smo sodelovali tudi s središčem za 

svetovanje in vrednotenje na ACS. Podatki, zbrani v Pregledu, so pomembni tudi pri delu svetovalnih središč in 

kariernih središč, ki delujejo po Sloveniji. 

Na temelju dogovora mesečno zagotavljamo novejše podatke o izobraževalnih programih za odrasle in njihovih 

izvajalcih za spletni portal Moja izbira.si (http://www.mojaizbira.si), občasno pa sodelujemo tudi s Statističnim 

uradom RS pri dopolnjevanju njihovih baz podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih in izobraževalnih 

programih za odrasle.  

Za potrebe strokovnega dela ACS in zunanjih izvajalcev smo izvajali številne poizvedbe in izvoze podatkov po 

različnih kriterijih ter analize podatkov o izvajalcih in programih izobraževanja odraslih. Dodatno sta bili opravljeni 

analizi o izobraževalni ponudbi za priseljence in izobraževalni ponudbi e-izobraževanja in študija na daljavo. 

Analizirane podatke iz Pregleda pogosto posredujemo tudi medijem, ki jih zanima izobraževalna ponudba za 

odrasle, zlasti obseg in vrsta izobraževanja za posamezne ciljne skupine (starejše, osipnike, migrante).  

Letno ažurirani podatki iz Pregleda so pomemben vir podatkov tudi za centralni register ACS, saj lahko na 

podlagi novejših podatkov redno posodabljamo in dopolnjujemo baze o izvajalcih izobraževanja odraslih in 

posameznikih, ki delujejo na področju izobraževanja odrasli.  

Zaključno poročilo objavimo na spletni strani Andragoškega centra Slovenije (http://www.acs.si/pregled) ter na 

spletni strani Pregleda (http://pregled.acs.si/porocila/), tiskane verzije poročil za posamezno šolsko leto pa so na 

voljo v knjižnici ACS. 

 

 

http://www.mojaizbira.si/
http://pregled.acs.si/porocila/
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4. Analiza izobraževalne ponudbe odraslih 2014/2015  

V poročilu predstavljamo rezultate analize podatkov o izvajalcih in izobraževalnih programih, zbranih v Pregledu 

ponudbe izobraževanja odraslih do konca leta 2014. V analizo je zajetih 235 izvajalcev izobraževanja odraslih in 

4.300 izobraževalnih programov (graf 1 in 2). Kazalnika nista končna, saj lahko izvajalci do maja 2015 te podatke 

dopolnjujejo in posodabljajo. Večina izvajalcev svojo izobraževalno ponudbo v Pregledu predstavi vsako leto, 28 

izvajalcev pa se je letos predstavilo prvič. Primerjava kazalnikov iz preteklega leta kaže, da je število izvajalcev, ki 

so se predstavili v Pregledu, ostalo enako lanskemu številu, število izobraževalnih programov pa je letos večje. V 

Pregledu se vsako leto predstavijo številni izvajalci izobraževanja odraslih, ki aktivno delujejo na področju 

izobraževanja odraslih, izjema so le avtošole, katerih izobraževalne dejavnosti v Pregledu ne prestavljamo. 

 

Graf 1: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po letih 

 

Graf 2: Število izobraževalnih programov za odrasle po letih 
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4.1 Izvajalci izobraževanja odraslih  

4.1.1 Izvajalci izobraževanja odraslih po regijah in občinah  

V Pregledu so zbrani izvajalci izobraževanja iz vseh dvanajstih slovenskih regij.1 Število izobraževalnih ustanov je 

letos večje v šestih regijah, in sicer v Posavski2 in Koroški (za tri izvajalce), Pomurski in Primorsko-notranjski3 

regiji (za dva izvajalca), v Savinjski in Zasavski4 regiji (za enega izvajalca), v Podravski regiji pa je število 

izvajalcev ostalo enako lanskemu številu (Tabela 1). Med vsemi regijami tudi letos izstopa Osrednjeslovenska 

regija z največjo ponudbo izobraževanja za odrasle, najmanj izvajalcev za odrasle pa beležimo v Primorsko-

notranjski regiji (Graf 3). 

 

Graf 3: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po regijah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Vir SURS Preimenovanje regij (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5983) 
2 Prej Spodnjeposavska regija; od leta 2015 spadata občini Radeče in Bistrica ob Sotli v Spodnjeposavsko regijo 
3 Prej Notranjsko-kraška regija 
4 Od leta 2015 spada občina Litija v Zasavsko regiji 
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Tabela 1: Število izvajalcev izobraževanja v regijah po letih 

  Število izvajalcev izobraževanja  

Regija  2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

Osrednjeslovenska 
regija 

89 91 105 100 107 

Podravska regija 32 32 37 36 44 

Gorenjska regija 30 32 36 36 38 

Savinjska regija 26 25 28 25 28 

Jugovzhodna Slovenija 11 12 16 15 17 

Obalno-kraška regija 9 10 11 9 11 

Koroška regija 9 7 7 7 7 

Posavska regija 7 4 5 5 5 

Goriška regija 7 8 11 8 7 

Pomurska regija 6 8 10 12 12 

Zasavska regija 5 4 4 3 3 

Primorsko-notranjska 
regija 

4 2 2 3 3 

Skupaj 235 235 272 259 282 

 

Vrstni red regij se nekoliko spremeni, če primerjamo število prebivalcev, starih 15 let ali več, in število izvajalcev 

izobraževanja v regiji. Vidimo, da je v Sloveniji v povprečju 7.489 odraslih prebivalcev na izvajalca izobraževanja 

(Tabela 2). Manjše vrednosti od tega povprečja najdemo v štirih regijah, (v Osrednjeslovenski, Gorenjski, Koroški 

in Zasavski regiji), v ostalih regijah pa število odraslih prebivalcev na izvajalca izobraževanja presega povprečno 

vrednost v državi. Najmanj ugodna je vrednost v Pomurski regiji, z 16.956 odraslimi na enega izvajalca 

izobraževanja.  

Tabela 2: Število odraslih prebivalcev na izvajalca izobraževanja po regijah  

Regija Prebivalci stari 15 
let in več* 

Število izvajalcev 
izobraževanja 

Število prebivalcev 
na izvajalca 
izobraževanja 

Osrednjeslovenska 461.900 89 5.190 

Gorenjska 171.980 30 5.733 

Koroška 61.360 9 6.818 

Zasavska 37.361 5 7.472 

Savinjska 221.154 26 8.506 

Posavska 59.945 7 8.564 

Podravska 280.458 32 8.764 

Obalno-kraška 97.901 9 10.878 

Jugovzhodna Slovenija 120.308 11 10.937 

Primorsko-notranjska  44.645 4 11.161 

Goriška 101.285 7 14.469 

Pomurska 101.735 6 16.956 

SLOVENIJA 1.760.032 235 7.489 
* Vir: SURS Prebivalstvo po starostnih skupinah, spolu in regijah, stanje na 1. 1. 2014 
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V Pregledu so zbrani izvajalci izobraževanja odraslih iz 54 slovenskih občin (lani iz 52 občin). Izobraževalna 

ponudba za odrasle se med občinami precej razlikuje. V 24 občinah je evidentiran le po en izvajalec 

izobraževanja odraslih, v ostalih 30 občinah pa sta zabeležena po dva ali več izvajalcev izobraževanja (Tabela 

3). Tudi letos ima največ izvajalcev svoj sedež registriran v ljubljanski občini (78 izvajalcev), v ostalih občinah pa 

je število izvajalcev veliko manjše.  

Tabela 3: Število izvajalcev izobraževanja odraslih po občinah  

Regija/občina Število občin 
Število izvajalcev 
izobraževanja   Skupaj 

Ljubljana  1 78 78 

Maribor  1 22 22 

Celje  1 15 15 

Kranj  1 12 12 

Novo mesto  1 7 7 

Škofja Loka  1 6 6 

Ptuj, Velenje 2 po 5 10 

Brežice, Nova Gorica, Ravne na 
Koroškem, Radovljica, Slovenj 
Gradec  5 po 4 20 

Domžale, Sežana,  Murska Sobota, 
Trbovlje, Krško, Piran, Postojna  

7 po 3 21 

Vrhnika, Bled, Naklo, Šentjur, Žalec, 
Kočevje, Ajdovščina, Jesenice, 
Koper, Medvode  10 po 2 20 

Kamnik, Litija, Trzin, Velike Lašče, 
Lenart, Ormož, Ruše, Slovenska 
Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje 
pri Jelšah, Črnomelj, Trebnje, 
Lendava, Radenci, Velika Polana, 
Zagorje ob Savi, Cerklje na 
Gorenjskem, Cerknica, Idrija, Izola, 
Logatec, Mežica, Selnica ob Dravi, 
Tržič 

24 po 1 24 

Skupaj 54 občin   235 

 

Pogled po regijah pokaže, da je Gorenjski in Osrednjeslovenski regiji evidentiranih največ občin z izvajalci 

izobraževanja odraslih (po 8 občin), sledijo Podravska (po 7 občin), Savinjska (6 občin), Jugovzhodna Slovenija, 

Obalno-kraška in Pomurska (4 občine), Goriška, Koroška in Zasavska (3 občine) in Primorska-notranjska in 

Posavska (2 občini) (Tabela 4). 
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Tabela 4: Število izvajalcev izobraževanja in izobraževalnih programov po regijah in pripadajočih občinah  

Regija 
Število izvajalcev 
izobraževanja   

Število izobraževalnih 
programov  

Osrednjeslovenska regija  89 1.495 

Ljubljana  78 1.358 

Domžale  3 50 

Medvode 2 10 

Vrhnika  2 13 

Kamnik  1 2 

Logatec 1 53 

Trzin 1 3 

Velike Lašče 1 6 

Podravska regija  32 457 

Maribor  22 283 

Ptuj  5 75 

Selnica ob Dravi  1 1 

Lenart  1 35 

Ormož  1 12 

Ruše  1 1 

Slovenska Bistrica  1 50 

Gorenjska regija  30 460 

Kranj  12 240 

Škofja Loka  6 87 

Radovljica  4 32 

Jesenice  2 33 

Bled  2 13 

Naklo  2 16 

Cerklje na Gorenjskem 1 14 

Tržič 1 25 

Savinjska regija  26 627 

Celje  15 187 

Velenje  5 169 

Šentjur  2 84 

Žalec  2 95 

Slovenske Konjice  1 56 

Šmarje pri Jelšah  1 36 

Jugovzhodna Slovenija  11 409 

Novo mesto  7 234 

Kočevje  2 21 

Črnomelj 1 69 
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Trebnje  1 85 

Obalno-kraška regija  9 216 

Sežana  3 66 

Piran  3 14 

Koper  2 119 

Izola 1 17 

Koroška regija  9 183 

Ravne na Koroškem  4 66 

Mežica 1 30 

Slovenj Gradec  4 87 

Posavska regija  7 79 

Brežice  4 29 

Krško  3 50 

Goriška regija  7 130 

Nova Gorica  4 85 

Ajdovščina  2 41 

Idrija  1 4 

Pomurska regija  6 122 

Murska Sobota  3 65 

Lendava  1 53 

Radenci  1 3 

Velika Polana  1 1 

Zasavska regija  5 73 

Trbovlje  3 62 

Litija 1 5 

Zagorje ob Savi  1 6 

Primorsko-Notranjska regija  4 49 

Postojna  3 48 

Cerknica 1 1 

 

4.1.2 Vrste organizacij za izobraževanje odraslih 

V Pregledu predstavljajo izobraževalno ponudbo raznovrstne ustanove s področja formalnega in neformalnega 

izobraževanja. Zbrane so zasebne ustanove in zasebne šole, srednje šole, ki izobražujejo  odrasle, ljudske 

univerze, pa tudi številni drugi ponudniki izobraževanja odraslih, na primer društva in zveze društev, višje in 

visoke strokovne šole, fakultete, zavodi, muzeji, galerije, knjižnice, inštituti, zbornice in druge ustanove 5 . V 

mnogih primerih so to ustanove, kjer izobraževanje odraslih ni njihova primerna dejavnost, predstavlja pa 

pomemben del v izobraževalni ponudbi za odrasle (Tabela 5).  

                                                             

5 Izobraževalna dejavnost poteka tudi v avtošolah, vendar njihova izobraževalna ponudba ni zajeta v Pregledu 
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Med ponudniki izobraževalnih programov za odrasle tudi letos prevladujejo zasebne ustanove in zasebne šole, 

srednje šole ter ljudske univerze (65 %). Te ustanove so tudi največji ponudniki izobraževalnih programov za 

odrasle, tako  s področja formalnega kot neformalnega izobraževanja. Velik delež neformalnega izobraževanja za 

odrasle izvajajo tudi društva in zveze društev, zasebni neprofitni zavodi, knjižnice, muzeji in galerije ter druge 

ustanove. Pomembno vlogo na področju izobraževanja starejših imajo tudi univerze za tretje življenjsko obdobje, 

ki delujejo samostojno ali v okviru društev in zveze društev, splošnih knjižnic, ljudskih univerz in drugih ustanov. 

Veliko izobraževanj in usposabljanj za potrebe poklicnega dela poteka v izobraževalnih centrih in službah za 

izobraževanje v podjetjih. Ker pa podjetja izvajajo zlasti interna izobraževanja za zaposlene v podjetjih, večina teh 

izobraževanj ni predstavljenih v Pregledu. 

 

Tabela 5: Število izvajalcev izobraževanja in izobraževalnih programov po vrsti ustanove 

Vrsta ustanove 
Izvajalci 
izobraževanja  

Izobraževalni 
programi  

Zasebna organizacija, zasebna šola 62 1.508 

Srednja šola 61 559 

Ljudska univerza 30 1.602 

Višja strokovna šola 26 99 

Društvo, zveza društev 12 55 

Zavod  11 45 

Univerza za tretje življenjsko obdobje  8 207 

Visoka strokovna šola 6 9 

Fakulteta, umetniška akademija 4 19 

Knjižnica - splošna 3 50 

Javni zavod 3 45 

Služba za izobraževanje v podjetju 2 9 

Samostojni izobraževalni center v 
podjetju 2 40 

Razvojna agencija 2 39 

Zbornica, združenje 1 2 

Muzej, galerija 1 9 

Sklad, fundacija 1 3 

 

4.2 Izobraževalni programi za odrasle 

4.2.1 Izobraževalni programi za odrasle po regijah in občinah  

Število izobraževalnih programov, zbranih v Pregledu, je letos nekoliko večje kot lani (letos 4.300 izobraževalnih 

programov, lani 4.042). Število izobraževalnih programov je večje v osmih regijah: v Gorenjski, Podravski, 

Obalno-kraški, Koroški, Pomurski, Posavski, Zasavski in Primorsko-notranjski regiji (Tabela 6). Med regijami tudi 

letos izstopa Osrednjeslovenska regija z največjo ponudbo izobraževalnih programov za odrasle (1.495 

izobraževalnih programov), sledijo Savinjska, Podravska regija, Jugovzhodna Slovenija in Gorenjska regija,  v 
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ostalih regijah je izobraževala ponudba manjša. Najmanj možnosti za izobraževanje odraslih letos beležimo v 

Primorsko-notranjski regiji (Graf 4). 

Graf 4: Število izobraževalnih programov po regijah 

 

Tabela 6: Število izobraževalnih programov v regijah po letih 

 

Število izobraževalnih programov  

Regija  2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

Osrednjeslovenska regija  1.495 1.548 1.567 1.741 1.687 

Savinjska regija 627 630 534 532 431 

Gorenjska regija 460 338 451 506 515 

Podravska regija 457 419 473 487 509 

Jugovzhodna Slovenija 409 412 386 600 583 

Obalno-kraška regija 216 190 206 191 198 

Koroška regija 183 136 139 131 130 

Goriška regija 130 152 222 213 218 

Pomurska regija 122 99 154 222 176 

Posavska regija 79 37 45 88 81 

Zasavska regija 73 39 34 31 20 

Primorsko-notranjska 
regija 49 42 44 62 64 

Skupaj 4.300 4.042 4.210 4.716 4.531 

 

Pri primerjavi števila prebivalcev, starih 15 let ali več, in števila izobraževalnih programov v regiji se vrstni red 

regij spremeni. V Sloveniji je v povprečju 409 odraslih prebivalcev na izobraževalni program (Tabela 7). Manjše 

vrednosti od tega povprečja najdemo v petih regijah: v Jugovzhodni Sloveniji, Osrednjeslovenski, Koroški, 
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Savinjski in Gorenjski regiji. Najmanj ugodne vrednosti pa so se letos pokazale v Pomurski regiji, tako po številu 

izvajalcev na odraslega prebivalca kot tudi po številu izobraževalnih programov na prebivalca. 

Tabela 7: Število odraslih prebivalcev na izobraževalni program po regijah 

Regija 
Prebivalci stari 15 
let in več* 

Število programov 
izobraževanja 2015 

Število prebivalcev na 
program izobraževanja 

Jugovzhodna Slovenija 120.308 409 294 

Osrednjeslovenska 461.900 1.495 309 

Koroška 61.360 183 335 

Savinjska 221.154 627 353 

Gorenjska 171.980 460 374 

Obalno-kraška 97.901 216 453 

Zasavska 37.361 73 512 

Podravska 280.458 457 614 

Posavska 59.945 79 759 

Goriška 101.285 130 779 

Pomurska 101.735 122 834 

Primorsko-notranjska  44.645 49 911 

SLOVENIJA 1.760.032 4.300 409 
* Vir: SURS Prebivalstvo po starostnih skupinah, spolu in regijah, stanje na 1. 1. 2014 

 

4.2.2 Izobraževalna ponudba po vrstah izobraževanja in vsebinskih področjih  

Izobraževalne programe smo razvrstili po vrstah izobraževanja in vsebinskih področjih Klasifikacijskega sistema 

izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS)6. KLASIUS sestavljata dva podsistema: Klasifikacija vrst aktivnosti in 

izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-SRV) in Klasifikacija področij aktivnosti in izidov izobraževanja in 

usposabljanja (KLASIUS-P). 

Izobraževalne programe smo razvrstili glede na vrsto izobraževanja (KLASIUS_SRV) v: 

- temeljno stopenjsko izobraževanje,  

- certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij,  

- neformalno (dopolnilno) izobraževanje. 

Velik del izobraževalnih programov je namenjen neformalnemu izobraževanju odraslih, izobraževanju za splošne 

potrebe in prosti čas ter za potrebe poklicnega dela. Izobraževanje za splošne potrebe ter potrebe poklicnega 

dela prikazujemo kot skupni kazalec, saj ločevanje tovrstnega izobraževanja skoraj ni nemogoče (Tabela 8). 

Izobraževalne programe neformalnega izobraževanja je v svoji ponudbi navedlo 134 izvajalcev izobraževanja, 

                                                             

6 Uradni list RS št. 46/2006 
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največjo ponudbo tovrstnega izobraževanja pa imajo zasebne ustanove in šole (1.376 izobraževalnih programov) 

in ljudske univerze (1.229 izobraževalnih programov). 

Izobraževalne programe, ki omogočajo pridobitev višjo stopnjo formalne izobrazbe, je navedlo 269 izvajalcev 

izobraževanja (Tabela 8 in 9). Največjo ponudbo imajo srednje šole, ki izobražujejo odrasle, ljudske univerze, 

višje strokovne šole ter zasebne organizacije in zasebne šole. Tudi letos prevladujejo izobraževalni programi 

srednjega tehniškega in drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja (47 %), predvsem Ekonomski tehnik, 

Predšolska vzgoja, Strojni tehnik in Tehnik računalništva. Velika je tudi ponudba programov za pridobitev srednje 

poklicne izobrazbe (27 %), zlasti programi Trgovec, Gastronomske in hotelske storitve, Administrator, Bolničar-

negovalec. Sledi ponudba izobraževalnih programov za pridobitev visokošolske izobrazbe prve stopnje (19 %), 

izobraževalna programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Ekonomist in Poslovni sekretar.  

 

Tabela 8: Število izobraževalnih programov in izvajalcev izobraževanja po vrsti izobraževanja  

Vrste izobraževanja  

Število 
izobraževalnih 
programov 

Število izvajalcev 
izobraževanja 

Neformalno izobraževanje 3.210 134 

Formalno izobraževanje 880 269 

Certifikatni sistem nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (NPK) 210 37 

 

 

Tabela 9: Število izobraževalnih programov formalnega izobraževanja 

Formalno izobraževanje  
Število izobraževalnih 
programov 

Število izvajalcev 
izobraževanja 

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno 
ter splošno izobraževanje  416 91 

Četrta raven: Srednje poklicno in podobno 
izobraževanje  235 75 

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve 
stopnje in podobno izobraževanje  166 50 

Prva raven: Osnovnošolsko izobraževanje nižje 
stopnje/nedokončana osnovnošolska izobrazba 24 24 

Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge 
stopnje in podobno izobraževanje  19 10 

Tretja raven: Nižje poklicno in podobno 
izobraževanje 17 16 

Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje 
stopnje in podobno izobraževanje 3 3 

Skupaj 880 269 

 

Tudi letos je predstavljenih veliko vsebinsko zelo raznolikih izobraževalnih programov. Izobraževalne programe 

smo razporedili v 26 različnih vsebinskih področij in 280 vsebinskih podpodročij (KLASIUS_P). Med vsebinskimi 
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področji prevladujejo štiri področja: humanistika, osebnostni razvoj, računalništvo, poslovne in upravne vede 

(Tabela 10). 

Vsebinsko področje humanistika (28 %) obsega različne vsebine izobraževanja, kot so tuji jeziki, religija, verstva, 

slovenski jezik, jezikoslovje, zgodovina, arheologija, muzeologija, filozofija, logika, etika, morala, kreativno 

pisanje, prevajalstvo in druge. Med temi vsebinami najbolj izstopa ponudba tujih jezikov, zlasti izobraževalni 

programi za učenje angleškega jezika (346 izobraževalnih programov), nemškega (301 izobraževalnih 

programov) in italijanskega jezika (141 izobraževalnih programov), velika je tudi ponudba za učenje slovenščine 

kot tujega jezika (86 izobraževalnih programov) in ponudba za učenje drugih tujih jezikov, predvsem španščine in 

ruščine.  

Sledijo vsebine področja računalništva (12 %). Obsega vsebine uporabnega računalništva, računalniškega 

programiranja in programskih jezikov, uporabe računalniških preglednic, interneta in računalniških omrežij, 

urejevalnikov besedil, namiznega založništva in druge računalniške vsebine. Med temi vsebinami prevladujejo: 

uporabno računalništvo (139 izobraževalnih programov), uporaba računalniških preglednic (66 izobraževalnih 

programov), uporaba računalniških urejevalnikov besedil (50 izobraževalnih programov), uporaba interneta in 

računalniških omrežij (50 izobraževalnih programov).  

Pestra je izobraževalna ponudba s področja osebnostnega razvoja (11 %). Ta zajema vsebine temeljnih 

komunikacijskih spretnost in znanja, osebnostnega razvoja, medosebnih in socialnih odnosov, razvoja kariere, 

iskanja zaposlitve in večje zaposljivosti, z znanjem povezana znanja in spretnosti, znanja in spretnosti s področja 

državljanskih pravic in obveznosti in druge vsebine. Med temi vsebinami je največ izobraževanj s področja 

temeljnih komunikacijskih spretnosti in znanj (168 izobraževalnih programov) in izobraževanja za osebnostni 

razvoj (90 izobraževalnih programov). 

Zelo raznolike vsebine zajema področje poslovne in upravne vede (11 %): tajniško in administrativno delo, 

upravljanje kadrov, prodaja (trgovina), knjigovodstvo in računovodstvo, prodaja nepremičnin, finančništvo, 

bančništvo in zavarovalništvo, oglaševanje, marketing, poslovne in upravne vede, poslovodenje in upravljanje in 

druge vsebine. Prevladujejo vsebine iz poslovnih in upravnih ved (154 izobraževalnih programov) ter različne 

vsebine poslovodenja in upravljanja (58 izobraževalnih programov).  

Najmanjšo ponudbo izobraževalnih vsebin letos beležimo s področja naravoslovja, fizikalnih in kemijskih ved ter 

veterinarstva. 
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Tabela 10: Število izobraževalnih programov po širših vsebinskih področjih KLASIUS-P 

Širše vsebinsko področje KLASIUS-P 
Število izobraževalnih 
programov 

Humanistika (tuji jeziki, slovenščina, religija ...)  1.200 

Računalništvo  507 

Osebnostni razvoj (komunikacija, zaposlitev, zdravje ...)  487 

Poslovne in upravne vede  464 

Tehnika (strojništvo, elektrotehnika, motorna vozila ...)  270 

Umetnost  219 

Osebne storitve (gostinstvo, šport, turizem, frizerstvo ...)  209 

Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev  164 

Opismenjevanje (branje, pisanje, računanje)  118 

Splošne izobraževalne aktivnosti  101 

Transportne storitve  94 

Družbene vede (psihologija, sociologija, ekonomija ...)  90 

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo  78 

Proizvodne tehnologije (živilska, tekstilna, lesarska ...)  72 

Zdravstvo  71 

Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo  50 

Varovanje  30 

Varstvo okolja  23 

Socialno delo  22 

Matematika in statistika  8 

Vede o živi naravi 8 

Novinarstvo in obveščanje  6 

Pravne vede  5 

Veterinarstvo  2 

Fizikalne in kemijske vede  1 

Naravoslovje  1 

 

4.2.3 Ponudba javno veljavnih izobraževalnih programov in izobraževalnih programov brez javne 

veljavnosti 

Večji del izobraževalne ponudbe za odrasle predstavljajo izobraževalni programi brez javne veljavnosti (2.840, 

66,05 %). Med ponudniki teh izobraževalnih programov so zasebne izobraževalne ustanove (133 izvajalcev 

izobraževanja), izvedli bodo 1.210 izobraževalnih programov, sledijo ljudske univerze (995 izobraževalnih 

programov), univerze za tretje življenjsko obdobje (207 izobraževalnih programov) ter srednje šole (134 

izobraževalnih programov). Ti programi so namenjeni zlasti neformalnemu izobraževanju odraslih za splošne 
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potrebe in potrebe poklicnega dela, manjši delež pa tudi pripravam na preverjanje in potrjevanje nacionalnih 

poklicnih kvalifikacij.  

Med ponudniki javno veljavnih izobraževalnih programov (33,33 %) so predvsem ljudske univerze (607 

izobraževalnih programov), srednje šole za odrasle (425 izobraževalnih programov) in zasebne organizacije in 

zasebne šole (306 izobraževalnih programov) (glej Tabela 11 in 12). Poleg programov za pridobitev formalne 

izobrazbe je med javnoveljavnimi programi tudi velika ponudba programov neformalnega izobraževanja (564 

programov). Med njimi prevladujejo javnoveljavni programi za učenje tujih jezikov (angleškega, nemškega, 

francoskega, italijanskega jezik ter slovenščine kot tujega jezika) ter programi funkcionalnega opismenjevanja. 

 

Tabela 11: Javna veljavnost izobraževalnih programov 

Javna veljavnost izobraževalnih 
programov  

Število 
izobraževalnih 
programov  

Število 
izvajalcev 
izobraževanja 

Izobraževalni programi brez javne 
veljavnosti 2.867 133 

Javno veljavni izobraževalni programi 1.433 146 

 

 

Tabela 12: Število izobraževalnih programov po javni veljavnosti 

Javna veljavnost / vrsta izobraževalnega programa 
Število izobraževalnih 
programov  

Izobraževalni programi brez javne veljavnosti 2.867 

Dopolnilno izobraževanje  2.657 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)  210 

Javnoveljavni izobraževalni programi  1.433 

Dopolnilno izobraževanje  564 

Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno 
izobraževanje  409 

Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje  235 

Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in 
podobno izobraževanje  166 

Prva raven: Osnovnošolsko izobraževanje nižje 
stopnje/nedokončana osnovnošolska izobrazba 23 

Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in 
podobno izobraževanje  17 

Tretja raven: Nižje poklicno in podobno izobraževanje 17 

Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in 
podobno izobraževanje  2 

 

4.2.4 Oblike izobraževanja  

Pri večini izobraževalnih programov so izvajalci navedli, da jih bodo izvedli v obliki tečajev, predavanj ali delavnic 

(Tabela 13). Številne izobraževalne programe bodo izvedli tudi v obliki vodenega samoizobraževanja in 



24 

praktičnega dela ter študijskih krožkov, šolski pouk, e-izobraževanja in študija na daljavo. Pri 3 % izobraževalnih 

programov so izvajalci navedli druge oblike izobraževanja odraslih, najpogosteje kombinacija pouka in vodenega 

samoizobraževanja, inštrukcije in timsko delo.  

Tabela 13: Oblike izobraževanja 

Oblika izobraževanja Število izobraževalnih 

programov 

Tečaj 2.012 

Predavanje 1.295 

Delavnica 1.028 

Seminar 679 

Vodeno samoizobraževanje 599 

Praktično delo 589 

Organizirano samostojno 

učenje 

342 

Študijski krožek 299 

Šolski pouk 223 

e-izobraževanje 219 

Drugo  146 

Študij na daljavo 38 

 

4.2.5 Izobraževalna ponudba za odrasle po ciljnih skupinah  

Izobraževalni programi so namenjeni najrazličnejšim ciljnim skupinam odraslih. Izobraževalne programe so 

izvajalci razporedili med 9 kategorij ciljnih skupin. Večji del izobraževalne ponudbe je namenjena vsem odraslim 

(77 %), vedno več izobraževalnih programov pa je tudi za brezposelne osebe (26 %), podjetnike (21 %), starejše, 

zaposlene in druge ciljne skupine (Tabela 14). V kategorijo drugi so izvajalci uvrstili 7 % izobraževalnih 

programov. Najpogosteje so navajali naslednje ciljne skupine: tujci, Romi, študenti, manj izobraženi, podeželsko 

prebivalstvo in druge ciljne skupine. 

Tabela 14: Izobraževalni programi po ciljnih skupinah 

Ciljna skupina 
Število izobraževalnih 

programov 

vsi odrasli 3.332 

brezposelni 1.096 

starejši odrasli  590 

podjetniki 900 

starši 581 

zaposleni 512 

strokovnjaki (pedagogi, 
andragogi, vodilni, vodstveni …) 438 

osebe s posebnimi potrebami 351 

drugi  298 
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5. Zaključek  

Na podlagi analize podatkov, zbranih v Pregledu, lahko ugotovimo, da je bila naloga uspešno opravljena. 

Zbiranje, redno posodabljanje in dopolnjevanje podatkov ter objavljanje podatkov v spletnem Pregledu je teklo 

nemoteno. Interes izvajalcev za objavo v Pregledu je bil tudi letos velik. Večina zbranih izvajalcev že vrsto let 

redno objavlja svojo izobraževalno ponudbo v Pregledu, vsako leto pa beležimo tudi objave novih izvajalcev 

izobraževanja odraslih. Spletno aplikacijo za vnos podatkov v Pregled so izvajalci dobro sprejeli. Vendar pa bo 

potrebno izvesti posodobitve tako spletnih obrazcev za vpis podatkov kot tudi spletne strani za objavo 

izobraževalne ponudbe, saj gre razvoj na področju IKT zelo hitro naprej.  

Do konca leta 2014 je svojo izobraževalno ponudbo predstavilo 235 izvajalcev izobraževanja odraslih (28 

novih izvajalcev izobraževanja odraslih), objavili so 4.300 izobraževalnih programov (kazalniki se bodo do maja 

2015 še dopolnjevali). Število izvajalcev izobraževanja odraslih, zbranih v Pregledu, je enako lanskemu številu, 

večja pa je ponudba izobraževalnih programov (lani 4.042). Zbrani so raznovrstni izvajalci iz vseh slovenskih 

regij ter 54 občin (lani 52). Med raznovrstnimi izvajalci izobraževanja odraslih prevladujejo zasebne ustanove in 

zasebne šole, srednje šole, ki izobražujejo odrasle, ter ljudske univerze. Tudi letos prevladuje ponudba 

programov neformalnega izobraževanja, zlasti programov učenja tujih jezikov, velika pa je tudi ponudba 

programov, namenjenih temeljnim komunikacijskim spretnostim, osebnostnemu razvoju, ter iz računalništva ter 

poslovnih in upravnih ved. Ponudba izobraževanj je vsebinsko zelo raznolika - izobraževalne programe smo 

razporedili v 26 vsebinskih področji (280 podpodročij). Večina vsebin je s področja humanistike, zlasti učenja 

tujih jezikov (angleščine, nemščine, italijanščine), sledijo področja računalništva, osebnostnega razvoja ter 

poslovnih in upravnih ved. Izobraževalna ponudba je namenjena različnim ciljnim skupinam, izvajalci 

izobraževanja odraslih pa so večino izobraževalne programe izvedli v obliki tečajev, predavanj ali delavnic. 

Poleg analize zbranih podatkov in priprave zaključnega poročila, je bila dodatno opravljena tudi analiza 

izobraževalne ponudbe za priseljence in izobraževalna ponudba e-izobraževanja in študija na daljavo. Pregled so 

promovirali v najširši in strokovni javnosti (obveščanja mreže izvajalcev IO, objave člankov, objave na spletni 

strani Pregleda, ACS, FB strani ACS in drugih portalih, promocija na izobraževalnih in drugih strokovnih dogodkih 

na ACS in po Sloveniji), redno pa smo izvajali tudi informativno-svetovalno dejavnost v okviru Pregleda (odgovori 

na zastavljena vprašanja posameznikov in ustanov v zvezi z izobraževalno ponudbo in možnostmi 

izobraževanja).  

Redno (mesečno)  smo zagotavljali novejše podatke o izobraževalnih programih za odrasle in njihovih izvajalcih 

za spletni portal CPI Moja izbira.si. Občasno pa smo sodelovali tudi z Statističnim uradom RS pri dopolnjevanju 

njihovih baz podatkov o izvajalcih. Za potrebe strokovnega dela ACS in zunanjih izvajalcev smo izvajali 

poizvedbe po različnih kriterijih, izvoze in analize podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih ter programski 

ponudbi. 

V letu 2015 bomo posodobili vsebine, ki jih v Pregledu zbiramo o izobraževalni ponudbi in njihovih izvajalcih 

(spletna vprašalnika, spletna objava podatkov o izobraževalni ponudbi za odrasle), ter grafično podobo spletne 

strani Pregleda.  

Iz Pregleda bomo določene vsebine pripravljali in objavljali tudi na platformi EPALE (evropska platforma za 

izobraževanje odraslih); v skladu s svojimi temeljnimi nalogami bomo pripravljali informacije za objave na spletni 

strani EPALE ter v okviru Pregleda vzpostavili Kotiček za izobraževalce odraslih z informacijami o tem, kakšna 

usposabljanja za njihov profesionalni razvoj so jim na voljo. 

Na spletni strani Pregleda v rubriki Koristne informacije bomo redno objavljali ali posodabljali spletne povezave o 

zanimivih in koristnih informacijah s področja izobraževanja in učenja odraslih. Skozi celo leto bomo skrbeli za 

promocijo Pregleda v strokovni in najširši javnosti. Poleg rednih objav v slovenskih in angleških e-Novičkah, bomo 

Pregled promovirali tudi na spletni strani ACS, preko ACS FB strani, na spletnih portalih drugih ustanov, ter na 
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različnih strokovnih dogodkih in v drugih strokovnih publikacijah. Posodobili bomo tudi vsebino tiskanega letaka 

za dodatno promocijo Pregleda v širši  in strokovni javnosti.  

Tudi v letu 2015 bomo redno mesečno zagotavljali najnovejše podatke o izobraževalnih programih in njihovih 

izvajalcih za spletni portal CPI 'Mojaizbira.si', ter sodelovali s Statističnim uradom RS pri dopolnjevanju njihovih 

baz podatkov o izvajalcih izobraževanja odraslih. V sodelovanju  z Mestno knjižnico Ljubljana bomo povabili 

splošne knjižnice k večji objavi njihove izobraževalne ponudbe v Pregledu.  

 




