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VKLJUČENOST V IZOBRAŽEVANJE  
Kontaktna oseba na UMAR: Tanja Čelebič 

PODROČJE RAZVOJA Moderna socialna država in večja zaposlenost – Življenjski pogoji, zmanjšanje družbene izključenosti in socialne 
ogroženosti 

OPIS INDIKATORJA Definicija: Vključenost v izobraževanje 
Z indikatorji o vključenosti v izobraževanje lahko merimo tok kapitala znanja v formalnem in neformalnem izobraževanju. 
Za izračun indikatorja se za vključenost v formalno izobraževanje uporabljajo podatki, pridobljeni z rednimi letnimi 
statističnimi raziskovanji: (i) vpisnim listom, ki ga izpolnjujejo študenti, vpisani na visokošolske zavode, (ii) vprašalnikom 
ŠOL-ŠTUD, ki ga izpolnjujejo študenti, vpisani na višje strokovne šole in na zasebne visokošolske zavode in 
demografska statistika (podatki o številu prebivalstva, vir: MNZ, Centralni register prebivalstva), za vključenost odraslih v 
neformalno izobraževanje pa podatki, pridobljeni z anketo o delovni sili (ADS). 
 

Podrobnejša metodološka pojasnila:  
− SURS: Metodološka pojasnila – Izobraževanje: http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=9SURS: 

Metodološka pojasnila – Trg dela: http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=7 
Mednarodna primerljivost: pri formalnem izobraževanju je možna, pri neformalnem izobraževanju pa ne. 
 
Način prikaza: možni so različni prikazi indikatorja, in sicer glede na starostno skupino, spol (skupaj in po spolu), stopnjo 
izobraževanja ipd.i: (i) vključenost prebivalstva v izbrani starosti v izobraževanje (ponavadi se prikazuje indikator 
vključenost prebivalstva v starosti 15-24 let v vse ravni izobraževanja), (ii) število študentov na 1000 prebivalcev, (iii) 
delež prebivalstva v starosti 18-24 let s končano ali nedokončano osnovno šolo ali brez šolske izobrazbe, ki niso 
vključeni v izobraževanje, (iv) vključenost odraslih  vstarosti 25 – 64 let v neformalno izobraževanje (skupaj, glede na 
spol, starost, doseženo izobrazbo).  
 
Merska enota: % 

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucije: 
− SURS (popisi prebivalstva, redna letna statistična raziskovanja, ankete o delovni sili) 
− preračuni UMAR 
 
Frekvenca ažuriranja: letno 
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RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA 
VRSTA 

Od leta 1998 dalje 

MEDNARODNE PRIMERJAVE − EU (po državah in skupaj); vir: Eurostat – Population and Social Conditions.  
− OECD (po državah in skupaj), EU19; vir: Education at a Glance. 

http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_1,00.html  
 


