Regijski strokovni posvet
IZOBRAŽEVANJE
v Savinjski regiji
Celje, 13. 2. 2013

Ključni demografski, izobraževalni in
gospodarski kazalniki Savinjske (statistične) regije
Kazalnik
Savinjska (statistična) regija
število prebivalcev regije
260.545 prebivalcev
povprečna starost prebivalcev
41,7 let
delež prebivalcev brez
22,8 %
izobrazbe oz. z dokončano
osnovno šolo
delež prebivalcev z višjo ali
19,1 %
visokošolsko izobrazbo
število osnovnošolcev
21.418 osnovnošolcev
število dijakov
10.900 dijakov
število maturantov
2.349
število študentov
13.358 študentov
število diplomantov
2.791 diplomantov
bruto izdatki za RR
57,169 mio
dejavnost
BDP na prebivalca
15.396 EUR/prebivalca
povp. mesečna bruto plača
na prebivalca

1.425 EUR/prebivalca

Slovenija
3. največja v državi
42,0 let
20,8 %
22,4 %
3. mesto med regijami
3. mesto med regijami
3. mesto med regijami
3. mesto med regijami
3. mesto med regijami
4. mesto med regijami
6. mesto v Sloveniji (SLO
povprečje 17.295 EUR)
9. mesto v Sloveniji (SLO
povprečje 1.538 EUR)

Osnovnošolsko izobraževanje v regiji
• 124 osnovnih šol v regiji;
• 21.418 osnovnošolcev – (13,3 % vseh slovenskih osnovnošolcev);

• povprečno 183 učencev/osnovno šolo (slovensko povprečje 203);
• 5, 5 osnovnih šol / 1000 prebivalcev (4,9 slovensko povprečje).

Srednješolsko izobraževanje v regiji
• regija je pomembno srednješolsko središče;

• 20 srednjih šol v Celju, Velenju, Šentjurju, Rogaški Slatini, Slovenskih
Konjicah – Zrečah;
• za šolsko leto 2013/14 razpisanih 59 srednješolskih programov;
• v šolskem letu 2010/11 v regiji 10.900 dijakov (13,6 % vseh
slovenskih dijakov);
• letno maturira okrog 2.400 dijakov (splošna in poklicna matura);
• nadpovprečno uspešni maturanti iz regije (od 18 maturantov, ki so
dosegli 34 točk na maturi leta 2010, jih je bilo 5 iz regije).

Višješolsko strokovno izobraževanje v regiji
• v regiji deluje 5 javnih višjih strokovnih šol (Šolski center Celje,
Šolski center Velenje, Šolski center Šentjur, Šola za hortikulturo in
vizualne umetnosti, Ekonomska šola Celje) in 2 zasebni izobraževalni
inštituciji (Abitura d.o.o., Doba Maribor);
• višje šole izvajajo 14 različnih višješolskih strokovnih študijskih
programov;
• v študijskem letu 2012/13 je vpisano 1.956 študentov (65 % rednih
in 35 % izrednih);

• opazen trend zmanjševanja vpisa v višješolske študijske programe v
zadnjih letih.

Visoko šolstvo v regiji
• 13.922 slovenskih študentov ima stalno bivališče v regiji
(12,6 % vseh slovenskih študentov);
• 1.847 diplomantov s stalnim bivališčem v regiji (14 % vseh
diplomantov);
• na visokošolskih zavodih, ki delujejo v regiji, je v študijskem
letu 2012/13 vpisanih 3.642 študentov, od tega 2.942
študentov v študijskih programih 1. stopnje in 700 študentov
2. in 3. stopnje;
• na regijskih zavodih je v letu 2012 diplomiralo 650
diplomantov.

Visoko šolstvo v regiji
6 visokošolskih zavodov s sedežem v regiji:
• Visoka šola za varstvo okolja v Velenju,
• Visoka zdravstvena šola v Celju
• Visoka gospodarska šola v Celju,
• Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije v Celju,
• Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje,
• Fakulteta za logistiko UM,
• 5 dislociranih enot visokošolskih zavodov (Fakulteta za gradbeništvo
UM, Fakulteta za energetiko UM, Fakulteta za upravo UL; Fakulteta za
management UP);

• 41 različnih visokošolskih študijskih programov na vseh treh stopnjah
študija.

Vseživljenjsko učenje v regiji
• dobro razvita mreža ljudskih univerz;
• v regiji deluje 6 ljudskih univerz (Celje, Žalec, Velenje,
Šentjur, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice);
• ljudske univerze izvajajo tako formalne kot neformalne
oblike izobraževanja;
• v letu 2010 15,7 % prebivalcev regije vključeno v programe
vseživljenjskega izobraževanja (16,2 % slovensko povprečje).

Hvala za pozornost!

