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17. november je bil razglašen za mednarodni dan študentov v spomin na 
nacistično okupacijo praške univerze leta 1939 in na zaustavitev študentskih 
demonstracij z aretacijo številnih študentov in njihovo deportacijo v 
koncentracijska taborišča ter z ubojem devetih študentov in profesorjev. 
Mednarodni dan študentov simbolizira boj študentov za človekove pravice, za 
demokratično družbo in boj proti diskriminaciji.



Mladi v Sloveniji radi študirajo 
Mladi v Sloveniji se radi odločajo za študij. Med 20–24-letniki je namreč skoraj 
polovica študentov. Po deležu študentov med mladimi se Slovenija uvršča v sam 
vrh med državami članicami Evropske unije. 
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Vključenost mladih (20–24 let) v terciarno izobraževanje (%), EU, 2016/17

Vir: Eurostat 



Študijsko leto 2018/19

Vir: SURS

Študenti po vrsti izobraževanja, Slovenija, 2018/19 
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Novinci med študenti v 2018/19

45 %
vpisanih neposredno po srednji
šoli

91 %
z dokončano srednjo strokovno,  
8 % z dokončano srednjo splošno, 
1 % z dokončano drugo terciarno
izobrazbo

61 %
moških, 39 % žensk 

povprečna starost

23,0 leta

Višje strokovno izobraževanje: 

4.156, od tega

65 %
vpisanih neposredno po srednji šoli,  

41 %
z dokončano srednjo strokovno,  
58% z dokončano srednjo splošno,  
1 % z dokončano drugo terciarno
izobrazbo

43 %
moških, 57 % žensk 

povprečna starost 
20,2 leta

Visokošolsko izobraževanje: 

14.618, od tega



Kaj študirajo študentke in kaj študenti?
V celotnem terciarnem izobraževanju je študentk več kot študentov. Te številčno 
prevladujejo na vseh posameznih področjih izobraževanja, razen na dveh.  »Moški« 
področji sta še vedno Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter 
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). 



Vpliv izobrazbe staršev pri odločitvi za študij
 

Izobrazba staršev pomembno vpliva na vključevanje mladih v terciarno 
izobraževanje. V študijskem letu 2017/18 se je za študij odločilo:

21 %
od vseh 19–24-letnikov, katerih vsaj eden od staršev je dosegel 

največ osnovnošolsko izobrazbo

43 %
od vseh 19–24-letnikov, katerih vsaj eden od staršev je dosegel 

največ srednješolsko izobrazbo

71 %
od vseh 19–24-letnikov, katerih vsaj eden od staršev je dosegel 

najmanj terciarno izobrazbo

Vir: SURS



21.000 študentov je prejemalo štipendijo
V študijskem letu 2017/18 je bilo največ štipendistov med študenti 1. in 2. stopnje visokošolskega 
študija: 31 % oz. 27 %. Med študenti doktorskega študija jih je bilo 1 %, med višješolskimi 
študenti pa 19 %.
 
Državna štipendija je znašala povprečno 157 EUR, Zoisova pa 189 EUR na mesec.

17.429 2.071 417 432 272 131 122

državna Zoisova občinska kadrovska Ad futura druge

štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu

Vir: SURS

Štipendisti po vrsti štipendij, Slovenija, 2017/18    



Mobilnost študentov 
Slovenija sodi med državami članicami OECD med države z najnižjim deležem tujih 
študentov. V študijskem letu 2016/17 je bilo med vsemi študenti v Sloveniji 3,9 % 
študentov iz tujine. Med doktorskimi študenti je bil delež teh najvišji (8,9 %), med 
višješolskimi študenti pa najnižji (2,2 %).

2.900
študentov iz Slovenije 
študira v državah 
članicah OECD

Vira: SURS, OECD

3.090
študentov iz tujine
študira v Sloveniji



Diplomira nekaj več kot polovica študentov 



Študentke uspešnejše od študentov

Od vseh, ki so se na visokošolski študij 1. stopnje vpisali v študijskem letu
2010/11, je uspešno diplomiralo:

66 %  

36 % 

študentov in študentk, ki so pred začetkom 
študija zaključili srednje splošno izobraževanje 

študentov in študentk, ki so pred začetkom 
študija zaključili srednje strokovno izobraževanje 

42 % študentov

60 % študentk

Vir:  OECD
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