
Svetovni dan učiteljev

5. oktober je za svetovni dan učiteljev  razglasil  Unesco na Mednarodni konferenci o 
izobraževanju leta 1993 v Ženevi, in sicer zato, ker je bil na ta dan leta 1966 sprejet 
dokument Priporočila o položaju učiteljev, ki velja še danes. Priporočila jasno določajo 
pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga ti glede na 
zahtevnost dela, ki ga opravljajo, morali imeti v družbi.

https://www.stat.si/StatWeb/
http://en.unesco.org/
http://www2.sviz.si/media/Priporocila%20o%20statusu%20uciteljev.pdf


 

Med zaposlenimi v izobraževanju prevladujejo ženske. Največji delež žensk je bil v 
predšolski vzgoji:  v šolskem letu 2019/20 jih je bilo 97,4 %, moških pa torej le 2,6 %. Delež 
moških pa je bil največji v višješolskem in visokošolskem izobraževanju: 54,1-odstoten.

Učno osebje (število) po vrstah izobraževalnih institucij, po spolu, Slovenija, šolsko in 
akademsko leto 2019/20

Vir: SURS
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Največ zaposlenih v izobraževanju, 56,6 %, je v šolskem oz. akademskem letu 2018/19 
pripadalo srednji generaciji, tj. starostni skupini 30–49 let, sledili so starejši od 49 let (34,0 %) 
in mlajši od 30 let (9,4 %).
Med zaposlenimi v vrtcih predstavljajo pripadniki oz. pripadnice mlajše generacije (tj. stari 
manj kot 30 let) 15,8 % zaposlenih, kar je njihov največji delež med vsemi vrstami 
izobraževalnih institucij (čeprav še vedno nizek glede na vrsto izobraževalne institucije). 
Pripadniki oz. pripadnice starejše generacije (tj. stari 50 ali več let) pa predstavljajo 
največji delež zaposlenih v srednješolskih izobraževalnih ustanovah (47,8 %).

Največ izobraževalnega kadra pripada
srednji generaciji

 

Učno osebje po starostnih skupinah glede na vrsto izobraževalne institucije, Slovenija, 
šolsko in akademsko leto 2018/19
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  Za koliko učencev povprečno skrbi en 
vzgojitelj ali učitelj?

Za 7,7 otroka povprečno je skrbel en vzgojitelj, vzgojiteljica ali njun pomočnik.

Za 12,2 dijaka povprečno je skrbel en srednješolski učitelj ali učiteljica.

Za 10,2 učenca povprečno je skrbel en osnovnošolski učitelj ali učiteljica.



Višina plače odvisna od vrste izobraževalne 
institucije

 

3.356 EUR je v 2019 (po začasnih podatkih) znašala povprečna mesečna bruto 
plača visokošolskih in višješolskih učiteljev in učiteljic.

1.818 EUR je znašala povprečna mesečna bruto plača učiteljev in učiteljic 
razrednega pouka in vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok.



Manj sredstev za izobraževanje

 

Delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v BDP, Slovenija

Vir: SURS

Delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v bruto domačem proizvodu se je v letih od 
2013 do 2018 znižal za 9,8 %, najbolj za predšolsko izobraževanje, za 16,5 %.
V 2018 je bil največji delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v BDP (tako kot tudi v 
predhodnih letih) namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (44,4 %), sledili so izdatki za 
višje-, visokošolsko izobraževanje (20,4 %), za srednješolsko izobraževanje (18,8 %) in 
predšolsko izobraževanje (16,4 %).
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Kako kaže?
V študijskem letu 2019/20 je bilo v visokošolske in višješolske študijske programe vpisanih 
skoraj 77.000 študentov in študentk. Med temi je bilo nekaj več kot 9 % študentov in 
študentk vpisanih v program izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev. Številčno 
razmerje med moškimi in ženskami, zaposlenimi v izobraževanju, se, kot kaže, ne bo 
spremenilo: v akademskem letu 2019/20 je bilo namreč med prej omenjenimi študenti in
študentkami 87 % študentk in 13 % študentov.

https://www.stat.si/StatWeb/

