
Svetovni dan učiteljev
5. oktobra obeležujemo svetovni dan učiteljev že 28 let. Ta dan 
je priložnost, da izrazimo učiteljem priznanje za njihovo 
pomembno vlogo v izobraževanju in pri razvoju družbe.

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


Za predšolske otroke v vrtcih je v šolskem letu 2020/21 skrbelo 11.848 vzgojiteljic in 
vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov/pomočnic (za 1,5 % več kot v preteklem letu). 
Vzgojiteljic je bilo 97,3 %, vzgojiteljev pa 2,7 %. En vzgojitelj/vzgojiteljica je skrbela 
povprečno za 7,3 otroka.
93,8 % vseh zaposlenih v vrtcih je delalo v javnem, 6,2 % pa v zasebnem sektorju.

Zaposleni v vrtcih so večinoma ženske

Učno osebje v predšolskem izobraževanju po spolu, Slovenija, šolsko leto 2020/21

Vir: SURS

moški: 324

ženski: 11.524



Osnovnošolce je v šolskem letu 2020/21 poučevalo 19.477 učiteljev in učiteljic, 
prvih je bilo 11,7 %, drugih 88,3 %. Obojih skupaj je bilo za 1,1 % več kot v 
prejšnjem šolskem letu. Večje je bilo tudi število učencev in učenk. Teh je bilo v 
šolskem letu 2020/21 vpisanih v osnovne šole 193.158, kar pomeni, da je en 
učitelj oz. učiteljica poučevala povprečno 10,3 učenca oz. učenke. 99,0 % 
osnovnošolskih učiteljev/učiteljic od skupnega števila je poučevalo v javnih šolah.

Tudi v osnovnih šolah prevladujejo učiteljice



V srednjih šolah je v šolskem letu 2020/21 
poučevalo 6.336 učiteljev in učiteljic (prvih je bilo 
34,2 %, drugih 65,8 %). Njihovo število se je glede 
na prejšnje leto povečalo za 0,7 %, saj je bilo večje 
tudi število dijakov in dijakinj. En učitelj/učiteljica 
je v tem šolskem letu učila povprečno 10,2 dijaka 
oz. dijakinje.
Učitelji/učiteljice v javnih srednjih šolah so bili 
velika večina vseh (95,5 %), ki so poučevali v 
srednjih šolah za mladino in odrasle.

Med srednješolskim učnim 
osebjem 34 % učiteljev



V študijskem letu 2020/21 je bilo v ustanovah na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih 
5.669 strokovnih delavcev, kar je za 1,6 % manj kot v prejšnjem študijskem letu.
Moških je bilo nekoliko več (53,3 %) kot žensk (46,7 %). Po stopnji izobrazbe so bili oboji 
večinoma doktorji oz. doktorice znanosti. Med moškim delom pedagoškega osebja je imelo 
visokošolsko izobrazbo 3. stopnje 81,8 % zaposlenih, med ženskami pa 72,3 %.

Število zaposlenih na terciarni ravni nižje



V študijskem letu 2020/21 je bilo v visokošolske in višješolske študijske programe vpisanih 
skoraj 83.000 študentov in študentk. 9,1 % izmed njih je bilo 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 
2020/21 se je namreč v prej omenjeni program vpisalo 86,6 % študentk in 13,4 % študentov.

Kako kaže?



Največ vzgojiteljev in učiteljev, 56,6 %, je v šolskem oz. akademskem letu 2020/21 pripadalo 
srednji generaciji, tj. starostni skupini 30–49 let, sledili so starejši od 49 let (33,6 %) in mlajši 
od 30 let (9,8 %).

Največ izobraževalnega kadra pripada srednji 
generaciji

Učno osebje po starostnih skupinah glede na vrsto izobraževalne ustanove, Slovenija, šolsko in 
akademsko leto 2020/21

Vir: SURS
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Največji delež javnih izdatkov za formalno 
izobraževanje namenjen osnovnošolskemu 
izobraževanju
Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2019 znašali 2.376 milijonov EUR ali 4,91 %
BDP in so bili višji kot v letu 2018. Največji del navedenega zneska je bil namenjen 
osnovnošolskemu izobraževanju.

Delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v BDP po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2019

Vir: SURS
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