
Mednarodna organizacija dela (ILO) in Unesco sta 5. oktobra 1966 v Parizu podpisala
Priporočila o položaju učiteljev, ki opredeljujejo pravice, dolžnosti in pomen učiteljskega
poklica za družbo. Na njihovi podlagi so 27 let pozneje na mednarodni konferenci o
izobraževanju v Ženevi ta dan razglasili za svetovni praznik učiteljev. Letos ga tako
praznujemo že devetindvajsetič.

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


V študijskem letu 2021/22 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 81.715
študentk in študentov, od teh jih je bilo 9,1 % vpisanih v področje izobraževalne znanosti in
izobraževanje učiteljev. Za učiteljski poklic se je izobraževalo več študentk (86,5 %) kot
študentov.

Za učiteljski poklic se izobražujejo večinoma
ženske



Število vzgojiteljskega kadra v vrtcih narašča
Otroci se začnejo izobraževati v vrtcu; v teh se število zaposlenih zadnja leta povečuje. Od
šolskega leta 2016/17 do šolskega leta 2021/22, ko je za otroke v slovenskih vrtcih skrbelo
6.082 vzgojiteljic/-ev (od tega 96,5 % žensk) ter 6.404 njihovih pomočnic/-kov (od tega 95,8 %
žensk), se je njihovo skupno število povečalo za 13 %. Vzgojitelj oz. vzgojiteljica je v prejšnjem
šolskem letu povprečno skrbel/-a za 7 otrok.

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v vrtcih, Slovenija
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Učenci in učitelji v rednih in prilagojenih programih osnovnih šol za mladino, Slovenija
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Z večjčjč o generacijo osnovnošolcev tudi učiteljljl ev več
V osnovnošolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2021/22 redno zaposlenih 19.614
pedagoških delavcev (med njimi 88,4 % žensk), od katerih je vsak v povprečju poučeval 10
otrok. Skupno število se je v primerjavi z letom prej povečalo za 1 %, kar je mogoče pripisati
večjim generacijam osnovnošolcev.



V srednjih šolah za mladino in odrasle je bilo v šolskem letu 2021/22 zaposlenih 6.299
učiteljev, od tega 65,9 % žensk.
V srednješolskem izobraževanju je v letu 2020 na ravni EU vsak učitelj v povprečju poučeval
11,2 dijaka, v Sloveniji 13,6, s čimer se je Slovenija po številu dijakov na učitelja v primerjavi s
preostalimi evropskimi državami uvrstila na 4. mesto. Največ dijakov na učitelja je bilo na
Nizozemskem (17,5), najmanj pa v Luksemburgu (4,7).

Obremenjenost srednješolskega pedagoškega
delavca v Sloveniji v primerjrjr avi z evropskim
povprečjčjč em večjčjč a

Število dijakov na srednješolskega učitelja, EU-27, 2020
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Med pedagoškim osebjem na terciarni ravni
izobraževanja več moških
V ustanovah na terciarni ravni izobraževanja (visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah)
je bilo v akademskem letu 2021/22 redno zaposlenih 5.540 pedagoških sodelavcev, med temi
54,9 % moških.
Med moškim delom pedagoškega osebja je imelo visokošolsko izobrazbo 3. stopnje 81,5 %
zaposlenih, med ženskami pa 76,4 %.
Honorarno delo na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah je v akademskem letu
2020/21 opravljalo tudi 3.497 strokovnih delavcev, ki niso imeli redne zaposlitve na zavodu,
na katerem so poučevali. Po spolu so bili približno enako zastopani (52,1 % moških in 47,9 %
žensk). 20 % vseh honorarnih delavcev visokošolskih zavodov, ki pri njih niso imeli redne
zaposlitve, je bilo starih več kot 65 let, medtem ko je ta delež na višjih strokovnih šolah
znašal 15 %.



Povprečne mesečne plače moških v vzgoji in
izobraževanju višje od plač njihovih sodelavk

zaposleni z najmanj
višješolsko izobrazbo

zaposleni z najmanj višješolsko
izobrazbo v dejavnosti izobraževanje

2.888 EUR 2.690 EUR

2.390 EUR 2.271 EUR

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih, Slovenija, 2020

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



