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POVZETEK 

Družba, v kateri živimo, je organizacijska družba. Organizacije so kot enote za doseganje 

določenih ciljev implementirane v nevladne in vladne institucije. Del slednjih je tudi šola, ki 

zaradi svoje specifike dela, tj. prenosa znanja na naslednje generacije, predstavlja pomemben 

člen v družbi. Diplomsko delo obravnava šolo kot institucijo, predstavljena sta njeno delovanje 

ter njen vpliv na subjekte, ki so zaposleni znotraj nje. Nadalje je opisana raven zaupanja v 

institucije na mednarodni in lokalni ravni, predstavljeno pa je tudi vrednotenje učiteljev v 

Sloveniji. Raziskava, ki je bila izvedena na vzorcu 131 osnovnošolskih učiteljev in učiteljic iz 36 

različnih osnovnih šol po Sloveniji je pokazala, da udeleženci cenijo svoj poklic in so z njegovo 

izbiro zadovoljni. O sebi menijo, da so dobri učitelji, za delo so visoko motivirani, imajo željo po 

napredovanju in ocenjujejo, da so pri delu dovolj avtonomni – v povprečju pozitivno ocenjujejo 

tudi nov sistem elektronskega beleženja eAsistent. Največjo oviro pri doseganju ciljev jim 

predstavljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo ter birokracija; starši pa jih pri 

delu v povprečju ne ovirajo in se z njimi razumejo. Velika večina meni, da je bil poklic 

osnovnošolskega učitelja včasih veliko bolj cenjen, vsi bi na različne načine zvišali ugled 

poklica. Znotraj institucije uživajo visoko podporo in imajo s sodelavci odlične odnose; zunaj 

institucije pa jih po njihovem mnenju najbolj podpira SVIZ, najmanj pa vlada. Udeleženci so 

deljenega mnenja glede promocije in priporočila poklica, dvomijo tudi v kakovost današnje 

osnovne šole, sicer pa večina namerava nadaljevati poklicno kariero na šoli, kjer delajo. 

 

Ključne besede: institucija, poklic, ugled, osnovnošolski učitelj, vrednotenje.   



 

 

ABSTRACT 

Society which we live in is an organizational society. Organizations, being the units for 

achieving certain goals, are implemented in non-governmental and governmental institutions. 

Part of the latter is also school which, due to its specific nature of work, i.e. transfer of 

knowledge onto the next generations, represents an important link in the society. This diploma 

thesis discusses the school as an institution, exposing its operations and its impact on the entities 

that are employed within it. Furthermore, it describes the level of confidence in the institutions at 

the international and local levels, as well as presents the evaluation of the teachers in Slovenia. 

The survey, carried out on a sample of 131 primary school teachers from 36 different primary 

schools in Slovenia, shows that participants appreciate their profession and are satisfied with 

their choice. They believe they are good teachers, are highly motivated for work, willing to 

progress and estimate they are autonomous enough. On average they positively evaluated the 

new electronic recording system eAsistent. The biggest obstacle in achieving the objectives 

presents the Ministry of Education, Science and Sport, and bureaucracy, whereas the parents on 

average do not hinder them and cooperate well. The vast majority believes that the profession of 

a primary school teacher had been much more appreciated in the past, all would in different ways 

try to increase the reputation of the profession. Within the institution they enjoy a high level of 

support and have excellent relations with their colleagues; outside the institution, according to 

their opinion, they receive the greatest support from SVIZ (Education, Science and Culture 

Trade Union of Slovenia) and the least from the Government. The participants have mixed 

opinions with regard to the promotion and recommendations of the profession, they expressed 

doubts about the quality of the primary school today, but otherwise most of them plan to 

continue their professional career at the school where they already work. 

 

Key words: institution, profession, reputation, primary school teacher, evaluation.  
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UVOD 

Vrednota je kompleksen pojem in ima kot tak različne definicije. Glen (v Kvas & Naka, 2004) 

vrednote definira kot vrednostno opredeljene standarde ali kakovosti posameznika ali socialne 

skupine. Haralambos in Holborn (2005) pravita, da so vrednote prepričanja, da je nekaj dobro in 

zaželeno; opredeljujejo, kaj je pomembno, se izplača in je vredno truda. Priznani slovenski 

psiholog Janek Musek (2000) pa meni, da so vrednote posplošena in relativno trajna pojmovanja 

o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov 

in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše vedenje kot življenjska vodila. Vsak posameznik 

ima izoblikovan sistem vrednot, ki vpliva na njegova prepričanja o tem, kaj je prav in kaj ni, 

oziroma oblikuje njegov pogled na svet.  

 

Področje, ki je vzbudilo moje zanimanje, je vrednotenje poklicev; konkretno vrednotenje poklica 

osnovnošolskega učitelja. Po Hargreavesu (2009) je učiteljem zaupana naloga zagotavljanja 

intelektualne rasti otrok in priprava novih generacij na izzive v prihodnosti. Zaradi tega bi bilo 

pričakovati, da bi tako zahtevno delo v družbi uživalo visok nivo spoštovanja in vsaj zmeren 

ugled. A je realnost drugačna – medtem ko so učitelji ponekod deležni visokih plač in dobrih 

delovnih pogojev, si morajo drugod zaradi slabših razmer poiskati dodatno delo, če želijo 

preživeti. K sreči, pravi Lortie (ibid.), sta učiteljem bolj kot materialna nagrada za njihovo delo 

pomembni težnja po pripravi učencev na življenje in zadovoljstvo, ki ga občutijo pri 

posredovanju znanja učencem. V slovenski družbi izobraževalne institucije uživajo visok ugled, 

sam pa menim, da enako sicer ne velja za zaposlene v teh institucijah – učitelje. 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako osnovnošolski učitelji v Sloveniji vrednotijo svoj 

poklic. Raziskati želim, zakaj so se osnovnošolski učitelji odločili za tak poklic, kako ga 

promovirajo in koliko ga cenijo. Zanima me, kaj po njihovem mnenju definira dobrega učitelja, 

koliko so motivirani za delo, kako gledajo na avtonomijo ter kakšne odnose imajo z zaposlenimi 

znotraj institucije in ljudmi zunaj nje. Prav tako želim raziskati, kakšne vrednote imajo 

osnovnošolski učitelji, kolikšno podporo po njihovem mnenju uživajo s strani določenih skupin v 

slovenski družbi in kakšni so njihovi načrti za prihodnost. 
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1  ŠOLA KOT ORGANIZIRANA BIROKRATSKA INSTITUCIJA 

Pojem šola in njena definicija sta se skozi čas spreminjala. Številni avtorji zaradi raznolikih 

pogledov pojem šola definirajo različno. John Dewey (2012, str. 9), na primer, v knjigi Šola in 

družba pravi: »Verjamem, da je šola predvsem družbena institucija. Glede na to, da je edukacija 

družben proces, je šola preprosto tista oblika skupnostnega življenja, v kateri so osredotočena 

vsa sredstva, ki bodo najučinkoviteje omogočala otrokovo udeležbo pri podedovanih virih 

človeštva ter uporabo njegovih lastnih moči za družbene namene.« Louise Pierre Althusser 

(1980) je šolo zaradi strukture odnosov in mehanizmov nadzorovanja opredelil kot najmočnejši 

ideološki aparat države, preko katerega si država z interpelacijo individuumov v subjekte 

zagotavlja ideološko primerno oblikovane državljane. Slovar slovenskega knjižnega jezika 

oziroma SSKJ (1994, str. 1359) šolo opredeli z naslednjimi besedami: »š la -e ž (o  ) 1  vzgojno-

izobraževalna ustanova, ki omogoča učencem organizirano, sistematično pridobivanje znanja, 

spretnosti: zaradi neprimernega vedenja so ga izključili iz šole; hoditi v šolo; včeraj so jo vpisali 

v šolo; učiti na šoli, /…/«. Angleški slovar Oxford (1999, str. 738) pa pravi, da je šola »ustanova 

za izobraževanje ali poučevanje.« Podobno razmišljata tudi Barle in Bezenšek (2006), ki pravita, 

da so šole posebne družbene ustanove, ki so bile ustanovljene za prenos znanja. Slednji, za 

katerega je pooblaščena šola, je po njunem mnenju del širšega socializacijskega procesa, ki pa se 

(od drugih prenosov znanja) razlikuje po tem, da gre za zavesten, intencionalen in organiziran 

vpliv na posameznika. 

 

Pri večini različic lahko v definiciji šole zaznamo besedo »ustanova« oz. »institucija«. Lipman 

(2003, str. 1)  pravi: »Če obstaja institucija, za katero bi lahko rekli, da je 'svetovna', potem je to 

verjetno šola.« Po njegovem mnenju prisotnost šole v tako različnih družbenih okvirih dokazuje 

pomen in vlogo te institucije danes. Barle in Bezenšek (2006) pa dodajata, da bi lahko našteli še 

nekaj institucij, ki se lahko merijo s šolo po svoji razsežnosti (svetovna institucija), na primer 

bolnišnice, vojašnice in podobno, vendar se šole od naštetih razlikujejo po tem, da: 

 

 je šolanje v večini držav praviloma obvezno (vsaj nekaj časa); 

 šole vključujejo določen del populacije (praviloma celotno ali večino generacije v določenem 

starostnem obdobju) določen čas; 

 šole podeljujejo spričevala, s katerim se dokazuje usposobljenost za vstop v svet dela. 
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Navedene značilnosti (obveznost, zajem velikega dela generacije v določenem času, 

podeljevanje spričeval) razlikujejo šolo od vseh prej navedenih institucij in hkrati kažejo na 

pomen šole v sodobni družbi. V nadaljevanju bom izhajal iz tretje značilnosti (podeljevanje 

spričeval), saj je bila slednja pomembna za oblikovanje šole, kakršno poznamo danes. 

 

1.2  PODELJEVANJE SPRIČEVAL IN BIROKRATIZACIJA 

Prenos znanja v najširšem pomenu besede je v različnih družbah potekal od nekdaj. Že zgodaj so 

obstajale tudi različne oblike institucionaliziranega prenosa znanja, vendar vsaj do sredine 18. 

stoletja formaliziran in institucionaliziran prenos znanja ni pomembno vplival na življenje in 

delo širših družbenih skupin in tudi ni vključeval velikega števila prebivalstva (ibid.). 

 

Collins (v Barle & Bezenšek, 2006) je mnenja, da je institucionaliziran prenos znanja oziroma 

prenos znanja v šoli nastal kot del procesa birokratizacije in je hkrati izraz boja slojev za oblast, 

za ekonomsko moč in za ugled. Pri problemu oblikovanja šole naj bi bila v ospredju težnja elite, 

da vzpostavi različne oblike nadzora, zato je dejanska vsebina šolanja (kaj se bo poučevalo 

oziroma sam prenos znanja) pravzaprav manj pomembna. Eden od pomembnih načinov uvajanja 

nadzora (s strani elite) v okviru šole je izdaja javnih listin. Formalizacija dela v šolah in večja 

stopnja nadzora dela sta bili uvedeni s tem, da je bila šola kot institucija posebej pooblaščena za 

izdajo javnih listin, s katerimi je vsak posameznik dokazoval določeno usposobljenost (za 

vstopanje v svet dela). Institucija, ki je listino izdala, pa ni zagotavljala samo, da so bila nosilcu 

listine navedena znanja posredovana, pač pa je imela celo pravico oceniti, kako dobro jih je 

posameznik obvladoval (ibid.). S tem so spričevala oziroma listine postale neke vrste vstopnice 

za sodelovanje v tekmi za pridobivanje določenih družbenih položajev. Proces birokratizacije, ki 

je vplival na procese oblikovanja šolanja in oblikovanje končanja šolanja, je vplival tudi na način 

organizacije in delovanja znotraj šole. Šola je postala administrativna enota, kjer so postajale 

pomembne delitve po razredih, po starostnih stopnjah, opredelitve prehodov, struktura sistema, 

formalizirani izpiti in način ocenjevanja, ne pa usvojeno znanje. »Ne gre torej le za način 

družbenega delovanja (birokratizacija), ki je vplival na oblikovanje šole, temveč je šola sama 

postala pomembna birokratska enota, ki uvaja in izvaja elemente birokratizacije znotraj same 

sebe« (ibid., str. 62). 

 

Birokratski način organizacije se je oblikoval v času industrijske revolucije in se je zaradi svoje 

velike učinkovitosti hitro razširil. Za pionirja opredelitve birokracije kot posebne oblike 

organizacije velja nemški sociolog Max Weber. Weber birokracijo pojmuje kot organizacijo, v 
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kateri obstoji hierarhija plačanih uslužbencev s polnim delovnim časom, ki tvorijo verigo 

ukazovanja. Birokracija vključuje administracijo kot tudi nadzor, upravljanje in usklajevanje 

zapletenih nalog (Haralambos & Holborn, 2005). Weber je trdil, da je za razumevanje moderne 

družbe bistveno poznavanje procesa birokratizacije. Birokratizacija je po njegovem mnenju 

racionalno delovanje posameznika, ki ima jasno določen cilj. Pomeni natančno ocenjevanje 

sredstev za doseganje cilja in sistematično izločanje tistih dejavnikov, ki bi zavirali doseganje 

njenih ciljev (ibid.). 

 

D. Goslin (v Barle & Bezenšek, 2006) je glede na Webrov opis birokratske organizacije 

opredelil naslednje značilnosti šole kot organizacije: 

 

 Delitev dela je izjemno precizna – tako na administrativni ravni kot na ravni poučevanja. 

Izraziti sta skrb za lociranje osebja na položaje ter formalizacija sprejemanja in napredovanja 

osebja. 

 Razvije se administrativna hierarhija, ki ima razdelano mrežo poveljevanja, oblikovane so 

poti za komunikacijo. 

 Postopno se akumulirajo specifična pravila, ki se nanašajo na svetovanje in na celoten šolski 

sistem (npr. načini preverjanja znanja, standardi znanja). 

 Odnosi med učitelji in učenci so bolj formalni in neosebni. 

 Poseben poudarek je na racionalnosti totalne organizacije. 

 Položaji, ki jih ima posameznik, pripadajo organizaciji: ko določen posameznik zapusti šolo, 

pride drugi in ga nadomesti (zasede njegov položaj). 

 

1.3  AVTONOMIJA UČITELJEV 

Ker je šola kot birokratska institucija zelo dobro sistemsko organizirana, ima jasno zastavljene 

cilje in specifična pravila, se na tem mestu pojavlja vprašanje avtonomije zaposlenih znotraj 

institucije. V mnogih organizacijah organizacijske cilje navzven uspešno izvajajo tako, da 

dodelijo profesionalcem razmeroma visoko stopnjo avtonomije. Medtem ko bodo tisti, ki 

podpirajo individualno svobodo, lahko pozdravili takšen razvoj, bodo drugi, ki se tega bojijo in 

to razumejo kot neomejeno moč organizacije, na to gledali z zaskrbljenostjo (Haralambos & 

Holborn, 2005). 

 

Ballantine (v Barle & Bezenšek, 2006, str. 67) pravi, da »profesionalce označujejo naslednje 

značilnosti: specializirana znanja (pri učiteljih tudi pedagoške kompetence), močna pripadnost 
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karieri, monopol nad izvajanjem dejavnosti (ki temelji na licencah za izvajanje določenega 

poklica), vpliv in odgovornost pri rabi specializiranih kompetenc.« Pravi, da učiteljstvo v večini 

držav nima visokega profesionalnega statusa in da nekateri opredeljujejo učitelje kot 

polprofesionalce, saj naj bi bili učitelji deležni stalne pomoči pri izvajanju svojega dela (na 

primer razne javne službe, ki učiteljem svetujejo, kako naj učijo – zavodi za šolstvo …). 

 

Ballantine (ibid.) navaja dejavnike, zaradi katerih (po njegovem mnenju) nekateri menijo, da 

imajo učitelji polprofesionalen status: 

 

 Navodila za izvajanje poklica le redko prihajajo iz poklicnih vrst (profesionalna navodila). 

Praviloma potekajo prek birokratskih kanalov (čeprav so profesionalna), kot so javni 

zavodi/agencije, ki jih je pooblastila država, državna administracija in podobno. Po navadi 

državna birokracija nadzoruje delo učiteljev, centralizira vrsto funkcij, daje jasna navodila. 

Vse to vpliva na šibko profesionalizacijo poklica. 

 Status učiteljskega poklica je nizek tudi zato, ker so v tem poklicu v glavnem ženske, ki 

nikakor ne uspejo izboljšati svojega statusa. 

 Tretji pomemben dejavnik je članstvo znotraj tega profesionalnega kroga. Poklic ima zelo 

jasno opredeljene pogoje in kvalifikacije za njegovo opravljanje, toda članstvo v tem poklicu 

ni tako jasno določeno (kot na primer v odvetniški zbornici). 

 

Gutman (2001, str. 75) pa pravi, da premajhna avtonomija vodi v »okostenelost poklica,« kjer so 

ugodnosti profesionalizma – zadovoljstvo pri opravljanju dela, visoka plača, status in oblast nad 

drugimi ljudmi – zagotovljene v veliko manjši meri in veliko manj učiteljem kot pri katerihkoli 

drugih pomembnejših poklicih v naši družbi. 

 

Primer takšne »polprofesionalizacije« je Slovenija doživljala v času socialistične Jugoslavije, ko 

je bil ustanovljen Zavod za šolstvo. Njegov takratni namen naj bi bil, da kot pedagoška služba (s 

pomočjo inšpektorjev) nadzoruje, svetuje in strokovno deluje na področju vzgoje in 

izobraževanja. A je bolj kot svetovanju in strokovnemu delovanju večino pozornosti posvečal 

nadzoru, disciplini, kaznim in na splošno poseganju v področje vzgoje in izobraževanja. Ti so se 

izražali v izjemno visokem številu izdanih navodil v zvezi z izvajanjem učnih ur in pedagoškim 

delom, ki naj ne bi ustrezala takratnim zastavljenim ciljem. Zavod za šolstvo je kasneje pritisk še 

stopnjeval s strogimi sankcijami v obliki disciplinskih ukrepov in predlogov za razrešitev 

pedagoških delavcev (učiteljev in ravnateljev) (Gaber, Tašner & Zgaga, 2011). Stanje se je 

izboljšalo šele l. 1996 s sprejetjem Zakona o šolski inšpekciji (Ur. l. št. 114/2005-UPB1), saj od 
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takrat s 13. členom »inšpektor oziroma izvedenec, ki prisostvuje vzgojno-izobraževalnemu 

procesu, ne sme učitelju oziroma vzgojitelju dajati nasvetov ali priporočil ali kako drugače motiti 

vzgojno-izobraževalnega procesa.« Namesto institucionaliziranega nadzora se je s kasnejšo 

šolsko reformo oblikoval sistem zunanjega preverjanja znanja, katerega rezultati služijo kot 

povratna informacija učiteljem, staršem in šolam (Gaber et al., 2011). To pa ne pomeni, da 

inšpektorat ne opravlja nadzora nad zakonitostjo dela oz. spoštovanjem predpisov na področju 

vzgoje in izobraževanja ter športa. V letošnjem poročilu (ISS, 2013, str. 12) navaja, da se je l. 

2009 »število pobud povečalo za kar 30 %, v letu 2010 za 15 % in v letu 2011 za 5 % glede na 

predhodno leto. Med pobudniki za izredni nadzor je največji delež anonimnežev (37 %), ki se 

glede na predhodno leto ni spremenil, na drugem mestu po številu prijav pa so starši, skrbniki in 

drugi, pri katerih je »ponovno rahlo povečanje deleža […] za 2–3 % v primerjavi z letom 2011.« 

Iz navedenega gre torej sklepati, da se institucionalni nadzor danes pomika v roke posameznikov 

(v našem primeru staršev, skrbnikov in drugih), ki nato nadzor z vložitvijo prijave za izredni 

pregled izvajajo posredno preko institucij. Zaradi vse večje specializacije izobraževanja in 

dokazljivosti utemeljitev v vzgojno-izobraževalnem procesu se povečuje količina 

administrativnega dela učiteljev. K temu prispeva tudi zaščita pravic otrok v izobraževalnem 

sistemu in naraščanje zavedanja teh pravic med populacijo (Gaber et al., 2011). Uresničevanje 

pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja pa z 21 % predstavlja področje z učiteljem 

najpogosteje očitanimi kršitvami (ISS, 2013). 

 

Gaber et al. (2011) menijo, da avtonomija in administrativno breme učiteljev sicer nista 

neposredno povezani, saj so učitelji tisti, ki določajo, kako in s koliko »papirja« bodo dosegli 

najboljše rezultate. Tudi šole same določajo, koliko sestankov in z njimi povezanega 

administrativnega dela bodo imele. Pa vendar je administrativno delo, ki obdaja učitelje, dejstvo. 

Ballantine (v Barle & Bezenšek, 2006) opozarja, da lahko zahteve po vse večji specializaciji 

učiteljevega dela hkrati povzročajo vse večjo odtujenost od dela, Razdevšek-Pučko (2004, str. 

52) pa pravi, da so spremembe v družbi tiste, ki »povzročajo, da morajo učitelji sprejeti nekatere 

nove vloge, nekatere prejšnje pa opustiti.« Nove družbene razmere (na globalni, nacionalni, 

lokalni in družinski ravni) postavljajo učitelja v nove položaje, ki jim je lahko kos samo z novim 

znanjem (nove naloge ali tudi nove vloge) in novimi kompetencami. Pojem kompetenc pozna 

več različnih opredelitev; na splošno bi lahko rekli, da so kompetence niz oziroma »zbirka 

znanja, spretnosti in stališč, ki so bistvene za posameznika, da bi deloval kot uspešen član 

skupnosti« (Eurydice, 2002, str. 29). Day (1999, str. 57) pa kompetence definira kot 

»sposobnosti za opravljanje nalog in vlog, ki so potrebne za doseganje pričakovanih standardov« 

in dodaja, da je doseganje standardov odvisno od konteksta ter da je pomembno, kdo je tisti, ki 



7 

 

postavlja standarde. Razdevšek-Pučko navaja listo kompetenc (ibid., str. 55), ki naj bi jih učitelji 

potrebovali, da bi ugodili zahtevam družbe znanja: 

 

 »Usposobljenost za nove načine dela v razredu: 

- uporaba ustreznih pristopov glede na socialno, kulturno in etnično različnost učencev, 

- organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z namenom olajšati in 

spodbuditi proces učenja, 

- timsko delo (poučevanje) z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki sodelujejo v 

vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi učenci. 

 Usposobljenost za nove naloge delo zunaj razreda – na šoli in s socialnimi partnerji: 

- razvijanje šolskega kurikuluma (v decentraliziranih sistemih), organizacija in evalvacija 

vzgojno-izobraževalnega dela, 

- sodelovanje s starši in drugimi socialnimi partnerji. 

 Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih: 

- razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja (»učiti jih, 

kako se je treba učiti«). 

 Razvijanje lastne profesionalnosti: 

- raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov, 

- odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega 

učenja. 

 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT): 

- uporaba IKT v formalnih učnih situacijah (pri pouku) in pri drugem strokovnem delu 

(tudi za potrebe lastnega poklicnega razvoja).« 

 

Kump (2010, str. 47) pravi, da »raziskovalci visokega šolstva ugotavljajo, da je v večini razvitih 

držav opaziti paradoks: sočasno s poudarjanjem pomena 'družbe znanja' se slabšata družbeni 

položaj in ugled akademskega poklica.« Hargreaves (2000) in dokument UNESCA (2001) pa 

opozarjata, da pričakovanja do učiteljev, njihova odgovornost ter obseg in zahtevnost dela 

učiteljev naraščajo, položaj v družbi oziroma družbeni status pa temu ne sledita. 
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1.4  DRUŽBENI STATUS IN ZAUPANJE V INSTITUCIJE SISTEMA 

Počkar, Andolšek, Popit in Barle-Lakota (2011, str. 76) družbeni status definirajo kot »mesto 

posameznika oziroma posameznice na hierarhični družbeni lestvici.« Določajo ga ekonomsko 

stanje, družbena moč in družbeni ugled. Ekonomsko stanje oziroma ekonomski položaj 

posameznika je odvisno od premoženja, ki je v neki družbi opredeljeno kot pomembno ali od 

dohodka, seveda pa lahko tudi od obeh. Družbena moč pomeni stopnjo, do katere lahko 

posamezniki ali skupine odločajo o ravnanju drugih tudi proti njihovi volji. Gre tudi za možnost, 

da posamezniki ali skupina uresničijo svoje cilje, vplivajo na dogajanje v družbi v svojo korist in 

uveljavijo svoje interese, četudi jim drugi nasprotujejo. Družbeni ugled pa je količina 

spoštovanja in časti, ki so ju posamezniki deležni v družbi. Človek lahko pridobi ugled zaradi 

svojih osebnostnih lastnosti in sposobnosti, ki so v družbi cenjene, vendar pa nekateri 

posamezniki uživajo visok ugled v družbi predvsem zato, ker opravljajo poklice, ki so v družbi 

cenjeni (ibid). 

 

Da bi izvedeli, kakšen je družbeni status učiteljev, se moramo zopet vrniti k pojmu institucije. 

Veljko Rus (v Rus & Toš, 2005) v institucijah odkriva kolektivno osebnost, ki temeljito 

opredeljuje vsakodnevno življenje ljudi, bolj kot katera koli druga bližnja ali daljna osebnost. 

Pravi, da je v jedru vsake institucije sistem vrednot, ki se z močjo aktualizirajo v normah, 

pravilih in predpisih, ti pa imajo svojo funkcijo v območju kolektivnega, skupinskega in 

množičnega delovanja. Zaradi vse večje institucionalizacije družbenega življenja vrednote 

izgubljajo intimnost, povečuje se pomen institucionaliziranih vrednot, vse več družbenih 

področij dejavnosti se institucionalizira. To pomeni, da so vrednote že vgrajene v družbene 

aktivnosti, ki so nam na razpolago. V vsakodnevnem življenju institucije delujejo kot samo po 

sebi razumljive in ustvarjajo vtis nespremenljivosti, gledano kulturnozgodovinsko in politično pa 

so v nenehnem spreminjanju; v zvezi z njimi poteka proces institucionalizacije in 

deinstitucionalizacije (ibid.). 

 

Almond in Verba (ibid.) sta v svoji raziskavi civilne kulture poudarila pomen zaupanja za 

nemoteno delovanje demokracij. Pri raziskovanju odnosa ljudi do demokracije izhajamo iz 

predpostavke, da je stopnja legitimnosti v različnih kulturnozgodovinskih sistemih različna. To 

se izraža tudi v različnih stopnjah v konkretne politične oziroma institucionalne sisteme. »V 

razvitih demokracijah izhajamo iz predpostavke zaupanja v institucije, v novih demokracijah pa 

iz predpostavke naraščajočega zaupanja« (ibid., str. 335). Gre za poenostavitev pri nakazovanju 

razlik v izražanju zaupanja v različnih konkretnih sistemih in za trditev, da visoko razvit 
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demokratični sistem prav tako predpostavlja, celo terja izražanje nezaupanja. Gräf in Jagodzinski 

(ibid.) pravita, da je zaupanje vedno povezano z nekim objektom, neko osebo, neko institucijo ali 

pa z nekim sistemom, ki je spoznan kot kolektivni subjekt. »Temelji zaupanja so pogosto 

pozitivno vrednoteni znaki ali lastnosti, ki jih pripisujemo predmetu zaupanja, in ni nujno, da se 

jih tisti, ki zaupanje izraža, vedno zaveda« (ibid., str. 336). Kdor zaupa posameznim osebam, še 

ne zaupa nujno v institucije; kdor pa čuti zaupanje v demokracijo, ne more čutiti nezaupanja do 

vseh demokratičnih institucij. Avtorja sta v zvezi z zaupanjem v institucije oblikovala tudi vrsto 

domnev (ibid., str. 337): 

 

 »Minimalni pogoj za nastanek zaupanja v institucije je, da oseba zaznava institucijo. Niso 

nujni neposredni odnosi, ki temeljijo na osebnih stikih, pač pa zadoščajo zaupanja vredni 

posredovalci. 

 Do institucij, ki jim pripisujemo pozitivno vrednotene lastnosti, laže razvijamo zaupanje. 

Odnos do vrednot (ponotranjenje norm in prepričanj) lahko pospešuje ali zavira nastajanje 

zaupanja. 

 V družbi razširjene vrednote in ideologije pomembno vplivajo na zaupanje v institucije. 

Ljudje namreč različno sprejemajo prizadevanja neke institucije, da služi javnemu blagru. 

 Če se zaupanje v neko institucijo večkrat potrdi, se lahko utrdi in postane neodvisno od 

posameznikovega rezultata. 

 Zametki zaupanja v institucije nastajajo v otroštvu. Med primarno socializacijo se oblikuje 

večje ali manjše zaupanje med ljudmi, ki se lahko s širjenjem izkustva in odpiranjem socialne 

perspektive med sekundarno socializacijo razširi na konkretne osnovne skupine, pa tudi na 

institucije in sistem kot celoto. 

 Izražanje zaupanja je odvisno tudi od kratkoročnih okoliščin; zaupanje se lahko omaje zaradi 

nezadostnih rezultatov ali zaradi posebnih sprememb v institucijah.« 

 

1.4.1 ZAUPANJE V INSTITUCIJE ZAHODNOEVROPSKIH DRŽAV 

Rose (ibid.) je v svoji raziskavi institucij v Zahodni Evropi slednje razvrstil med šest vladnih 

(vojska, šolski sistem, pravni sistem, policija, parlament in socialne službe) ter štiri nevladne 

(cerkev, tisk, sindikat, velika podjetja). Ugotovil je, da ljudje bolj zaupajo vladnim institucijam 

kot zasebnim. Če pa so v analizo vključeni še drugi parametri, se potrdi, da je zaupanje v vladne 

institucije bolj ali manj stabilno ali rahlo upada, medtem ko se zaupanje v zasebne institucije 

rahlo povečuje. 
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Tabela 1: Zaupanje v institucije v izbranih zahodnoevropskih državah v letih 1990/92 in v 

Sloveniji v letih 1992, 1995 in 1999 

 

  

ŠVE 

 

NEM 

 

NIZ 

 

VB 

 

FR 

 

ITA 

 

EU 

SLO 

1992 1995 1999 

cerkev 38 40 32 43 50 63 50 39 37 35 

vojska 49 40 32 81 56 48 50 45 43 42 

izobraževalni 

sistem 

 

70 
 

54 
 

65 
 

47 
 

66 
 

49 
 

67 
 

67 
 

72 
 

80 

pravni 

sistem 

 

56 
 

65 
 

63 
 

54 
 

58 
 

32 
 

64 
 

50 
 

34 
 

34 

tisk 33 34 36 14 38 39 33 49 42 61 

sindikati 40 36 53 26 32 34 40 27 23 31 

policija 74 70 73 77 67 67 75 51 46 50 

parlament 47 51 54 46 48 32 50 36 24 25 

javne službe 44 39 46 44 49 27 45 40 27 25 

velika podjetja 53 38 49 48 67 62 41 33 37 - 

 

Vir: V  Rus in N  Toš, Vrednote Slovencev in Evropejcev, tabela 9 1  

 

Švedska in Velika Britanija kažeta upad zaupanja v vladne institucije, nasprotno pa npr. na 

Danskem (ki je sicer ni vključene v tabelo) zaupanje vanje narašča. Zaupanje v zasebne 

institucije se je najizraziteje povečalo na Nizozemskem in v Italiji. Pa vendarle glede na rezultate 

velja splošna ugotovitev, da  je zaupanje v vladne institucije v večini držav večje od zaupanja v 

zasebne institucije. Iz zgornje tabele lahko razberemo, da so med vladnimi institucijami največ 

zaupanja deležni izobraževalni sistem, vojska in policija. Trend pri njih je pozitiven in zlasti 

velja za izobraževalni sistem, ki je deležen visoke ravni izraženega zaupanja. Če opazujemo 

izraženo zaupanje v institucije na ravni povprečij opazovanih zahodnoevropskih držav, vidimo, 

da je po stopnji izraženega zaupanja pred izobraževalnim sistemom le policija. V primerjavi z 

drugimi zahodnoevropskimi državami Slovenija po izraženem zaupanju izrazito odstopa, pokaže 

pa se, da je v Sloveniji zaupanje v izobraževalni sistem najvišje. Rezultati kasnejših meritev 

(1995, 1999) nakazujejo, da zaupanje vanj še dodatno narašča. Zanimiv je tudi prevladujoč 

negativen trend v izražanju zaupanja do skoraj vseh institucij, saj se v večini primerov pri 

primerjavi rezultatov dveh ali treh meritev pokaže, da je izraženega zaupanja pri poznejših 

meritvah manj, razen pri izobraževalnem sistemu (Rus & Toš, 2005). Slovenci torej, sodeč po 

zgoraj prikazanih rezultatih, izobraževanje visoko cenimo.  
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1.4.2 ZAUPANJE V SLOVENSKE INSTITUCIJE 

Eden največjih centrov v Sloveniji, ki sistematično izvaja številne družboslovne raziskave, je 

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (v nadaljevanju CJMMK). 

Ustanovljen je bil l. 1966 in dve leti kasneje začel z raziskovanjem vrednot in stališ Slovencev, s 

katerim nadaljuje še danes. V raziskavah Slovensko javno mnenje (v nadaljevanju SJM) in 

Politbarometer že vrsto let ugotavlja, kakšna so stališča Slovencev do družbe in sprememb v 

njej; med drugim ugotavlja tudi, v katere družbene institucije in v kolikšni meri Slovenci 

(ne)zaupamo. V tabeli, ki sledi, so zbrane meritve zaupanja v institucije v dvanajstletnem 

obdobju (1991–2003). 

 

Tabela 2: Rezultati meritev zaupanja v institucije v obdobju 1991–2003 (seštevek odgovorov 

»zaupanje je veliko« in »zaupanje je precejšnje« - v %) 

 

 SJM91 SJM93 SJM95 SJM97 SJM98 SJM00 SJM01 SJM03 

bogu 30,3 26,0 32,1 - 33,5 44,0 41,8 38,9 

sosedom 38,0 33,9 37,2 28,9 45,4 50,3 48,6 53,0 

družini in 

sorodnikom 

 

87,9 
 

87,8 
 

89,7 
 

86,7 
 

89,0 
 

93,6 
 

91,0 
 

94,1 

cerkvi in 

duhovnikom 

 

25,7 
 

17,4 
 

21,1 
 

17,4 
 

21,5 
 

30,1 
 

26,8 
 

23,8 

televiziji, 

časopisom, 

radiu 

 

25,5 

 

19,0 

 

25,7 

 

31,8 

 

34,7 

 

52,2 

 

46,1 

 

45,1 

izobraževalnim 

ustanovam 

 

52,7 
 

56,7 
 

71,6 
 

69,8 
 

76,1 
 

82,7 
 

80,3 
 

82,4 

sindikatom 16,2 11,5 14,5 12,8 29,0 39,9 36,6 42,6 

političnim 

strankam 

 

11,3 
 

3,2 
 

4,5 
 

6,4 
 

4,3 
 

13,6 
 

9,4 
 

8,9 

državnemu 

zboru 

 

33,6
1
 

 

15,0 
 

10,1 
 

13,0 
 

9,1 
 

23,6 
 

17,7 
 

21,5 

predsedniku 

republike 

 

67,8
2
 

 

46,6 
 

36,3 
 

41,7 
 

44,0 
 

59,2 
 

55,6 
 

41,0 

vladi 32,5 13,6 27,9 27,6 26,3 43,9 41,3 34,9 

predsedniku 

vlade 

 

- 
 

- 
 

32,4 
 

30,9 
 

33,0 
 

48,3 
 

48,6 
 

37,4 

vojski 69,0 41,8 29,0 31,6 35,2 53,3 45,9 55,4 

sodiščem 34,7 24,5 25,7 29,6 33,2 45,3 41,7 34,4 

policiji 37,7 20,7 28,3 33,5 36,8 53,1 46,9 44,8 

bankam 11,6 27,7 40,2 46,4 52,7 65,5 65,5 54,9 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

 SJM91 SJM93 SJM95 SJM97 SJM98 SJM00 SJM01 SJM03 

gospodarstvu, 

podjetjem 

16,8 13,8 28,8 26,8 32,8 53,2 45,3 50,0 

slovenskemu 

tolarju 

 

- 
 

- 
 

55,2 
 

52,6 
 

63,3 
 

69,2 
 

69,8 
 

64,4 

Banki 

Slovenije 

 

- 
 

- 
 

45,8 
 

50,4 
 

59,6 
 

68,7 
 

68,2 
 

57,9 

Zvezi NATO - - - 28,2 - 44,7 38,4 40,1 

EU - - - 33,4 - 41,0 41,8 55,8 

OZN - - - 37,2 - 51,0 49,9 52,3 

 

Legenda: 
1 

slovenska skupščina, 
2
 predsedstvo Republike Slovenije 

 

Vir: V  Rus in N  Toš, Vrednote Slovencev in Evropejcev, tabela 9.3. 

 

Zbrani rezultati meritev v slovenske institucije pokažejo, da so po ravni izraženega zaupanja 

visoko nad vsemi na prvem mestu družina in sorodniki. Za družino se z majhno razliko na drugo 

mesto uvrščajo izobraževalne ustanove, za njimi pa slovenski tolar, Banka Slovenije in banke 

nasploh. Na dnu lestvice po stopnji zaupanja, ki se kaže kot pretežno oz. popolno nezaupanje, pa 

so politične stranke; sledijo jim državni zbor ter cerkev in duhovščina (Rus & Toš, 2005). 

 

Če opazujemo spremembe v izražanju zaupanja v slovenske institucije v obdobju meritev, lahko 

opazimo, da so državne institucije v izhodišču uživale visoko oz. srednje zaupanje (od 37 % do 

68 %) – nobena druga opazovana institucija ni dosegla tako visoke stopnje zaupanja razen 

izobraževalnih ustanov, ki pa so prav tako področje delovanja države. Leta 1998 pa je bilo 

izhodiščno zaupanje v državne institucije izgubljeno in je močno upadlo. Največji upad je 

doživel državni zbor (s 34 % na 9 % zaupanja), policija je v vmesnem obdobju doživela padec 

zaupanja, a se je slednje vrnilo na izhodišče; izgubo zaupanja lahko opazimo še pri predsedniku 

republike, vojski in vladi (ibid). 

 

1.4.3 ZAUPANJE V SLOVENSKO ŠOLSTVO 

Povsem drugače pa se je v obdobju meritev izražalo zaupanje v izobraževalne ustanove. Kljub 

ideološkim in političnim spopadom zaradi šolske reforme je izobraževalnim ustanovam uspelo 

visoko izhodiščno zaupanje (53 %) izrazito dvigniti (1998: 76,1 %) in ohraniti pozitiven trend 

(2003: 82,4 %). Rus in Toš (2005, str. 349) k temu dodajata, da so izobraževalne ustanove, od 
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osnovne šole do univerze, »sinonim za vrednoto znanja, poleg tega pa so pomembne nosilke 

oblikovanja vrednot in osebne identitete ter družbenega povezovanja.« 

 

Tudi v preteklih desetih letih je šolstvo kot izobraževalna ustanova ohranilo zaupanje. Po 

podatkih raziskav Politbarometer
1
 (1/2006–6/2013), se šolstvo ob vsakokratnem merjenju uvrsti 

med prvih pet institucij z najvišjo stopnjo zaupanja in med prve tri institucije z najnižjim 

deležem nezaupanja. Povprečje štiriindvajsetih meritev kaže, da šolstvu zaupa ali povsem zaupa 

42 % Slovencev, ne zaupa ali sploh ne zaupa pa zgolj 16 %. 

 

Zadnji rezultati raziskave (Politbarometer 6/2013) šolstvo uvrščajo na četrto mesto (40 %) glede 

na raven izraženega zaupanja. Prvo mesto zasedata zdravstvo in vojska (47 %), na drugem mestu 

je KPK – Komisija za preprečevanje korupcije (44 %), na tretjem mestu pa je predsednik 

republike (41 %). Po najnižjem deležu nezaupanja je šolstvo na drugem mestu (15 %) med 

vojsko, ki je na prvem (14 %), in zdravstvom, ki je na tretjem mestu (18 %). 

 

Na tej točki se ponuja vprašanje: kje tičijo razlogi za visoko zaupanje Slovencev v šolo? Prvi je 

verjetno v spremembi pojmovanja izobrazbe za življenje, ki se je zgodila na prehodu iz 

petdesetih v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Po Trogerju (v Gaber & Marjanovič Umek, 2009, 

str. 45) je to bil čas, v katerem je bila šola »vse bolj razumljena kot možnost za otroke, /…/ da se 

povzpnejo do družbenega in poklicnega položaja, ki je boljši od položaja staršev.« Starši otrok 

so torej v izobrazbi videli priložnost; ta bi lahko njihovim otrokom ponudila več, kot so imeli 

sami. Skladno s tem pa se je zgodilo še nekaj – povečale so se možnosti vključevanja v 

izobraževanje, saj je študij zaradi nove evropske politike postal občutno bolj dostopen širšim 

množicam (ibid.). Tako se je v Evropi število udeležencev v terciarnem izobraževanju, starih 20–

24 let in 30–34 let, v obdobju 2000–2008 povprečno povišalo za 22 %; trendi kažejo, da se bo 

odstotek v naslednjih letih še povečeval (Eurydice, 2012). Tudi Slovenija je bila deležna 

opaznega povišanja diplomantov – v samo zadnjih dvajsetih letih (od leta 1992 do leta 2012) se 

je število udeležencev, ki so zaključili terciarno izobraževanje, povišalo iz 6.500 na kar 20.600, 

kar skupno predstavlja 317 % zvišanje (SURS, 2013a). 

 

                                                 
1
 Vsi rezultati raziskave so dostopni na spletnem naslovu: http://www.cjm.si/PB_rezultati. 
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1.5  VREDNOTENJE SLOVENSKIH UČITELJEV 

O tem, kako Slovenci vrednotimo poklic učitelja, v literaturi ni prav dosti znanega. Še največ 

lahko o družbenem statusu slovenskih učiteljev oz. o tem, kako Slovenci gledamo na poklic 

učitelja, izvemo iz podatkov, ki jih je CJMMK od l. 1968 zbiral v okviru raziskave SJM. 

 

Relativno visoko zaupanje v učitelje gre tako zaznati že zelo zgodaj (Toš et al., 1997, str. 101), 

ko so v raziskavi dvatisoč sto Slovencev spraševali: »Zakaj toliko otrok ne konča osnovne šole?« 

Izmed enajstih možnih odgovorov, med katerimi so anketiranci lahko izbrali največ tri, je bil 

delež dveh, ki neposredno krivdo za nedokončanost osnovne šole valita na stran učiteljev, 

najnižji. Tako je odgovor »učitelji zapostavljajo otroke delavskih in kmečkih družin« dosegel le 

8,3 % zastopanost, odgovor »učitelji niso dovolj sposobni« pa je – poleg odgovorov »drugo« in 

»ne vem« – dosegel najnižjo stopnjo zastopanosti, in sicer 7 %. Največ anketirancev (46,2 %) je 

odgovorilo, da otroci niso dovolj sposobni in pridni, na drugem mestu (42,2 %) je bil odgovor 

»učni program v osnovni šoli je prenatrpan«, tretje mesto (41,2 %) pa je zasedel odgovor, da 

starši otrok ne spodbujajo k učenju. 

 

Drug izkaz visokega zaupanja Slovencev do učiteljev se je zgodil dve leti kasneje (ibid., str. 

120), ko so izbrane poklice ocenjevali glede na to, koliko bi mu lahko zaupali v primeru 

reševanja težav. Rezultati raziskave so pokazali, da je bil učitelj na drugem mestu (72 %) po 

izkazanem deležu zaupanja, takoj za zdravnikom (80 %). Na tretjem mestu je bil sodnik (62,1 

%), sledili pa so mu: miličnik; uslužbenec, ki izdaja gradbena dovoljenja; uslužbenec davčne 

uprave; novinar; duhovnik. 

 

1.5.1 PRIMERJAVA UGLEDA POKLICA UČITELJA Z DRUGIMI POKLICI 

Precej slabše rezultate pa poklic učitelja dosega v primerjavi z drugimi poklici. Tabela 3 

prikazuje, kako visok ugled so po mnenju Slovencev uživali posamezni poklici skozi leta (Toš et 

al. 1997, 1999, 2004). 
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Tabela 3: Rezultati meritev ugleda poklicev v obdobju 1968–2003 (vključeni odgovori »zelo 

velik« in »velik« - v %) 

 

 

POKLIC 
SJM 68 SJM 80 SJM 83 SJM 95 SJM 03 

ZV V ZV V ZV V ZV V ZV V 

nekvalificirani delavec 0,3 2,7 0,2 1,5 0,4 1,6 4,4 11,4 4,3 10,4 

visokokvalificirani delavec 1,3 26,8 1,6 19,8 1,6 16,6 4,6 18,1 3,9 15,5 

učitelj 5,3 43,8 3,6 38,2 5,1 31,8 10,9 36,3 9,8 34,9 

kmet 1,1 7,7 1,3 7,2 2,7 13,2 11,5 19,6 6,5 18,2 

obrtnik 1,7 18,9 5,2 30,8 8,0 34,3 7,0 31,1 4,1 25,0 

inženir 15,1 58,2 19,3 59,3 19,8 52,0 14,6 46,3 12,4 43,4 

direktor večjega podjetja 31,6 42,7 45,2 41,2 42,6 37,7 28,2 35,6 27,3 39,3 

pisarniški uslužbenec 1,4 12,0 2,6 15,5 2,3 13,4 - - - - 

zdravnik 43,5 44,8 46,2 40,8 46,9 39,1 36,5 45,7 38,0 45,1 

duhovnik 16,6 28,5 15,9 26,3 15,8 24,7 15,2 25,6 11,4 26,5 

univerzitetni profesor 34,0 40,2 51,5 34,4 46,2 35,5 31,9 43,4 23,1 47,4 

policist 3,1 20,0 8,0 25,2 6,8 20,9 6,9 21,6 6,2 23,3 

oficir 5,5 32,6 12,6 36,0 10,5 31,6 6,9 27,3 7,9 25,1 

politik 14,9 32,5 33,3 36,5 21,9 36,1 14,4 22,2 14,4 28,5 

medicinska sestra - - - - 5,4 25,0 11,5 31,7 12,2 33,4 

sodnik - - - - 28,3 46,0 22,4 36,0 24,5 37,7 

 

Legenda: ZV = zelo velik ugled, V = velik ugled 

 

Vir: N  Toš et al , 1997, Vrednote v prehodu I  Slovensko javno mnenje 1968–1990; N  Toš et al , 1999, Vrednote v 

prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990–1998; N  Toš et al , 2004, Vrednote v prehodu III  Slovensko javno 

mnenje 1999–2004. 

 

Podatki kažejo, da v vsem obdobju merjenja močno prednjači poklic zdravnika, ki mu je 

vseskozi uspelo ohraniti najvišji ugled. Drugi najbolj ugleden poklic je direktor večjega podjetja, 

ki je bil po višini ugleda do l. 1983 precej vzporedno z zdravnikom, nato pa doživel opazen 

padec. Tretje mesto pripada univerzitetnemu profesorju, ki je bil ob začetku merjenja ravno tako 

ob boku zdravniku; pri drugem merjenju (l. 1980) ga je pri zastopanosti odgovora »zelo velik« 

celo presegel, nato pa pri naslednjih meritvah postopoma upadal. Sledijo mu sodnik, politik (ki 

kasneje doživi močan padec ugleda), inženir in duhovnik. 

 

Poklic učitelja je nekje v zlati sredini. Začetni meritvi v primerjavi z drugimi poklici nakazujeta 

na povprečen ugled učitelja, a mu ta nato postopoma narašča; kljub vsemu pa ne doseže 

radikalnega zvišanja. Precej časa je po višini ugleda vzporedno z učiteljem poklic obrtnika (l. 
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1983 ga celo preseže); blizu je tudi poklic oficirja, a ta pri zadnjih meritvah upada. Ob zadnji 

meritvi pa je poklic učitelja nekako najbližje poklicu medicinske sestre. 

 

Kljub povprečnemu ugledu poklica učitelja v slovenski družbi slednja priznava, da se je od 

učiteljev največ naučila. Na vprašanje (Toš et al., 1999, str. 567) »Kje ste največ izvedeli o 

preteklosti,« je namreč večina z 42,9 % odgovorila, da so največ izvedeli »v šoli - od učiteljev in 

iz učbenikov«. Šele na drugem mestu (28,8 %) so starši, stari starši in sorodniki. Enak rezultat se 

ponovi osem let kasneje (Toš et al., 2004, str. 475), le da je odgovor »v šoli - od učiteljev in iz 

učbenikov« še nekoliko bolj zastopan (45,2 %), odgovor na drugem mestu pa dosega enak delež 

zastopanosti (28,9 %). Na podlagi tega gre torej sklepati, da Slovenci – bolj kot visokemu 

vrednotenju ugleda – poklicu učitelja vseeno dajejo neke vrste moralno vrednost, saj je učitelj 

tisti, ki družbo izobražuje oz. ji posreduje znanje za življenje. 

 

Zanimivi rezultati so se pokazali tudi, ko so Slovence v času migracij iz Jugoslavije spraševali 

(Toš et al., 1997, str. 762): »Za opravljanje katerih poklicev je znanje slovenščine nujno 

potrebno in za katere ne?« Od desetih poklicev je bil poklic učitelja izbran kot prvi, pri katerem 

je potrebno dobro znanje slovenščine (80,0 %) in v katerega Neslovencev sploh ne bi smeli 

zaposliti (16,9 %). 

 

Slovenska družba torej učiteljem zaupa, jim priznava moralno vrednost ter do njih goji visoka 

pričakovanja. Pa se vse to manifestira tudi v plačah, ki jo prejemajo učitelji? 

 

1.5.2 PLAČE OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV 

Zagotovo je eden izmed vidikov vrednotenja določenega poklica tudi plača, ki jo zaposleni 

prejema. Rus in Toš (2005) ugotavljata, da je delo v Sloveniji glede na druge države 

nadpovprečno visoko vrednoteno in da Slovenci dajemo več poudarka tistim lastnostim dela, ki 

pomenijo osebni razvoj kot pa lastnostim, ki pomenijo tradicionalno vrednotenje dela. Posebej se 

jima zdi zanimivo, da se Slovenci od drugih držav (ki so bile zajete v analizo) razlikujemo prav 

po odnosu do plače. Slednjo namreč manj pogosto poudarjamo kot pomembno sestavino dela, saj 

jo glede na pomembnost uvrščamo šele na 5. mesto, medtem ko jo povprečje vseh 14 držav 

uvršča na prvo, najpomembnejše mesto. Slovencem je najpomembnejša lastnost za vrednotenje 

dela zanimivo delo, medtem ko ga povprečje vseh držav uvršča na tretje mesto. Zanimiv je 

podatek, da občutno višje uvrščamo tudi možnost napredovanja pri delu in spoštovanje do dela. 
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CJMMK je Slovence v raziskavi SJM o višini plač, primernih za določen poklic, prvič spraševal 

pred petinštiridesetimi leti. Pri vprašanju (Toš et al., 1997, str. 16) »Koliko v povprečju bi po 

vaši sodbi morali zaslužiti ljudje, ki opravljajo navedene poklice,« so udeleženci raziskave med 

devetimi navedenimi poklici najvišjo plačo presodili zdravniku. Sledila sta mu univerzitetni 

profesor ter direktor večjega podjetja; poklic učitelja pa se je uvrstil v zadnjo tretjino pred 

pisarniškim uslužbencem, visokokvalificiranim delavcem in nekvalificiranim delavcem. Po 

mnenju vprašanih bi moral učitelj zaslužiti enako kot visokokvalificirani delavec, 2x–3x manj 

kot zdravnik in univerzitetni profesor ter 1,5x–2x več kot nekvalificirani delavec. 

 

Današnja dejanska plačna razmerja so precej podobna tistim, ki so jih po lastni presoji določili 

respondenti ankete SJM pred skoraj pol stoletja. Tako je leta 2011 osnovnošolski učitelj, ki je 

strokovnjak za vzgojo in izobraževanje, zaslužil približno 2x več od povprečne mesečne bruto 

plače nekvalificiranega delavca, kmeta in obrtnika, 1,5x manj kot zdravnik ter kar 2,5x manj kot 

zakonodajalec. Povprečna mesečna bruto plača strokovnjaka za vzgojo in izobraževanje je 

najbližje višini povprečne mesečne bruto plače menedžerjev v gostinstvu, trgovini in drugih 

storitvah (SURS, 2013c). 

 

Primerjava plač osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji s plačami osnovnošolskih učiteljev v 

tujini 

Po podatkih OECD (2013) osnovnošolski učitelji v Sloveniji s petnajstimi leti delovne dobe in 

osnovnim nazivom glede na plačilno lestvico zaslužijo 32.193 USD bruto na leto, kar pomeni 

približno 1.964 EUR bruto na mesec in je več, kot je istega leta znašala povprečna mesečna 

bruto plača v Sloveniji, in sicer 1.506,87 EUR (SURS, 2011). Slovenija se po višini plač 

osnovnošolskih učiteljev uvršča pod OECD povprečje (38.136 USD) v zadnjo tretjino lestvice 

držav, sicer pa višine plač po državah močno variirajo. Osnovnošolski učitelji s petnajstletnimi 

izkušnjami zaslužijo manj kot 15.000 USD na Madžarskem, Slovaškem in v Estoniji.  Enako 

izobraženi učitelji zaslužijo do 55.000 USD in več na Irskem, v Kanadi in v Nemčiji, medtem ko 

se plača v Luksemburgu približa 100.000 USD (OECD, 2013). Razloge za tako velike razlike v 

višini plač gre poleg različnosti ekonomskih položajev posameznih držav iskati tudi v strukturi 

plač, predvsem pa v sistemu napredovanja. Slednji je v večini držav zasnovan stimulativno, tj. 

višina plače učiteljev sorazmerno rase s številom let zaposlitve in višino naziva, ki ga učitelj 

pridobi. Plače učiteljev z najvišjim pridobljenim nazivom so v tretjini držav v povprečju višje od 

17 % do 40 %, v drugi tretjini držav pa prav tako višje od 60 do 90 % v primerjavi z začetnimi 

plačami učiteljev. Izjeme so Irska, Ciper, Madžarska, Avstrija in Romunija – v teh državah so 

plače z najvišjim pridobljenim nazivom več kot dvakrat višje od začetniških plač učiteljev. V 
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večini evropskih držav je povprečno število let, ki jih mora pridobiti učitelj razrednega pouka, da 

doseže maksimalno osnovno plačo, med 15 in 35. Vrh plačilne lestvice najpozneje dosežejo 

učitelji v Španiji, Romuniji in na Madžarskem (od 38 do 40 let), medtem ko npr. učitelji v 

Estoniji, Latviji, Združenem Kraljestvu in na Danskem do enakega rezultata pridejo bistveno 

hitreje (12 let ali manj), a je razmerje med začetno in končno plačo v teh državah zaradi tega 

toliko nižje, tj. 30 %. Najvišje razmerje (več kot 90 %) imajo plačilni sistemi v Avstriji, 

Romuniji in na Madžarskem, a so učitelji najvišje plače deležni šele po 34 ali več letih. V 

Sloveniji je za doseg maksimalne plače potrebnih 25 let, ta pa je za približno 60 % višja od 

začetniške plače učitelja (Eurydice, 2013). 

 

Za razliko od drugih evropskih držav je Slovenija ukinila sistem napredovanja, saj s 162. členom 

Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, v nadaljevanju ZUJF) »javni 

uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013, v letu 2013 ne 

napredujejo v višji plačni razred in ne napredujejo v višji naziv.« Po navedbah prvega odstavka 

62.č člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/2013, v nadaljevanju ZIPRS1314-A) pa je 

jasno, da je napredovanje ukinjeno vsaj do konca leta 2014. ZUJF sicer dopušča izjemo, saj v 

tretjem odstavku 163. člena pravi, da lahko »javni uslužbenci in funkcionarji v letu 2012 in 2013 

pridobijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim 

nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, 

na katerega se javni uslužbenec premešča, oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.« 

Enako veleva ZIPRS1314-A v tretjem odstavku 62.č člena za leto 2014. 

 

Ukinitev napredovanja v višje nazive in v višje plačne razrede utegne negativno vplivati na že 

zaposlene učitelje, še bolj destimulativne učinke pa lahko pusti na mladih učiteljih, ki šele 

vstopajo na trg dela. Poročilo Teachers' Salaries (Eurydice, 2013, str. 12) opozarja: »Učitelji, 

katerih plače pomenljivo rasejo tekom njihove celotne kariere, so manj nagnjeni k opustitvi 

poklica v primerjavi z učitelji, katerih plače tekom kariere niso bistveno višje od začetniških 

plač.« Enako pravi poročilo OECD (OECD, 2013, str. 379), in sicer da na splošno velja: »višje 

kot so plače, manj je ljudi, ki se odločajo opustiti poklic.« 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Slovenski izobraževalni sistem oz. šolstvo je, kot kažejo raziskave Slovensko javno mnenje (Toš 

et al., 1997, 1999, 2004) in raziskave Politbarometer (1/2006–6/2013), skozi desetletja uživalo 

visok ugled v družbi in se tudi danes po stopnji izraženega zaupanja uvršča med prvih pet 

institucij. Namen preteklih raziskav je bil med drugim tudi ovrednotiti šolstvo na splošno, 

specifično pa posegajo le v poklic učitelja, ki sicer obsega osnovnošolske, srednješolske in 

visokošolske učitelje. Ker torej ni podatkov o vrednotenju poklica osnovnošolskega učitelja, sem 

se odločil, da želim to področje podrobneje raziskati in na večjem vzorcu preveriti, kako 

osnovnošolski učitelji gledajo na svoj poklic. 

 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako osnovnošolski učitelji v Sloveniji
2
 vrednotijo svoj 

poklic. 

 

2.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Zakaj so se OŠ učitelji odločili za tak poklic? 

1.1 Ali bi se OŠ učitelji, če bi še enkrat imeli možnost izbire poklica, odločili enako? 

2. Ali OŠ učitelji promovirajo svoj poklic? 

2.1 Ali bi OŠ učitelji svoj poklic priporočili svojim otrokom oz. najbližjim? 

3. Kako OŠ učitelji cenijo svoj poklic? 

3.1 Ali OŠ učitelji menijo, da je bil njihov poklic v preteklosti bolj cenjen ali obratno? 

3.2 Kakšna je po mnenju OŠ učiteljev kakovost OŠ v Sloveniji danes v primerjavi s 

kakovostjo OŠ pred 20 leti? 

3.3 Kaj bi OŠ učitelji storili za večji ugled njihovega poklica? 

3.4 Kako OŠ učitelji ocenjujejo poklice po pomembnosti? 

4. Katere so po mnenju OŠ učiteljev pomembne lastnosti, ki definirajo dobrega učitelja? 

4.1 Ali OŠ učitelji o sebi menijo, da so dobri učitelji? 

5. Kako motivirani so osnovnošolski učitelji pri opravljanju svojega poklica? 

5.1 Ali so OŠ učitelji zadovoljni z višino svoje plače? 

5.2 Kaj OŠ učitelji menijo o sistemu napredovanja na delovnem mestu? 

5.3 Ali imajo OŠ učitelji željo po napredovanju na svojem delovnem mestu? 

                                                 
2
 Zaradi boljše preglednosti bom v nadaljevanju uporabljal krajši zapis, in sicer »OŠ učitelj« namesto 

»osnovnošolski učitelj«. 
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5.4 Ali se OŠ učitelji strinjajo z dodatnim nagrajevanjem najbolj prizadevnih/uspešnih 

učiteljev s strani vodstva šole? 

6. Kako OŠ učitelji gledajo na avtonomijo pri opravljanju svojega poklica? 

6.1 Koliko ur tedensko porabijo OŠ učitelji za priprave na pouk? 

6.2 Koliko bi po mnenju OŠ učiteljev moralo biti maksimalno število učencev v razredu, da 

bi bil pouk še kakovosten? 

6.3 Kdo predstavlja OŠ učiteljem največjo oviro pri doseganju njihovih ciljev? 

6.4 Ali Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ ovira OŠ učitelje pri vzpostavitvi 

discipline v razredu? 

6.5 Kaj OŠ učitelji menijo o novem sistemu elektronskega beleženja (eAsistent)? 

7. Kakšen pogled imajo OŠ učitelji na odnose s starši učencev in na odnose z zaposlenimi 

znotraj institucije? 

8. Kakšna stališča imajo OŠ učitelji do pojmov enakost, drugačnost, tradicija? 

9. Kakšno podporo OŠ učitelji po njihovem mnenju uživajo znotraj institucije in v slovenski 

družbi? 

10. Kakšne karierne načrte imajo OŠ učitelji v naslednjih petih letih? 

 

2.3  OPIS METODE 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabljena je bila 

deskriptivna (opisna) raziskovalna metoda, s katero sem opisal raziskovalne pojave. 

 

2.4  VZOREC 

Raziskavo sem zasnoval na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu OŠ učiteljev. 

 

V raziskavo je bilo vključenih 131 OŠ učiteljev in učiteljic iz 36 različnih osnovnih šol po 

Sloveniji. Od 131 anketirancev je bilo 93 % učiteljic in 7 % učiteljev. Kljub relativno 

enakomerni starostni porazdelitvi, je bilo največ udeležencev raziskave starih 45–49 let, 

povprečna starost anketirancev pa kaže na peti starostni razred, tj. 40–44 let (M = 5,27). Večina 

(68,5 %) ima visoko oz. univerzitetno izobrazbo, 26 % anketirancev ima končano višjo šolo, 

preostanek (5,5 %) pa ima magisterij ali doktorat. 80 % očetov udeležencev raziskave ne presega 

srednješolske izobrazbe, enako (81,5 %) velja za matere. Največ očetov ima dokončano poklicno 

šolo (30 %), največ mater pa dokončano ali nedokončano osnovno šolo (34,6 %). Približno dve 

tretjini anketirancev živi v vaškem naselju do 3.000 prebivalcev (46,5 %) ali v manjšem kraju od 
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3.000 do 15.000 prebivalcev (24,8 %). Povprečno število let zaposlitve anketirancev v vzgoji in 

izobraževanju je 20 let, največ (51,2 %) jih ima naziv svetovalec/-ka. Velika večina (82 %) je 

zaposlena za nedoločen čas, skoraj vsi (96,1 %) pa opravljajo pedagoško delo. 

 

2.5  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

2.5.1 RAZISKOVALNI INŠTRUMENT 

Za zbiranje podatkov je bil uporabljen vprašalnik (glej Prilogo št. 1: Vprašalnik o vrednotenju 

poklica OŠ učitelja), ki je bil sestavljen izključno za namene diplomskega dela. 

 

Za dodaten in predvsem širši pogled na poklic osnovnošolskega učitelja ter vrednotenje v 

povezavi z njim sem uporabil tudi delno strukturiran intervju (glej Prilogo št. 2: Intervju z 

Branimirjem Štrukljem), ki služi kot podpora pri interpretaciji podatkov, pridobljenih z 

vprašalnikom. Izvedel sem ga z g. Branimirjem Štrukljem, glavnim tajnikom Sindikata vzgoje, 

izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (v nadaljevanju SVIZ), ki ima zaradi svoje pozicije 

dolgoletne in bogate izkušnje iz področja šolstva. Zastavil sem mu več vprašanj po tematskih 

sklopih. 

 

Vprašalnik ima 4 strani in se začne z uvodnim delom, v katerem je na kratko predstavljen namen 

raziskave, nadaljuje pa se z vprašanji po nekaterih osnovnih osebnih podatkih: spol, starost, 

stopnja izobrazbe, stopnja izobrazbe staršev, velikost naselja, kjer anketiranec živi, število let 

zaposlitve v vzgoji in izobraževanju, naziv, zaposlitveni status ter delovno mesto.  Nadalje 

vprašalnik sestavlja 28 vprašanj; od tega je 19 vprašanj zaprtega tipa, 3 vprašanja so odprtega 

tipa, 6 vprašanj je kombiniranega tipa. V vprašalniku so 4 Likertove lestvice stališč in 5 

ocenjevalnih lestvic. Vprašalnik je sestavljen tako, da anketirancem za izpolnjevanje ne bi smel 

vzeti več kot 20 minut. 

 

Zbiranje podatkov je potekalo 7 tednov v mesecu maju, juniju ter juliju 2013 in je bilo izvedeno 

na skupno 36 različnih osnovnih šolah po celi Sloveniji. Vprašalnik je bil anketirancem 

posredovan na dva načina: po elektronski pošti in osebno. 

 

Za pomoč pri distribuciji anketnih vprašalnikov sem prosil glavnega tajnika SVIZ-a, Branimirja 

Štruklja, ki ima za potrebe sindikata med drugim tudi bazo kontaktov večine slovenskih 

osnovnih šol. Slednji je anketni vprašalnik z mojim nagovornim sporočilom in navodili za 

izpolnjevanje po elektronski pošti poslal vsem sindikalnim zaupnikom na osnovne šole, ki so 
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članice SVIZ-a (vsaka osnovna šola, katere zaposleni so člani sindikata, ima največ enega 

sindikalnega zaupnika). Sindikalni zaupniki so po prejemu vprašalnika vprašali ravnatelja za 

dovoljenje za izpolnjevanje na njihovi šoli ter vprašalnik posredovali vsem učiteljem na njihovi 

osnovni šoli. Anketiranci so nato na poljuben način (krepki tisk, poševni tisk, križci, pobarvani 

odgovori ipd.) označili odgovore, izpolnjene vprašalnike pa so posredovali na moj elektronski 

naslov. 

 

Odziv na vprašalnik je bil precej slab. Razlog za to po mojem mnenju tiči v obdobju, v katerem 

je bila raziskava izvedena. To je namreč čas, ko se šolsko leto zaključuje, OŠ učitelji pa imajo 

številne dodatne obveznosti (popravljanje in zaključevanje ocen, popravljanje testov iz 

Nacionalnega preverjanja znanja, udeležba na konferencah in sestankih, priprave na valeto ipd.) 

kot sicer tekom šolskega leta. Zato sem 47 priložnostno izbranim ravnateljem in ravnateljicam 

osnovnih šol v občini Ljubljana poslal prošnjo za sodelovanje v raziskavi. Večina jih na prošnjo 

ni odgovorila, nekaj osnovnih šol je izrazilo željo, da bi vprašalnik bilo lažje izpolnjevati preko 

spleta, preostale osnovne šole pa so se odzvale in pristale na sodelovanje. Zaradi hitrejšega in 

lažjega posredovanja sem vprašalnik osnovnim šolam poslal po e-pošti in jim dal možnost, da ga 

anketiranci izpolnijo v natisnjeni ali elektronski obliki. Vsi anketiranci so se odločili za 

elektronsko izpolnjevanje, izpolnjene vprašalnike pa so mi (tako kot anketiranci v prvem krogu 

izpolnjevanja vprašalnikov preko SVIZ-a) posredovali na moj elektronski naslov. 

 

Po preštetju vrnjenih vprašalnikov sem ugotovil, da še vedno nisem dosegel želenega oz. 

predvidenega števila anketirancev, zato sem sklenil, da ga še povečam. V Zgornji in Spodnji 

Savinjski regiji sem stopil v stik z 10 ravnatelji in ravnateljicami osnovnih šol in jih prosil za 

sodelovanje. Obrazložil sem jim raziskovalni problem in jim predstavil vprašalnik, vsi pa so 

pristali na sodelovanje. Tokrat sem anketirancem osebno razdelil natisnjene vprašalnike in 

dosegel končno želeno število anketirancev. 

 

Najslabša odzivnost je bila v prvem krogu izpolnjevanja vprašalnikov preko SVIZ-ove mreže, 

najboljša odzivnost pa v Zgornji in Spodnji Savinjski regiji, kjer je bil delež vrnjenih in 

izpolnjenih vprašalnikov najvišji. Velika večina anketirancev (z izjemo tretjega kroga 

izpolnjevanja, kjer sem vprašalnike natisnil in osebno razdelil) je vprašalnik izpolnila 

elektronsko in mi ga posredovala na elektronski naslov. Tak način distribucije se je izkazal za 

izjemno učinkovitega, saj je hiter, cenejši in ponuja možnost kasnejših popravkov. Več kot 

polovica anketirancev je namreč vprašalnike izpolnila nepopolno, zato sem jih na to preko 

elektronske pošte lahko opozoril in dobil bolj točne rezultate. 
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Ima pa način posredovanja in vračanja izpolnjenih vprašalnikov preko elektronske pošte tudi 

slabost, tj. da ne zagotavlja popolne anonimnosti. Kljub temu, da sem vsem udeležencem 

raziskave obljubil, da bodo zbrani podatki obdelani izključno za namene raziskave in da ne bo 

razkrita nikogaršnja identiteta, predpostavljam, da morda obstaja del anketirancev, ki ni povsem 

iskreno odgovarjal na zastavljena vprašanja. 

 

2.6  OBDELAVA PODATKOV 

Zbrani podatki so bili obdelani z ustreznimi statističnimi postopki v programu IBM Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS, verzija 19.0.0). Uporabil sem frekvenčno porazdelitev (f, f 

%) atributivnih spremenljivk in osnovno deskriptivno statistiko numeričnih spremenljivk (mere 

srednje vrednosti in mere razpršenosti). Podatke sem prikazal opisno, grafično ter v obliki 

strukturnih tabel.  
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2.7  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati so predstavljeni in interpretirani po vrstnem redu vprašanj v vprašalniku. Kljub temu, 

da je večina udeležencev raziskave ženskega spola, sem v stavkih uporabil moško obliko zapisa 

spola
3
. 

 

1. Zakaj ste se odločili za poklic OŠ učitelja? 

Anketiranci so morali izmed enajstih podanih odgovorov oz. razlogov (a–k), zakaj so se odločili 

za poklic OŠ učitelja, izbrati največ tri in jih razvrstiti po pomembnosti. Med podanimi odgovori 

so po zastopanosti močno izstopali trije. Odgovor (a) Poklic OŠ učitelja je bila od nekdaj moja 

želja se je pokazal kot najpomembnejši razlog za izbiro poklica, saj ga je kar 45,8 % 

anketirancev postavilo na 1. mesto, desetina pa na 2. mesto. Drugi najpomembnejši razlog, na 

podlagi katerega so se anketiranci odločili za poklic OŠ učitelja, je bil odgovor (h) Poklic OŠ 

učitelja sem izbral zaradi dela z otroki. Slednjega je 31,3 % vprašanih uvrstila na 2. mesto, 26 % 

pa na 3. mesto. Tretji visoko zastopan je bil odgovor (j) Poklic OŠ učitelja sem izbral zaradi 

pestrosti dela. Četrtina anketirancev ga je uvrstila na 3. mesto (27,5 %), malo manjši delež pa na 

2. mesto (16,8 %). Manj zastopan, a vseeno pomemben, je bil odgovor (g) Za poklic OŠ učitelja 

me je navdušil/-a učitelj/-ica v šoli, ki ga je 13,7 % vprašanih uvrstila na 2. mesto. 

 

2. Če bi še enkrat imeli možnost izbire poklica, bi se odločili enako? 

Večina (80,6 %) anketirancev bi se ob možnosti ponovne izbire poklica odločila enako, petina 

(19,4 %) pa bi izbrala drug poklic. 

 

3. Bi poklic OŠ učitelja priporočili svojim otrokom oz. najbližjim? 

Pri tretjem vprašanju so bili udeleženci raziskave neenotni, saj jih je 50,4 % odgovorilo, da bi 

poklic OŠ učitelja priporočili svojim otrokom oz. najbližjim, skoraj enak delež (49,6 %) pa tega 

ne bi naredilo. 

 

4. Je bil po Vašem mnenju poklic OŠ učitelja v preteklosti bolj cenjen ali obratno? 

Velika večina anketirancev meni, da je bil poklic OŠ učitelja v preteklosti veliko bolj (77,1 %) 

oziroma bolj cenjen (19,8 %). Da je bil poklic OŠ učitelja v preteklosti enako cenjen, je 

odgovorilo 3,1 % anketirancev, nihče izmed udeležencev raziskave pa ni izbral odgovora, da je 

poklic osnovnošolskega učitelja danes bolj ali veliko bolj cenjen. 

 

                                                 
3
Zgolj »anketiranec« namesto »anketiranec/-ka«. 
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5. Kakšna je po Vašem mnenju kakovost OŠ v Sloveniji danes v primerjavi s kakovostjo 

OŠ pred 20 leti? 

Slaba polovica anketirancev meni, da je kakovost OŠ v Sloveniji danes v primerjavi s kakovostjo 

OŠ pred 20 leti višja (41,5 %) ali precej višja (6,9 %). 13,1 % meni, da ni razlike v kakovosti, 

31,5 % je mnenja, da je kakovost OŠ v Sloveniji danes v primerjavi s kakovostjo OŠ pred 20 leti 

nižja, 6,9 % pa meni, da je precej nižja. 

 

6. Ali promovirate poklic OŠ učitelja? 

Pri šestem vprašanju sem anketirance spraševal, ali promovirajo poklic OŠ učitelja. Tudi tukaj 

so, podobno kot pri tretjem vprašanju, ko sem jih spraševal o priporočanju OŠ poklica, bili zelo 

razdvojeni. 60 anketirancev (46,2 %) je odgovorilo, da promovirajo poklic OŠ učitelja. 

Malenkost večji del, 70 anketirancev (53,8 %) pa poklic osnovnošolskega učitelja ne promovira. 

 

7. Kaj bi storili za večji ugled poklica OŠ učitelja? 

Ker so imeli anketiranci pri tem vprašanju možnost izbire največ dveh odgovorov, sem se analize 

lotil na enak način kot pri prvem vprašanju o razlogih, zakaj so se odločili za poklic OŠ učitelja, 

in sicer sem analiziral vsak odgovor posebej. Anketiranci so lahko izbirali med desetimi 

možnostmi, kaj bi storili za večji ugled poklica OŠ učitelja. Največ anketirancev (51,1 %) bi 

povečalo pristojnosti OŠ učiteljev, malo manj (34,4 %) bi jih poskrbelo za ustvarjanje pozitivne 

slike poklica OŠ učitelja v medijih. 34 anketirancev (26 %) bi omejilo pravice učencev, točno 

enak delež pa bi vlagal v pripravo učiteljstva za čim boljše delo v šoli. Med možnimi načini za 

povečanje ugleda poklica OŠ učitelja so anketiranci izbrali še odgovor (d) Organiziral/-a bi 

dneve odprtih vrat, ko lahko starši za cel dan obiščejo OŠ in spremljajo pouk ter druge dejavnosti 

(23,7 %) in odgovor (e) Povišal/-a bi plače OŠ učiteljem (19,8 %). Od vseh 131 udeležencev 

raziskave se jih je 9 (6,9 %) odločilo, da svoj odgovor podajo opisno pod (j) Drugo. Po njihovem 

mnenju bi morali omejiti pravice staršev, znižati normative, zvišati kriterije za vpis na 

Pedagoško fakulteto, OŠ učiteljem zvišati avtoriteto, OŠ učiteljem omogočiti izobraževanja o 

pozitivni samopodobi, en anketiranec pa je zapisal, da si ugled ustvarjamo z lastnim pozitivnim 

odnosom do svojega poklica ter z dobrim delom v šoli. 

 

8. Ali menite, da ste dober OŠ učitelj? 

Skoraj vsi anketiranci (99,2 %) menijo, da so dobri OŠ učitelji, preostanek (0,8 %) pa je 

nasprotnega mnenja. 
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9. S pomočjo lestvice 1–5 ocenite, kako pomembne so naslednje lastnosti za to, da je nekdo 

dober OŠ učitelj. 

Pri tem vprašanju so anketiranci s pomočjo ocenjevalne lestvice ocenjevali, v kolikšni meri je 

navedena lastnost (ne)pomembna za to, da je nekdo dober učitelj. 1 je pomenilo, da lastnost 

sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna. Na podlagi vseh odgovorov anketirancev sem 

izračunal aritmetično sredino za vsak odgovor posebej. 

 

 

 

Graf 1: V kolikšni meri so posamezne lastnosti po mnenju anketirancev pomembne za to, da je 

nekdo dober OŠ učitelj 

 

Kot je razvidno iz zgornjega grafa, je v povprečju najpomembnejša lastnost dobrega OŠ učitelja 

za anketirance ta, da se OŠ učitelj dobro razume z učenci (M = 4,72). Sledijo ji avtoriteta v 

razredu (M = 4,57), prilagajanje učnega procesa potrebam in ravni znanja posameznega učenca 

(M = 4,53 ), določitev pravil in skladno ravnanje z njimi (M = 4,50) ter pedagoška usposabljanja 

(M = 4,24). Za anketirance nekoliko manj pomembne lastnosti za dobrega OŠ učitelja so še: 

stopnja izobrazbe (M = 3,75), dosledno spoštovanje zakonodaje in predpisov (M = 3,56), 

pohvale staršev (M = 3,53), organizacija obšolskih dejavnosti (M = 3,42), nagrade in priznanja 

učencev (M = 3,36), šolski uspeh učencev (M = 3,33), letno spreminjanje učnih priprav (M = 

3,14), kot nepomembno lastnost pa so anketiranci v povprečju ocenili naziv (M = 2,42). Slednji 

je v primerjavi z drugimi lastnostmi prejel tudi izrazito nižjo povprečno oceno. 
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10. S pomočjo lestvice 1–5 ocenite, kako pomembni so naslednji dejavniki za Vašo 

motiviranost pri delu? 

Preverjal sem tudi, kateri so tisti dejavniki, ki najbolj vplivajo na motiviranost OŠ učiteljev pri 

delu. Anketiranci so z 1–5 označevali dejavnike, ki so po njihovem mnenju pomembni za 

motiviranost pri delu OŠ učitelja. S številko 1 so označili dejavnike, ki po njihovem mnenju 

sploh niso pomembni, s številko 5 pa dejavnike, ki so zelo pomembni. 

 

 

 

Graf 2: V kolikšni meri so posamezni dejavniki po mnenju anketirancev pomembni za njihovo 

motiviranost pri delu 

 

Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da je zadovoljstvo pri delu (M = 4,80) za anketirance v 

povprečju najpomembnejši motivacijski dejavnik. Drugi najpomembnejši dejavnik je 

avtonomnost v razredu (M = 4,68), tesno za njim pa mu sledijo dobri odnosi v kolektivu (M = 

4,62). Pomembni motivacijski dejavniki so tudi urejeno delovno okolje (M = 4,24), velikost 

razreda (M = 4,11) možnost napredovanja (M = 4,04), plača (M = 3,83), priznanja in nagrade (M 

= 3,80), najmanj pomemben pa je večja količina dopusta (M = 2,89). 

 

11. Prosim, da s pomočjo lestvice 1–5 ocenite poklice po pomembnosti. 

Anketirance sem pri tem vprašanju prosil, naj s pomočjo ocenjevalne lestvice 1–5 ocenijo 

poklice glede na to, kako se jim zdijo pomembni.  Zopet je ocena 1 pomenila, da se jim poklic 
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sploh ne zdi pomemben, ocena 5 pa, da se jim zdi poklic zelo pomemben. Predvsem me je 

zanimala pomembnost poklica OŠ učitelja v primerjavi s pomembnostjo drugih poklicev. 

 

 

 

Graf 3: V kolikšni meri so posamezni poklici po mnenju anketirancev pomembni 

 

Kot prikazuje zgornji graf, anketiranci povprečno ocenjujejo, da je najpomembnejši poklic 

zdravnik (M = 4,78), šele na drugem mestu je poklic, ki ga anketiranci opravljajo, tj. poklic OŠ 

učitelja (M = 4,72). Sledijo jim poklici akademske narave: vzgojitelj v vrtcu (M = 4,59), učitelj v 

srednji šoli (M = 4,53) in univerzitetni profesor (M = 4,46).  Na šestem mestu je medicinski 

tehnik (M = 4,24), na sedmem mestu pa sodnik (M = 4,13). Po mnenju vprašanih so manj 

pomembni poklici: kuhar, avtomehanik, trgovec, gledališki igralec, rudar, frizer, bančnik, vrtnar 

in varnostnik. Anketiranci za najmanj pomembne smatrajo naslednje poklice: občinski uradnik, 

taksist, politik, duhovnik in plesalec. 

 

12. Ali imate željo po napredovanju na svojem delovnem mestu? 

87 anketirancev (66,4 %) je na vprašanje, ali imajo željo po napredovanju na delovnem mestu, 

odgovorilo pritrdilno, torej da želijo napredovati. 44 anketirancev (33,6 %) pa nima želje po 

napredovanju. Najpogostejši razlog (9,9 %), da si ne želijo napredovati je, da jim napredovanje 

na delovnem mestu ni pomembno. Drugi razlog, zaradi katerega anketiranci nimajo želje po 

napredovanju, je dodatna birokracija (8,4 %), na tretjem mestu (5,3 %) pa je premalo stika z 

učenci. Pod kategorijo drugo, katero je izbralo 6 anketirancev, so navedli naslednje odgovore: 

»napredovanje je zamrznjeno« (2 anketiranca); »pridobila sem najvišji možni naziv« (2 
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anketiranca); »sem že zadosti napredovala« (1 anketiranec); »napreduješ iz leta v leto z učenci - 

tako se največ naučiš in največ pridobiš« (1 anketiranec). 

 

13. Kdo predstavlja največjo oviro pri doseganju Vaših ciljev? 

Zanimalo me je, če OŠ učitelji menijo, da jih kdo ovira pri doseganju njihovih ciljev in če jih, 

kdo. 31, 5 % je odgovorilo, da jim največjo oviro predstavlja Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. Druga največja ovira (27,4 %) je birokracija, enak odstotek vprašanih pa meni, 

da jih nihče ne ovira. 4 % udeležencev raziskave meni, da sami sebi predstavljajo največjo oviro, 

4,8 % vprašanih pa se je odločilo, da svoje mnenje poda z opisnim odgovorom pod kategorijo (i) 

drugo. Za njih so največje ovire: onemogočeno napredovanje (2 anketiranca), zaposlovanje za 

določen čas (2 anketiranca), denar (1 anketiranec) in zdravstveno stanje (1 anketiranec). Zanimiv 

je tudi podatek, da nihče izmed vprašanih ni izbral odgovora (b) drugi učitelji, kar kaže na 

solidarnost med OŠ učitelji. 

 

14. Kdo Vas na delovnem mestu najbolj podpira? 

Če me je pri prejšnjem vprašanju zanimalo, kdo anketiranim OŠ učiteljem predstavlja največjo 

oviro pri doseganju ciljev, sem pri štirinajstem vprašanju preverjal ravno nasprotno - kdo jih 

najbolj podpira. Več kot polovica vprašanih (51,9 %) je odgovorila, da jih podpirajo vsi izmed 

zgoraj naštetih (sodelavci enake oddelčne skupine, sodelavci drugih oddelčnih skupin, ravnatelj 

ter učenci), četrtina anketirancev (25,6 %) pa meni, da jih najbolj podpirajo sodelavci enake 

oddelčne skupine. 10 anketirancev (7,8 %) po njihovem mnenju najbolj podpira ravnatelj, 9 

anketirancev (7 %) meni, da jih najbolj podpirajo učenci, 5 anketirancev (3,9 %) pa je mnenja, 

da uživajo največjo podporo s strani sodelavcev iz drugih oddelčnih skupin. Enak (3,9 %) je tudi 

odstotek tistih anketirancev, ki menijo, da ne uživajo podpore izmed naštetih skupin.  

 

15. Prosim, da s pomočjo lestvice 1–5 ocenite, kakšno podporo po Vašem mnenju uživate s 

strani spodaj naštetih skupin. 

Zanimalo me je tudi, kakšno podporo po mnenju anketiranih OŠ učiteljev uživajo zunaj 

institucije. Ponujene odgovore so ocenjevali z ocenami 1–5, pri čemer je ocena 1 pomenila, da 

ne uživajo nikakršne podpore, ocena 5 pa, da uživajo veliko podporo. 
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Graf 4: V kolikšni meri posamezne skupine po mnenju anketirancev podpirajo poklic OŠ učitelja 

 

Na grafu lahko vidimo, da po mnenju anketirancev v povprečju največjo podporo uživajo s strani 

Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (M = 3,73), na drugem mestu pa so starši 

učencev (M = 3,44). V samem povprečju so študentje (M= 2,95), sledijo jim upokojenci (M = 

2,52). Učitelji v povprečju ne uživajo podpore s strani ljudi brez otrok (M = 2,23) in Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport (M = 2,20). Zadnje mesto z nizko oceno zaseda vlada (M = 

1,79). 

 

16. Z oceno 1–5 označite, v kolikšni meri spodaj naštete aktivnosti krepijo odnose med OŠ 

učitelji. 

Pri šestnajstem vprašanju sem preverjal, katere aktivnosti krepijo odnose med vprašanimi OŠ 

učitelji in v kolikšni meri jih krepijo. Ocena 1 je pomenila, da aktivnost odnosov sploh ne krepi, 

ocena 5 pa, da jih zelo krepi. 
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Graf 5: V kolikšni meri posamezne aktivnosti po mnenju anketirancev krepijo odnose med OŠ 

učitelji 

 

Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da vse naštete aktivnosti v povprečju krepijo odnose med 

OŠ učitelji. Najvišjo povprečno vrednost dosega priprava skupnih projektov (M = 4,12), na 

drugem mestu so jutranji pogovori ob kavi pred začetkom pouka (M = 4,01). Slednji odgovor so 

anketiranci tudi največkrat ocenili z najvišjo oceno (Mo = 5; delež odgovorov »zelo krepi« je 

41,9 %). Udeleženci raziskave menijo, da odnose krepijo tudi sindikalni izleti (M = 3,88), 

pedagoška izpopolnjevanja (M = 3,81), načrtovanje tedenskih in letnih priprav (M = 3,77), 

druženje s sodelavci izven delovnega časa (M = 3,75) ter pripravljenost nadomeščanja (M = 

3,71). Nekoliko nižjo vrednost dosega usklajenost urnikov (M = 3,65), odnose med OŠ učitelji 

pa po njihovem mnenju najmanj krepijo skupna obedovanja v osnovni šoli (M = 3,58). 

 

17. Prosim, da z oceno 1–5 označite vaša stališča do spodnjih trditev. 

Pri tem vprašanju sem anketirancem podal tri trditve, oni pa so morali označiti, v kolikšni meri 

se strinjajo z njimi. S preverjanjem stališč sem želel ugotoviti, kakšne vrednote imajo anketiranci 

oz. kako razmišljajo o pojmih enakost, drugačnost in tradicija. 

 

a) Trditev 1: Zame je pomembno, da se vsako osebo na svetu obravnava enako. Verjamem, da 

mora imeti vsakdo v življenju enake možnosti  
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Večina (71,3 %) se s trditvijo popolnoma strinja (Mo = 5), petina anketirancev (20,2 %)  pa 

je odgovorila, da se s trditvijo strinja,. Tudi srednja vrednost (M = 4,57) kaže na visoko mero 

strinjanja. 

 

b) Trditev 2: Zame je pomembno, da poslušam ljudi, ki so drugačni od mene  Tudi če se z njimi 

ne strinjam, jih še vedno poskušam razumeti  

Podobno kot pri prejšnji trditvi so se anketiranci s trditvijo bodisi zelo strinjali (69,2 %) 

bodisi strinjali (25,4 %). Izračun srednje vrednosti je še nekoliko višji (M = 4,63), kot pri 

prejšnjem vprašanju. 

 

c) Trditev 3: Tradicija je zame pomembna  Skušam se ravnati po ustaljenih običajih svoje 

družine in vere  

Tretja trditev v primerjavi s prvima dvema predstavlja precejšen odklon. Večina vprašanih se 

ni mogla odločiti (35,4 %), četrtina (24,6 %) se s trditvijo strinja, približno enak odstotek 

(22,3 %) pa se s trditvijo ne strinja. Podoben kontrastni delež je tudi med skrajnima 

stališčema »sploh se ne strinjam« (8,5 %) in »popolnoma se strinjam« (9,2 %). Povprečna 

vrednost (M = 3,04) tudi kaže na neopredeljenost anketirancev.  

 

18. Koliko bi po Vašem mnenju moralo biti maksimalno število učencev v razredu, da bi bil 

pouk še kakovosten? 

Ker je bilo to prvo vprašanje odprtega tipa, so anketiranci nanj odgovarjali zelo različno. Razpon 

vrednosti, ki so jih navajali anketiranci (po njihovem mnenju maksimalnega števila učencev v 

razredu za še kakovosten pouk) je tako segal od 10 do 27. Kot je pokazala statistična analiza (M 

= 20,17; Me = 20, Mo = 20), anketiranci menijo, da bi moralo biti maksimalno število učencev v 

razredu za še kakovostni pouk 20. 

 

19. Koliko ur tedensko porabite za priprave na pouk (pisanje učnih priprav, sestavljanje 

testov itd.)? 

Podobno kot pri prejšnjem vprašanju, so tudi pri osemnajstem anketiranci odgovarjali zelo 

raznoliko, le da je bil tu razpon vrednosti še večji in je segal od 4 ur pa vse do 30 ur. Največ 

anketirancev (29 %) je odgovorilo, da za priprave na pouk tedensko porabijo 10 ur (Mo = 10), 

povprečje vseh odgovorov pa je 13 ur (M = 13,16). 
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20. Ali ste po Vašem mnenju pri svojem delu dovolj avtonomni? 

Tri četrtine anketirancev (76,2 %) je odgovorilo, da so po njihovem mnenju pri svojem delu 

dovolj avtonomni, četrtina (23,8 %) pa je nasprotnega mnenja. 

 

21. Ali Vas Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ ovira pri vzpostavitvi 

discipline v razredu? 

Večina anketirancev (80 %) meni, da jih Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev ne ovira pri 

vzpostavitvi discipline v razredu, preostala petina (20 %) pa ima s tem očitno težave. Navajali so 

precej raznolikih razlogov, odgovore pa sem strnil v naslednje sklope: 

 

a) preveč pravic učencev (6 anketirancev); 

b) premalo poudarjene dolžnosti učencev (6 anketirancev); 

c) nikakršne oz. neučinkovite sankcije za učence ob neupoštevanju dolžnosti, navodil, pouka in 

šolskega reda (4 anketiranci); 

d) vzgojni opomin je samo dodatno obsežno birokratsko delo, pot do njegovega izreka pa 

predolga (4 anketiranci); 

e) prepoved pošiljanja motečega učenca iz razreda ali v drug razred (4 anketiranci); 

f) prepoved sprotnega preverjanja znanja (2 anketiranca); 

g) prepoved pregleda učenčeve torbe (1 anketiranec); 

h) moteči učenci bi morali izgubiti pravico do pouka bodisi za 5 minut bodisi za nekaj dni (1 

anketiranec). 

 

22. Prosim, da z oceno 1–5 označite, kakšen je Vaš odnos s starši učencev. 

Preverjal sem tudi, kakšne odnose imajo udeleženci raziskave s starši učencev. Anketiranci so 

morali z oceno 1–5 označiti, v kolikšni meri se s trditvijo (ne)strinjajo. 
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Tabela 4: Odnosi med anketiranimi OŠ učitelji in starši učencev 

 

 

 

Odnosi 

Stopnja strinjanja v odstotkih 

(1 = sploh se ne strinjam, 5 = 

popolnoma se strinjam) 

 

 

Skupaj 

 

 

M 

 

 

SD 

1 2 3 4 5 

S starši učencev se 

razumem. 

 

0 

 

0 

 

6,1 

 

36,6 

 

57,3 

 

100,0 % 

 

4,51 

 

0,6 

Starši so do otrok preveč 

zaščitniški. 

 

1,5 

 

3,1 

 

23,1 

 

35,4 

 

36,9 

 

100,0 % 

 

4,03 

 

0,9 

Starši se redno 

udeležujejo govorilnih ur. 

 

3,1 

 

10,7 

 

24,4 

 

33,6 

 

28,2 

 

100,0 % 

 

3,73 

 

1,0 

Starši sodelujejo pri 

šolskih dejavnostih. 

 

3,1 

 

19,2 

 

31,5 

 

23,8 

 

22,4 

 

100,0 % 

 

3,43 

 

1,1 

Starši ovirajo moje 

pedagoško delo. 

 

38,2 

 

32,8 

 

18,3 

 

9,9 

 

0,8 

 

100,0 % 

 

2,02 

 

1,0 

 

Analiza je pokazala, da se udeleženci raziskave s starši učencev razumejo, saj jih je velika večina 

odgovorila, da se s trditvijo popolnoma strinjajo (57,3 %) oz. strinjajo (36,6 %). Po drugi strani 

pa menijo, da so starši do otrok preveč zaščitniški, saj se jih več kot dve tretjini s trditvijo zelo 

strinja (36,9 %) ali strinja (35,4 %). S trditvijo, da se starši redno udeležujejo govorilnih ur, se je 

strinjalo 33,6 %, popolnoma strinjalo pa 28,2 % anketirancev. Četrtina se glede te trditve ni 

mogla opredeliti, desetina pa se z njo ni strinjala. Najbolj neopredeljeni so bili anketiranci pri 

trditvi, da starši sodelujejo pri šolskih dejavnostih, saj je odstotni delež precej enakomerno 

razporejen – to dokazujeta tudi srednji vrednosti (M = 3,43; SD = 1,1; Mo = 3). 22,4 % se je s 

trditvijo popolnoma strinjalo, približno enak odstotek anketirancev se je s trditvijo strinjal. 

Tretjina anketirancev (31,5 %) se glede trditve ni mogla opredeliti, 19,2 % pa se jih s trditvijo ni 

strinjalo. Anketiranci tudi pretežno menijo, da starši ne ovirajo njihovega pedagoškega dela, saj 

se s trditvijo 38,2 % sploh ni strinjalo, 32,8 % pa ni strinjalo. Slaba petina (18,3 %) se ni mogla 

ali želela opredeliti, desetina (9,9 %) pa meni, da jih starši ovirajo pri pedagoškem delu. 

 

23. Kako ocenjujete nov sistem elektronskega beleženja (eAsistent)? 

Zanimalo me je, kakšno mnenje imajo anketiranci do novega sistema elektronskega beleženja 

eAsistent, ki naj bi olajšal delo učiteljem, staršem pa omogočal boljši vpogled v delo svojega 

otroka. 
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Tabela 5: Mnenja učiteljev glede novega sistema elektronskega beleženja (eAsistent) 

 

TRDITVE DA NE SKUPAJ 

Prihrani mi veliko časa.  %  % 100 % 

Omogoča mi boljšo preglednost podatkov.  %  % 100 % 

Omogoča lažji dostop do vseh podatkov na enem mestu.  %  % 100 % 

Zaradi novega sistema bodo starši manj prisotni na govorilnih urah.  %  % 100 % 

Nov sistem ne prinaša nobenih prednosti.  %  % 100 % 

Zaradi novega sistema imam dodatno delo.  %  % 100 % 

 

Iz tabele lahko razberemo, da eAsistent po mnenju velike večine anketirancev omogoča lažji 

dostop do vseh podatkov na enem mestu, saj se je s to trditvijo strinjalo kar 93,3 % vprašanih. 

Prav tako velika večina (86,7 %) meni, da eAsistent omogoča boljšo preglednost podatkov. 

Približno enak odstotni delež (85,3 %) se ne strinja s trditvijo, da nov sistem elektronskega 

beleženja ne prinaša nobenih prednosti. So pa udeleženci raziskave nekoliko skeptični do tega, 

da jim eAsistent prihrani veliko časa ter do trditve, da bodo starši zaradi njega manj prisotni na 

govorilnih urah. Analiza odgovorov je pokazala, da je delež strinjanja z obema trditvama le za 5 

% večji od deleža nestrinjanja. Enako velja za trditev, da bodo anketiranci imeli zaradi novega 

sistema dodatno delo, le da je tu večji delež nestrinjanja. 

 

24. Ali se Vam zdi višina plač OŠ učiteljev v Sloveniji primerna? 

Od 130 anketirancev, ki so odgovorili na to vprašanje, jih 93 (71,5 %) meni, da je višina plač OŠ 

učiteljev v Sloveniji primerna, 37 (28,5 %) anketirancev pa je nasprotnega mnenja. 

 

25. Kaj menite o sistemu napredovanja OŠ učiteljev v Sloveniji? 

Anketiranci so imeli na izbiro pet odgovorov zaprtega tipa in en odgovor odprtega tipa. Največ 

anketirancev (35,7 %) je izbralo odgovor, da je sistem napredovanja počasen. Petina (20,2 %) 

meni, da sistem napredovanja ponuja dovolj možnosti za napredovanje, 14 % vprašanih pa je 

mnenja, da je sistem napredovanja preveč zahteven. Četrtina (25,6 %) udeležencev raziskave je 

izbrala zadnji odgovor, (f) drugo. Njihova razmišljanja sem strnil v naslednje skupine 

odgovorov: 

 

a) sistem napredovanja je zamrznjen, kar je slabo za motiviranost učiteljev, posebno mladih (19 

anketirancev); 
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b) sistem napredovanja ni pravičen, saj imajo učitelji na predmetni stopnji različne oz. 

neenakopravne možnosti napredovanja (5 anketirancev); 

c) sistem napredovanja premalo vrednoti kvaliteto učiteljevega dela (3 anketiranci); 

d) »sistem napredovanja je neustrezen, saj se za napredovanje prijavimo sami, ocenijo pa nas 

sodelavci« (1 anketiranec). 

 

26. Bi bilo po Vašem mnenju prav, da bi vodstvo šole dodatno nagradilo najbolj 

prizadevne/uspešne učitelje? 

Velika večina vprašanih (92,4 %) meni, da bi bilo prav, da bi vodstvo šole dodatno nagradilo 

najbolj prizadevne oz. uspešne učitelje. Manj kot desetina (7,6 %) pa se z dodatnim 

nagrajevanjem ne strinja. 

 

27. Kje se vidite v naslednjih petih letih? 

Udeležence raziskave sem v predzadnjem vprašanju spraševal, kakšni so njihovi poklicni načrti 

za prihodnost. Več kot tri četrtine (76, %) namerava nadaljevati svojo učiteljsko kariero na šoli, 

kjer delajo, 6,2 % pa namerava kariero nadaljevati na drugi osnovni šoli. Enak odstotek se bo 

upokojil, 7,8 % vprašanih namerava pridobiti višji naziv, manjši delež (2,3 %) bo prevzel 

pozicijo z večjo odgovornostjo, zelo majhen odstotek anketirancev (1,6 %) pa načrtuje 

nadaljevanje kariere v drugem poklicu. 

 

28. Če je kaj, kar bi v zvezi vrednotenjem poklica OŠ učitelja še želeli dodati, Vas vljudno 

prosim, da to v nekaj stavkih pokomentirate. 

Zadnje vprašanje odprtega tipa je bilo namenjeno komentarjem, mnenjem in razmišljanjem v 

zvezi z vrednotenjem poklica OŠ učitelja. Anketirancem sem tako dal možnost, da povedo še kaj 

več in morda dodajo kaj, česar anketni vprašalnik ni zajel. Približno tretjina (36,6 %) se je za to 

tudi odločila. 

 

Največ anketirancev je mnenja, da je delo OŠ učitelja zelo razvrednoteno in kot tako tudi zelo 

nizko cenjeno. Vedno več naj bi bilo vpletanja v stroko s strani nestrokovnjakov (predvsem s 

strani staršev). Starši naj bi svoje (vzgojno) delo prepustili šoli in učiteljem, zato ker ga ne 

morejo ali ga niso sposobni opraviti sami, nato pa naj bi OŠ učiteljem očitali razne vzgojne 

postopke. Posledično po navedbah vprašanih prihaja do nespoštljivih odnosov (ne samo staršev, 

pač pa tudi učencev do OŠ učiteljev), kjer je šola nekakšno »nujno zlo«. Opažajo, da so učenci 

danes manj zainteresirani in manj motivirani za pouk, kot so bili pred nekaj desetletji. 

Anketiranci pravijo tudi, da so premalo plačani za to, kar vse naredijo, saj delajo čedalje več za 
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čedalje manj denarja. Omenili so poviševanja normativov, pripravljanja projektov, popravljanja 

testov Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), nadomeščanja, vedno več individualiziranih 

programov, šolska tekmovanja in druge vrste obšolskih dejavnosti, za katere naj ne bi dobili 

dodatnega plačila. Večina tistih, ki so na vprašanje odgovorili, je tudi mnenja, da varčevalni 

ukrepi delujejo izrazito demotivacijsko, še posebno na mlade učitelje, ki nimajo možnosti 

strokovnega razvoja in tako leta ostajajo na istem (tudi z začetniško plačo). Slednji so večkrat 

navedli tudi strah pred izgubo zaposlitve, zato naj bi večkrat »stisnili zobe« in naredili 

marsikatero stvar več, četudi zanjo ne prejmejo plačila in ni njihovo delo. Precejšen del 

anketirancev je napisal, da jih moti pretirano vmešavanje politike v način dela po šolah. Ta naj bi 

učitelje postavljala na meje zmožnosti, jih prenizko plačevala, potem pa jih še javno 

omadeževala. 

 

A niso bili vsi odgovori črnogledi. Veliko udeležencev je zapisalo, da so zadovoljni s poklicem, 

saj naj bi bilo osebno zadovoljstvo odvisno od tega, kako dojemaš stvari okoli sebe. »Če si delo 

narediš prijetno,« je navedel eden izmed anketirancev, »zlo ne misliš.« Precejšen del je bil tudi 

tistih, ki so mnenja, da lahko samo sami poskrbijo za dvig poklica OŠ učitelja. Menijo, da če se 

bodo postavili zase in se cenili, jih bodo cenili tudi drugi. Najlepši pa je bil naslednji, kratek in 

jasen komentar: »Najlepši poklic na svetu!« 

 

2.8  UGOTOVITVE 

Rezultati empirične raziskave so pokazali, da se je večina anketirancev za poklic OŠ učitelja 

odločila zaradi večletne želje, dela z otroki in pestrosti dela. Pretežni del anketiranih OŠ učiteljev 

je torej na poklicno pot stopilo zaradi poklica samega in ne zaradi ugodnosti, ki bi bile povezane 

z njim (npr. plača, družbeni ugled, oblast nad ljudmi ipd.), ali zunanjih dejavnikov (npr. 

priporočila staršev, predstavitve na informativnem dnevu, navdušenjem nad učiteljem v OŠ). 

Rezultati raziskave se ujemajo z mnenjem A. Gutmann (2001, str. 75), ki pravi, da se večina 

učiteljev odloči za ta poklic »zaradi zadovoljstev, ki jih nudi: močno si želijo poučevati, služiti 

družbi ali biti del tega, kar je po njihovem mnenju koristen poklic.« Da je bila poklicna odločitev 

anketirancev pravilna, potrjuje podatek, da bi se večina ob ponovni možnosti izbire poklica 

znova odločila enako. Kljub temu več kot polovica vprašanih ne promovira poklica, polovica ga 

tudi ne bi priporočila svojim otrokom oz. najbližjim. Razlogi za to so verjetno v razmerah, ki 

posredno ali neposredno spremljajo poklic in niso najbolj spodbudne (ne prav visok ugled 

učiteljev v družbi, pogoste spremembe glede načina dela, ukrepi v času krize ipd.). Skrb 

vzbujajoča sta tudi podatka, da precejšen del vprašanih meni, da je bil poklic OŠ učitelja včasih 
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veliko bolj cenjen in da anketiranci dvomijo v današnjo kakovost osnovne šole v primerjavi s 

kakovostjo osnovne šole pred dvajsetimi leti. Raziskave SJM (Toš et al., 1997, 1999, 2004) 

kažejo nasprotno, in sicer da je današnji ugled učitelja višji, kot je bil pred 45 leti, čeprav je bil 

dvig skozi leta neznaten. Res pa je, da so bile zadnje meritve ugleda poklica učitelja opravljene 

pred desetimi leti in da se je od takrat lahko marsikaj spremenilo. Upoštevati moramo tudi 

današnje razmere, ki so posledica krize zadnjih let in gotovo vplivajo na mnenja in prepričanja 

učiteljev, pa tudi širše javnosti. Glede same kakovosti osnovne šole pa sami po sebi govorijo 

dobri rezultati na mednarodnih raziskavah PISA (2010) in TIMSS (2012), ki jih dosegajo naši 

učenci. Po mnenju anketirancev je v povprečju najpomembnejši poklic zdravnik, kar se sklada z 

rezultati raziskave SJM (Toš et al. 1997, 1999, 2004) in je zanimivo, saj bi bilo pričakovati, da 

bodo za najpomembnejši  poklic označili tistega, ki ga opravljajo. Slednji je tako šele na drugem 

mestu, sledijo pa mu poklici akademske narave – vzgojitelj v vrtcu, učitelj v srednji šoli in 

univerzitetni profesor – ter medicinski tehnik in sodnik. Vsi anketiranci bi bili pripravljeni storiti 

marsikaj, da bi dvignili ugled poklica OŠ učitelja. To bi storili na naslednje načine: polovica 

vprašanih bi povečala pristojnosti OŠ učiteljev, drugi bi poskrbeli za ustvarjanje pozitivne slike v 

medijih, omejili pravice učencev, pripravljali OŠ učitelje za čim boljše delo ter organizirali 

dneve odprtih vrat, ko lahko starši za cel dan obiščejo OŠ in spremljajo pouk ter druge 

dejavnosti; le petina bi zvišala plače. Slednji delež je v primerjavi z drugimi odgovori dokaj 

nizko zastopan, kar nakazuje na to, da anketiranci ne verjamejo, da bi zvišanje plač imelo 

bistveni neposredni vpliv na dvig ugleda poklica OŠ učitelja. Iz podatka bi lahko sklepali tudi, da 

se zdi anketirancem razmerje med ugledom poklica in višino njegove plače manj pomembno. 

Kljub temu, da je višina plače slovenskih OŠ učiteljev – v primerjavi z višinami plač tujih OŠ 

učiteljev – pod evropskim oz. OECD povprečjem, je z njo zadovoljnih kar tri četrtine 

anketirancev. Očitno je, da v večini ne kažejo pretiranih ambicij po zviševanju plač in jih 

verjetno ne zanima primerjanje s tujimi kolegi, pač pa so bolj osredotočeni na razmere v 

»domačem« prostoru. Tako je morda tudi zato, ker je povprečna mesečna bruto plača OŠ 

učiteljev (navkljub zniževanjem in odvzemom nekaterih bonitet, ki so bili posledica kriznih 

ukrepov) še vedno višja od povprečne slovenske mesečne bruto plače. Velika večina 

udeležencev raziskave se tudi strinja z idejo o dodatnem nagrajevanju najbolj 

prizadevnih/uspešnih učiteljev s strani vodstva šole. Glavni tajnik SVIZ-a, Branimir Štrukelj je 

do sistema dodatnega nagrajevanja ali t.i. »performance pay-a« skeptičen, saj da je bil ta 

aktualen pred tridesetimi leti in je danes preživet. Problem sistema plačila po učinku naj bi bil v 

tem, da bi ga bilo težko izvesti na način, ki bi bil pravičen za vse učitelje. Otroci se namreč v OŠ 

vpisujejo iz različnih socialnih okolij in z različnim predznanjem, kar nekatere učitelje že na 

začetku postavlja v neenakovreden položaj. A vendar so se v Združenem Kraljestvu nedavno 
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zopet pojavile resne težnje po uvedbi sistema plačila po učinku, ko so učitelji izrazili željo, da bi 

bili raje kot po letih izkušenj plačani po kakovosti dela v razredu (Paton, 2013). Glede višine 

plače OŠ učitelja pa Štrukelj pravi, da ni primerna, kljub temu, da presega višino povprečne 

slovenske plače. Ključen problem vidi predvsem v plači začetnika, ki je po njegovem mnenju 

prenizka in ki zaradi zamrznjenosti strokovnega napredovanja onemogoča kakršnokoli 

motivacijo mladega strokovnjaka, da bi napredoval, saj mu to ne bi prineslo nobenih prednosti. 

Kljub zamrznjenosti strokovnega napredovanja imata dve tretjini udeležencev raziskave še 

vedno željo po njem. O sistemu napredovanja vprašani menijo, da je počasen, zamrznjen (kar je 

slabo za motiviranost učiteljev, posebno mladih), da premalo vrednoti kvaliteto učiteljevega dela 

in da je mestoma nepravičen; sicer pa ponuja dovolj možnosti za napredovanje. Ne višina plače 

ne zamrznjenost strokovnega napredovanja pa naj ne bi vplivala na motiviranost anketirancev pri 

delu. Lortie (v Hargreaves, 2009) pravi, da sta učiteljem bolj kot materialna nagrada za njihovo 

delo pomembni težnja po pripravi učencev na življenje in zadovoljstvo, ki ga občutijo pri 

posredovanju znanja učencem. Rezultati raziskave temu pritrjujejo, saj so pokazali, da je za 

anketirance najpomembnejši motivacijski dejavnik zadovoljstvo pri delu; sledita mu 

avtonomnost v razredu in dobri odnosi v kolektivu. Na splošno so anketiranci tudi druge 

dejavnike, ki so pomembni za motiviranost pri njihovem delu (urejeno delovno okolje, velikost 

razreda, možnost napredovanja, plača, priznanje in nagrade), ocenili kot zelo pomembne ali 

pomembne; kot nekoliko manj pomemben dejavnik pa ocenjujejo večjo količino dopusta. Širok 

spekter visoko ocenjenih odgovorov pomeni, da na motiviranost udeležencev raziskave vpliva 

več dejavnikov. To pa lahko pušča veliko manevrskega prostora pri možnih kriznih posegih v 

področja dela OŠ učiteljev s strani vlade, saj njihova motiviranost ni odvisna zgolj od enega 

močno pomembnega dejavnika (npr. plače). 

 

Vsi anketiranci o sebi menijo, da so dobri učitelji. Pojem dobrega učitelja najpogosteje 

opredeljujejo kot tistega, ki se dobro razume z učenci, ima avtoriteto v razredu,  prilagaja učni 

proces potrebam in ravni znanja učencev, določi pravila in se skladno ravna z njimi ter hodi na 

pedagoška usposabljanja. Tako kot anketiranci, je Krek (v Peternel-Pečauer, 2012) mnenja, da je 

zelo pomembno, da zna učitelj vzpostaviti ustrezen odnos z učenci ter prilagoditi učni proces 

glede na učenčevo starost, predznanje, zmožnosti in druge okoliščine. Poleg naštetih o dobrem 

učitelju govorijo tudi naslednje lastnosti: stopnja izobrazbe, dosledno spoštovanje zakonodaje in 

predpisov, pohvale staršev, organizacija obšolskih dejavnosti, nagrade in priznanja učencev, 

šolski uspeh učencev in letno spreminjanje učnih priprav. Podobno kot pri dejavnikih, ki vplivajo 

na motiviranost anketirancev pri delu, so tudi pri lastnostih dobrega učitelja udeleženci raziskave 

večino odgovorov ocenili relativno visoko, kar kaže na kompleksnost pojmovanja »dobrega 
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učitelja« s strani anketirancev. Zanimivo je, da so anketiranci na prvo mesto uvrstili dobre 

odnose z učenci, tik za njim pa avtoriteto v razredu, ki s prvim ni vedno združljiva. Zgovorna je 

tudi relacija teh dveh lastnosti do dejavnikov kot so učni uspeh, spoštovanje zakonov in 

pravilnikov ter spreminjanje učnih priprav, saj našteti v primerjavi s prvima primerjalno igrajo 

manjšo vlogo. Zdi se, da udeleženci raziskave dobrega učitelja bolj kot s kakovostjo pouka in 

uspehi učencev povezujejo z dobrimi odnosi in načinom dela. Povedano drugače, kakovost dela 

in doseženi rezultati učencev niso več na prvem mestu. Mar to pomeni, da so anketiranci začeli 

dvomiti v uspeh in dejansko znanje učencev? So takšni rezultati odraz novih pravil v načinu dela 

učiteljev? Eden izmed anketirancev se sprašuje: »Zakaj je prepovedano spraševati za +, - , o, kar 

spodbuja sprotno učenje, učence motivira, je manj stresno in lahko v kriznih trenutkih deluje tudi 

kot način doseganja discipline. Kaj naj naredim s pravilnikom, ki pravi, da je domača naloga 

učenčeva dolžnost, ko pa nič ne pravi, kaj naj naredim, če je nima. Pravi pa, da tega ne smem 

oceniti.« Pomenljiv je tudi podatek, da je po mnenju vprašanih strokovni naziv lastnost, ki ni 

pomembna za to, da je nekdo dober učitelj (medtem, ko pedagoška usposabljanja uvrščajo med 

pomembnejše lastnosti). To bi lahko pomenilo, da anketiranci dajejo prednost osebnemu razvoju, 

pridobivanju številnejših pedagoških znanj in kompetenc, kot pa »formalnemu« napredovanju; 

pomembnejša jim je širina pedagoških znanj, ki jo prinašajo pedagoška usposabljanja, kot pa 

napredovanje v višji naziv, ki je – po mojem mnenju – bolj stvar specifike. Lahko pa je rezultat 

zgolj odraz tega, da so napredovanja v višje nazive in v višje plačne razrede zamrznjena in kot 

taka po mnenju udeležencev raziskave niso pomembna. 

 

Velika večina vprašanih ima razvite demokratične vrednote, saj jim je pomembno, da se vsako 

osebo na svetu obravnava enako in verjamejo, da mora imeti vsakdo v življenju enake možnosti. 

Prav tako so pozitivno naravnani do drugačnosti – sebi drugačne ljudi poslušajo in jih vedno 

poskušajo razumeti, tudi če se z njimi ne strinjajo. Manj enotni in večinoma neopredeljeni pa so 

bili anketiranci glede sledenja tradiciji. Večina se ni mogla odločiti, ali se ravnajo po ustaljenih 

običajih svoje družine in vere ali ne, petina se s tem ni strinjala, enak delež pa se je strinjal. 

Družina, kot kažejo raziskave SJM (Toš et al., 1997, 1999, 2004), uživa najvišjo raven zaupanja 

Slovencev, zato je rezultat nekoliko presenetljiv, saj bi bilo pričakovati, da se anketiranci ravnajo 

po njenih navadah. Morda je rezultat posledica tega, da je bila v trditev vključena tudi vera, ki je 

v Sloveniji velikokrat predmet spotike. Ali pa gre za generacijski prepad med vrednotami 

starejše in mlajše populacije? Kvas in Naka (2004, str. 306) pravita, da se prvih vrednot »otroci 

učijo doma v okviru družine, kasneje, ko se začnejo srečevati z drugimi ljudmi, pa nanje vplivajo 

tudi učitelji, prijatelji, politiki, sodelavci in družba na sploh.« Povsem možno bi torej bilo, da so 

vrednote anketirancev preprosto drugačne od njihovih staršev. Majhen vpliv tradicije na 
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anketirance dokazuje tudi podatek, da na njihovo odločitev o poklicu v večini primerov družina 

in sorodniki niso imeli vpliva. 

 

Tri četrtine udeležencev raziskave meni, da so pri svojem delu dovolj avtonomni. Za priprave na 

pouk v povprečju tedensko porabijo 13 ur, kar je zelo podobno rezultatu lanske raziskave, v 

kateri Vogrinc in Krek (2012) ugotavljata, da porabijo učitelji za pripravo na pouk (pisanje učnih 

priprav, pripravo učnega gradiva, didaktičnih pripomočkov ipd.) tedensko v povprečju 12,76 ure. 

Zanimiv je podatek o maksimalnem številu učencev za še kakovosten pouk – po mnenju 

anketirancev naj bi bilo v razredu povprečno največ 20 učencev. Povprečni rezultat močno 

odstopa od normativa, ki je določen s 25. členom Pravilnika o normativih in standardih za 

izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS št. 57/2007, 65/2008, 99/2010) in pravi, da je 

normativ za oblikovanje oddelka v osnovni šoli 28 učencev. Razlika za 8 učencev bi lahko 

pomenila, da se anketiranci počutijo preobremenjene in nezmožne kakovostno voditi pouk – 

morda je tudi visok normativ eden izmed razlogov, da anketiranci dvomijo v kakovost osnovne 

šole. Pa vendar se povprečje odgovorov anketirancev ujema s povprečnim številom učencev v 

programih osnovne šole v šolskem letu 2012/2013, ko je bilo v razredu povprečno 19,3 učencev, 

v samostojnih in matičnih osnovnih šolah pa v povprečju 20,2 učenca (SURS, 2013b). Nov 

sistem elektronskega beleženja podatkov eAsistent so anketiranci dobro sprejeli, saj se večina 

vprašanih ne strinja, da nov sistem eAsistent ne prinaša nobenih prednosti. Menijo, da omogoča 

lažji dostop do vseh podatkov na enem mestu in omogoča boljšo preglednost. So pa nekoliko 

razdvojeni glede strinjanja s trditvijo, da bodo starši zaradi njega manj prisotni na govorilnih 

urah ter glede tega, da jim eAsistent prihrani veliko časa. Slednjega jim očitno primanjkuje, saj 

je birokracija druga največja ovira, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa največja 

ovira pri doseganju ciljev anketirancev. Četrtina je drugačnega mnenja in je odgovorila, da jih 

pri doseganju ciljev nihče ne ovira. Večina udeležencev raziskave meni, da jih Pravilnik o 

pravicah in dolžnostih učencev prav tako ne ovira pri vzpostavitvi discipline v razredu, a ima 

preostala petina s tem težave. Branimir Štrukelj meni, da največjo oviro OŠ učiteljem predstavlja 

politika, če ima ta prevelik vpliv na spremembe v izobraževalnem sistemu, ki so posledica 

lastnih interesov. Drugo oviro pa vidi v starševskih poseganjih v šolo in strokovna področja šole. 

Starševski posegi v strokovno delo šole motijo tudi nekatere anketirance, ki dodajajo, da je tega 

iz dneva v dan več. Pravijo, da starši prelagajo svoje dolžnosti na učitelje, ne spoštujejo učiteljev 

in njihovega dela, ne sodelujejo, po drugi strani pa imajo do šole in učiteljev visoka 

pričakovanja; včasih celo nerealna. Vse to je skladno z rezultati raziskave SJM (Toš et al., 1997), 

ki sem jo omenil na začetku tega diplomskega dela, namreč da so starši in slovenska družba že 

desetletja prej do učiteljev gojili visoka pričakovanja. Starši otrok seveda ne bi smeli posegati na 
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strokovna področja in delo šole, saj je to naloga učiteljev samih. Razumljivo pa je, da jih ne gre 

kar izključiti iz vzgojno-izobraževalnega procesa in jih je treba upoštevati. Toda kje je meja? Kje 

se končajo posredovanja staršev in začnejo pooblastila učiteljev? Pogosta vmešavanja staršev v 

strokovno delo si lahko razlagamo tudi kot znak nezaupanja in morda je v zvezi z njim na mestu 

vprašanje, ki si ga je zastavil eden izmed anketirancev: »Se mar jaz vmešavam v delo zdravnika, 

ki je strokovnjak na svojem področju?« Morda pa so posredovanja staršev zgolj »klic na pomoč« 

in so, kot pravi Štrukelj, odraz tega, da starši niso bili sposobni oz. niso opravili dolžnosti, ki bi 

jih kot starši morali in kritizirajo šolo, da ne vzgaja zato, ker so to sami že zdavnaj opustili. V 

tem kontekstu so izjemno zanimivi rezultati raziskave zadovoljstva staršev z ljubljanskimi vrtci 

in šolami, ki jo je naročila Mestna občina Ljubljana. Med več kot tisoč starši »skoraj dve tretjini 

anketirancev (65,4 %) menita, da bi bilo treba na roditeljskih sestankih in oddelčnih skupnostih 

nameniti več pozornosti vzgojnim temam, dobra polovica anketiranih pa pričakuje tudi 

informacije in nasvete o vzgojnih temah« (MOL, 2013, str. 6). Kljub zgoraj opisanim 

poseganjem v strokovno delo določenega dela anketirancev je večina mnenja, da starši ne ovirajo 

njihovega dela. Z njimi se dobro razumejo, čeprav jih večina meni, da so preveč zaščitniški do 

svojih otrok. Polovica je odgovorila, da se starši redno udeležujejo govorilnih ur, vsi pa so bili 

nekoliko skeptični do sodelovanja staršev pri šolskih dejavnostih. 

 

Z zaposlenimi znotraj institucije imajo anketiranci večinoma zelo dobre odnose. Slednje po 

njihovem mnenju krepijo številne aktivnosti, najbolj pa priprave skupnih projektov, jutranji 

pogovori ob kavi pred začetkom pouka ter sindikalni izleti. Znotraj institucije uživajo podporo 

vseh (sodelavci enake oddelčne skupine, sodelavci drugih oddelčnih skupin, ravnatelj ter 

učenci), najbolj pa jih podpirajo sodelavci enake oddelčne skupine. Po mnenju vprašanih jih 

zunaj institucije najbolj podpira SVIZ, za njim pa starši in študentje. Zelo nizko so ocenili 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, najmanjšo podporo pa po mnenju anketirancev 

uživajo s strani vlade. Podatka sta zanimiva, a ne presenečata, saj je Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport na pobudo vlade že večkrat poskusilo poseči v šolstvo na načine, 

ki niso uživali velike podpore strokovnih delavcev (učiteljev). Najbolj korenit poskus se je 

zgodil lansko leto, ko je vlada skušala uvesti enotne šolske okoliše, določiti nov standard, ki bi 

določal minimalno število učencev v razredu (ne samo maksimalnega), povečati število učencev 

v razredu, povečati število učencev na posameznega učitelja, znižati plače, zmanjšati povračilo 

stroškov prevoza na delo in regresa, podaljšati delovni čas učiteljev (govor je bil tudi o 

osemurnem delovniku), povečati delovno obveznost in odpuščati (Kos Kecojević et al., 2012). 

Plače je vlada naposled le znižala, z začetkom leta 2013 je zamrznila tudi strokovna 

napredovanja v nazive in v plačne razrede, s plačilom že pridobljenih napredovanj v letu 2011 in 
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2012 pa se odlaša; slednja naj bi tako bila plačana s 1. aprilom 2014, če ne bo prišlo do ponovnih 

sprememb. Ne samo, da so učitelji v slovenski družbi uživali povprečen ugled, pač pa jih je 

diskreditirala tudi država, katere del so OŠ učitelji kot člani izobraževalnega sistema (ki je 

državna institucija). Po mnenju Branimirja Štruklja je ključno vlogo v tem obdobju odigral 

SVIZ, ki se je postavil v bran javnega šolstva in učiteljev z željo po ohranitvi pravic učiteljev in 

njihovega socialnega položaja (avtoritete, vpliva, ugleda poklica). Verjetno je ravno zaradi tega 

narasla priljubljenost sindikata med anketiranci. A kljub poskusom razvrednotenja poklica in 

oviram, udeleženci raziskave v prihodnost gledajo pozitivno, saj jih večina namerava nadaljevati 

svojo učiteljsko kariero na šoli, kjer delajo, ali na kakšni drugi osnovni šoli. Morda zaradi tega, 

ker so s poklicem, razmerami v njem in delom na splošno zadovoljni, morda pa tudi zaradi tega, 

ker zaradi specifične izobrazbe, višje starosti in ne nazadnje krize oz. pomanjkanja drugih 

delavnih mest niti nimajo druge alternative. 

 

2.9  OMEJITVE IN PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

Pisanja diplomskega dela sem se lotil z velikim veseljem in zagnanostjo, saj sem želel pobližje 

spoznati, kako OŠ učitelji vrednotijo svoj poklic. Prišel sem do zanimivih ugotovitev, a naletel 

tudi na številne ovire oz. omejitve. 

 

Če bi se izvajanja empirične raziskave lotil še enkrat, bi jo zagotovo izpeljal nekaj mesecev prej. 

V obdobju zaključevanja pouka po osnovnih šolah (maj, junij, julij) so OŠ učitelji namreč na 

višku obremenjenosti in imajo poleg rednih še številne dodatne obveznosti (popravljanje in 

zaključevanje ocen, popravljanje testov iz Nacionalnega preverjanja znanja, udeležba na 

konferencah in sestankih, priprave na valeto ipd.). Z zgodnejšim anketiranjem bi tako po vsej 

verjetnosti dosegel višjo udeležbo oz. dobil večji vzorec in višjo motiviranost za izpolnjevanje 

vprašalnika, saj OŠ učitelji verjetno ne bi bili tako obremenjeni. V raziskavo bi vključil tudi 

večje število osnovnih šol iz različnejših delov Slovenije. Prav tako bi spremenil način 

posredovanja vprašalnika OŠ učiteljem. Ta ne bi potekal preko e-pošte, pač pa bi vprašalnik 

preko spletnega orodja za izvedbo raziskav (npr. Survey Monkey) spremenil v elektronsko 

obliko in šolam oz. OŠ učiteljem poslal le spletni naslov do vprašalnika. S tem bi zagotovil večjo 

anonimnost, anketirancem pa olajšal izpolnjevanje, saj jim odgovorov ne bi bilo treba poljubno 

označevati, pač pa bi nanje zgolj klikali. Povezal bi se tudi s Centrom za raziskovanje javnega 

mnenja in jih prosil, če lahko v svoje raziskave vključijo vprašanja o tem, kako Slovenci 

vrednotijo poklic OŠ učitelja. Enako bi z dodatnimi vprašanji spraševal OŠ učitelje, nato pa 

rezultate obeh raziskav primerjal med seboj in ugotovil, ali prihaja do pomembnih razlik.  
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Nadalje bi bilo zanimivo raziskati, če in kako starost OŠ učiteljev vpliva na to, kako vrednotijo 

svoj poklic. Vzorec moje raziskave je bil pretežno sestavljen iz starejših in bolj izkušenih OŠ 

učiteljev, ki pa imajo morda drugačen pogled na poklic OŠ učitelja in drugačen sistem vrednot 

kot njihovi mlajši in manj izkušeni kolegi. Raziskal bi tudi, na podlagi katerih razlogov se OŠ 

učitelji odločajo za napredovanje in ne samo razlogov, zakaj se ne odločajo zanj. Prav tako bi 

želel izvedeti, kakšen sistem vrednot imajo vgrajene osnovne šole v Sloveniji in če se oz. katere 

od teh vrednot se dejansko odražajo tudi v praksi. Rezultati so pokazali, da anketiranci zelo 

nizko ocenjujejo podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter vlado, zato bi bilo 

morda dobro raziskati tudi, koliko so OŠ učitelji politično neodvisni. Učitelji, ki so vladni 

simpatizerji, morda razmišljajo in delujejo drugače od učiteljev, ki vladi niso naklonjeni. Prav 

tako bi veljalo raziskati, zakaj poklic OŠ učitelja v slovenski družbi ne dosega višjega ugleda 

(univerzitetni profesor pa je npr. uvrščen bistveno višje) ter ugled slovenskih OŠ učiteljev 

primerjati z ugledom OŠ učiteljev v tujini.   
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SKLEP 

»Naša družba je organizacijska družba,« je trdil ameriški Sociolog Amitai Etzioni (v Haralambos 

& Holborn, 2005, str. 278). Rodimo se v bolnicah, zaposleni smo v podjetjih in državnih 

službah, včlanjeni smo v sindikatih in strokovnih združenjih, na zadnji počitek gremo (po večini) 

v cerkvah. Življenje v moderni družbi se vse bolj odvija v organizacijskih okvirih; del teh so 

organizacije, ki predstavljajo družbene enote s pretežno usmerjenostjo k doseganju določenih 

ciljev. Tako so bolnice namenjene zdravljenju bolnih, industrijska podjetja proizvodnji dobrin, 

šole prenosu znanja in tako dalje. Organizacije niso nov izum, saj so bile za doseganje določenih 

ciljev ustvarjene že v mnogih predindustrijskih družbah od starega Egipta naprej. A mnogi 

sociologi menijo, da so v moderni družbi organizacije postale prevladujoče institucije. 

 

Tudi šola je (kot jo opredeli že njena definicija) sama po sebi institucija z določenim ciljem, tj. 

prenosom znanja na naslednje rodove. Veljko Rus (v Rus & Toš, 2005) pravi, da je v jedru vsake 

institucije sistem vrednot. Te se prenašajo na posameznike in na podlagi slednjih individuumi 

(o)vrednotijo stvari v svoji okolici. Vrednota je prepričanje, da je nekaj dobro in zaželeno; 

opredeljuje, kaj je pomembno, se izplača in je vredno truda (v Haralambos & Holborn, 2005). 

 

Raziskave Slovensko javno mnenje (Toš et al., 1997, 1999, 2004) in Politbarometer (1/2006–

6/2013) so pokazale, da Slovenci izmed vseh institucij izobraževalni sistem vrednotimo dokaj 

visoko, saj se je šolstvo ob vsaki meritvi uvrstilo med prvih pet. Zadnji rezultati raziskave 

(Politbarometer 6/2013) šolstvo glede na raven izraženega zaupanja uvrščajo na četrto mesto (40 

%). Prvo mesto zasedata zdravstvo in vojska (47 %), sledita ji KPK – Komisija za preprečevanje 

korupcije (44 %) in predsednik republike (41 %). Po najnižjem deležu nezaupanja pa je šolstvo 

na drugem mestu (15 %) med vojsko, ki je na prvem (14 %), in zdravstvom, ki je na tretjem 

mestu (18 %). 

 

Če je šola kot institucija visoko vrednotena oz. v družbi uživa visoko raven zaupanja, bi bil 

logičen sklep, da so visoko vrednoteni tudi subjekti, ki delujejo znotraj institucij. A raziskave 

(Toš et al., 1997, 1999, 2004) tega ne potrjujejo; univerzitetni profesor je (na tretjem mestu za 

zdravnikom in direktorjem večjega podjetja) v slovenski družbi sicer vrednoten dokaj visoko, 

medtem ko učitelj nekje na sredini lestvice še zdaleč ne dosega tako visoke stopnje ugleda. 

 

Raziskava, ki je bila izvedena na vzorcu 131 osnovnošolskih učiteljev in učiteljic iz 36 različnih 

osnovnih šol po Sloveniji je pokazala, da udeleženci cenijo svoj poklic in so z njegovo izbiro 



46 

 

zadovoljni. O sebi menijo, da so dobri učitelji, za delo so visoko motivirani, imajo željo po 

napredovanju in ocenjujejo, da so pri delu dovolj avtonomni. Pa vendar menim, da so – kljub 

zgornjim dejstvom – za povprečen ugled učitelja v slovenski družbi med drugim odgovorni 

učitelji sami, saj poklica ne promovirajo dovolj in so skeptični do tega, da bi ga priporočili 

svojim otrokom oz. najbližjim. Po mnenju Branimirja Štruklja in nekaterih anketirancev 

učiteljevo verodostojnost zbijajo tudi nekateri starši s svojimi posegi v strokovno delovanje šole, 

kar gotovo ni dobro. Menim, da bi morali učitelji jasno postaviti mejo med njihovim strokovnim 

delom in mnenji staršev, predvsem pa bi se morali višje ceniti. Rezultati so sicer pokazali, da 

imajo željo po dvigu ugleda poklica, a je po mojem mnenju bolj pomembno to, kar je izrazil 

eden izmed anketirancev: »Učiteljski poklic je poslanstvo in če se bomo tega zavedali sami ter 

cenili svoje delo, nas bo slej ko prej začela ceniti tudi javnost.« Večjo veljavo bi morali učitelji 

dajati tudi kakovosti osnovne šole, saj so tudi oni zaslužni za dobre uspehe, ki jih naši učenci 

dosegajo v mednarodnih raziskavah. Mar niso ravno uspeh in dobri rezultati odličen razlog za 

večjo samozavest med OŠ učitelji? 

 

OŠ učitelji ali učitelji nasploh so po mojem mnenju zelo pomemben člen v družbi, saj prenašajo 

znanje na naslednje generacije. »Scientia potentia est (V znanju je moč),« pravi latinski pregovor 

in ljudje očitno pozabljamo, da smo se večino stvari, ki jih danes vemo, naučili prav v šoli. 

Zaradi tega menim, da bi moral imeti poklic učitelja v družbi večji ugled in veljavo. 
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK O VREDNOTENJU POKLICA OŠ UČITELJA 

 

Spoštovani/-a učitelj/-ica! 
Sem Blaž Bašič, absolvent na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni pouk. Pod 
mentorstvom dr. Slavka Gabra, somentorice Mojce Žveglič in s pomočjo Branimirja 
Štruklja, glavnega tajnika SVIZ-a in predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja, 
delam diplomsko delo z naslovom »Vrednotenje poklica osnovnošolskega učitelja s strani 
osnovnošolskih učiteljev«. Prosim Vas, da si vzamete čas in odgovorite na anonimni 

vprašalnik, s katerim bom pridobil pomembne podatke za dokončanje mojega diplomskega dela, ti pa bodo 
kasneje pripomogli k izboljšanju poklica OŠ učitelja. *Zaradi prostorske stiske v vprašalniku sem naziv 
»osnovnošolski učitelj« skrajšal v »OŠ učitelj.« Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 
 
 
1. Spol: 
 
    moški             ženski 
 
2. Starost: 
 
 do 24                         35–39  50–54 
 25–29                               40–44  55–59 
 30–34                        45–49  nad 60 

         
3. Vaša stopnja izobrazbe: 
 
   visoka/univerzitetna, 
   magisterij, 
   doktorat. 
 
4. Označite stopnjo izobrazbe Vaših staršev: 
 

STOPNJA IZOBRAZBE OČE MATI 
Osnovna šola (nedokončana ali 
dokončana) 

 

 
 

 

Srednja   
Višja   
Visoka   
Specializacija/magisterij/doktorat   

 

 
5. Velikost naselja, kjer živite: 
 
    vaško naselje (do 3000 preb.), 
    manjši kraj (3.000–15.000 preb.), 
    mesto (15.000–100.000 preb.), 
    večje mesto (več kot 100.000 preb.). 
 
6. Število let zaposlitve v vzgoji in izobraževanju 
     (vpišite): _ _   
 
7. Vaš naziv: 
 
    brez naziva, 
    mentor/-ica, 
    svetovalec/-ka, 
    svetnik/-ica. 
 
8. Vaš zaposlitveni status: 
 
    pripravnik/-ca, 
    zaposlen/-a za določen čas, 
    zaposlen/-a za nedoločen čas. 
 
9. Vaše delovno mesto je: 
 
    pedagoško, 
    svetovalno, 
    vodstveno. 
 

 
1. Zakaj ste se odločili za poklic OŠ učitelja? Obkrožite največ tri odgovore in jih razvrstite po pomembnosti 

tako, da pred najpomembnejši razlog napišete številko 1, pred manj pomembnega 2, pred najmanj 
pomembnega pa številko 3. 

a) __   Poklic OŠ učitelja je bila od nekdaj moja želja. 
b) __   Poklic OŠ učitelja so mi priporočili starši. 
c) __   Poklic OŠ učitelja so mi priporočili sorodniki. 
d) __   Poklic OŠ učitelja so mi priporočili prijatelji. 
e) __   Poklic učitelja je družinska tradicija. 
f) __   Za poklic OŠ učitelja me je navdušila predstavitev na informativnem dnevu. 
g) __   Za poklic OŠ učitelja me je navdušil/-a učitelj/-ica v šoli. 
h) __   Poklic OŠ učitelja sem izbral zaradi dela z otroki. 
i) __   Poklic OŠ učitelja sem izbral zaradi dobre plače. 
j) __   Poklic OŠ učitelja sem izbral zaradi pestrosti dela. 
k) __   Drugo: ________________________________________________________________________. 

2. Če bi še enkrat imeli možnost izbire poklica, bi se odločili enako? Označite.  DA  NE 
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3. Bi poklic OŠ učitelja priporočili svojim otrokom oz. najbližjim? Označite.  DA  NE 

4. Je bil po vašem mnenju poklic OŠ učitelja v preteklosti bolj cenjen ali obratno? Obkrožite en odgovor. 

a) Poklic učitelja je bil v preteklosti veliko bolj cenjen. 
b) Poklic učitelja je bil v preteklosti bolj cenjen. 
c) Poklic učitelja je bil enako cenjen kot je danes. 
d) Poklic učitelja je danes bolj cenjen. 
e) Poklic učitelja je danes veliko bolj cenjen. 

5. Kakšna je po Vašem mnenju kakovost OŠ v Sloveniji danes v primerjavi s kakovostjo OŠ pred 20 leti? 
Obkrožite en odgovor. 

a) Precej nižja, 
b) nižja, 
c) enaka, 
d) višja, 
e) precej višja. 

6. Ali promovirate poklic OŠ učitelja? Označite.               DA  NE 

7. Kaj bi storili za večji ugled poklica OŠ učitelja? Obkrožite največ dva odgovora. 

a) Poskrbel/-a bi za promocijo poklica OŠ učitelja maturantom pred izbiro vpisa na fakultete. 
b) Druge učitelje/-ice bi pozival/-a k promoviranju poklica OŠ učitelja. 
c) Poskrbel/-a bi za ustvarjanje pozitivne slike poklica OŠ učitelja v medijih. 
d) Organiziral/-a bi dneve odprtih vrat, ko lahko starši za cel dan obiščejo OŠ in spremljajo pouk ter 

druge dejavnosti. 
e) Povišal/-a bi plače OŠ učiteljem. 
f) Povečal/-a bi pristojnosti OŠ učiteljev. 
g) Omejil/-a bi pravice učencev. 
h) Vlagal/-a bi v pripravo učiteljstva za čim boljše delo v šoli. 
i) Nič.  
j) Drugo: ____________________________________________________________________________. 
 

8. Ali menite, da ste dober OŠ učitelj? Označite.              DA  NE 

9. S pomočjo lestvice 1–5 ocenite, kako pomembne so naslednje lastnosti za to, da je nekdo dober OŠ 
učitelj. 1 pomeni, da lastnost sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna. 

 
LASTNOSTI: 1 2 3 4 5 
Stopnja izobrazbe      
Naziv (mentor/svetovalec/svetnik)      
Pedagoška usposabljanja      
Prilagajanje učnega procesa potrebam in 
ravni znanja posameznega učenca 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Šolski uspeh učencev      
Nagrade in priznanja učencev      
Pohvale staršev      
Organizacija obšolskih dejavnosti      
Avtoriteta v razredu      
Dobri odnosi z učenci      
Letno spreminjanje učnih priprav      
Dosledno spoštovanje zakonodaje in 
predpisov 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Določitev pravil in skladno ravnanje z njimi      
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10. S pomočjo lestvice 1–5 ocenite, kako pomembni so naslednji dejavniki za Vašo motiviranost pri delu? 
1 pomeni, da dejavnik sploh ni pomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. 
 

DEJAVNIKI: 1 2 3 4 5 
Plača      
Priznanja in nagrade      
Dobri odnosi v kolektivu      
Urejeno delovno okolje (dobra opremljenost šole, 
urejena okolica šole) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Možnost napredovanja      
Zadovoljstvo pri delu (kakovost pouka, visoka stopnja 
sodelovanja) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Avtonomnost v razredu      
Velikost razreda      
Večja količina dopusta      
 

11. Prosim, da s pomočjo lestvice 1–5 ocenite poklice po pomembnosti. 1 pomeni, da poklic sploh ni 
pomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. 
 
POKLICI (tudi ženske, npr. vrtnar/-ka): 1 2 3 4 5 
Politik      
Duhovnik      
Zdravnik      
Kuhar      
Trgovec      
Učitelj v OŠ      
Frizer      
Rudar      
Sodnik      
Vzgojitelj v vrtcu      
Avtomehanik      
Vrtnar      
Plesalec      
Učitelj v SŠ      
Taksist      
Gledališki igralec      
Medicinski tehnik      
Občinski uradnik      
Bančnik      
Varnostnik      
Univ. profesor      

 
12. Ali imate željo po napredovanju na svojem delovnem mestu? Označite. Če ste označili NE, obkrožite še 

razlog. 

 DA  NE. Zakaj? 
 

a) Prevelika odgovornost, 
b) dodatna birokracija, 
c) premalo stika z učenci, 
d) več delovnih ur, 
e) premalo razgibano delo, 
f) napredovanje na delovnem mestu mi ni pomembno, 
g) drugo: __________________________________________________________________. 
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13. Kdo predstavlja največjo oviro pri doseganju Vaših ciljev? Obkrožite en odgovor. 

a) Jaz sam, 
b) drugi učitelji, 
c) ravnatelj, 
d) ministrstvo, 
e) starši, 
f) učenci, 
g) birokracija, 
h) nihče me ne ovira, 
i) drugo: ____________________________________________________________________________. 

14. Kdo Vas na delovnem mestu najbolj podpira? Obkrožite en odgovor. 

a) Sodelavci enake oddelčne skupine, 
b) sodelavci drugih oddelčnih skupin, 
c) ravnatelj, 
d) učenci, 
e) vsi zgoraj našteti, 
f) nihče od zgoraj naštetih. 

15. Prosim, da s pomočjo lestvice 1–5 ocenite, kakšno podporo po Vašem mnenju uživate s strani spodaj 
naštetih skupin. 
1 pomeni, da ne uživate nikakršne podpore, 5 pa, da uživate veliko podporo. 
 
SKUPINE: 1 2 3 4 5 
Vlada       
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Starši      
Ljudje brez otrok      
Upokojenci      
Študentje      

 

16. Z oceno 1–5 označite, v kolikšni meri spodaj naštete aktivnosti krepijo odnose med OŠ učitelji. 
1 pomeni, da aktivnost odnosov sploh ne krepi, 5 pa, da jih zelo krepi. 
 
AKTIVNOSTI: 1 2 3 4 5 
Jutranji pogovori ob kavi pred začetkom pouka      
Skupna obedovanja v OŠ (malice, kosila)      
Sindikalni izleti      
Pedagoška izpopolnjevanja      
Načrtovanje tedenskih in letnih priprav      
Pripravljenost nadomeščanja      
Priprava skupnih projektov (šolska predstava, šola v 
naravi, projekti, krožki, športni in kulturni dnevi ipd.) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Usklajenost urnikov      
Druženje s sodelavci izven delovnega časa      
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17. Prosim, da z oceno 1–5 označite vaša stališča do spodnjih trditev. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne 
strinjate, 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjate. 

TRDITVE: 1 2 3 4 5 
Zame je pomembno, da se vsako osebo na svetu obravnava 
enako. Verjamem, da mora imeti vsakdo v življenju enake 
možnosti. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zame je pomembno, da poslušam ljudi, ki so drugačni od 
mene. Tudi če se z njimi ne strinjam, jih še vedno poskušam 
razumeti. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tradicija je zame pomembna. Skušam se ravnati po ustaljenih 
običajih svoje družine in vere. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
18. Koliko bi po Vašem mnenju moralo biti maksimalno število učencev v razredu, da bi bil pouk še 

kakovosten? 

(Vpišite.) _ _ 
 

19. Koliko ur tedensko porabite za priprave na pouk (pisanje učnih priprav, sestavljanje testov itd.)?  

(Vpišite.) _ _ 
 
20. Ali ste po Vašem mnenju pri svojem delu dovolj avtonomni? Označite.             DA  NE 

21. Ali Vas Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ ovira pri vzpostavitvi discipline v razredu? 
Označite. 

 NE  DA 
 

Če ste odgovorili z DA, prosim zapišite, katera določba Pravilnika Vas ovira pri vzpostavitvi 
discipline v razredu? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
 
22. Prosim, da z oceno 1–5 označite, kakšen je Vaš odnos s starši učencev. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh 

ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate. 

ODNOSI: 1 2 3 4 5 
S starši učencev se razumem.      
Starši sodelujejo pri šolskih dejavnostih.      
Starši se redno udeležujejo govorilnih ur.      
Starši so do otrok preveč zaščitniški.      
Starši ovirajo moje pedagoško delo.      

 
23. Kako ocenjujete nov sistem elektronskega beleženja eAsistent? Prosim, da v spodnji tabeli označite, če 

se s trditvijo strinjate ali ne. 

TRDITVE: DA NE 
Prihrani mi veliko časa.   
Omogoča mi boljšo preglednost podatkov.   
Omogoča lažji dostop do vseh podatkov na enem mestu.   
Zaradi novega sistema bodo starši manj prisotni na govorilnih urah.   
Nov sistem ne prinaša nobenih prednosti.   
Zaradi novega sistema imam dodatno delo.   
   

24. Ali se Vam zdi višina plač OŠ učiteljev v Sloveniji primerna? Označite.   DA  NE 
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25. Kaj menite o sistemu napredovanja OŠ učiteljev v Sloveniji? Obkrožite en odgovor. 

a) Sistem napredovanja je hiter. 
b) Sistem napredovanja je počasen. 
c) Sistem napredovanja je preveč zahteven. 
d) Sistem napredovanja je premalo zahteven. 
e) Sistem napredovanja ponuja dovolj možnosti za napredovanje. 
f) Drugo: ____________________________________________________________________________. 

26. Bi bilo po Vašem mnenju prav, da bi vodstvo šole dodatno nagradilo najbolj prizadevne/uspešne 
učitelje? Označite. 

 DA  NE 
 

27. Kje se vidite v naslednjih petih letih? Obkrožite en odgovor. 

a) Nadaljeval/-a bom svojo učiteljsko kariero na šoli, kjer delam. 
b) Nadaljeval/-a bom svojo učiteljsko kariero na drugi šoli. 
c) Pridobil/-a bom višji naziv. 
d) Dodeljena mi bo pozicija z večjo odgovornostjo. 
e) Kariero bom nadaljeval/-a v drugem poklicu. 
f) Upokojil/-a se bom. 

28. Če je kaj, kar bi v zvezi vrednotenjem poklica OŠ učitelja še želeli dodati, Vas vljudno prosim, da to v 
nekaj stavkih pokomentirate. 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.  
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PRILOGA 2: INTERVJU Z BRANIMIRJEM ŠTRUKLJEM 

 

Ljubljana, 29. 5. 2013  Glavni odbor SVIZ Slovenije, Oražnova 3, 1102 Ljubljana  

 

1. Leta 1990 se je pojavila ideja po samostojnem sindikatu vzgoje in izobraževanja, med 

pobudniki ste bili osebno v prvi vrsti. Od kod ideja in zakaj samostojni sindikat? 

Takratni razmislek je bil, da bomo interese, predvsem učiteljstva (prvotno je bil to učiteljski 

sindikat, šele potem se je razširil na kulturo, znanost itd.), bistveno lažje artikulirali in se na nek 

način borili za interese učiteljstva, če bomo samostojni. Iz tiste logike nekega konglomerata 

bivšega režimskega sindikata je bil to prvi in ključni razlog – če bomo sami oblikovali članstvo, 

ki bo v največji meri sestavljeno iz učiteljstva, bomo bistveno lažje v tem prehodu v demokracijo 

lahko uveljavljali interese učiteljstva. To je bil bistven razlog za samostojni sindikat. 

 

2. Sindikat je od takrat pa do danes pridobil preko 40.000 članov in igra danes pomembno 

vlogo pri pogajanjih v javnem sektorju. V čem se pogajanja, ki potekajo danes, 

razlikujejo od prejšnjih, recimo lanskih pogajanj in pogajanjem pred desetletjem (kaj 

ste od oblasti že dosegli in kaj še nameravate doseči)? 

Če bi zelo grobo postavil neke mejnike, potem gre to obdobje nekaj več kot 20 let obstoja 

sindikata lahko razdeliti na dva dela: prvo obdobje od njegovega nastanka in recimo do leta 2009 

je bila pravzaprav permanentna krepitev socialnega položaja učiteljstva v naši državi. Šlo je za 

obdobje pridobivanja pravic. Praktično vsako leto smo ali izboljšali plače ali uveljavili dodatne 

pravice ali strokovno utrdili položaj recimo preko nazivov ali kako drugače. To je bilo obdobje 

ne le utrjevanja, ampak zlasti krepitve socialnega in materialnega položaja učiteljstva. Po letu 

2009 se to izjemno hitro brez prehoda zlomi v popolnoma diametralno nasprotno tendenco, tj. 

zelo zahtevnega boja za ohranjanje pridobljenih pravic. Torej nekakšne obrambne vojne, v kateri 

pravzaprav zasledujemo cilj, da bi pridobljene pravice in tudi sam socialni položaj, ki ga je treba 

misliti v širokem kontekstu (to se pravi tudi, kar se tiče avtoritete, vpliva, ugleda poklica), 

obranili. Kajti v tem zadnjem obdobju, recimo prav pri ministru Turku, je bil sam ugled poklica 

napaden. 

 

3. Je po vašem mnenju danes konflikt med javnim in zasebnim sektorjem kaj manjši, kot 

je bil pred letom dni? 

Deklarativna politika te vlade je drugačna od tiste prejšnje. Ko govorim deklarativna, hočem 

reči, da je ta vlada na ravni izjav zmehčala to nasprotje in na nek način rekla, da bo po eni strani 

vrnila ugled in položaj izobraževanja, po drugi strani pa da bo razumela javni sektor kot tisti, ki 
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ravno tako prispeva k skupnemu dobremu. Med temi izjavami in dejstvi so seveda velike razlike, 

a pustimo to. Prejšnja, zlasti prejšnja vlada, pa je ta konflikt dobesedno poganjala, ga 

sistematično krepila in poskušala na tej razliki v prenesenem pomenu »Vi ste lenuhi,« kot je 

rekel predsednik vlade za visokošolske učitelje, na nek način »zajedavci, paraziti«, nevtralizirati 

to nezadovoljstvo, ki je bilo sproženo z varčevalnimi ukrepi tako, da bi ustvarjali konflikt med 

javnim in zasebnim sektorjem. To je bila aktivna politika. 

 

4. Zdi se, da javnost danes ob omembi javnega sektorja najprej pomisli na lene uradnike 

in uživaške učitelje. Kako po vašem mnenju gledajo nase OŠ učitelji? 

Tu sta dva ločena problema. Prvo to ustvarjanje tega negativnega odnosa do javnega sektorja, ki 

se ga na nek način skuša označiti z nekim parazitizmom ali kaj podobnega, skratka nekaj, kar 

živi na račun drugega, je v bistvu pred moderno. To je koncept razmisleka, ki je v Evropi in v 

razvitih državah preživet. Natančno se ve, da javni sektor participira pri rasti BDP-ja, da brez 

njega preprosto ni mogoče misliti uspeha, zato je to predvsem izrazito nazadnjaška logika, kar je 

seveda stvar političnega okusa, ampak bistveno bolj pomembno je, da je destruktivna. Preprosto 

je destruktivna v sami logiki, ko ti na nek način poskušaš gnev ljudstva obrniti proti 

izobraževalcem. To se mi zdi mimo, pod ravnjo razuma in pod ravnjo sprejemljivosti neke 

civilizirane države. Ta padec je bil strahoten. 

Kar se tiče drugega dela, je pa zahtevno. Ugled oziroma drugače rečeno samozavest slovenskega 

učiteljstva je nižja, kot bi lahko bila, glede na rezultate, ki jih dosegamo. Kajti tukaj je treba 

vedeti, da so rezultati slovenskega izobraževalnega sistema nadpovprečni in da so v vzponu. 

Recimo zadnji TIMSS-ovi podatki definitivno kažejo na izrazit preboj v nadpovprečne 

izobraževalne sisteme. Žal se ti rezultati, ki so nedvomni, ne reflektirajo v neki samozavesti 

slovenskega učiteljstva, ki bi recimo aktivno branilo svoje rezultate, ki bi posegalo v javno 

razpravo z obrambo ali če hočete s pozitivnimi, aktivnimi interpretacijami tega, kako je to 

pomembno. Zdi se, da je slovensko učiteljstvo kljub vsemu delno mazohistično razpoloženo in 

pripravljeno vzeti nase nekaj, za kar ni razloga, da bi vzeli nase. In to je mogoče tudi razlog za 

tiste pojave frustriranosti v izobraževalnem sistemu na strani učiteljev, češ da se ne da nič 

narediti itd. Po moji presoji je to eden od pomembnih obratov ali sprememb, ki jih moramo – če 

se lahko tako reče – v karakterju slovenskega učitelja spremenit. Ta bistveno bolj afirmativni 

odnos do svojega lastnega poklica in poklicanosti z voljo, da posežeš v javno razpravo v zagovor 

in obrambo vrednosti in pomena tega poklica. Tega nam manjka. 

 

 

 



62 

 

5. Kako bi opredelili avtonomnost? 

Tukaj je veliko »megle« ali pa mogoče bolj mešanja pojmov, kar se tiče avtonomije, če jo 

mislimo v okviru izobraževalnega sistema. Imamo avtonomije šol v odnosu do centralnih šolskih 

oblasti, ki nimajo nobene neposredne zveze z avtonomijo učiteljev in njihovega dela. Gre za dve 

stvari, ki jih je potrebno absolutno ločit. Tu vmes je še razmerje avtonomije učiteljev do vodstev 

šol. Gre torej za zelo kompleksen pojem, pa vendar je neka pozitivna korelacija tudi v 

mednarodnih raziskavah, ki jo kaže stopnja avtonomije učitelja pri njegovem delu in rezultatih, v 

primerjavi med bolj in manj avtonomnimi učitelji. Nedvomno je strokovna avtonomija pravica 

strokovnjaka, da presoja, kaj je dobro, prav, ustrezno, boljše, primerno. In nedopustnost mešanja 

v te strokovne odločitve je absolutno nekaj, kar mi kot zastopniki interesov učiteljev kategorično 

zagovarjamo. In tukaj je zlasti občutljiva meja, ki jo je nujno potrebno jasno postavit v razmerje 

med učitelji in starši otrok. Slednji nimajo, kar se tiče stroke, kaj govoriti o delu učiteljev; razen 

v teh splošnih postopkih, tako kot lahko kritizirate zdravnika, da ni kaj naredil. Sicer pa starši kaj 

veliko o strokovnosti učiteljev ne morejo soditi.  

 

6. So OŠ učitelji po vašem mnenju ob jasnem učnem načrtu in pod budnim očesom 

javnosti (dovolj) avtonomni? 

To vprašanje je zelo zahtevno, ker je preveč posplošeno, v smislu avtonomije učiteljev na kaj? 

Glede zakonskih opredelitev se zdi, da je prostora za izvajanje avtonomije dovolj. Vprašanje je, 

ali jo učiteljstvo dejansko de facto v vsakodnevnem postopku poučevanja prakticira. Če povem 

drugače, ali izkorišča vse, kar je na voljo, kar se tiče zakonsko opredeljene avtonomije, ali je 

tukaj še dovolj prostora. Moje mnenje je, da je znotraj teh omejitev avtonomije, ki so - kot vsake 

druge, še dovolj prostora, če bi učitelji to dejansko prakticirali. Mi nekih resnih konfliktov, ki jih 

poznamo iz nekaterih drugih pedagoško bolje organiziranih ali bolj sofisticiranih držav, kot je 

naša, ne poznamo. V smislu kakšne resne javne polemike v zadnjih letih, ki bi kazala na to, da 

učitelj ni mogel uresničiti svoje strokovne avtonomije in da so ga sistem ali posamezniki pri tem 

ovirali, blokirali, omejili. Skratka, zdi se, da je na koncu koncev ta refleksija o pomembnosti 

avtonomije, ki jo učitelji nujno potrebujejo, premalo prisotna. In zaradi tega se morda tudi zdi, 

kot da globljih konfliktov okoli tega ni, ker je preprosto refleksija pri učiteljih o avtonomiji 

premajhna. 

 

7. Kaj zagotavlja avtonomijo tudi na mednarodni ravni? 

Na mednarodni ravni strogo gledano avtonomija ni artikulirana, zato ker so ostali izobraževalni 

sistemi, tudi v Evropski uniji, v domeni posameznih držav. Je pa nekaj splošnih dokumentov, ki 

so seveda pomembni – eden teh je denimo Unescov Priporočila o statusu učiteljev iz leta 1966 
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in je ključen, saj opredeljuje tako strokovno avtonomijo, kot vrednotenje učiteljevega dela in 

pravice učiteljskih združenj (od sindikatov do strokovnih združenj). Opredeljuje nek kompleksen 

položaj učitelja, ki naj bi ga – ob priporočilih Unesca, Mednarodne organizacije dela in 

Združenih narodov – užival v posameznih državah. Kljub starosti dokumenta danes še zmeraj 

velik del učiteljstva po svetu ne dosega standardov, ki so v njem opredeljeni. 

 

8. Kako pa je s strokovno kompetentnostjo učiteljev? 

Splošni odgovori so zelo zahtevni, kajti to vprašanje je v resnici najprej mogoče meriti pri 

vsakem posameznem učitelju. Vse države imajo mehanizme, neko evalvacijo dela, ki pove, ali je 

učitelj dovolj kompetenten ali ne. Če bi želel na grobo ocenjevati strokovnost slovenskega 

učiteljstva, je seveda mogoče brez velikega filozofiranja to presojati na podlagi mednarodnih 

primerjav. In glede na to, da slovenski učenci in učenke v osnovni šoli dosegajo nadpovprečne 

rezultate, bi bilo iz tega mogoče izpeljati zgolj sodbo, da je strokovna usposobljenost 

slovenskega učiteljstva primerna. 

Iz sistemskega vidika pa mora država poskrbeti za mehanizme, ki objektivno lahko na nek način 

to strokovnost evalvirajo. V Sloveniji so eden od elementov NPZ-ji, ki kažejo na strokovnost; 

nekatere države imajo drugačne inštrumente. Osebno mislim, da bi se v Sloveniji dalo še kaj 

postoriti za to, da bi to evalvacijo imeli bolj fino nastavljeno, da bi bila bolj natančna. 

 

9. Kdo ali kaj po vašem mnenju predstavlja največjo oviro učiteljem pri doseganju 

njihovih ciljev? 

Cilj učitelja je seveda izpeljati čim bolj uravnotežen kompleksen postopek izobraževanja in 

verjetno tudi vzgoje. Na tej poti so ovire zelo različne. Ena od teh je lahko tudi socialni 

materialni položaj. Če so učitelji, kar je recimo značilno za Vzhodno Evropo, slabše plačani od 

povprečne plače v državi, je to verjetno problem glede doseganja rezultatov in ciljev. Gledano s 

povsem druge ravni, je problem tudi, če je vpliv politike na eni strani prevelik. Šolski sistemi so 

stabilni takrat, ko imajo v zakonodaji narejenih cel kup ovir, ki otežujejo, če ne celo v celoti 

onemogočajo politiki, da na nek način služi dnevnim interesom. Saj veste - zgodi se nek eksces 

in politika potem to izrabi tako, da nekaj spremeni čez noč. In praviloma so rezultati 

katastrofalni. Recimo, na TIMSS-u imate slabe rezultate, potem politika hoče čez noč nekaj na 

hitro spremeniti in praviloma naredi škodo. Skratka, zelo pomemben element pri doseganju 

strateških izobraževalnih ciljev je, da ima celoten sistem neko, bom rekel rigidnost - kar se slabo 

sliši. Torej, da ga ni mogoče preko noči spreminjati in vanj posegati; predvsem pa ne, da bi imela 

aktualna izvršilna politika, ki ima druge interese, kjer je izobraževanje zgolj nek inštrument za 

doseganje nekih učinkov pri volivcih, možnost, da bi hitro in poceni posegala  v ta sistem. To se 
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mi zdi ena ključnih stvari - dovolj avtonomen položaj izobraževanja in zahtevno spreminjanje 

sistema, ki zahteva neko družbeno soglasje (učiteljev, staršev, javnosti, stroke - strokovnjakov na 

področju pedagogike in izobraževanja). 

Seveda pa če, kot sem že prej omenil in je ponekod v nekaterih drugih državah, pustite preveč 

prostora staršem, da lahko posegajo v sam sistem – zelo pomembno je, da imajo starši besedo in 

vpliv, ne morejo pa posegati v sistem in strokovna vprašanja – tudi to lahko postane težava. 

 

10. Šola vzgaja in izobražuje. Je po vašem mnenju danes več vzgoje/izobraževanja kot 

reciva pred 20 leti? 

Jaz nisem strokovnjak za to. Sem pa na strani tistih, ki trdijo, da se izobraževati brez vzgoje 

praktično ne da. Vsak transfer znanja ima kontekst tudi nekih vrednot. Brez tega se preprosto, 

tudi pri matematiki, ne da delati. Zato je ta dilema ali je dovolj vzgoje ali je ni, precej umetno 

vzpostavljena in bolj govori o tem, da si neke zlasti politične skupine v državi želijo neko 

konkretno vzgojo, ki ima konkretne vrednote. Bodisi gre za krščanstvo bodisi za kak drug 

filozofski pogled. 

Če pa želim kljub vsemu odgovoriti na vprašanje, če je tega več kot pred 20 leti … Predvsem je 

drugače. Če govorimo o prejšnjem sistemu, je bil ta nedvomno ideološko izrazito opredeljen in 

je šola absolutno artikulirala in poglabljala ideološke in politične cilje, ki jih je vladajoča partija 

gojila. Koncept današnje šole naj bi bil na področju vzgoje tak, da je relativno nevtralen do 

različnih ideoloških pogledov. Ima pa nedvomno, vsaj javna šola, sistem nekih vrednot, ki so 

bolj ali manj splošne. Npr. demokratičnost, toleranca do drugačnih, pravica do manjšin, mirno 

reševanje sporov, preseganje konfliktov, iskanje skupnih rešitev – to so zagotovo vrednote, ki jih 

javna šola nosi s seboj. 

 

11. Bi lahko rekli, da šola danes ob hitrem tempu življenja, daljših službah  in 

pomanjkanju časa zapolnjuje vrzel vzgoje doma? 

To vprašanje je tudi zelo zahtevno in za katerega se ravno tako ne počutim poklicanega. Problem 

tega je, ali se šoli danes ne nalagajo dolžnosti, ki bi jih pred 20, 30, 50 leti opravljali starši. Gre 

za zelo resen problem in je bolj vezan na spremembo same družine kot neke skupnosti, kjer je 

šola bolj kolateralna škoda. V tem smislu, da starši – zaradi zahtevnosti zagotavljanja eksistence, 

podaljševanja delovnega časa, medijev – pogosto kritizirajo šolo, ne da bi se zavedali, da to 

počnejo zato, ker vedo, da oni niso sposobni oz. niso opravili del starševskih dolžnosti, ki bi jih 

kot starši morali. To potem prenašajo preko kritike na šolo, češ da ne vzgaja, ker so sami to že 

zdavnaj opustili. 
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12. Kakšen je po vašem mnenju v poprečju odnos staršev do OŠ učiteljev in obratno? 

V Sloveniji nam manjkajo kakšne resnejše analize o tem razmerju med starši in učitelji, da bi 

lahko bolj suvereno govorili o tem, kaj se nam dogaja. Posplošeno pa je v Sloveniji to po mojem 

mnenju eden od elementov v izobraževalnem sistemu, ki bi ga bilo potrebno izboljšati, saj se zdi, 

da gre za neko dvojno frustriranost tako s strani staršev kot učiteljev, kjer je v zadnjih 10. oz. 15. 

letih zlasti čutiti ogroženost zaradi poseganja staršev v učiteljevo delo. Ali pa problematiziranje 

postopkov, ko starši pridejo v šolo z odvetniki, namesto da bi skupaj reševali problem, ki ga 

imamo učitelji in starši z otrokom. Logika namesto skupnega reševanja se spremeni v »kdo bo 

koga« oz. »Pokazal ti bom, da si naredil napako in s tem snel svojega otroka 's kljuke'!« 

Na drugi strani pa predstavlja predpostavljena avtoriteta učitelja za določeno skupino staršev 

problem. Tu v zadnjih desetih letih opažam še nekaj – razlikovanje med starši glede na njihovo 

socialno ozadje, kjer tisti iz socialno manj perspektivnih okolij, materialno šibkejši, ki nimajo 

posebnega ugleda v družbi, vidijo, da lahko neki starši, ki so višje, izpeljejo in dosežejo 

spremembe v interesu otrok, ki jih šibkejši ne morejo. In tukaj je v zadnjem času učitelj izrazito 

izpostavljen in premalo zaščiten, v smislu da ga niti vodstva šol niti zakon ne ščitijo dovolj, da bi 

lahko bil kos tem vplivnim posameznikom, ki preko vodstva šol ali kar direktno skušajo 

uveljaviti svoje interese. 

 

13. Marsikateri/-a učitelj/-ica kdaj izvede kak ukrep, zaradi katerega predvsem starši s 

prstom kažejo nanj. Kako preprečiti takšne anomalije? Ima SVIZ zgrajene kakšne 

mehanizme, ki bi to omejili ali celo preprečili? 

Mi predvsem zelo aktivno delamo na tem, da naše člane, ki se izpostavljajo pri odpravi 

nepravilnosti, pri zavarovanju strokovne avtonomije, pri aktivnem postavljanju po robu poskusa 

v njihovo delo, v največji možni meri ščitimo. Vendar je to premalo, kajti izkušnja takih ljudi je 

– če se izpostavijo, ne popustijo, vztrajajo pri nekih principih – da nimajo ustrezne zaščite in da 

na nek način postanejo »črne ovce«. Dobijo jih po glavi in celo nek del najbolj konformnega dela 

njihovih kolegov jih pusti na cedilu in na nek način izolira. To je zelo resen problem, da je v 

Sloveniji ta logika konformizma, ne izpostavljanja, ne odpiranja problemov, izrazito prisotna. 

Tudi taki učitelji, ki imajo pogum in voljo, jih z leti zlomijo in postanejo del apatične 

konformistične skupine. Na sistemskem nivoju bi morali bistveno bolj zaščititi tiste, ki so se 

pripravljeni izpostaviti, na koncu pa so žrtve. 

 

14. Pa imajo starši pri svojih očitkih kdaj celo prav? 

Nedvomno. Trditi, da med 15.000 učitelji v Sloveniji ni tistih, ki ne delajo ustrezno, ki imajo 

etnične in moralne težave, da ni tistih, ki so strokovno nesposobni, bi bilo absurdno. Jasno, da 
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imajo starši tudi prav. Ampak to je spet vprašanje, kako imate postavljen sistem in kako lahko 

opozorila staršev – ki so nujna in dobrodošla, imajo sistemsko linijo brez namena ogrožanja in 

povzročanja travm – pripomorejo k temu, da lahko sankcionirate in čistite sistem, da te 

anomalije v sistemu sproti odpravlja. Skratka, če imate dobro izdelane mehanizme, je to 

absolutno koristno. In tukaj starši preko svetov (kjer dobro delujejo, ker vemo, da nekje delujejo 

bolje, nekje slabše) zagotovo lahko na izrazito konstruktiven način doprinesejo k izboljšanju 

kakovosti v šoli. 

 

15. Prej sva se med drugim dotaknila tudi plač. Se vam zdi povprečna višina plače OŠ 

učitelja primerna? 

Za predstavnika sindikata bi bilo nekoliko čudno, če bi dejal, da je primerna. Ampak vrednotenje 

učiteljskega dela v Sloveniji v primerjavi z evropskimi državami ima pozitiven trend. Eden 

ključnih indikatorjev vrednotenja učiteljskega poklica je, ko primerjate povprečno plačo učitelja 

v razmerju do povprečne plače v državi. Ta izjemno veliko pove o položaju učiteljev. V Vzhodni 

Evropi, v bivših socialističnih državah, je praviloma učiteljevo delo v povprečju ali pa je pogosto 

pod povprečjem. Medtem ko je v Sloveniji nad povprečjem. Mi smo v najboljših letih okrog l. 

2006/2007 dosegali 25 % nad povprečjem, kar nas je uvrščalo že v zgornjo tretjino evropskih 

držav glede vrednotenja učiteljevega dela. Po Virantovi plačni reformi l. 2008 se je ta trend 

obrnil navzdol, tudi kar se tiče vrednotenja učiteljevega dela - torej sistemskega dela, ne tistega, 

ki zadeva krizo. V novem plačnem sistemu se je vrednotenje učiteljevega dela v odnosu do 

drugih primerljivih poklicev (zdravniki, visoki uradniki) relativno znižalo. Plače se niso znižale, 

a se je razmerje, ki je bilo takrat v korist učiteljevega dela, obrnilo v negativno smer. Zdravniške 

plače so se v povprečju oddaljile, uradniške plače so se v odnosu do učiteljskih okrepile in 

izrazito so se spremenila razmerja plač denimo novinarjev, ki delajo v javnih medijih (predvsem 

RTV), ki so se izboljšala v razmerju do učitelja. 

Drug element tega poslabšanja pa je napredovanje v karieri. 

 

16. Kako ocenjujete sistem napredovanja (razmerje med začetno plačo, plačo po 15. letih in 

končno plačo, tj. plačo polno kvalificiranega OŠ učitelja)? 

Nekateri poklici v javnem sektorju, ki sem jih že omenjal (recimo uradniki, novinarji), imajo 

bistveno večji razpon napredovanja v karieri. Učitelj lahko v 40 letih, kot veste, napreduje za 

največ 13 razredov, od začetnega učitelja do učitelja svetnika, kar je maksimum. Medtem ko je 

razlika pri novinarjih ali uradnikih lahko tudi do preko 20 plačnih razredov, torej skoraj enkrat 

večja. Pa vendar je pomemben razmislek za šolske oblasti, kje so tista razmerja, ki so 

stimulativna za napredovanje od začetnega učitelja do »najvišje špice«. Opozoril bi, da je tu po 
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moji presoji ključen problem predvsem plača začetnika, ki je prenizka. Če k temu dodate še 

krizo, ki onemogoča kakršnakoli nagrajevanja za delovno uspešnost ali strokovno napredovanje, 

postaja zadeva ne samo hujša, temveč alarmantna. Kajti onemogoča kakršnokoli motivacijo 

mladega strokovnjaka, da bi napredoval, ker ne vidi nobene razlike. 

 

17. Kakšne so potem po vašem mnenju ambicije OŠ učiteljev? Ali so glede na zamrznitev 

napredovanj s strani vlade še motivirani za napredovanje ali so se vdali in »dvignili 

roke«? 

V času zadnjih pogajanjih, ki smo jih imeli že s trenutno vlado, kjer se s plačilom že pridobljenih 

napredovanj ponovno odlaga, po drugi strani pa se novo napredovanje, ki je produkt novih 

strokovnih rezultatov in dosežkov (napišete učbenik, pripravite učilo, greste na izpopolnjevanje), 

smo prejeli zelo kritična pisma zlasti mladih učiteljic in učiteljev. Imajo željo po napredovanju, 

pa ne samo to - imajo dobre rezultate na mednarodnih tekmovanjih, hkrati pa se jim to nikjer ne 

pozna. To povzroča pri učiteljstvu neko izrazito frustracijo in ker to traja že nekaj let, bo 

destruktivno vplivalo na kakovost poučevanja. Navsezadnje se vprašaš, zakaj bi si prizadeval, če 

to nima nobenega učinka. Vprašanje je tudi, če to ne bo imelo vpliva na demotiviranost mladih 

ljudi, da bi se odločali za poklic učitelja. Po eni strani ni delovnih mest, po drugi strani pa ni 

nekega resnega motiva za kariero, če dobivajo informacije, da imajo ljudje že 5 let enako visoko 

plačo, ne glede na delovno storilnost. 

Težko je napovedati, kdaj lahko pričakujemo odmrznitev napredovanj. Vsekakor pa je to vezano 

na krizo ter gospodarsko in ekonomsko situacijo v državi. 

 

18. Je poklic OŠ učitelja po vašem mnenju podcenjen? Ima dejstvo, da ga pretežno 

opravljajo ženske, kaj vpliva na to? 

Ta debata tudi presega moje zmožnosti, vsekakor pa je ni mogoče poenostaviti na tisto enostavno 

logiko, da če je v  tem poklicu 90 % žensk, je to že dokaz, da je podcenjen. Navsezadnje je npr. v 

Švici, Luksemburgu, Nemčiji, v nekaterih Skandinavskih državah, kjer so visoke plače in dobra 

nagrajevanja učiteljev, delež žensk v osnovnih šolah kljub vsemu izrazito visok. To je preprosto 

preveč enostaven odgovor in ne zadane samega cilja. Odgovor je po vsej verjetnosti 

kompleksnejši in številne študije se ukvarjajo, zakaj je to tako. 

Stališča politike so taka, da smo za delo, ki ga opravljamo, predobro plačani. Tudi v družbi in 

medijih je cel niz predsodkov, koliko se dela. Če ta konflikt vzdržujete še z javnim sektorjem, 

nek delavec misli, da gre učitelj za 3 ure v šolo in je njegovo delo opravljeno. Po eni strani gre za 

nepoznavanja kompleksnosti dela, ki ga opravi učitelj, tudi za pomanjkanje politične volje, da bi 

ljudje bolje razumeli zahtevnost poklica učitelja; po drugi strani pa  gre za čisto sistematično 
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vzdrževanje predsodkov o tem, da so dolge počitnice, da je malo ur dela na dan. Recimo Janez 

Janša je to izrazito potenciral s tisto zgodbo, o tem da visokošolski učitelji oz. profesorji delajo 

samo 6 ur na teden. 

 

19. Prav zadnja Janševa vlada je, predvsem z ministrom Turkom, naredila precejšnjo 

škodo ugledu učiteljstva. Škoda je narejena. Kaj storiti za dvig ugleda poklica OŠ 

učitelja? 

Najprej je treba razumeti, kaj je pravzaprav prejšnji minister počel. Namreč, on je z 

razvrednotenjem učiteljevega dela v Sloveniji, ko je trdil, da delamo malo in slabo, ko je 

prilagajal podatke OECD, poskušal utemeljiti posege v standarde, normative in plače učiteljstva. 

Delal je nekaj popolnoma destruktivnega in v enem delu javnosti, na srečo ne v večinskem, dobil 

tudi podporo. Ta logika je seveda pustila sledove in po moji presoji je takrat naš sindikat odigral 

odločilno vlogo na točki, ko se je izrazito imperativno postavil v obrambo javnega šolstva in 

učiteljstva. Čisto konkretno s tem, da je šel v radikalni konflikt, ko so hoteli povečati standardi in 

normative, povečati pedagoško obveznost in povečati število otrok. Pristal je celo na znižanje 

plač, a samo pod pogojem, da ostanejo standardi in normativi enaki. A se je javnost postavila na 

stran kakovosti šolstva. 

 

20. Ravno to je zanimivo. Zdi se, da so bili mediji ob začetku poskusa reforme na strani 

vlade. Ko so se pojavile številne stavke, pa je bilo opaziti preobrat, torej da so se mediji 

postavili na stran učiteljstva. Skupaj z njimi se je na videz izboljšala tudi javna 

predstava o učitelju, ki ni lenuh, ampak dela kot vsi ostali. Se motim? 

Da, mediji so se ob stavkah postavili na našo stran. Tukaj je bila izjemno velika in pomembna 

zmaga za javno šolstvo in za ta spopad, ki je bil dneven. Mi smo ministrstvo in ministra Turka, 

med drugim tudi z izdajo brošure Za kakovost javnih vrtcev in šol, »postavili na kruh«, ko smo 

pokazali, kako je manipuliral z mednarodnimi primerjalnimi podatki, ki so padli v vodo. 

Če vam skušam odgovoriti na prejšnje vprašanje, je zelo zahtevno izbrati odgovore in jih 

zapakirati v neko enostavno embalažo. Dejstvo je, da je nam, ki neposredno interesno zastopamo 

učiteljstvo, naša kredibilnost izjemno pomembna. Ne glede, kdo je na oblasti, zagovarjamo iste 

stvari in nimamo dvojnih meril. Kar se tiče samega položaja učiteljev v družbi, je pa to proces, ki 

ga ne gre kar čez noč sprostiti in je v ključnem momentu pomembno, kako se družba (predvsem 

politika, gospodarstvo) artikulira v odnosu do učiteljev. Zakaj? Poglejte, na Finskem plače 

učiteljev niso uničujoče visoke. Ampak ugled učitelja (na Pedagoško fakulteto je tam sprejet 1 

od 9 dijakov) je tam strahotno visok. In ta se vzpostavlja predvsem zunaj; družba ima izjemno 

pozitiven, kompleksen odnos do izobraževanja in s tem do učiteljev. Pri nas v Sloveniji je to 
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glavno polje, ki ga je treba spremeniti. Ta poklic bi moral dobiti večjo težo v družbi, zlasti pri t.i. 

»stakeholderjih« oz. vseh ključnih dejavnikih, ki vplivajo na razumevanje v družbi. 

 

21. Pa ni neke vrste absurd pričakovati, da bo poklic učitelja pridobil na ugledu, če je 

danes izobraževanje neka vrednota, ki je v praksi neuporabna? Nekdo ima lahko 

doktorat, a mu to bolj malo koristi, če nima službe. 

Se strinjam, vaša predpostavka je točna. V situaciji, ko vam vedenje, znanje, izobrazba ne 

prinašajo več neke večje varnosti in možnosti za boljše življenje, je pod vprašanjem sam položaj 

tistih, ki to proizvajajo, torej učiteljev. In v tej krizi je to tudi eden od pomembnih problemov - 

to, da se smisel izobrazbe pravzaprav izgublja in s tem tudi vloga učiteljstva na dolgi rok. Žal 

zna to imeti dolgoročne posledice. 

 

22. Kaj je tisto, kar po vašem mnenju ovrednoti nek poklic, konkretno učitelja? 

Tako kot pri vsakem drugem poklicu je eden od meril vrednotenja, tako tudi družba razume 

pomen nekega poklica, definitivno plača. To je odraz tega, kako visoko vrednotimo nek poklic, v 

to ni nobenega dvoma. Ne obstaja situacije, kjer bi družba visoko vrednotila poklic in bi ga slabo 

plačala. Lahko obstaja kompenzacija, npr. da imate velik družbeni ugled, pa ta ni izražen v 

plačilu. Zagotovo pa je ta korelacija med plačilom in vrednotenjem izrazito močna. 

Drugo izjemno pomembno merilo ugleda pa je sam družbeni  status – kakšno mesto vam dodeli 

družba v pomenu tega, kar delate. Tu so med razvitimi in nerazvitimi državami ogromne razlike. 

Izjemno velika razlika je npr. med ugledom, ki ga uživajo finski učitelji v primerjavi z 

ameriškimi. Slednji nimajo v družbi nekega posebnega ugleda, praktično so vedno znova tarča 

napadov politike, medijev, stalno se iščejo afere, ki jih prikazujejo kot nekoga, ki želi čim manj 

delati; negativni medijski pritisk na njih je tam izrazito velik. Na Finskem tega praktično ne 

zasledite. V Sloveniji smo morda nekje na sredi med tema dvema ekstremoma. Sami ste dobro 

detektirali, kako je v zadnjem kompleksnem konfliktu med oblastjo in nami javnost nihala in se 

na nek način zaradi naše aktivnosti postavila na našo stran. 

 

23. Če se za trenutek dotakneva tudi šolstva - zakaj Slovenije ni na seznamu držav TALIS 

2013? 

Glede TALIS-a so nekatere zelo resne diskusije, koliko je ta analiza ustrezna oz. relevantna. 

Zlasti učiteljski sindikati povsod po Evropi in svetu imamo številne pripombe na TALIS-ovo 

analizo. Slovenija tokrat vanj ni vključena preprosto zato, ker je to strošek. Že TIMSS in PISA 

staneta veliko. 
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24. V šolskem letu 2013/2014 naj bi približno 40 OŠ po Sloveniji začelo uvajati prvi tuji 

jezik v 1. razrede OŠ. Nedavno so rok podaljšali.  Je šolstvo na tak podvig pripravljeno 

(tudi finančno)? 

Da, rok so prestavili izključno zaradi financ. Odgovor, da je šolstvo na to pripravljeno, bi bil 

precej naiven. Kar se nas tiče, bi bilo potrebno narediti še precej za dodatno izobraževanje 

učiteljev. Če bi imeli sredstva, bi jih imeli tudi za to in bi bilo to možno izvesti. Ko sem prej 

govoril, da brez ustrezne materialne osnove v izobraževanju nimate kaj početi, je to lep primer, 

kako kriza deluje na zniževanje neke usposobljenosti. Manj znanja jezikov za naše mlade ljudi 

pomeni manj perspektive. Posebej zdaj, ko je Evropa en sam prostor, en sam trg dela, ki 

omogoča prehajanja – npr. ob pomanjkanju učiteljev v Angliji in Nemčiji so učitelji (zlasti 

učitelji matematike, fizike, računalništva) iz vzhodnoevropskih držav tja prišli poučevat zato, ker 

so jim ponudili bistveno boljše pogoje za delo. 

 

25. Je bila devetletka dobra ideja? 

Da, absolutno. Ne samo, da je bila dobra ideja, ta reforma je bila tudi zelo dobro izvedena in po 

moji presoji zadnji rezultati TIMSS in PISA kažejo tudi učinke reforme. Kajti od reforme naprej 

vse meritve kažejo na to, da se kakovost dviguje, kar je nedvomno dobro. Če pa govoriva zgolj o 

dodanem devetem letu, pa je trend pri pedagoško uspešnih državah, da se šolanje začne zgodaj. 

Reforma, ki je bila bistveno bolj kompleksna kot samo dodajanje enega leta (spreminjali so se 

programi, sama organizacija izobraževanja), bi lahko bila vzorec, kako je možno kompleksne 

sisteme izpeljati. 

 

26. Katere so po vašem mnenju trenutno glavne prednosti in glavne slabosti slovenskega 

šolstva? 

Na to vprašanje mi je zopet težko odgovoriti, saj posegam v polje stroke, za katero nisem dovolj 

usposobljen. Od zunaj se mi zdi, da je osnovna šola ob teh stvareh, ki jih mora še narediti 

(zgodnje učenje jezikov), relativno dobro urejena. Večje težave so po mojem mnenju v srednjem 

šolstvu, zlasti kar se tiče vprašanja nivojskosti na splošnih gimnazijskih programih, vprašanje 

mature ipd. Osnovna šola ima probleme bolj v kompleksnejših vprašanjih oz. dilemah: vprašanje 

avtonomije šol v odnosu do šolskih oblasti, vprašanje izbirnosti (ali je dovolj velika, koliko je 

tukaj fikcije). To se mi zdijo bistvena vprašanja glede osnovnega šolstva. 

Jasno je, da imate v vsakem šolskem sistemu težavo s tem, da prepozno ugotovite, kaj je dobro 

in kaj slabo, saj so posledice vidne šele čez nekaj let. Nedvomno pa nekateri mednarodni 

rezultati, zlasti v zadnjih letih, kažejo na to, da smo na pravi poti. 
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27. V Sloveniji so verjetno tako dobri kot slabi učitelji. Kakšno je po vašem mnenju 

razmerje med njimi? 

Nedvomno je bistveno več dobrih kot slabih. Je pa nekaj več težav z opredelitvijo, kaj je to dober 

učitelj - okrog tega je veliko dilem. To je povezano tudi s tem, ali je sploh mogoče meriti dobre 

učinke učiteljevega dela. Pred 30 leti je bil aktualen »performance pay«, tj. plačilo po učinku, 

ampak kako ga izvesti? Če sem banalen - učiti in meriti rezultate na Bežigrajski gimnaziji je 

nekaj povsem drugega kot na neki poklicni šoli, kjer so motivi učencev bistveno nižji, to pa ne 

pomeni, da učitelj ni dober. Narediti napredek pri nekomu, ki ni v srednjo šolo prinesel nič ali ki 

ima neko težko socialno ozadje, je lahko bistveno več, kot podeliti same petice pri matematiki, 

kjer so vsi izrazito motivirani in imajo dosti boljše socialne pogoje. Torej, meritve o »dobrem« in 

»slabem« so zelo problematične. Zanimiva je anekdota o bivšem ministru Turku, ko je na eni 

izmed konferenc v New Yorku, na katero so bili povabljeni šolski ministri držav po svetu skupaj 

s sindikalisti, načel zgodbo, da bi morali biti učitelji plačani po učinku, torej omenjeni 

»performance pay«. Vsi smo se spogledali, češ da govori o 30 let preživetem konceptu, ampak 

on je verjel v logiko, da je treba dobre učitelje plačati bolje kot jih zdaj, slabe učitelje pa plačati 

še slabše kot jih zdaj plačujemo. Če dam to v oklepaj, je potrebno zopet reči, da če so rezultati 

dobri, se zdi, da je struktura dobra in se izboljšuje. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je bila npr. 

pred 20 leti negativna selekcija bistveno bolj prisotna kot zdaj. Danes se na to fakulteto vpisujejo 

zmeraj boljši srednješolci. 

 

28. Nekateri vam očitajo, da v SVIZ-u zastopate le privilegirane učitelje, ne pa 

nezadovoljnih, da vam »je več do samopromocije kot reševanja problemov v šolstvu (Žiga 

Turk v Berlec, 2012).« Kako veste, da zastopate veliko večino učiteljev/pedagoških 

delavcev oz. kakšen je sistem, da nezadovoljni učitelj lahko pride do vas in se vam 

»izpove«? 

Tu je cel niz poti; po elektronski pošti npr. redno odgovarjam na vsako kritiko, na pohvale niti ne 

odgovarjam več. Kot edini sindikat pri nas imamo stvari urejene tako, kot angleški sindikati – pri 

nas se o tem, kar se dogovorimo, glasuje v članstvu, torej med vsemi člani sindikata, ki šteje 

ogromno ljudi. Imamo izrazito kompleksen mehanizem mreže, skozi katero se izvaja politika 

sindikata. Na vsaki šoli imamo na primer sindikalnega zaupnika, ki je učitelj, ki je vedno v 

zbornici in sporoča informacije. On je tisti, ki ve, kakšno je večinsko mnenje v njegovi zbornici. 

In ko mi nekaj pove 100 sindikalnih zaupnikov, to pomeni 100 šol, za katerimi stoji 5000 

učiteljev. Ta mehanizem, kako potekajo stališča in informacije navzgor proti vodstvu in obratno, 

je v našem sindikatu relativno dober in mu omogoča, da vodi neko realno politiko. 
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29. Kako pedagoški delavec postane SVIZ-ov sindikalni zaupnik? 

To je dobro vprašanje. Sindikalnega zaupnika izvolijo s strani članstva. Na šoli je na primer 100 

učiteljev, 70 od njih je članov SVIZ-a in oni izvolijo svojega predstavnika, ki postane sindikalni 

zaupnik. Imamo ljudi, ki so izrazito reflektirani in to čutijo kot svojo lastnost. So pa tudi tisti, ki 

jih v to »porinejo« (smeh). K sreči je več prvih, ki tvorijo trdo jedro. 

 


