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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava dejavnike, ki vplivajo na vpis v 1. letnike dodiplomskega 

študija. Poudarek je na demografskih dejavnikih in njihovih spremembah, predvsem rodnosti, 

in na številu vpisnih mest kot sestavnemu delu vladne politike. Podatki so obdelani in 

predstavljeni s pomočjo korelacije in regresijske analize. Ugotovljeni rezultati povedo, da je 

vladna politika s povečevanjem števila vpisnih mest za redni študij in delno tudi sistemom 

financiranja skozi opazovano obdobje 1996–2010 nevtralizirala negativne demografske 

spremembe, še posebej padanje rodnosti, saj se je vpis v opazovanem obdobju, z izjemo leta 

študijskega leta 2010/2011, povečeval.  

Ključne besede: visoko šolstvo, dodiplomski študij, demografski dejavniki, rodnost, število 

vpisnih mest, vpis. 

SUMMARY 

The master thesis deals with factors affecting the enrolment in the first year of undergraduate 

studies. It focuses on demographic factors and its changes, especially fertility rate, and the 

number of places available for enrolment as part of the government policy. The data is 

examined using correlation and regression analysis. The results obtained show that the 

government policy through increasing the number of places available for full-time students 

and partly through the funding system, in the period observed, i. e. 1996−2010, managed to 

offset negative demographic trends, especially the declining fertility rate, with the enrolment 

in this period, with the exception of 2010/2011, increasing. 

Keywords: higher education, undergraduate studies, demographic factors, fertility rate, 

number of places available for enrolment, enrolment. 
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1 UVOD 

1.1 Teoretična izhodišča in opis raziskovalnega problema  

Zadnja desetletja doživlja evropsko visoko šolstvo velike spremembe: uvedbo bolonjskih 

študijskih programov, mednarodno mobilnost študentov in učiteljev, do nedavna vse večje 

število študentov, vedno manj finančnih sredstev, večje zahteve po skrbi za kakovost ipd. 

Hkrati z evropskim se je skozi leta vzporedno razvijal in spreminjal tudi slovenski 

visokošolski prostor: vsako leto so se razpisovali novi študijski programi, odpirali so se novi, 

tudi zasebni visokošolski zavodi, odvijala se je decentralizacija in regionalizacija visokega 

šolstva.  

Ena pomembnih teženj EU in Slovenije preteklih let je bila, in še vedno je, povečati delež 

vključenosti mladih generacij v različne oblike terciarnega izobraževanja vsaj na 50 % 

vsakokratne generacije (NPVŠ 2002); priporočilo iz Strategije Evropa 2020 pa pravi, da je 

potrebno delež mladih med 30. in 34. letom, ki zaključijo terciarno izobraževanje, povečati iz 

30 % na 40 % do leta 2020 (Evropska komisija 2010, 12). Delež vključenosti v terciarno 

izobraževanje je bil v Sloveniji dosežen že po letu 2000, ko se je vpisalo 56,4 % generacije. 

Vsa nadaljnja leta je delež vpisa generacij naraščal, tako da smo v letu 2003 presegli 60 % 

vpisa generacije, rojene leta 1985 (ReNPVŠ 2007). Vključenost mladih med 19. in 23. letom 

v dodiplomsko izobraževanje je leta 2009 znašala 43,6 % (SURS 2010a; SURS 2010b); 

vključenost 19-letnikov je bila 48,5 % (SURS 2011f).  

Kljub vladni politiki povečevanja vključenosti mladih generacij v visoko šolstvo s 

povečevanjem števila rednih vpisnih mest, regionalizaciji in povečevanju dostopnosti 

visokega šolstva je od študijskega leta 2007/2008 zaradi demografskih dejavnikov opazno 

padanje števila redno vpisanih v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov kot tudi 

skupno število vpisanih študentov
1
. Prav tako je padec števila vpisanih posledica uvedbe 

bolonjskih študijskih programov, saj zdaj dodiplomski študijski programi trajajo večinoma tri 

leta, pred uvedbo štiri, pomeni, da se je zaradi spremembe strukture študija določeno število 

vpisanih iz dodiplomskega študija preneslo na podiplomske študijske programe. 

Pričakujemo lahko, da se bo omenjeni trend nadaljeval tudi v prihodnje. Upadanje števila 

kandidatov za študij postaja vse pogostejša tema slovenskega visokošolskega prostora, zato 

smo želeli v magistrski nalogi raziskati, kako demografske spremembe vplivajo na vpis v 

visoko šolstvo, natančneje v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov.  

                                                           
1
 Število vpisanih študentov (s ponavljalci) v 1. letnike rednega in izrednega dodiplomskega študija je 

bilo najvišje leta 2004/2005, in sicer 29.146 študentov (VPIS UL 2005, 9, 30), v študijskem letu 

2010/2011 samo še 21.930 (VPIS UL 2011b, 53). Medtem ko je bilo skupno število vpisanih 

študentov v dodiplomski študij največje v študijskem letu 2004/2005, in sicer 91.229, se je v 

študijskem letu 2010/2011 znižalo na 71.152 študentov (SURS 2010b; SURS 2010e; MVZT 2010a). 
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Poleg demografskih sprememb je še precej drugih dejavnikov vpliva. Različni avtorji 

navajajo različne dejavnike; pripisujejo jim tudi različen pomen, kar je pričakovano, saj se 

pomen dejavnikov razlikuje med državami. Na primer: v Sloveniji je dejavnik štipendiranja in 

posojil manj pomemben, saj vlada bolj vpliva na vpis s povečevanjem števila vpisnih mest za 

redni študij, medtem ko je v državah, kjer študentje plačujejo šolnino, dejavnik štipendiranja 

neprimerno pomembnejši.   

Magistrska naloga proučuje vpliv dejavnikov na vpis v 1. letnike rednega dodiplomskega 

študija, in sicer tiste, ki v Sloveniji najbolj izstopajo. To so zagotovo demografske 

spremembe, predvsem nižanje rodnosti (posledično manjšanje števila mladih za vpis), in 

vladna politika, ki s povečevanjem števila rednih vpisnih mest za študij na visokošolskih 

zavodih (v nadaljevanju VŠZ) povečuje možnost vključenosti v visoko šolstvo. S 

povečevanjem števila rednih vpisnih mest na višjih strokovnih šolah, pa smo predvidevali, da 

konkurira interesu za visokošolski študij. Zanimal nas je vpliv na vrsto in način študija in kaj 

lahko glede vpisa na podlagi pridobljenih podatkov in statistične analize predvidevamo za 

vnaprej. 

1.2 Namen in cilji raziskave  

Cilj raziskave je bil ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na vpis v visoko šolstvo, in analiza 

izbranih dejavnikov, za katere menimo, da imajo trenutno v Sloveniji največji vpliv na vpis v 

1. letnike dodiplomskih študijskih programov. Raziskavo smo omejili le na proučevanje 

izbranih dejavnikov: na demografske spremembe, vladno politiko na področju visokega 

šolstva s povečevanjem števila vpisnih mest za 1. letnike rednega študija in vladno politiko na 

področju višjega strokovnega šolstva, katere posledica je prav tako povečevanje števila rednih 

vpisnih mest 1. letnikov. Zanimal nas je vpliv nižanja rodnosti in staranja prebivalstva na vpis 

in strukturo vpisa v 1. letnik rednega ter izrednega dodiplomskega študija skozi opazovana 

leta ter kakšen vpliv na vpis ima povečevanje števila vpisnih mest za redni študij na 

visokošolskih in višješolskih programih.  

Cilji raziskovanja so bili sledeči:  

– predstaviti razvoj evropskega in slovenskega visokošolskega prostora, 

– predstaviti dejavnike, ki vplivajo na vpis v dodiplomski študij (demografske spremembe, 

srednje, višje in visoko šolstvo), 

– analizirati vpliv izbranih proučevanih dejavnikov na vpis v 1. letnik rednega 

dodiplomskega študija od študijskega leta 1996/1997 do 2010/2011,  

– ter napoved trendov vpisa v prihodnje.  

Ključni namen raziskave je bila analiza demografskih sprememb in vladne politike na vpis v 

dodiplomsko izobraževanje v Sloveniji v preteklih letih, poleg tega pa tudi napoved 

pričakovanj o vpisu v dodiplomsko izobraževanje v prihodnjih letih. 
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Preverjali smo sledeče hipoteze na področju dodiplomskega študija: 

– H1: Rodnost vpliva na vpis v visoko šolstvo. 

– H2: Rodnost vpliva na spreminjanje povprečne starosti študentov vpisanih v visoko 

šolstvo. 

– H3: Povprečna starost študentov se viša hitreje na izrednem kot na rednem študiju. 

– H4: Obseg populacije nad 30 let vpliva na število vpisanih v 1. letnike. 

– H5: Število vpisnih mest vpliva na število vpisanih v 1. letnike. 

– H6: Število dijakov s splošno maturo in število dijakov s poklicno maturo vpliva na 

število vpisanih v 1. letnike univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih 

programov. 

– H7: Število vpisanih v 1. letnike višjih strokovnih šol vpliva na vpis v 1. letnike visokega 

šolstva. 

1.3 Metode raziskovanja 

Metode dela, ki so bile uporabljene pri izdelavi magistrske naloge temeljijo na logični 

interpretaciji sodobne literature in virov s področja demografije, srednjega šolstva, višjega 

strokovnega in visokega šolstva. Narejena je bila analiza primarnih in sekundarnih virov, torej 

knjig, pravnih aktov, letnih poročil, zbornikov, strokovnih in znanstvenih člankov, statističnih 

podatkov… 

Z deskriptivnim pristopom smo torej opisovali določena dejstva in pojave, npr. visokošolski 

prostor, bolonjski proces, vpisna gibanja, demografske spremembe v Sloveniji, ukrepe vladne 

politike, višješolsko strokovno izobraževanje ipd.  

V drugem delu sta izvedeni opisna statistika in analiza časovnih vrst; s pomočjo korelacije 

smo ugotavljali statistično povezavo med posameznimi spremenljivkami. Z regresijo pa vpliv 

neodvisne spremenljivke, število živorojenih otrok pred 19 leti na odvisno spremenljivko, 

vpis za vsako proučevano leto vpisa. Z regresijskim modelom smo proučevali tudi vpliv 

neodvisne spremenljivke, rojenih pred 19 leti, na povprečno starost vpisanih v dodiplomsko 

izobraževanje. 

Obseg in kakovost analiz je bila odvisna od narave in kakovosti pridobljenih statističnih 

podatkov. Vse podatke smo pridobili s Statističnega urada RS, podatkov Visokošolske 

prijavno-informacijske službe (v nadaljevanju VPIS UL), Višješolske prijavne službe in 

lastnih izračunov.  

V nalogi je bil uporabljen tudi analitičen pristop raziskovanja, saj smo raziskovali vzroke 

pojavov in procesov ter njihove medsebojne odvisnosti in vplive na vpis v visoko šolstvo. 
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1.4 Predpostavke in omejitve  

Pri raziskavi smo predpostavljali: 

– da so pridobljeni statistični podatki pravilni, 

– da je število vsako leto vpisanih v visoko in višje strokovno šolstvo nerealno oz. fiktivno, 

saj se v Sloveniji določen delež mladih vpisuje v visoko šolstvo zaradi socialnih 

ugodnosti in nima namena študirati. To še posebej velja za vpisane v 1. letnike 

dodiplomskega študija. 

Omejitve, ki so vplivale na raziskavo, so sledeče:  

– Izmed vseh dejavnikov, ki vplivajo na vpis v visoko šolstvo, smo se omejili le na 

določeno skupino dejavnikov, in sicer: na demografske spremembe, vladno politiko na 

področju visokega šolstva in vladno politiko na področju višjega šolstva. 

– Analizirali smo vpis v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov, kjer so zajeti stari 

visokošolski strokovni in univerzitetni programi ter bolonjski študijski programi 1. 

stopnje. Enoviti magistrski študijski programi niso zajeti v analizo, saj smo uporabljali 

klasifikacijo v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (ZViS 2006), ki le-te 

uvršča k študijskim programom 2. stopnje. 

– Analizirana so bila vpisna mesta in število vpisanih na javnih univerzah in zasebnih 

visokošolskih zavodih s koncesijo. 

– Nismo analizirali dejavnikov, ki vplivajo na vpis v podiplomske študijske programe. 

– Vidnemu padcu števila vpisanih na dodiplomskem študiju botruje tudi prehod na 

bolonjske študijske programe od leta 2004 dalje, saj se je zaradi krajšega števila let 

trajanja študija na 1. stopnji, ki ima večinoma tri letnike študija, določen del nekdaj 

vpisanih v četrte letnike prenesel na 2. stopnjo, ki ni predmet naše analize. 

– Kot dejavnik vladne politike, ki vpliva na vpis v dodiplomski študij, smo empirično 

analizirali le spreminjanje vpisnih mest za redni študij. 

– Podatki o številu prvič vpisanih v 1. letnik dodiplomskega študija obstajajo šele od leta 

2004 do leta 2009 (podatki junij 2011), zato smo v empiričnem delu analize uporabili 

pretežno podatke o vpisanih v 1. letnik vključno s ponavljalci, da smo lahko zajeli daljše 

obdobje. Vzporedno je bila občasno narejena še analiza za prvič vpisane v 1. letnike 

dodiplomskih študijskih programov  

– Določeni statistični podatki oz. vrednosti proučevanih dejavnikov, ki smo jih želeli 

vključiti v analizo, ne obstajajo za vsa želena proučevana leta (1995/1996–2010/2011), 

saj se pred leti niso spremljali oz. je bil način spremljanja Statističnega urada RS in 

Visokošolske prijavno-informacijske službe različen od današnjega, zato je bila pogosto 

otežena primerjava vseh želenih spremenljivk. 

– Določenih novejših statističnih podatkov za leto 2010 ali 2011, npr. o številu rojenih 

2010, še ni bilo mogoče dobiti v času zaključka magistrske naloge (junij 2011). 



 

5 

 

– Višješolska prijavna služba spremlja število vpisanih mest in vpisanih v 1. letnike o 

načinu študija šele od leta 2001/2002 dalje. 

– Pred letom 1996/1997 ni moč ločiti vpisa v višje strokovne in visoke šole, saj so bile 

višje šole del visokošolskega sistema, po Zakonu o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju pa so bile v študijskem letu 1996/1997 ustanovljene prve višje strokovne 

šole. 
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2 EVROPSKI IN SLOVENSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR 

Evropsko visoko šolstvo je v zadnjih dvajsetih letih doživelo velike strukturne spremembe. 

Danes se sooča s številnimi izzivi: s povečevanjem dostopnosti visokega šolstva, porastom 

števila vključenih v visoko šolstvo, vključenostjo vedno bolj raznolike študentske populacije 

v visoko šolstvo, povečanjem finančnih potreb in pomanjkanjem javnih virov financiranja, 

nacionalno in mednarodno mobilnostjo, vprašanji o kakovosti VŠZ ipd. 

2.1 Izbrani vidiki evropskega visokošolskega prostora 

Evropski visokošolski sistem so zaznamovali različni dokumenti, ki so nastali pred uradnim 

pričetkom bolonjskega procesa in po njem. 

Na podlagi prepričanja, da se morajo  ljudje  in  države  bolj kot kdaj koli zavedati vloge,  ki  

jo bodo imele univerze v spreminjajoči se in vse bolj internacionalizirani družbi, je bila leta 

1988 v Bologni s strani 388 rektorjev podpisana Magna Charta Universitatum (MVZT b. l.) s 

ciljem poglobiti zgodovinske vrednote univerze ter razširiti odnose med univerzami v Evropi.   

V Magni Charti Universitatum (MVZT b. l.) so bila postavljena temeljna načela poslanstva 

univerz in to so: 

– univerza je lahko odprta do potreb sveta, pri poučevanju in raziskovanju mora biti 

moralno in intelektualno neodvisna od gospodarskih in političnih moči, 

– poučevanje je neločljivo od raziskovanja, saj mora študij slediti potrebam družbe ter 

novim znanstvenim spoznanjem, 

– svoboda raziskovanja, poučevanja in oblikovanja je temeljno načelo, zato morajo vlade in 

univerze vsaka v okviru svojih pristojnosti zagotoviti spoštovanje tega načela.  

Skoraj desetletje kasneje je bila leta 1997 v Lizboni podpisana Lizbonska konvencija, 

imenovana tudi Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij evropskih regij, ki je 

uredila podlage za skladnejše urejanje in pospeševanje medsebojnega priznavanja 

visokošolskih diplom med državami ter priznavanje kvalifikacij, ki omogočajo dostop do 

visokošolskega izobraževanja. Države so se s podpisom obvezale, da pri ocenjevanju 

kvalifikacij ne bo diskriminacij in da bodo zagotovile preglednost, koherentnost in 

zanesljivost postopkov ter meril za ocenjevanje. Konvencija je omogočala tudi priznavanje 

študijskih obdobij, ki jih posamezniki opravijo na tujih univerzah oz. samostojnih VŠZ v 

okviru mednarodnih mobilnosti. V Sloveniji so se, in se še vedno, visokošolske kvalifikacije 

priznavajo na podlagi Zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval. Zakon za 

nostrifikacijo visokošolskih diplom na podlagi 9. člena pooblašča univerze oz. visokošolske 

zavode. Ratifikacija Lizbonske konvencije je omogočila hitrejše in vsebinsko svobodnejše 

vodenje nostrifikacijskih postopkov ter enostavnejše pridobivanje potrebnih informacij o 

študiju v tujini (ZNTPS 1999). 

http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proces/MAGNA_CHARTA_UNIVERSITATUM_1988.doc
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/zakonodaja_VS/konv_prizn_ERegiji.pdf
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Leto kasneje, 1998, so ministri Nemčije, Francije, Italije in Velike Britanije v Parizu sprejeli 

Sorbonsko deklaracijo, katere cilji so bili harmonizacija evropskega visokošolskega sistema, 

avtonomija univerz, omogočanje enega semestra študija v tujini, primerljiv ECTS – European 

Credit Transfer System (v nadaljevanju kreditnih točk oz. KT) (MVZT 1998). 

Bolonjsko deklaracijo je junija 1999 podpisalo 29 evropskih ministrov za izobraževanje. 

Podpisnice, med njimi tudi Slovenija, so si zadale skupen cilj, do leta 2010 vzpostaviti odprt 

in konkurenčen evropski visokošolski prostor, ki bo evropskim študentom omogočal prosto 

gibanje in zaposljivost ter bo hkrati zanimiv za neevropske študente (MVZT 2009). 

Ministri s področja visokega šolstva držav podpisnic se po podpisu Bolonjske deklaracije 

sestajajo vsaki dve leti (Praga 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, London 2007, Leueven 2009), 

da ocenijo dosežen napredek v posameznih državah ter se dogovorijo o smereh nadaljnjega 

razvoja procesa in potrebnih ukrepih za uresničitev Bolonjske deklaracije. Na vsaki 

konferenci sprejmejo poseben komunike s predlogi za nadaljnji razvoj bolonjskega procesa. 

Od leta 1999 je v bolonjski proces pristopilo že devetinštirideset držav (EHEA 2010).  

Cilji bolonjskega procesa so (MVZT 2009): 

– sprejetje dvo oz. tristopenjskega sistema študija, 

– pospeševanje mobilnosti študentov, akademskega in administrativnega osebja,  

– vzpostavitev kreditnega sistema za vrednotenje študijskih obveznosti (KT),  

– priznavanje stopenj: sprejem sistema lahko prepoznavnih in primerljivih stopenj,  

– aktivna udeležba VŠZ, učiteljev in študentov v bolonjskem procesu in sodelovanje 

študentov pri upravljanju visokega šolstva,  

– pospeševanje evropske dimenzije v visokem šolstvu, 

– pospeševanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora, 

– zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, 

– vseživljenjsko učenje, 

– evropski visokošolski prostor in evropski raziskovalni prostor – dva stebra na znanju 

temeljne družbe.  

Mejniki in glavni dokumenti po sprejemu Bolonjske deklaracije, kot jih navaja MVZT (2009),  

so bili: 

– Leta 2000 sprejeta Lizbonska strategija s ciljem prilagoditve sistemov izobraževanja in 

usposabljanja zahtevam družbe znanja ter potrebam zaposlovanja. 

– Leta 2001 sprejet Praški komunike s ciljem razširitve ciljev Bolonjske deklaracije 

(vseživljenjsko učenje, vloga visokošolskih institucij in študentov ter privlačnost 

evropskega visokošolskega prostora).  

– V Barceloni leta 2002 sprejeta podpora trem strateškim ciljem (izboljšanje kakovosti, 

univerzalni dostop, odprtost v širše okolje) in akcijskemu načrtu za njihovo uresničitev. 

– Leta 2003 sprejet Berlinski komunike: dodatne akcije (povezanost evropskega 

visokošolskega in raziskovalnega prostora) ter prioritete (vzpostavitev nacionalnih 

http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proces/praski_komunike_slo.pdf
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sistemov kakovosti, uveljavitev dvostopenjskega študija, sprejem sistema primerljivih 

stopenj). 

– Leta 2005 sprejet Bergenski komunike: sprejetje splošnega ogrodja kvalifikacij 

evropskega visokošolskega prostora, ki ga sestavljajo tri študijske stopnje, generični 

deskriptorji za vsako študijsko stopnjo, ki temeljijo na učnih izidih in kompetencah, in 

obseg KT na prvi in drugi študijski stopnji ter standardov in smernic za zagotavljanje 

kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. 

– Leta 2007 sprejet Londonski komunike: vzpostavitev registra evropskih agencij za 

zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, sprejem strategije evropski visokošolski 

prostor v globalnem okolju. 

– Leta 2009 sprejet  Leuvenski komunike: pregled doseženega v bolonjskem procesu in 

načrt za novo desetletje. 

– Leta 2010 sprejeta Budimpeško-dunajska deklaracija, kjer so se ministri zavezali, da 

bodo okrepili napore za dokončanje reform, in potrdili, da je visoko šolstvo javna 

odgovornost ter poglavitno gonilo socialnega in ekonomskega razvoja ter inovativnosti v 

svetu. 

Leuvenski komunike iz leta 2009 poudarja, da čaka evropsko visoko šolstvo do leta 2020 

bistven prispevek pri uresničevanju Evrope znanja, predvsem zaradi soočanja z 

demografskimi spremembami starajočega se prebivalstva. Potrebno bo izkoristiti vse talente 

in zmožnosti državljanov, se posvetiti konceptu vseživljenjskega učenja in vse večji 

vključenosti generacij v visoko šolstvo. Poudarja se dostopnost za manj zastopane skupine; za 

vseživljenjsko učenje je bistveno, da se lahko kvalifikacije doseže po fleksibilnih učnih poteh, 

vključno z izrednim načinom študija in delovnimi izkušnjami. Udejanjanje politike 

vseživljenjskega učenja zahteva partnerstvo med VŠZ, študenti, delodajalci, javnimi 

ustanovami. Uspešne politike vseživljenjskega učenja bodo vključevale postopke za 

priznavanje prejšnjega učenja na podlagi učnih izidov ne glede na to, ali so bile znanje, 

veščine in kompetence pridobljene v okviru formalnih, neformalnih ali informativnih učnih 

poti (CEPS 2009). 

Eden od ciljev evropske visokošolske politike je torej povečanje vključenosti prebivalstva v 

visoko šolstvo, zato v nadaljevanju prikazujemo zanimiv pregled gibanja odstotka 

vključenosti v terciarno izobraževanje za evropske in še nekatere ostale države sveta med leti 

1995 in 2008.   

 

 

 

 

http://ceps.pef.uni-lj.si/050520bergencommunique-slo.pdf
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proces/London_komunike_slo.pdf
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proces/Leuven-komunike_SI.pdf
http://ceps.pef.uni-lj.si/knjiznica/doc/2010-03-12-Budapest-Wien-Communique-SLO.pdf
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Preglednica 1:  Razmerje med vsemi vpisanimi v terciarno izobraževanje, ne glede na 

starost, glede na velikost populacije  v starostnem obdobju  med 19–26 

let za leta 1995, 2000 in 2008 po državah 

Država 
Odstotek vključenosti Povečanje 

vključenosti v % 

(2008/1995) 1995 2000 2008 

Avstralija 70 72 77 7 

Avstrija 45 48 55 10 

Bosna in Hercegovina / / 37 / 

Bolgarija 36 44 51 15 

Češka 21 48 58 37 

Danska  45 81 78 33 

Finska 67 92 94 27 

Nemčija 44 / / / 

Grčija  37 90 91 54 

Madžarska  22 64 65 43 

Italija 41 64 67 26 

Japonska  40 55 58 18 

Latvija 23 75 69 46 

Litva 26 76 77 51 

Makedonija 19 30 40 21 

Malta 21 31 32 11 

Mehika 14 25 27 13 

Nizozemska 48 59 61 13 

Nova Zelandija 58 81 78 20 

Norveška 54 78 73 19 

Poljska 31 64 69 38 

Portugalska 37 56 60 23 

Rusija 43 72 77 34 

Slovaška 19 40 54 35 

Slovenija 30 79 87 57 

Švica 32 45 49 17 

Švedska 43 81 71 28 

Turčija 18 32 38 20 

Velika Britanija 48 59 57 9 

ZDA 77 82 83 6 

Vir: The World Bank 2011. 
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Iz preglednice 1 je razvidno, da je v opazovanem obdobju zaznati trend rasti vključenosti 

prebivalstva v terciarno izobraževanje. Največjo rast, preko 40 % so dosegle Slovenija         

(57 %), Litva, Latvija in Grčija. Najnižjo rast sicer izkazujejo ZDA, vendar so imele le-te v 

izhodiščnem letu opazovanja, leta 1995, že 77 % vključenost, kar je precej več kot povprečje 

držav EU v letu 2008, ki se giblje okoli 55 % po podatkih OECD  (OECD 2010, 48). 

Poleg dostopnosti pa so cilji visokošolske politike tudi kakovost in učinkovitost študija ter 

zaposljivost diplomantov. Koristi od izobraževanja ima tako posameznik kot gospodarstvo in 

družba. Pridobljena izobrazba vpliva na produktivnost posameznika ter na gospodarski razvoj, 

hkrati pa imajo diplomanti v povprečju višji dohodek kot posamezniki, ki zaključijo srednje 

šole. Prav tako je z višjo stopnjo izobrazbe pogojeno boljše zdravstveno stanje, manj 

kriminalitete in daljša pričakovana življenjska doba posameznika (Temple 2001, 63; 

Woessmann in Schultz 2006, 1, 3).  

Kakovost študija je pomembna z vidika gospodarske rasti, saj večja kot je, večji naj bi bil njen 

vpliv na gospodarsko rast države. Glede na to, da so javna sredstva za financiranje visokega 

šolstva omejena, jih je potrebno uporabiti čim bolj učinkovito. Večja kot je učinkovitost 

visokega šolstva, večje je število diplomantov, torej število prebivalcev z visokošolsko 

izobrazbo. Poleg notranjih ciljev
2
 visokošolske politike (dostopnost, kakovost in učinkovitost) 

je pomembno tudi, da je ponudba diplomantov na trgu dela usklajena s potrebami na ravni 

regije, države. Visokošolska politika mora te trende spremljati in prilagajati število vpisnih 

mest po posameznih študijskih področjih. Država lahko na te cilje vpliva tudi z različnimi 

načini financiranja in oblikami pomoči študentom (Čelebič 2008, 1).    

V letu 2010 je bila sprejeta tudi strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast z 

naslovom Evropa 2020, kjer se kažejo nadaljnji cilji za razvoj evropskega visokošolskega 

prostora. Evropska komisija predlaga članicam, da si naj za svoj nacionalni cilj postavijo, da 

bodo do leta 2020 povečale delež mladih med 30. in 34. letom, ki bodo zaključili terciarno 

izobraževanje iz 31 % na 40 % (Evropska komisija 2010, 12). V Sloveniji smo imeli v letu 

2005 25 % in v letu 2008 že 31 % omenjene populacije s to izobrazbo (Lesjak in Marjetič 

2011). V Evropi manj kot tretjino, medtem ko ZDA dosega 40 % populacije, Japonska 50 %. 

Poleg tega je cilj Evrope 2020 znižanje zgodnje opustitve šolanja iz sedanjega osipa 15 %  na 

10 % in hkrati dvig naložb znotraj EU v raziskovanje na 3 % BDP-ja iz sedanjih manj kot 2 % 

(Evropska komisija 2010, 12–13).  

Cilji, predstavljeni v Bolonjski deklaraciji in v vseh nadaljnjih letih, še niso doseženi. Prav je, 

da zavezanost k ciljem ostane tudi po letu 2010. Bolonjski proces je zagotovo prispeval k 

izgradnji skupnega evropskega visokošolskega prostora (EHEA 2010), vendar je bilo pogosto 

                                                           
2
 Poleg notranjih ciljev visokošolskega izobraževanja poznamo tudi zunanje cilje, ki se kažejo v 

učinkih na trgu dela, to je zaposljivosti diplomantov, višini osebnega dohodka, kariernem razvoju 

posameznika … (Rumberger 1992). 
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v slovenskem, tudi evropskem visokošolskem prostoru, slišati kritike, da je bila reforma 

namesto vsebinsko izvedena bolj kot tehničnih proces.  

Državni proračuni v Evropi so še vedno glavni vir financiranja visokega šolstva. V letu 2006 

je v 33 evropskih visokošolskih sistemih predstavljal javni izdatek za visoko šolstvo 1,13 % 

BDP, zasebni izdatek pa 0,2 % (CHEPS 2010). V Sloveniji je bila leta 2008 višina javnih 

izdatkov za terciarno izobraževanje enaka 1,2 % BDP (SURS 2011l). Javna sredstva ne 

zadostujejo več za zadovoljevanje potreb rastočih in razvijajočih se izobraževalnih trgov, zato 

se vse pogosteje pojavlja privatizacija, ki ne pomeni le povečevanja prisotnosti zasebnih VŠZ, 

ampak je prisotna tudi v javnem sektorju, kjer se VŠZ spodbuja oz. se od njih pričakuje, da 

postanejo manj odvisni od javnih virov in da povečajo delež zasebnih virov v svojih 

prihodkih. To lahko dosežejo s svetovanjem, sodelovanjem z gospodarstvom, oddajanjem 

lastnine v najem, prodajo različnih vrst intelektualne lastnine, razvojem, razvojem 

vseživljenjskega učenja ... Menimo, da je privabljanje zasebnih virov v javno visoko šolstvo 

nujno, če bomo želeli slediti ciljem Evrope 2020. 

2.2 Slovenski visokošolski prostor 

Politične, ekonomske, kulturne in globalne spremembe v devetdesetih letih so za visoko 

šolstvo v Evropi in v Sloveniji čas velikih sprememb. Prvi Zakon o visokem šolstvu je bil v 

Sloveniji sprejet leta 1993 in ureja statusna vprašanja VŠZ, pogoje za opravljanje 

visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega 

financiranja. Omenjeni zakon je omogočil ustanavljanje samostojnih oz. zasebnih VŠZ (ZViS 

1993). Od študijskega leta 1995/1996 so na podlagi zakonske določbe o koncesiji tudi 

samostojnim VŠZ, ki jih ni ustanovila Republika Slovenija, zagotovljena proračunska 

sredstva (NPVŠ 2002). V zakonu je namreč kot temeljna pravica zapisana pravica do izbire 

študija pod enakimi pogoji. Prva koncesija je bila podeljena Visoki šoli za hotelirstvo in 

turizem 1995/1996, naslednja z letom 1997/1998 Visoki šoli za management (Marjetič in 

Dobnikar 2010). 

Tako se je po letu 1995 postopoma okrepila visokošolska dejavnost na Primorskem, poleg 

obstoječih univerzitetnih središč Ljubljane in Maribora. Zakon in spremembe na področju 

visokega šolstva so omogočile premik k povečanemu vpisu v visokošolske študijske 

programe, kjer se je vpis od druge polovice devetdesetih let opazno povečal. V letih 1995 in 

1996 so bili na podlagi zakona preoblikovani in/ali na novo sprejeti dodiplomski in 

podiplomski študijski programi. Nekdanji višješolski programi so bili opuščeni, poleg 

univerzitetnih študijskih programov so bili uvedeni še triletni visokošolski strokovni programi 

(NPVŠ 2002). Leta 1996 je bil sprejet Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI 

1996), ki je urejal izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javno veljavne poklicne ter 

strokovne izobrazbe na ravni nižjega, srednjega in višjega izobraževanja. Z novimi višjimi 

strokovnimi šolami, ki so bile institucionalno ločene od visokega šolstva, so nastale razširjene 
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možnosti za študij na terciarni ravni tudi v drugih regionalnih središčih. S pojmom terciarno 

izobraževanje ponazarjamo izobraževanje po srednji šoli, ki vključuje višje strokovne šole in 

visokošolsko izobraževanje. Omenjeni zakon je nadomestil  Zakon  o višjem strokovnem  

izobraževanju, ki je bil sprejet leta 2004 (ZVSI 2004). 

Slovenija je postala ena izmed podpisnic t. i. Bolonjske deklaracije, s katero so se začrtale 

poti in smernice razvoja evropskega visokega šolstva do leta 2010. Eden prvih pomembnejših 

dokumentov na področju visokega šolstva je leta 2002 sprejet Nacionalni program visokega 

šolstva RS (NPVŠ), katerega temeljna cilja sta bila razvoj visokega šolstva in omogočanje 

čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev kakovostne visokošolske izobrazbe. Cilji so bili 

usmerjeni zlasti v povečanje vključenosti zaposlenega prebivalstva in mladih generacij v 

terciarno izobraževanje. Delež mlade generacije v terciarnem izobraževanju naj bi dosegel 

razmerje okoli 35 študentov na 1000 prebivalcev, vpis v različne oblike terciarnega 

izobraževanja pa 50 % vsakokratne vpisujoče se generacije. Nekateri ukrepi za uresničitev so 

bili povečanje števila vpisnih mest v celotnem visokošolskem izobraževanju, postopno 

odpravljanje omejitve vpisa pri večini študijskih programov ter onemogočanje uvedbe šolnin 

za redni študij na dodiplomskih študijskih programih. Predpostavljalo se je tudi postopno 

sofinanciranje izrednega študija in posodobitev štipendiranja, študentskega standarda in 

zmogljivosti študentskih domov. Nacionalni program je bil med prvimi dokumenti, ki je 

poudarjal pomen decentralizacije in regionalizacije visokega šolstva. V skladu s tem je bilo 

izraženo prizadevanje za razvoj samostojnih VŠZ in izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti 

dodiplomskega in podiplomskega študija. Skladno z Bolonjsko deklaracijo se je spodbujalo 

mednarodno sodelovanje pri nastajanju evropskega visokošolskega prostora. 

Na osnovi smernic Bolonjske deklaracije je bil leta 2004 sprejet Zakon o visokem šolstvu 

(ZViS 2004), s čimer je slovensko visoko šolstvo vstopilo v proces oblikovanja evropskega 

visokošolskega prostora. Ohranjena je bila binarnost na  1. dodiplomski stopnji (univerzitetni 

in visokošolski strokovni študijski program), uvedena 2. podiplomska stopnja (magistrski 

študijski program in enoviti magistrski programi) in 3. podiplomska stopnja, kjer študentje 

opravljajo doktorat znanosti. Sistem je bil postavljen tako, da diplome po 1. stopnji 

omogočajo dostop do študijskih programov 2. stopnje, diplome po 2. stopnji pa do študijskih 

programov doktorskega študija.   

V nadaljevanju je prikazana shema terciarnega izobraževanja po uvedbi bolonjske reforme. 
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Slika 1: Shema terciarnega izobraževanja v RS 

Vir: Univerza na Primorskem 2011. 

Na sliki 1 je vidna binarnost 1. stopnje, ki omogoča, da lahko nekdo študira na univerzitetnih 

ali na visokošolskih strokovnih študijskih programih v obsegu 180 do 240 KT znotraj 1. 

bolonjske stopnje. To je ena od značilnost Slovenije po prehodu na bolonjski sistem. Po 

zaključku 1. stopnje je omogočeno nadaljevanje študija na 2. stopnji v okviru enoletnih (60 

KT) ali dvoletnih (120 KT) študijskih programov. Ob zaključku 2. stopnje diplomant zbere 

300 KT. Doktorat znanosti na 3. stopnji obsega 180 KT. Poudarjena je zaposljivost po 

dokončanju vsake izmed stopenj študija oz. enostavna prehodnost oz. napredovanje med 

posameznimi vrstami in stopnjami študija kot tudi koncept vseživljenjskega učenja, ki je po 

sistemu zbiranja KT za posamezne obveznosti bila novost bolonjske reforme.      

V skladu z 38. členom Zakona o visokem šolstvu (2004) se lahko na visokošolski študij 1. 

stopnje vpiše, kdor je opravil maturo. Na univerzitetne študijske programe na posameznem 

strokovnem področju se lahko vpišejo dijaki, ki so srednjo šolo zaključili s splošno maturo, 

nekateri študijski programi pa omogočajo tudi, da se vpišejo tisti, ki so opravil poklicno 

maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega 

strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature. V tretjo skupino kandidatov, ki 

izpolnjujejo pogoje za vpis na univerzitetne študijske programe 1. stopnje uvrščamo tiste, ko 

so pred 1. 6. 1995 zaključili katerikoli štiriletni srednješolski program.  
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V študij po visokošolskih strokovnih študijskih programih se lahko vpišejo kandidati, ki so 

opravili poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje 

strokovne izobrazbe, določenem s študijskim programom in seveda kandidati s splošno 

maturo (38. člen ZViS 2004).  

S študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti 

oziroma psihofizične sposobnosti (38. člen ZViS 2004). 

Leta 2006 sprejet Zakon o visokem šolstvu (ZViS 2006) je na novo opredelil vlogo Sveta RS 

za visoko šolstvo kot posvetovalnega, akreditacijskega, evalvacijskega in habilitacijskega 

organa Republike Slovenije, ki je pri opravljanju svojih nalog in odločanju samostojen. Prav 

tako sta omenjeni zakon in Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema 

izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju KLASIUS uredba, 2006) omogočila 

uveljavitev sistema lahko prepoznavnih stopenj in ravni, ki so prikazane v nadaljevanju. 

 Preglednica 2:  Ravni in stopnje izobrazbe v RS 

Vir: Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 2006. 

Pogled na preglednico 2 nam pokaže, kam se umeščajo stari študijski programi (pred ZViS 

2004) in novi oz. bolonjski študijski programi. Ravni izobrazbe se uporabljajo z vidika 

dosežene izobrazbe, stopnje izobrazbe pa so opredeljene v sistematizaciji delovnih mest in so 

orodje delodajalcev za zaposlovanje. Vidimo, da so stari univerzitetni študijski programi 

(ZViS 1999) in bolonjska 2. stopnja izenačeni glede dosežene ravni kot glede stopnje. 

Raven Podraven Vrsta izobrazbe Stopnja 

6. raven  podraven 6/1 Višja strokovna (poklicna) 

Višješolska (pred 1994)                     

VI/1 

VI/1  

podraven 6/2 Specializacija po višješolski                    

VS (ZViS 1999)  

1. stopnja (VS in UN; ZViS 2004) 

VI/2  

VII/1 

VII/1 

7. raven Specializacija po VS (ZViS 1999) 

UNI (ZViS 1999) 

2. stopnja (strokovni magisterij; ZViS 2004) 

VII/1 

VII/1  

VII/1 

8. raven podraven 8/1 Specializacija po UNI (ZViS 1999)                    

Magisterij znanosti (ZViS 1999) 

VII/2   

VII/2  

podraven 8/2 Doktorat znanosti (ZViS 1999)                        

3. stopnja (ZViS 2004) 

VIII 

VIII  
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Medtem ko je nekdo, ki je zaključil star visokošolski program (ZViS 1999) pridobil 6. raven 

in če se odloči za nadaljevanje študija na  2. stopnji pridobi višjo, 7. raven izobrazbe.  

V študijskem letu 2008/2009 je bil zadnjič možen vpis v prve letnike starih študijskih 

programov. Še pred tem in vzporedno so se že začeli izvajati novi študijski programi, sprejeti 

v skladu z načeli Bolonjske deklaracije oz. Zakona o visokem šolstvu (2004). 

Državni zbor je nato sprejel Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva za obdobje 

2007–2010 (ReNPVŠ 2007), ki je imela naslednje cilje:  

– zagotoviti 60 % vpis mladih (med 19. in 26. letom) v terciarno izobraževanje,  

– povečati delež prebivalstva (starega 15 let ali več) z visokošolsko izobrazbo na 25 % ter 

doseči razmerje vsaj 75 % diplomantov glede na prvi vpis študentov v 1. letnik, 

– povečati število VŠZ in regionalizacijo,  

– povečati sredstva za visoko šolstvo in letno zagotavljati najmanj 1,4 % BDP,  

– sprostiti izvolitvene postopke ter tako povečati pretok strokovnjakov med visokošolskimi 

in raziskovalnimi zavodi ter gospodarstvom,  

– spodbujati internacionalizacijo.  

Zaradi izredno hitrega naraščanja števila študentov v prvih letnikih terciarnega izobraževanja 

smo že leta 2003 presegli 60 % vpis vsakoletne generacije (ReNPVŠ 2007).  

Novela Zakona o visokem šolstvu iz leta 2009 je ustvarila podlago za ustanovitev Nacionalne 

agencije za kakovost visokega šolstva (v nadaljevanju NAKVIS). Vlada RS je leta 2009 

sprejela sklep o ustanovitvi le-te. Namen NAKVIS-a je izvajanje neodvisnih zunanjih 

evalvacij VŠZ, nadzor izvajanja študijskih programov ter na podlagi tega sprejemati odločitve 

o akreditacijah ter ponovnih akreditacijah. Temeljna cilja agencije sta sodelovanje z 

mednarodnimi institucijami in/ali organi za zagotavljanje kakovosti ter skrb za skladnost 

delovanja agencije z evropskimi smernicami in mednarodnimi načeli na področju 

zagotavljanja kakovost (NAKVIS b. l.). 

Maja 2011 je Vlada RS sprejela Nacionalni program visokega šolstva 2011–2020 

(ReNPVŠ11–20), ki je nastal na osnovi naslednjih dejstev: 

– hitrega naraščanja števila študentov od nastanka slovenske države, z izjemo zadnjih treh 

let, ko je že viden upad generacij, 

– upada slovenskega prebivalstva do 2060,  

– leta 2020 bo število 19-letnikov, ki predstavljajo ključen vpisni potencial, 20 % nižje kot 

2010, 

– v visoko šolstvo so vključeni predvsem mladi, 

– v primerjavi z ostalimi evropskimi državami imamo velik delež študentov, ki nikoli ne 

zaključijo študija, 

– nizkega števila doktorjev/prebivalca, 

– nizke stopnje izobrazbe v primerjavi z EU, 
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– majhne mednarodne mobilnosti visokošolskih učiteljev in študentov,  

– porasta števila VŠZ, študijskih programov, ki ne kažejo velike raznolikosti; njihov razvoj 

ni strateško in sistemsko vpet v koncept visokega šolstva v Sloveniji, 

– zaostajanja pri izdatkih za visoko šolstvo in znanstveno raziskovanje, 

– visokega deleža javnih sredstev za socialne transfere študentov v primerjavi z ostalimi 

državami, 

– nizke učinkovitosti študija (visok osip), 

– zaostajanja na področjih, ki so povezana z visokim šolstvom: patenti, inovacije. 

Državnem financiranju visokošolskega izobraževanja, ki pretežno velja tudi za Sloveniji, se 

očita neučinkovitost, ki se kaže v relativno dolgem času študija oz. visoki stopnji ponavljanja 

oz. osipa (Brunello in Winter-Ebmer 2002). Prav tako se v slovenskem visokošolskem 

prostoru že čuti posledice negativnih demografskih trendov, ki svoje posledice kažejo pri 

vpisu v visoko šolstvo.  Glavni cilji NPVŠ 2011–2020 so (ReNPVŠ11–20): 

– uvedba institucionalne binarnosti (delitev na univerze, ki bodo izvajale univerzitetne 

študijske programe in vključenost študentov v raziskovalno delo ter politehnike, kjer se 

bodo izvajali visokošolski strokovni programi, ki bodo zagotavljali strokovne 

kompetence diplomantov v tesni povezavi z gospodarstvom in regijo), 

– programska binarnost na 2. stopnji, 

– posodobitev sistema izvolitev v nazive, 

– enotna struktura študija po modelu 180 KT + 120 KT + 180 KT do 240 KT, 

– nova opredelitev načina izvajanja izrednega študija (ob zmanjšani obremenitvi študentov 

bo letnik obsegal le 30–45 KT, t. i. »delni študij« za tiste, ki iz različnih razlogov ne 

morejo opraviti študija v polni obremenitvi), 

– izboljšanje sodelovanja VŠZ z gospodarstvom in negospodarstvom, 

– povečanje skupnih sredstev za visokošolsko dejavnost in znanstveno-raziskovalno delo, 

– vzpostavitev sistema financiranja, ki bo spodbujal razvoj in elemente kakovosti ter 

sodelovanje  z okoljem, 

– NAKVIS bo do leta 2014 član European Quality Assurance Register for Higher 

Education (v nadaljevanju EQAR) in European Network fot Quality Assurance in Higher 

Educaton (v nadaljevanju ENQA), 

– boljša opredelitev študija na daljavo, 

– postopna ukinitev programskih akreditacij in prehod na institucionalno akreditacijo, 

– povečanje mobilnosti slovenskih diplomantov na 20 % do leta 2020 in tujih študentov na 

naših visokošolskih institucijah na 10 %, 

– povečanje deleža tujih učiteljev, 

– povečanje deleža prebivalstva med 30–34 letom s terciarno izobrazbo do leta 2020 na    

45 %, 

– do leta 2020 bo več kot 20 % vseh študentov v terciarnem izobraževanju starejših od 29 

let, 
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– doseganje 75 % vključenost generacije 19–24 letnikov v terciarno izobraževanje do leta 

2020. 

Iz zapisanega je razvidno, da je slovenska država sledila trendom razvoja evropskega 

visokega šolstva; na določenih področjih je ubrala drugačno pot, npr. ohranila binarnost 1. 

stopnje. Po dobrem desetletju po bolonji je včasih prisoten občutek, da se pravo delo na 

področju spreminjanja sistema visokega šolstva v Sloveniji šele začenja oz. da je bila 

bolonjska reforma začetek. Kritiki pravijo, med je najbolj pogost nekdanji rektor dr. Jože 

Mencinger (Kocbek 2009), da je bilo premalo pozornosti posvečeno dejanski vsebinski 

prenovi študijskih programov, učnih tehnik in izidov. Pojavlja se dvom o zaposljivosti 

diplomantov 1. stopnje in navideznem zmanjševanju brezposelnosti zaradi množičnega 

nadaljevanja študija na 2. stopnji. Obenem je v Sloveniji prišlo do nejasnosti glede nazivov in 

ravni izobrazbe ter posledično vprašljive vrednosti diplom. Zavod za zaposlovanje RS 

uporablja drugačno klasifikacijo izobrazbe kot MVZT, zato prihaja do zmede oz. 

neustreznega vrednotenja diplom tudi s strani delodajalcev. 

Od 80. let dalje, intenzivno po letu 1996, je opazno, da je vlada s povečevanjem števila 

vpisnih mest spodbujala vpis v visoko šolstvo in si čim večjo vključenost generacij v visoko 

šolstvo zadala kot cilj tudi v nekaterih nacionalnih dokumentih, NPVŠ 2002–2007. NPVŠ 

2011–2020 resno opredeljuje demografske spremembe in njihov negativni vpliv na vpis v 

visoko šolstvo, zato za cilje postavlja: izboljšanje ponudbe vseživljenjskega učenja s 

posodobitvijo postopkov za akreditacijo študijskih programov za pridobitev izobrazbe in 

izpopolnjevanje, spodbujanje fleksibilnih učnih poti in omogočanje javnosti dostop do 

informacij, kdo so ponudniki vseživljenjskega izobraževanja.  

VŠZ se od leta 2007/2008 soočajo z upadom generacije 19-letnikov, zato bo potreben njihov 

razvoj v smeri fleksibilnosti tako na področju organiziranosti institucij, izvedbe študija in 

raznolikosti ponudbe (VPIS UL 2010).  

2.2.1  Visokošolski zavodi in študijska področja v Sloveniji 

V slovenskem visokošolskem prostoru obstajajo tri javne univerze – Univerza v Ljubljani, 

Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem – dve zasebni univerzi – Univerza v Novi 

Gorici in mednarodna Evro-sredozemska univerza – en javni samostojni VŠZ – Fakulteta za 

informacijske študije – in 31 zasebnih samostojnih VŠZ (stanje 4. 4. 2011) (MVZT 2011b). 

Koncesijo za izvajanje rednega študija določenih študijskih programov 1. in 2. stopnje ima 

Univerza v Novi Gorici in 12 samostojnih VŠZ (Marjetič in Dobnikar 2010, 111). 

Iz leta v leto se povečuje število VŠZ, kar povečuje raznolikost ponudbe in konkurenco med 

VŠZ. Univerza v Ljubljani ima 26 članic, Univerza v Mariboru 18 članic, Univerza na 

Primorskem 9, Univerza v Novi Gorici 6 članic in EMUNI univerza 1 članico. Skupno z 31 

samostojnimi visokošolskimi zavodi je torej število VŠZ 91 (Marjetič in Dobnikar 2010, 58).  
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V nadaljevanju je prikazana rast števila VŠZ do 4. 4. 2011. 

 

Slika 2: Rast števila VŠZ od študijskega leta 2002/2003 do 2010/2011 

Vir: Marjetič in Dobnikar 2010, 93; MVZT 2011b.  

Slika 2 prikazuje, da se je število VŠZ v obdobju 2002/2003 do 2010/2011 povečalo za 43, 

kar pomeni, da se je več kot podvojilo. Regionalna pokritost VŠZ v obdobju od 2002/2003 

dalje pokaže, da je največ VŠZ nastalo na Goriškem, predvsem zaradi ustanovitve 

samostojnih VŠZ, najmanj pa v osrednji Sloveniji in Zasavju (Marjetič in Dobnikar 2010, 92).   

Število vseh študentov v regijah je odvisno od mreže VŠZ. Kar 64 % študentov študira v 

osrednji Sloveniji, 19 % v Podravju in 6 % v Obalno-kraški regiji. Opazimo, da največ 

študentov študira v krajih, kjer imajo sedeže javne univerze. Zanimivo je, da je v omenjenih 

regijah število študentov, ki študirajo v regiji, večje od števila študentov s stalnim 

prebivališčem v regiji, kar ne velja za območja, kjer prevladujejo samostojni VŠZ s koncesijo. 

Zanje je značilno, da jih obiskujejo študentje iz statistične regije sedeža VŠZ (Marjetič in 

Dobnikar 2010, 110–111).   

Študijske programe zaradi lažje preglednosti uvrščamo v skladu z mednarodno klasifikacijo 

študijskih programov ISCED 97 v 8 področij in 22 podpodročij. V nadaljevanju navajamo 

omenjena področja in odstotek števila študentov v študijskem letu 2009/2010. 
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Preglednica 3: ISCED študijska področja in vanje vpisani študenti v odstotkih v 

študijskem letu 2009/2010 

ISCED področje %  vpisanih 
% študentov 

izrednega študija 

(1) Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 9,0 17,1 

(2) Umetnost in humanistika 9,0 13,2 

(3) Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 36,5 43,2 

(4) Naravoslovje, matematika in računalništvo 6,3 17,4 

(5) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 18,2 19,8 

(6) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 2,9 9,3 

(7) Zdravstvo in sociala 10,5 24,4 

(8) Storitve 7,6 43,8 

Skupaj 100  

Vir: MVZT 2010a, 59, 88. 

Največji interes ostaja za študijske programe s področja družbenih, poslovnih, upravnih in 

pravnih ved, vendar je ta odstotek najnižji od leta 1998/1999. Sledi področje tehnike, 

proizvodnih tehnologij in gradbeništva, kar je največ v opazovanem obdobju. To je 

spodbudno, saj je bilo očitno spodbujanje vpisa s strani države v te študijske programe 

učinkovito, prav tako pa moramo razloge za večji interes iskati v pojavu novih študijskih 

programov na tem področju (Komljenovič in Marjetič 2010, 59).  

Glede na način študija je največ študentov, ki študirajo izredno, v študijskem letu 2009/2010 

na področju storitev, in sicer 43,8 % študentov, sledi jim področje družbenih, poslovnih, 

upravnih in pravnih ved, kjer je 43,2 % študentov. Na ISCED področju (6) kmetijstvo, 

gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo je delež študentov, ki študirajo redno, največji, 90,7 % 

(Komljenovič in Marjetič 2010, 88). 

Pregled podatkov o številu vpisanih dodiplomskih študentih v visoko šolstvo (redno in 

izredno) od leta 1990/1991 do 2010/2011 pokaže, da se je vključenost povečala skoraj 

trikratno. V izhodiščnem letu je bilo vpisanih 33.565 študentov, vrhunec je bil dosežen v letu 

2004/2005, in sicer 91.229 vpisanih, od tega 67.305 redno. Po tem letu je viden letni upad. V 

letu 2010/2011 je bilo v dodiplomske programe vpisanih 71.152 študentov, od tega 60.681 

redno. S študijskim letom 1997/1998 se je k skupnemu številu študentov prištevalo tudi 

absolvente s statusom študenta (SURS 2010b; SURS 2010e; MVZT 2010a). 
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Slika 3: Število vpisanih dodiplomskih študentov v visokem šolstvu od leta 1990/1991 do 

2010/2011 

Vir: SURS 2004a; SURS 2009a; Kozmelj 2011. 

V slovenskem visokošolskem prostoru je v zadnjih desetletjih prišlo do strme rasti števila 

vpisanih študentov. Razloge za porast je zagotovo iskati v povečanju števila vpisnih mest za 

redni študij, večji dostopnosti visokega šolstva zaradi večjega števila VŠZ, saj je v slabih 

desetih letih število VŠZ porastlo z 48 na 91, tudi zaradi boljše regionalne pokritosti, 

ozaveščanja ljudi o pomembnosti izobrazbe, večjih potreb trga dela po izobražencih glede na 

80. leta, odločanja za nadaljevanje študija, da bi premostili morebitno brezposelnost po 

diplomi ipd. Vzporedno s tem smo začeli zaznavati trende padanja števila vpisanih, kar 

pripisujemo padanju števila rodnosti od 90. let dalje, saj se zavoljo tega znižuje število 

kandidatov za študij in uvedbi bolonjskih študijskih programov. Kot smo omenili v uvodu, 

zdaj dodiplomski študijski programi trajajo večinoma tri leta, pred uvedbo bolonjske reforme 

štiri leta, pomeni, da se je zaradi spremembe strukture študija določeno število vpisanih iz 

dodiplomskega študija preneslo na podiplomske študijske programe. 

2.2.2 Financiranje visokošolskega študija in življenjske razmere študentov 

Evropski in tudi slovenski visokošolski sistemi postajajo vse bolj liberalizirani, tržno 

usmerjeni, mednarodni in deregulirani. Posledica je vse večja finančna neodvisnost VŠZ, 

vendar je zaradi nedavne recesije na dan prišlo precej pomanjkljivosti financiranja VŠZ in 

nacionalnih politik (Lesjak in Marjetič 2011). 

 

 



 

21 

 

V Evropi so državni proračuni še vedno glavni vir financiranja visokega šolstva. V letu 2006 

je v 33 evropskih visokošolskih sistemih predstavljal javni izdatek za visoko šolstvo 1,13 % 

BDP-ja, zasebni izdatek pa 0,2 % (CHEPS 2010). V nadaljevanju prikazujemo sliko 4, ki 

kaže strukturo javnih izdatkov v državah Evrope in ZDA ter Japonske, skupno za 31 držav. 
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Opomba: ISCED 0: predšolska vzgoja, ISCED 1: osnovnošolsko, ISCED 2-4: srednješolsko, ISCED 

5-6: TI 

Slika 4: Struktura javnih izdatkov za izobraževanje v letu 2007 

Vir: Lesjak in Marjetič 2010, 4. 

Če primerjamo z deležem vseh javnih sredstev za izobraževanje, v Sloveniji največ namenimo 

za osnovnošolsko izobraževanje (43,5 %) in najmanj za srednješolsko (22 %), kar je ravno 

nasprotno od povprečja EU. Za terciarno izobraževanje namenimo 23 % javnih izdatkov za 

izobraževanje, kar je malo več od povprečja EU.  

Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji so v letu 2008 znašali 1,938 mio EUR oz. 

5,19 % BDP, od tega je bilo 1,21 % BDP javnih izdatkov namenjenih za terciarno 

izobraževanje oz. 451 milijona EUR, od tega kar 105 milijonov evrov za štipendije in druge 

pomoči šolajočim (SURS 2011b). 

Javna vlaganja v terciarno izobraževanje zajemajo sredstva za izobraževalne institucije in 

finančne pomoči študentom. Na sliki 5 so prikazani javni izdatki za finančne pomoči 

študentom v deležu celotnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v letu 2007.  
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Slika 5: Javni izdatki za finančne pomoč študentom v deležu celotnih javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje za leto 2007 v % 

Vir: Lesjak in Marjetič 2010, 4. 

Vidimo, da  je Slovenija namenila v primerjavi z drugimi državami za pomoči študentom cca 

23 % javnih sredstev v deležu celotnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v letu 2007, 

kar je nad povprečjem EU, kjer ta odstotek znašal okoli 18 %.   

Slika 6 v nadaljevanju prikazuje delež javnih izdatkov, ki jih država nameni institucijam 

terciarnega izobraževanja.  
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Slika 6: Javni izdatki za izobraževalne institucije terciarnega izobraževanja v EUR na 

študenta v PKM
3
 za leto 2007 

Vir: Lesjak in Marjetič 2010, 4. 

                                                           
3
 PKM – Pariteta kupne moči je faktor za preračun bruto domačega proizvoda v nacionalni valuti. 
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Iz slike 6 vidimo, da je Slovenija po sredstvih, ki jih namenja terciarnim institucijam, pod 

povprečjem EU, saj je v letu 2007 le-to za 41 % manjše od povprečja 15 držav evrskega 

območja in znaša 6.000 evrov/študenta letno izraženo v pariteti kupne moči.  

Zakon o visokem šolstvu (2006) v 72. členu določa, da lahko VŠZ pridobivajo sredstva iz 

proračuna Republike Slovenije, šolnin in drugih prispevkov za študij, plačil za storitve, 

dotacij, dediščin in daril ter iz drugih virov. Sredstva morajo porabiti v skladu z namenom, za 

katerega so bila pridobljena. 

Država financira na javnih VŠZ in na samostojnih VŠZ s koncesijo (MVZT 2011c):  

– redni dodiplomski študij (študijski programi 1. stopnje in študijski programi za pridobitev 

visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004) in  

– redni študij po študijskih programih 2. stopnje, pri čemer se sredstva VŠZ dodelijo 

za študente, ki še nimajo pridobljene izobrazbe, ki ustreza najmanj 2. stopnji. 

Pri opredeljevanju pojmov v mednarodnem okviru povzemamo po Tunning projektu, kjer je 

redni študij opredeljen kot študij, kjer študent opravi 1500–1800 ur dela oz. 60 KT letno; 

izredni študij je študij, kjer študent v študijskem letu opravi manjši del študijskega programa, 

predvidenega za eno študijsko leto, praviloma pa ne več kot 45 KT (Gonzales in Wagenaar 

2008, 82).  

V Sloveniji ni razlike med rednim in izrednim načinom študija, ki bi bil povezan z obsegom 

KT. Opredelitev redni oz. izredni študij je v Sloveniji razumljena v povezavi s financiranjem. 

Za študenta na rednem študiju 1. in 2. stopnje študija velja, da ni šolnine oz. je študij 

financiran s strani države, kar velja za vse javne in koncesionirane VŠZ v Sloveniji. Študenti, 

ki so vpisani na izredni način, plačujejo šolnino (ZViS 2009).   

Redno lahko študirajo tudi zaposleni študentje tako na 1. in 2. stopnji študija. Javni VŠZ in 

VŠZ s koncesijo dobijo večino sredstev iz javnih virov, kar pomeni, da jih financira država in 

je redni študij na omenjenih VŠZ za študente brezplačen. V študijskem letu 2010/2011 so 

imele koncesijo za določene študijske programe ena zasebna univerza in 12 zasebnih VŠZ 

(MVZT 2011c). V letu 2010 se je za koncesije namenilo 4,1 % vseh javnih sredstev za 

študijsko dejavnost. V številu financiranih študentov so koncesije predstavljale 4,3 % 

dodiplomskih in za enkrat kar 21 % študentov magistrskega študija (2. stopnja).  

V preteklih letih je na članicah univerz s področja poslovnih ved na izredni način študiralo 

veliko študentov, zato so imele poleg javnih virov tudi precej sredstev preko tržne dejavnosti 

(v 2009/2010 je 43,2 % vseh študentov ISCED področja študiralo na izredni način) 

(Komljenovič in Marjetič 2010). Zasebni nekoncesionirani VŠZ večino sredstev pridobijo s 

šolninami, izvajajo pa tako redni kot izredni način študija. Izredni študij je bil prvotno 

namenjen zaposlenim študentom, saj je bila izvedba večinoma prilagojena oz. izvedena v 

skrčenem obsegu kontaktnih ur. V preteklih letih so se vanj vpisovali tisti, ki se jim po 
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končani srednji šoli zaradi premajhnega števila točk ni uspelo vpisati na želeni redni študij. 

Visokošolske ustanove so zainteresirane za čim večji vpis na izredni študij, saj študentje s 

plačilom šolnine prispevajo k boljšemu materialnemu položaju fakultet (Trunk Širca 2010). 

VŠZ lahko poleg študijskih programov, ki zagotavljajo formalno izobrazbo, izvajajo tudi 

študijske programe za izpopolnjevanje kot del vseživljenjskega učenja in druge oblike 

neformalnega izobraževanja, ki niso financirane s strani države, predstavljajo pa dodaten vir 

prihodkov (Trunk Širca 2010, 92). 

Financiranje visokega šolskega izobraževanja v Sloveniji obsega financiranje VŠZ in 

finančno pomoč študentom. Študentje, ki niso zaposleni ali prijavljeni na Zavodu za 

zaposlovanje kot aktivni iskalci zaposlitve, ne glede na to ali študirajo redno ali izredno, 

imajo do 26. leta obvezno zdravstveno zavarovanje preko svojih staršev oz. prejemajo otroški 

dodatek.
4
 Med ostale transferje, katerih namen je premostiti socialno-ekonomske razlike med 

posamezniki in tako povečati dostopnost študija, sodijo še državne štipendije ter subvencije za 

prehrano, bivanje v študentskih domovih in pri zasebnikih ter prevoz (Trunk Širca 2010, 91). 

Država subvencionira bivanje študentov v javnih in zasebnih zavodih in drugih pravnih 

osebah, ki so registrirani za dejavnost študentskih domov, prek njih pa tudi pri zasebnikih … 

Upošteva se uspešnost študentov, njihov materialni, socialni, zdravstveni položaj ter 

oddaljenost od kraja bivanja (73. b člen ZViS 2009). Prav tako lahko študentje kandidirajo 

tudi za Zoisove štipendije za nadarjene in kadrovske štipendije. 

V primerjavi s tujino se Slovenija uvršča med države brez šolnin, vendar to velja le za redni 

dodiplomski študij in redni študij na 2. stopnji, če diplomant pridobi višjo raven izobrazbe. 

Študentje, ki študirajo redno, se vpišejo na vpisna mesta, ki jih financira država in so zato 

zanje brezplačna, medtem ko študentje, ki študirajo izredno, plačujejo šolnino. 

Nezadostnost javnih sredstev je eden izmed ključnih omejitvenih dejavnikov razvoja visokega 

šolstva, zato Organisation for Economic Co-operation an Development (v nadaljevanju 

OECD), European University Association (v nadaljevanju EUA), United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (v nadaljevanju UNESCO) spodbujajo različne vire 

financiranja VŠZ; predvsem se poudarjajo zasebni viri financiranja, kot so sodelovanje z 

gospodarstvom, inkubatorji, spin-offi, patenti, licence (Trunk Širca 2010, 91). 

Ob pričetku uvajanja bolonjskega procesa leta 2004 je Slovenija prešla na kosovno 

financiranje (lump-sum) in v določeni meri tudi na financiranje vložka (število študentov) in 

rezultatov (število diplomantov) (73. člen ZViS 2003). 

Vlada RS je v letu 2011 sprejela novo Uredbo o javnem financiranju VŠZ in drugih zavodov, 

ki prekinja dosedanji delni način financiranja po številu študentov in diplomantov ter 

                                                           
4
 Predvidena zakonska sprememba s 1. 9. 2011 (ZUPJS 2011), ki predvideva, da se posameznika po 

18 letu obravnava kot samostojno odraslo osebo. 
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zagotavlja letno financiranje na osnovi letnih sredstev zavoda v letu 2010, povečanih za 

realno rast BDP-ja. Vpliv na financiranje bodo po novem imeli kazalniki učinkovitosti, 

prehodnosti iz 1. v 2. letnik, mednarodno sodelovanje, vendar v manjšem obsegu (le v okviru 

razvojnega stebra financiranja, ki znaša 3 % sredstev preteklega leta) (Uredba o javnem 

financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov 2011). 

Iz navedenega izhaja, da je slovenskemu študentu omogočeno študirati na rednem 

visokošolskem študiju brez plačila šolnine, saj vse financira država; poleg tega je v času 

študija deležen številnih socialnih ugodnosti, ki mu omogočajo udobno življenje v primerjavi 

z mladim iskalcem zaposlitve na trgu dela. Brezposelni študentje, ki študirajo izredno ter na 

Zavodu za zaposlovanje niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve, lahko koristijo določene 

socialne ugodnosti enako kot študentje, ki študirajo redno. Zaradi možnosti študentskega dela, 

zdravstvenega zavarovanja in študentske prehrane so vpisne številke rednega študija, 

predvsem v 1. letnikih VŠZ, kjer ni omejitve vpisa, pretirane. Dijaki se vpisujejo na VŠZ, tudi 

če nimajo resnega namena študirati, saj tako premostijo socialno stisko, ki se pojavi, ko niso 

uspešni pri iskanju službe na trgu dela oz. se jih precej vpiše v visoko šolstvo, ki je zanje 

»brezplačno«, čeprav nimajo namena študirati. Tako si podaljšujejo obdobje mladostništva. 

Rezultati se kažejo v nizki prehodnosti iz 1. v 2. letnik študija in splošni nizki učinkovitosti 

visokošolskega sistema. 

V nadaljevanju so prikazani podatki, povezani z življenjskimi razmerami slovenskih 

študentov po mednarodni raziskavi Euroštudent SI 2010. Potrebno se je zavedati, da so 

podatki pridobljeni na podlagi odgovorov 1.325 študentov, kar pomeni, da bi ob zajemu 

drugačnega oz. večjega števila študentov lahko bili drugačni. 

Preglednica 4:  Življenjske razmere slovenskih študentov v študijskih središčih v 

študijskem letu 2009/2010 

Vrsta stroška Ljubljana Maribor Nova Gorica Koper 

Nastanitev 168 150 148 233 

Dnevni/življenjski stroški 155 128 146 218 

Aktivnosti 54 49 35 73 

Prevoz 80 85 87 80 

Stroški zdravstva 16 15 17 26 

Komunikacija 31 33 23 38 

Nega otroka  10 10 3 28 

Drugi redni stroški 93 67 48 78 

Šolnina, vpisnina 241 272 34 82 

Prispevki univerzi 5 2 0 1 

Študijsko gradivo 51 16 7 14 

 Skupaj 904 826 548 872 

Vir: MVZT 2010b, 37. 
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Iz preglednice 4 je vidno, da so največji mesečni stroški za študenta v Ljubljani, sledita 

Koper, Nova Gorica, najugodneje je življenje v Mariboru. Povprečno imajo, glede na 

raziskavo, študentje, ki živijo sami, mesečne prihodke v višini 396 evrov in 292 evrov 

študentje, ki živijo s straši (MVZT 2010b, 37). Vidimo, da je razkorak med prihodki in stroški 

velik, zato brez pomoči drugih študentje vseh stroškov ne zmorejo sami poravnati. 
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3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA VPIS V VISOKO ŠOLSTVO 

Zadnje desetletje slovensko visoko šolstvo doživlja velike spremembe. Poleg uvedbe 

bolonjskih študijskih programov, razmaha VŠZ in študijskih programov, donedavnega vse 

večjega števila študentov, se danes sooča predvsem z zmanjševanjem števila kandidatov za 

študij in s konkurenco oz. potrebo po prestrukturiranju svoje dejavnosti.   

Želeli smo ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na vpis v visoko šolstvo, dodiplomski študij. 

Na podlagi poročila za evropsko komisijo Study on Acess to Education and Training Souto 

Otero in McCoshan (2005) dejavnike, ki vplivajo na vpis v visoko šolstvo, uvrščata v 

naslednje skupine: 

– ekonomski dejavniki, 

– politično upravni dejavniki,  

– socialni dejavniki, 

– sistemski dejavniki. 

V nadaljevanju bomo vsaki skupini dejavnikov pripisali tiste, ki jih navajata avtorja, določene 

bomo dodali po lastni presoji glede na študij literature ter opredelitve ostalih avtorjev.    

Za ekonomske dejavnike, ki vplivajo na vpis v visoko šolstvo, navajata, da so odvisni od 

posameznikove analize stroškov in koristi (oportunitetnih stroškov), ki jih pridobijo študenti z 

vpisom v visoko šolstvo oz. z alternativno zaposlitvijo (Souto Otero in McCoshan 2005). 

Vemo, da če se posameznik odloči za študij, gre v tem primeru za nekaj letno izgubo 

prihodkov s strani zaposlitve, prav tako strošek predstavljajo šolnina, stroški bivanja… 

Vendar posameznik, ki pridobi visokošolsko izobrazbo, lahko v letih po šolanju pričakuje 

večje prihodke iz delovnega razmerja kot v primeru, da ne bi šel študirat. 

 

Slika 7: Povprečne bruto urne postavke glede na doseženo raven izobrazbe po državah v 

letu 2006 

Vir: European Commission 2010. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/e/ed/Mean_gross_hourly_earnings_by_educational_attainment_of_the_employee%2C_2006.png
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Iz slike 7 je vidno, da so bruto urne postavke naraščajo z ravnjo dokončane izobrazbe, saj 

imajo v povprečju v EU ljudje s terciarno izobrazbo skoraj dvakrat višjo bruto urno postavko 

(18,92 EUR) kot zaposleni z končano osnovno šolo (9,07 EUR). Največ so plačani visoko 

izobraženi v Luksemburgu (28,01 EUR), na Danskem (26,93 EUR) in v Veliki Britaniji 

(26,77 EUR), medtem ko so najnižje urne postavke za to vrsto zaposlenih v Litvi (3,61 EUR), 

Romuniji (2,99 EUR) in Bolgariji (1,66 EUR). Vidno je, da obstajajo precejšnje razlike med 

državami članicami EU, največje razlike v bruto urni postavki glede na doseženo raven 

izobrazbe pa so na Portugalskem, v Sloveniji in na Slovaškem, saj ta razlika za zaposlene s 

terciarno izobrazbo dosega skoraj trikratnik bruto urne postavke zaposlenega s končano 

osnovno šolo. Najmanjše razlike glede na raven dosežene izobrazbe so opazne na Danskem, 

Finskem in Švedskem. 

Na vključenost v visoko šolstvo vplivajo tudi stroški, povezani s študijem in bivanjem med 

študijem. Študenti iz socialno šibkejših družin se za študij ne odločijo, čeprav izpolnjujejo 

pogoje za vpis, zato evropska komisija poziva, da naj države, da bi povečale vključenost 

posameznikov iz socialno šibkejših družin, povečajo izdatke za terciarno izobraževanje in 

oblike pomoči študentom (Mora 2007, 13). Zanimivo je, da visok delež javnih izdatkov za 

različne oblike pomoči študentom ne pomeni nujno dostopnosti študija posameznikom iz 

nižjih slojev, kar se je izkazalo na primeru Nemčije (Schwarzenberger 2008). Za zmanjšanje 

neenakosti pri možnostih dostopa v visoko šolstvo je potrebna uravnotežena kombinacija 

šolnin, štipendij, posojil; obseg pomoči študentom iz nižjih socialnih slojev naj bo večji kot 

pri tistih iz višjih (Asplund 2007a, 4; Asplund 2007b, 18).  

V Sloveniji so v študijskem letu 2009/2010 povprečni mesečni stroški, ki so jih študentje 

plačali sami, znašali 333,1 evra, poleg tega pa so 245,11 evrov mesečno študentom plačali 

drugi, torej je bil skupni mesečni strošek na študenta v študijskem letu 2009/2010 578,21 evra 

(MVZT 2010b, 35). 

Čepar in Bojnec (2007, 42) v svoji raziskavi Dejavniki povpraševanja po visokem šolstvu 

opredeljujeta družinske spremenljivke, zato smo v skupino ekonomskih dejavnikov vključili 

tudi  realni dohodek družine. Kot sta ugotovila, obstaja pozitivna povezanost med dohodkom 

in vpisom v visoko šolstvo. Na vpis v visoko šolstvo zagotovo vplivajo razmere na trgu dela 

oz. zaposlitvene možnosti diplomantov. Kljub dejstvu, da v Sloveniji obstaja velika potreba po 

nekaterih tehničnih poklicih, vpis v te študijske programe ostaja relativno nizek. 

Drugo skupino dejavnikov smo poimenovali politično upravni dejavniki, v katere se uvršča 

vladna politika. Vladna politika je zadnje desetletje na področju visokega šolstva spodbujala 

vse večjo vključenost mladih generacij v visoko šolstvo, kar je dosegala s povečevanjem 

števila vpisnih mest za 1. letnike rednega dodiplomskega študija in decentralizacijo ter 

regionalizacijo visokega šolstva. V večini evropskih držav je število vpisnih mest zadnje 

desetletje naraščalo, kar je vodilo k izboljšanju (absolutnih) možnosti za vpis v visoko šolstvo 

pri posameznikih iz nižjih socialnih slojev. Število vpisanih iz socialno šibkejših družin se je 
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sicer povečalo, a se njihov delež v masi ni bistveno spremenil (Asplund 2007b, 133; Asplund 

2007c, 20–22). 

Predvidevali smo, da na vpis v visoko šolstvo v Sloveniji vpliva vladna politika na področju 

višjega strokovnega izobraževanja. Pregled števila vpisnih mest 1. letnikov rednega študija na 

višješolskem strokovnem izobraževanju kaže, da je prišlo med leti 2002–2009 do povečanja 

vpisnih mest (za več kot 300 %) in števila vpisanih (200 %). 

V skupino politično upravnih dejavnikov smo po analizi Urada za makroekonomske analize in 

razvoj (v nadaljevanju UMAR) (Čelebič 2008) dodali tudi oblike pomoči države študentom, 

ki so lahko v obliki štipendij, študentskih posojil namenjenih za pokrivanje stroškov šolnin, 

prevoza, prehrane, bivanja v času študija ter transferjev za prevoz, prehrano, učbenike …  

Namen teh pomoči države je povečanje dostopnosti izobraževanja. Štipendije so lahko 

namenjene vsem študentom ali le tistim iz nižjih socialnih slojev. Dilema se postavlja, ali 

zagotoviti več štipendij ali več posojil. Zagovorniki štipendij pravijo, da so učinkovitejše pri 

spodbujanju vključevanja mladih iz socialno šibkejših okolij ter prinašajo koristi družbi in ne 

le posamezniku (Čelebič 2008, 15).  

Študentska posojila so oblika pomoči države le, če le-ta vpliva na komercialne pogoje posojil 

ali sama zagotavlja njihovo financiranje. Država lahko vpliva na posojila s subvencioniranjem 

obrestne mere ali z odlogom plačila pri komercialnih bankah, če tega ne zagotavlja, gre za 

navadna komercialna posojila in ne za oblike pomoči študentom. V primerih, ko država sama 

zagotavlja financiranje študentskih posojil, ustanovi javno ali javno-zasebno agencijo, ki 

zagotavlja posojila ali pa sredstva preko agencije posreduje direktno VŠZ (Johnstone 2005, 

11–12). Značilnost posojil je, da večinoma niso pogojena s socialnim statusom študenta, zato 

omogočajo dostopnost vsem študentom in ne le revnejšim. Namenjena so pokrivanju stroškov 

šolnin ali stroškov povezanih z bivanjem in prehrano med študijem. Vsak diplomant, ki ima 

zagotovljen dohodek, ga lahko tudi plača. Vossensteyn (2009, 62) pravi, da so posojila 

stroškovno učinkovitejša od štipendij, saj jih posameznik vrne državi.  

Število republiških štipendij v Sloveniji se je v letih med 2000–2006 povečalo za 17,2 %; v 

letu 2006 je bilo 13.054 (Čelebič 2008, 17), leta 2009 pa 14.744 štipendij. Povprečna višina 

štipendij v letu 2009 je znašala 176,68 evrov (SURS 2010c). Opazna je hitrejša rast števila 

štipendij v primerjavi z rastjo skupnega števila študentov.  

Souto Otero in McCoshan (2005) v poročilu za evropsko komisijo ugotavljata, da so javne 

naložbe ključne pri povečevanju dostopa do terciarnega izobraževanja. Vendar je v njunem 

modelu opazna negativna korelacija med socialno pomočjo študentom in stopnjo vpisa, kar 

pomeni, da so javne naložbe v visoko šolstvo pomembne, vendar naj bodo državne pomoči 

usmerjane direktno k revnejšim študentom, saj bodo le tako dosegle večjo stopnjo vpisa.  
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V tretjo skupino, skupino socialnih dejavnikov Souto Otero in McCoshan (2005), uvrščata 

družbeni položaj družine (izobrazba in poklic oz. družbena stratifikacija staršev). 

Raziskovalci Pedagoške fakultete (Flere, Fištravec, Tavčar Kranjc, Lavrič, Klenovšek, 

Klanjšek in Šipuš 2005), Univerze v Mariboru sem uvrščajo spremenljivke, kot so spol, 

jezikovna pripadnost, izobrazba staršev in pripadnost glede na nacionalnost. Spol in jezikovna 

pripadnost z izjemo Romov se v Sloveniji ne kažeta kot diskriminatoren kriterij; pripadnost 

glede na izvor (priseljenci), ki se v državah EU in OECD zaznava kot problem, v Sloveniji ni 

raziskan, vendar se ocenjuje, da nima enakih razsežnosti kot v tujini.  

Analize kažejo, da je v visokošolskem izobraževanju večji delež študentov iz višjega 

socialnega sloja (Constructing Knowledge Societies 2002, 55; Mora 2007, 13), čeprav je eden 

od izzivov v okviru visokošolskih politik evropskih držav kako zagotoviti dostopnost 

izobraževanja posameznikom iz vseh slojev (Orr, Schnitzer in Frackmann 2008). Kaže se 

namreč pozitivna povezanost med izobrazbo staršev in vključenostjo potomcev v visoko 

šolstvo (višja kot je izobrazba staršev, več je možnosti, da se bo njihov otrok vključil v visoko 

šolstvo) ter pozitivna povezanost med doseženo izobrazbo enih in drugih (Asplund 2007b, 

133; Asplund 2007c, 20–22; Mora 2007, 10). Socioekonomske značilnosti posameznika 

vplivajo na njegove učne dosežke v osnovnem izobraževanju, kar vpliva na vpisne možnosti v 

srednje šolstvo, ki nadalje omogoča oz. ne omogoča vpisa na želene študijske programe 

(Asplund 2007b, 133, 141).  

Enako potrjujejo v svoji raziskavi Sociodemografske značilnosti študentov Flere in drugi 

(2005, 12), saj ugotavljajo, da obstajajo socialne neenakomernosti v študentski populaciji, saj 

prevladujejo študentje srednjih in višjih slojev. Podobno je bilo ugotovljeno tudi za deset 

drugih držav EU (Flere in drugi 2005, 12). Starši z visokošolsko izobrazbo imajo drugačen 

življenjski slog, ki so ga otroci deležni že od rojstva, prav tako živijo večinoma v boljših 

materialnih pogojih in v takšnih družinah je izobrazba praviloma prepoznana kot pomembna 

vrednota, kar vse vpliva na večjo vključenost otrok višje izobraženih staršev v visokošolsko 

izobraževanje. Torej lahko govorimo o obnavljanju socialne neenakosti, ne pa o izenačevanju 

možnosti mladih iz vseh okolij  za vključevanje v visoko šolstvo (Čepar 2009, 180).  

Udeležba staršev z višjo, visokošolsko izobrazbo na dodiplomskem študiju in podiplomskem 

študiju je pri študentskih materah približno ena in pol krat bolj pogosta kot v ustreznem delu 

prebivalstva, pri očetih pa dvakrat bolj pogosta je pokazala raziskava Sociodemografske 

značilnosti študentov raziskovalcev UM (Flere in drugi 2005, 19).  
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Slika 8: Struktura študentov Slovenije v letu 2004/2005 glede na izobrazbo očeta in 

matere 

Vir: povzeto po Flere in drugi 2005, 19. 

Iz slike 8 je vidno, da ima cca 30 % staršev slovenskih študentov zaključeno vsaj višjo 

strokovno šolo, okoli 60 % staršev pa ima poklicno ali srednješolsko izobrazbo. Otroci staršev 

z nižjo izobrazbo so v visoko šolstvo vključeni v manjšini.  

Omeniti velja še dejstvo, da zaradi množičnosti visokega šolstva prihaja do zajema vse 

večjega števila študentov v visoko šolstvo in s tem se stopnja možnosti dostopa do visokega 

šolstva povečuje (Flere in drugi 2005, 21). 
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Slika 9: Delež študentov v študentski populaciji glede na doseženo izobrazbo staršev po 

državah med leti 2005–2008 

Vir: Orr, Schnitzer in Frackmann 2008. 

Čepar in Bojnec (2007, 42) dodajata, da je pomembna tudi velikost družine oz. število otrok. 

Večina raziskav kaže negativno povezanost med številom otrok in povpraševanjem po 

visokem šolstvu, saj se znižuje dohodek družine, čeprav so zadnje raziskave ponudile 

drugačne ugotovitve. Pomembna je tudi starostna razlika otrok v družini.  

Zadnja skupina dejavnikov, ki jo navajata avtorja (Souto Otero in McCoshan 2005, 26) 

raziskave Study on Acess to Education and Training, so sistemski dejavniki. Sem uvrščata 

povprečno oceno in delež vpisanih v srednješolsko izobraževanje, dostopnost informacij o 

študiju, način prehoda iz sekundarnega v terciarno izobraževanje, obstoj oz. razvitost 

alternativnih oblik izobraževanja visokemu šolstvu in demografske dejavnike.   

Za demografske dejavnike oz. spremembe menimo, da bodo imeli v primeru Slovenije in 

Evrope precejšen vpliv na vpis v visoko šolstvo v prihodnjih letih. Soočamo se s padanjem 

kandidatov za študij; vzroki so v upadanju števila rojstev, ki se v visokem šolstvu občuti z 

zamikom približno 19 let. Demografske spremembe, torej staranje prebivalstva, vplivajo na 

spremembe v povprečni starosti študentov, in sicer se pričakuje manjšanje deleža mlade 

generacije (18–24 let) in večanje deleža starejše populacije (vseživljenjsko učenje), vključene 

v dodiplomsko izobraževanje, še posebej pri izrednem načinu študija. Strategija Evropa 2020 

ocenjuje, da bo do leta 2020 več kot 30 % študentov starejših od 29 let (Evropska komisija 

2010). Poleg tega na vpis v visoko šolstvo vplivajo značilnosti srednješolskega izobraževanja. 

Prehod iz srednje šole v terciarno izobraževanje je v Sloveniji visok, saj znaša okoli 90 % 

vseh dijakov, ki končajo srednjo šolo. Pojavlja se trend zniževanja vpisa na nižje in srednje 

poklicne ter tehniške in strokovne izobraževalne programe, raste pa vpis v programe, ki 
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omogočajo neposredni vpis v terciarno izobraževanje. Tudi ob upadu generacije je število 

dijakov, ki so vpisani v programe z možnostjo nadaljevanja visokošolskega študija, ostalo 

relativno enako, upadlo je le število dijakov v programih, ki ne nudijo prehoda v visoko 

šolstvo (Komljenovič in Marjetič 2010, 18). 

V skupino sistemskih dejavnikov smo uvrstili tudi regionalno dostopnost visokošolskega 

izobraževanja, ponudbo študijskih programov ter njihovo kakovost in potrebo po 

izobraževanju starejših, ki izhaja iz globalizacije, tehnoloških sprememb in staranja 

prebivalstva. Vse to je prisililo skupino starejših kandidatov za študij, da so se vključili v 

visoko šolstvo bodisi prvič ali po prekinitvi, če so želeli ohraniti svojo informiranost oz. 

učinkovitost na delovnem mestu ali vsakdanjem življenju (Čelebič 2008; Čepar in Bojnec 

2007, 41).  

Regionalna dostopnost se poveča z ustanavljanjem VŠZ in povečevanjem števila 

izobraževalnih programov, saj se  izboljšajo možnosti za izobraževanje prebivalstva v regiji, 

kar je pomembno predvsem  na območjih, kjer visoko šolstvo ni razvito. Regionalna 

dostopnost omogoči posameznikom, predvsem mladim, da jim ni potrebno v času študija 

plačevati stroškov za bivanje v študentskih domovih ter znižajo se jim tudi stroški prevoza in 

prehrane. Enakomerna regionalna pokritost z VŠZ pri odraslih posameznikih prav tako 

poveča dostopnost do visokega šolstva, saj se s tem zmanjšajo pogoste ovire kot so prevelika 

oddaljenost od kraja študija, zniža se čas potreben za prevoz na študij in s tem več časa za 

družino … (Čelebič 2008, 9).   

Vsi omenjeni dejavniki in njihove spremenljivke vplivajo na spreminjanje vpisa v visoko 

šolstvo, in sicer na spreminjanje strukture vpisanih študentov ter številčnost njihovega vpisa. 

Nekateri dejavniki imajo v Sloveniji večji vpliv kot drugi. Analiza vseh bi presegala namen 

magistrske naloge, zato smo se odločili, da analiziramo dejavnike oz. spremenljivke 

dejavnikov, za katere menimo, da imajo v Sloveniji največji vpliv in to so demografske 

spremembe ter vladna politika na področju visokega in višjega šolstva s povečevanjem števila 

vpisnih mest za redni študij.      

3.1 Demografski dejavniki in njihove spremembe 

Številne tranzicijske države se začenjajo spopadati s hudim izzivom –  staranjem prebivalstva. 

Leta 2025 naj bi bila povprečna starost v Sloveniji 47 let, kar nas bo uvrščalo med države z 

najstarejšim prebivalstvom na svetu. Po drugi svetovni vojni se je v razvitem svetu pojavil 

izbruh rodnosti, saj so se ljudje, ki so med vojno rojstva odlagali, odločili zanje. Takrat je bilo 

veliko povečanje rodnosti in dokaj ugodne demografske razmere. Proti koncu 60. let se je v 

Evropi začela rodnost zniževati pod raven, ki je normalna za obnavljanje prebivalstva (Jenko 

2010, 4).  
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V Sloveniji je upad prebivalstva viden v začetku osemdesetih, še bolj pa v devetdesetih letih, 

ko je bil naravni prirast celo negativen. Iz statističnih podatkov je vidno, da so rojstva začela 

naraščati po letu 2004, vendar projekcije prebivalstva kažejo na upadanje slovenskega 

prebivalstva do leta 2060 za 14 %. Poleg tega so za ponudnike visokošolskih izobraževanj še 

bolj neugodni odstotki, saj se predvideva, da bo število 19-letnikov, ki predstavljajo največji 

vpisni potencial, do leta 2050 upadlo za četrtino (Komljenovič in Marjetič 2010, 18, 23). 

Za dosedanji demografski razvoj Slovenije so značilni trije pomembni mejniki (Šircelj 2006): 

– Zniževanje rodnosti, ki se je začelo konec 20. stoletja. 

– V začetku 80. let 20. stoletja se je začela zviševati povprečna starost žensk ob rojstvu 

prvega otroka, pričakovano trajanje življenja se je podaljšalo na 70 let in celotna stopnja 

rodnosti je padla pod 2,1. Iz tega sledi, da se je prebivalstvo začelo pospešeno starati. 

– V začetku 21. stoletja je zavoljo zgoraj omenjenih trendov prišlo do zniževanja tistih 

skupin prebivalstva, ki so ključne za socialni in ekonomski razvoj države. Leta 2000 se je 

začelo zniževati število žensk v rodni dobi, leta 2003 je število starega prebivalstva (65 in 

več let) preseglo število mladih (do 15 let), leta 2004 je nehal rasti delež delovno 

sposobnega prebivalstva (osebe med 15 in 65 let) in se nato začel zniževati.  

Projekcije, ki napovedujejo število prebivalstva, poleg rodnosti upoštevajo tudi selitve in 

umrljivost populacije. Selitveni prirast v Sloveniji je pozitiven, vendar zanemarljiv, zato ne bo 

predstavljal večjih odstopanj v številu prebivalcev Slovenije. Zavoljo nižje umrljivosti je 

pričakovati staranje prebivalstva, in sicer med 2020 in 2040 se bo delež starejših od 65 let 

povečal najmanj na 25 %. Različne projekcije kažejo različne številke, a zagotovo bo vsak 

četrti prebivalec Slovenije starejši od 65 let (Jenko 2010, 4–6). 

Posledice zaostrenih demografskih sprememb bodo vidne v nekaj desetletjih. Opazne bodo 

velike javnofinančne posledice, kot sta pritisk na pokojninsko in zdravstveno blagajno; število 

aktivnega prebivalstva bo manjše. Leta 2011 je bilo število delovno aktivnega prebivalstva v 

Sloveniji 821.669 prebivalcev (MJU 2011). Leta 1984 so delali trije delavci za eno pokojnino, 

leta 2009 je bilo razmerje 1,88. Če se bo omenjeni trend nadaljeval, lahko na podlagi projekcij 

UMAR-ja do leta 2040 pričakujemo število delovno aktivnega prebivalstva enako številu 

upokojencev (Beguš 2011).  

Povprečna starost v EU-27 se bo od leta 2008 do leta 2060 dvignila s 40,4 leta na 47,9 leta. 

Delež starejših od 65 let naj bi se tako povečal s 17 % na 30 %, kar pomeni, da bi se število 

oseb v tem starostnem obdobju v omenjenih letih povečalo s 85 milijonov na 152 milijonov 

Število starejših od 80 let naj bi se v istem obdobju povečalo z 22 milijonov na 61 milijonov. 

Delež mladih med 20. in 29. letom se je med leti 1995–2015 zmanjšal za 20 %, starih med 

50–65 let  pa povečal za 25 %. V EU je mlad (med 15–24 let) vsak osmi prebivalec, medtem 

ko je bilo leta 2008 v Sloveniji 250.020 mladih (Vertot 2010). 
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Analize svetovne banke kažejo, da se bo do leta 2025 prebivalstvo jugovzhodne Evrope 

zmanjšalo za 15 %, kar bo povzročilo nižjo gospodarsko rast, če se ne bo zaposlilo večjega 

deleža prebivalstva, bolje izkoriščalo obstoječih virov in izvedlo reforme zdravstvenega in 

pokojninskega zavarovanja. Drugače bo to postalo preveliko breme za državne blagajne. V 

Sloveniji analize ne kažejo tako drastičnega znižanja, le za 5 %, vendar bo prav tako morala 

začeti z omenjenimi ukrepi (Ivanc 2008). 

Vse te demografske spremembe prinašajo velike izzive za VŠZ. Znižanje števila delovno 

aktivnega prebivalstva pomeni, da bo moralo biti prebivalstvo višje usposobljeno, da bo 

zadostilo potrebam trga dela. Večji pomen bo dobilo vseživljenjsko učenje, tako formalno kot 

neformalno izobraževanje in usposabljanje. VŠZ, ki bodo fleksibilnejši in naprednejši pri 

ponudi le-tega, bodo lažje prenesli upad mladih kandidatov za študij. 

V nadaljevanju opisujemo in analiziramo demografske dejavnike, ki različno vplivajo na vpis 

v visoko šolstvo. Ti so: rodnost, selitveni prirast in staranje prebivalstva, povprečna starost 

študentov, število dijakov. 

3.1.1  Rodnost 

Rodnost omogoča obstoj prebivalstva. Visoka rodnost pomeni mlado prebivalstvo, nizka 

rodnost staro prebivalstvo. Prehod z visoke k nizki rodnosti pomeni staranje prebivalstva. 

Rodnost kaže razmerje med živorojenimi otroki in ženskami v rodni dobi, to je med 15. in 49. 

letom. Celotna stopnja rodnosti je povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni 

dobi (15–49 let) v koledarskem letu. O nataliteti govorimo, kadar računamo razmerje med 

živorojenimi otroki in celotnim prebivalstvom (Malačič 2003, 84).  

Naravni prirast je razlika v številom živorojenih otrok in številom umrlih v koledarskem letu, 

Naravni prirast na 1000 prebivalcev pa je razmerje med naravnim prirastom v koledarskem 

letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1000 

(SURS 2003). 
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Preglednica 5:  Določeni demografski podatki v RS med leti 1960 in 2009 

Leto 

rojstva 
Naravni prirast Živorojeni 

Celotna 

stopnja 

rodnosti 

Povprečna starost 

matere ob 

otrokovem rojstvu 

- prvo rojstvo 

Leto 

pričakovanega 

vstopa v visoko 

šolstvo 

1960 12.680 27.825 2,18 24,9 1979 

1961 14.942 28.955 2,26 24,7 1980 

1962 13.169 29.035 2,27 24,4 1981 

1963 14.072 29.174 2,28 24,4 1982 

1964 12.455 29.184 2,32 24,3 1983 

1965 14.600 30.587 2,45 24,2 1984 

1966 15.693 30.941 2,48 23,9 1985 

1967 13.471 29.824 2,38 23,7 1986 

1968 11.134 28.580 2,28 23,5 1987 

1969 9.318 27.883 2,17 23,4 1988 

1970 10.079 27.432 2,21 23,4 1989 

1971 10.853 28.278 2,16 23,0 1990 

1972 10.560 28.713 2,14 23,0 1991 

1973 11.934 29.548 2,18 22,9 1992 

1974 11.419 28.625 2,10 22,8 1993 

1975 11.606 29.786 2,16 22,8 1994 

1976 12.182 30.339 2,17 22,7 1995 

1977 12.271 29.904 2,16 22,9 1996 

1978 11.997 30.354 2,19 23,0 1997 

1979 12.456 30.604 2,22 22,9 1998 

1980 11.082 29.902 2,11 22,9 1999 

1981 10.487 29.220 1,96 23,0 2000 

1982 9.247 28.894 1,93 23,1 2001 

1983 6.497 27.200 1,82 23,0 2002 

1984 6.060 26.274 1,75 23,1 2003 

1985 6.079 25.933 1,72 23,2 2004 

1986 6.071 25.570 1,65 23,3 2005 

1987 5.755 25.592 1,64 23,3 2006 

1988 6.083 25.209 1,63 23,5 2007 

1989 4.778 23.447 1,52 23,7 2008 

1990 3.813 22.368 1,46 23,9 2009 
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Leto 

rojstva 
Naravni prirast Živorojeni 

Celotna 

stopnja 

rodnosti 

Povprečna starost 

matere ob 

otrokovem rojstvu 

- prvo rojstvo 

Leto 

pričakovanega 

vstopa v visoko 

šolstvo 

1991 2.259 21.583 1,42 24,1 2010 

1992 649 19.982 1,34 24,2 2011 

1993 -219 19.793 1,33 24,6 2012 

1994 104 19.463 1,32 24,8 2013 

1995 12 18.980 1,29 25,0 2014 

1996 168 18.788 1,28 25,3 2015 

1997 -763 18.165 1,25 25,6 2016 

1998 -1.183 17.856 1,23 25,9 2017 

1999 -1.352 17.533 1,21 26,2 2018 

2000 -408 18.180 1,26 26,5 2019 

2001 -1.031 17.477 1,21 26,7 2020 

2002 -1.200 17.501 1,21 27,2 2021 

2003 -2.130 17.321 1,20 27,3 2022 

2004 -562 17.961 1,25 27,5 2023 

2005 -668 18.157 1,26 27,8 2024 

2006 752 18.932 1,31 28,0 2025 

2007 1.239 19.823 1,38 28,2 2026 

2008 3.509 21.817 1,53 28,4 2027 

2009 3.106 21.856 1,53 28,5 2028 

Vir: MVZT 2010a, 23–24; SURS 2011g, SURS 2011k. 

Iz preglednice 5 in slike 10 je razvidno, da je bilo število živorojenih otrok najvišje leta 1979, 

in sicer 30.604, najnižje pa v letu 2003, ko je znašalo le 17.321. Kljub temu, da se število 

živorojenih zdaj približuje številki 22.000, omenjeni dvig ne pomeni »baby booma«, saj je 

eden od razlogov za povečanje rodnosti odlaganje rojstev v kasnejša obdobja, ki je povezano 

z nižjo rodnostjo, kar še poveča demografske težave. Ob predpostavki, da imamo 22.000 

rojstev letno, je v roku 20–30 let 11.000 žensk v rodni dobi in ob predpostavki, da rodi v letu 

2009 slovenska ženska 1,53 otroka, pomeni, da bomo imeli čez 20–30 let 16.830 rojstev, če se 

stopnja rodnosti ne spremeni. O »baby boomu« bi lahko govorili, če bi se rodnost dvignila na 

2,2 oz. 2,3, vendar tega ni pričakovati v prihodnjih desetletjih (Jenko 2010, 4–6). 
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Slika 10: Število živorojenih med leti 1960 in 2009 

Vir: SURS 2011g; MVZT 2010a, 23–24. 

 

Slika 11: Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka med leti 1960 in 2009 

Vir: SURS 2011g; MVZT 2010a, 23–24. 

Iz preglednice 5 in slike 11 je vidno tudi, da se je povprečna starost matere ob rojstvu prvega 

otroka v zadnjih 50 letih povečala za 3,6 let, saj je leta 1960 znašala 24,9 let, v letu 2009 pa že 

28,5 let, kar zagotovo vpliva na nižanje rodnosti slovenskega naroda. 

 

Slika 12: Celotna stopnja rodnosti med leti 1960 in 2009 

Vir: SURS 2011g; MVZT 2010a, 23–24. 
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Analiza podatkov o stopnji rodnosti na sliki 12 kaže, da je le-ta iz 2,18 v letu 1960 padla na 

1,53 otroka na žensko v rodni dobi v letu 2009. Omenjena stopnja rodnosti ne zagotavlja več 

naravnega obnavljanja prebivalstva, posledica tega je staranje prebivalstva. 

Spreminjanje stopnje rodnosti v Sloveniji je podobno spreminjanju stopnje rodnosti v ostalih 

razvitih državah. Upadanje rodnosti je posledica številnih sprememb, npr. (MDDSZ 2006): 

– naraščajočega izobraževanja žensk in njihove emancipacije na trgu delovne sile, 

– večjega pomena prostega časa, zabave ter lastne neodvisnosti in zavoljo tega odlašanje 

rojstev v kasnejša življenjska obdobja, 

– vedno bolj kompetitivnega okolja, ki povzroča težave pri usklajevanju družinskega in 

poklicnega življenja,  

– neugodnih ekonomskih razmer (negotovi dohodki, negotova delovna mesta, nezmožnost 

rešitve stanovanjskega problema), 

– dostopnosti in stroškov varstva otrok, 

– norme majhne družine, ki je zavestna odločitev za majhno število otrok ali odlaganje 

rojstev, vendar se mnogo teh potem nikoli ne zgodi, 

– življenjskega stila brez otrok (childfree lifestyle/childless couple/person), v generaciji 

rojenih po sredini šestdesetih let je ta delež 20 %, 

– naraščajočih, visokih potrošniških navad, 

– družinske politike države in fleksibilnosti trga dela. 

Kot je navedeno v Strategiji za dvig rodnosti RS, v družbi vse bolj prevladuje doktrina 

odgovornega starševstva, ki pravi, da naj ima vsak samo toliko otrok, kot jih lahko dostojno 

preživi, da se mu bistveno ne zniža socialni status oz. lastna blaginja. Torej se za otroka mladi 

par odloči, ko ima rešen stanovanjski problem, je finančno neodvisen in socialno zrel. Starši 

se večinoma odločimo za otroke v skladu z danimi materialnimi zmožnostmi, zasebnimi 

potrebami, čustvenimi ter socialnimi interesi. Družina, ki bistveno ne znižuje blaginje 

posameznika, je majhna družina, vendar takšna družina ni v interesu družbe kot celote, saj ne 

zagotavlja obnavljanja prebivalstva (MDDSZ 2006, 13–15). 

Posebnost Evrope so po drugi strani skandinavske države, posebej Norveška. Politika v 

omenjeni državi je bolj kot na direktno dviganje rodnosti usmerjena na zagotavljanje boljših 

pogojev za življenje mladih družin. S tem je mišljeno predvsem zagotavljanje ustreznega 

življenjskega standarda, fleksibilen trg delovne sile, ki ženskam, ki se odločijo za otroke, 

omogoča, da ostanejo v enakopravnem položaju, honorarno delo, plačan očetovski dopust,  

razvoj zakonodaje, ki zagotavlja enakopravnost spolov ipd. Na Norveškem je bila leta 2008 

stopnja rodnosti 1,96, kar je v samem evropskem vrhu. Večjo stopnjo rodnosti imajo le še 

Islandija, Francija in Irska (Royal Embassy 2010). V Sloveniji so mlade mamice omejene s 

togim delovnim časom, dolgotrajno in popolno odsotnostjo z delovnega mesta, težavami pri 

organiziranju varstva otrok in velikokrat tudi stanovanjskim problemom.  
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3.1.2 Selitveni prirast 

Selitveni prirast je razlika med priseljenimi in odseljenimi na določenem območju v 

koledarskem letu. Slovenija je bila v prvih petdesetih letih 20. stoletja predvsem izselitvena 

regija, šele konec 50. let je začelo število priseljenih presegati število odseljenih. Največ 

priseljencev je v Slovenijo prišlo v 70. in 80. letih, predvsem iz držav bivše SFRJ (Kraigher  

b. l.). 

Leta 1991 in 1992 je bil zaradi vojne selitveni prirast negativen, vendar je od leta 1993 število 

priseljencev večje od števila odseljenih državljanov; leta 2007 je že zaznati precejšen porast 

selitvenega prirasta, saj je ta znašal 14.250 (Kraigher b. l.), v letu 2008 se je porast nadaljeval 

in je selitveni prirast znašal 18.584 v letu 2009 pa je zaradi recesije že opazen padec na 

11.508 (SURS 2011c).   

Na obseg priseljevanja in odseljevanja vplivajo politične in ekonomske razmere v državi. 

Slovenija je privlačna za manj izobraženo delovno silo. Predvidevamo, da bo tako tudi v 

prihodnje. Zaradi značilnosti slovenskega trga dela, ki se kaže tudi v nizki ponudbi delovnih 

mest in ne dovolj stimulativnih delovnih mestih za določene specifične domače profile, je 

vedno prisotno zaposlovanje slovenskih državljanov v tujini. Predvideva se, da bo v 

naslednjih desetih letih selitveni prirast podoben sedanjemu (UMAR 2009). 

Preglednica 6: Selitveni prirast absolutno in kot odstotek glede na število prebivalstva 

po letih 

Leto Selitveni prirast Število prebivalstva Delež selitvenega prirasta 

1996 697 1.990.266 0,0 

1997 286 1.986.989 0,0 

1998 -2.105 1.984.923 -0,1 

1999 2.335 1978334 0,1 

2000 2.615 1.987.755 0,1 

2001 2.992 1.990.094 0,2 

2002 1.865 1.994.026 0,1 

2003 3.412 1.995.033 0,2 

2004 1.902 1.996.433 0,1 

2005 6.436 1.997.590 0,3 

2006 6.267 2.003.358 0,3 

2007 14.250 2.010.377 0,7 

2008 18.584 2.025.866 0,9 

2009 11.508 2.032.362 0,6 

Vir: SURS 2011c. 
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Selitveni prirast je leta 2000 znašal 2.615 oseb in se je po tem letu ves čas povečeval z dvema 

izjemama, padcem leta 2001 in 2004, tako, da je v letu 2009 znašal 11.508 oseb (SURS 

2011d). Glede na število prebivalstva, ki je bilo  2.032.362 prebivalcev v letu 2009, to pomeni 

le 0,6 %. Selitvenemu prirastu, ki je bil v veliki meri sezonske narave, je botrovala visoka 

gospodarska rast po vstopu v Evropsko unijo 2004 in prevzem evra v 2007. Podjetja 

gradbenega sektorja so najemala tuje delavce, saj doma niso dobila delavcev za tovrstno delo, 

zato se je število zaposlenih tujcev podvojilo (UMAR 2009, 13). Zdaj je zaradi recesije, v 

kateri se je znašel svet, v Sloveniji propadlo veliko gradbenih podjetij in pričakovati je, da se 

bo v letih 2010 in 2011 opazilo nižanje selitvenega prirasta, saj se bodo tuji delavci vračali v 

svoje domovine. 

Iz navedenega je vidno, da selitveni prirast v Sloveniji nima opaznega vpliva na število 

prebivalstva, zato zavoljo tega ne moremo računati, da bi s priseljevanjem lahko znižali 

negativne demografske spremembe, kot sta nižanje rodnosti in posledično staranje 

prebivalstva. 

3.1.3 Staranje prebivalstva in umrljivost   

Starostna struktura prebivalstva se spreminja pod vplivom demografskih procesov. Staranje 

prebivalstva sta omogočili industrijska revolucija in modernizacija, saj se zaradi tega 

podaljšuje življenjska doba prebivalstva, vendar je osnovni razlog zniževanje rodnosti.  

Pretirano staranje prebivalstva, ki je značilno za razvite države, ima socioekonomske 

posledice, kot so vprašljiva dolgoročna vzdržnost zdravstvenega in pokojninskega 

zavarovanja. Vidimo torej, da ima staranje prebivalstva javnofinančne posledice (Malačič 

2008).   

Staranje prebivalstva je najhitrejše v tistih državah, kjer se je rodnost v zadnjih desetletjih 

znižala pod raven, ki bi zagotavljala obnavljanje prebivalstva, kar velja za večino evropskih 

držav v zadnjih letih. 

Staranje prebivalstva je dvosmeren proces, saj se prebivalstva ali starajo ali pomlajujejo. 

Kadar se delež prebivalstva v neki starostni skupini, npr. med 19–24 let, povečuje, pomeni, da 

se populacija pomlajuje. V Sloveniji se je zaznalo staranje prebivalstva, ki ga lahko 

ponazorimo z indeksom staranja (število starih 65 let +)  na 1000 mladih (0–14 let) ali glede 

na povprečno starost prebivalstva. V letih med 1994 in 2004 se je v Sloveniji povečalo 

življenjsko pričakovanje pri moških za 3,5 leta in ženskah za 3,1 leto. V zadnjih 150 letih se 

je v Sloveniji delež starega prebivalstva nad 65 let povečal trikratno. Leta 1869 je bil ta delež 

5 %, 1991 11,1 % in leta 2002 14,6 % (Malačič 2008, 793–798). V letu 2010 je delež 

prebivalstva nad 65 let predstavljal 16,6 % slovenskega prebivalstva (SURS 2011h).  
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Preglednica 7 kaže, da se je v zadnjih desetih letih povečala povprečna starost z 38,8 na 41,5 

let v letu 2010. Vzporedno s tem se je povečal delež prebivalstva, starega 65 let in več, za   

2,6 %, delež prebivalstva, starega 80 let in več, pa za 1,7 %. Vzporedno s tem se manjša delež 

prebivalstva med 0–14 let, saj se je med leti 2000 in 2010 znižal kar za 12 %, delež starih med 

15 in 64 leta pa le za slab 1 %. 

Preglednica 7:  Kazalniki staranja prebivalstva med leti 2000 in 2010 

Leto 
Povprečna 

starost 

Indeks 

staranja 

Deleži prebivalstva v starostnih skupinah v % 

 
0–14 let 15–64 let 65 let ali več 80 let ali več 

2000 38,8 87,8 15,9 70,1 14 2,3 

2001 39 90,9 15,7 70,1 14,2 2,4 

2002 39,4 95,3 15,3 70,2 14,6 2,6 

2003 39,7 99,65 14,9 70,3 14,9 2,8 

2004 40,1 104 14,6 70,4 15,1 2,9 

2005 40,4 107,8 14,3 70,3 15,4 3,1 

2006 40,7 111,5 14,1 70,2 15,7 3,3 

2007 40,9 114,4 15 70,1 16 3,5 

2008 41,2 116,7 13,9 69,9 16,2 3,7 

2009 41,4 117,8 14 69,6 16,5 3,8 

2010 41,5 117,6 14,1 69,4 16,6 4 

Vir: SURS 2011e; SURS 2011h. 

Za VŠZ so pomembni podatki o pričakovanem številu 19-letnikov za posamezna študijska 

leta v prihodnosti, saj predstavljajo največji vpisni potencial. 

 

Slika 13: Število 19-letnikov med leti 1973 in 2009 glede na leto rojstva 

Vir: MVZT 2010a, 24. 



 

43 

 

S slike 13 vidimo, kako se znižuje število 19-letnikov od 70. let dalje. Število 19-letnikov naj 

bi padalo do leta 2022, kot je vidno tudi s preglednice v nadaljevanju. Številka bo padla v 60. 

letih skoraj za 10.000 oz. 30 %, in sicer s skoraj 32.000 na 17.000 v letu 2022 in nato bo 

število začelo naraščati do cca 22.000 v letu 2027. Strmo padanje števila 19-letnikov je po 

letu 2010; vsako leto za okoli 500 oseb pomeni težave za določene VŠZ oz. veliko 

konkurenco med njimi. 

Preglednica 8:  Pričakovano število 19-letnikov glede na leto rojstva med leti 1973-2028 

Leto Število Leto Število Leto Število 

1973 31.828 1992 29.548 2011 19.982 

1974 32.096 1993 28.625 2012 19.793 

1975 31.466 1994 29.786 2013 19.463 

1976 30.086 1995 30.339 2014 18.980 

1977 28.284 1996 29.904 2015 18.788 

1978 28.429 1997 30.354 2016 18.165 

1979 27.825 1998 30.604 2017 17.856 

1980 28.955 1999 29.902 2018 17.533 

1981 29.035 2000 29.220 2019 18.189 

1982 29.174 2001 28.894 2020 17.477 

1983 29.184 2002 27.200 2021 17.501 

1984 30.587 2003 26.274 2022 17.321 

1985 30.941 2004 25.933 2023 17.961 

1986 29.824 2005 25.570 2024 18.157 

1987 28.580 2006 25.592 2025 18.932 

1988 27.883 2007 25.209 2026 19.823 

1989 27.432 2008 23.447 2027 21.817 

1990 28.278 2009 22.368 2028 21.856 

1991 28.713 2010 21.583     

Vir: MVZT 2010a, 23–24. 

Iz preglednice 8 je razvidno, da bo vpis v študijsko leto 2011/2012 (in tudi naslednja leta) 

precej nižji kot leto prej, saj se število 19-letnikov zmanjša za 1.601 glede na leto poprej.  

Eurostat je pripravil projekcijo rasti prebivalstva EU-27 za obdobje med leti 2008–2060. 

Povprečna starost prebivalcev EU-27 se bo dvignila s 40,4 na 47,9 let. Prav tako se ocenjuje, 

da se bo delež mlajših od 14 let znižal za 2 %; za delo sposobna generacija med 15 in 64 

letom se bo s 67 % znižala na 56 %. Delež starejših bo predstavljal slabo tretjino vse 

populacije, povečal naj bi se za 13 % (Andragoški center Slovenije 2010). 

Za Slovenijo je bila opravljena projekcija prebivalstva po starostnih skupinah. Iz preglednice 

9 je razvidno, da se bo populacija postarala. Delež najmlajšega prebivalstva pod 14 let bo 
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upadel za 1 %, medtem ko se bo delež starih nad 65 let povečal za več kot 100 % in bo leta 

2030 znašal 25 % populacije, leta 2060 pa že 33 % (MVZT 2010a, 23–24). V preglednici je 

prikazan tudi koeficient starostne odvisnosti, ki pomeni, koliko mladih pod 15 let in starejših 

od 65 let je odvisnih od 100 delovno aktivnih prebivalcev. Leta 2060 bo 100 delovno aktivnih 

ljudi vzdrževalo 62 neaktivnih; po projekcijah UMAR-ja bo to razmerje še slabše, saj 

ocenjujejo, da bo že leta 2040 razmerje skoraj 1 : 1. (UMAR 2011). 

Preglednica 9: Projekcije prebivalstva Slovenije po starostnih skupinah in letih 2008, 

2030, 2060 v tisočih 

Slovenija 2008 2030 2060 

Celotna populacija  2.022,60 20.022,80 1.768 

Starostni razred 0–14 let 280,8 258,5 225,7 

14 % 13 % 13 % 

Starostni razred 15–64 let 1.416,50 1.252,80 952,5 

70 % 62 % 54 % 

Starostni razred 65 let ali več 325,3 511,5 589,9 

16 % 25 % 33 % 

Koeficient starostne odvisnosti 23 % 41 % 62 % 

Vir: SURS 2009b.  

V Sloveniji in ostalih razvitih državah se zaradi razvoja medicine in drugačnega načina 

življenja znižuje umrljivost ter povečuje pričakovano trajanje življenja. Tudi v prihodnje 

lahko pričakujemo nadaljnje zniževanje stopenj umrljivosti pri moških in ženskah, zlasti v 

starosti med 50. in 80. letom. Podaljševanje pričakovanega trajanja življenja (npr. do okrog 80 

let pri moških in 85 let pri ženskah ali še več) bo, glede na izkušnje v drugih razvitejših 

državah, načeloma sicer možno, a verjetno bolj kot sedaj odvisno od takratne ekonomske 

situacije in spremenjenih življenjskih paradigem (Kraigher b. l.). 

Opisane demografske spremembe napovedujejo probleme za prihodnje. Čeprav so projekcije 

vedno odvisne od predpostavk, je vsem skupno podaljševanje življenjske dobe in padanje 

števila prebivalstva. S staranjem prebivalstva se pojavlja porast javnih izdatkov, povečuje se 

davčno breme delodajalcev in delojemalcev, kar vodi v zmanjšanje konkurenčnosti, spreminja 

se struktura potrošnje, neugodne razmere za mlade ter pomanjkanje otrok v izobraževalnem 

sektorju. 

Glede na to da se danes slovenski VŠZ soočajo z demografskim upadom mladih, se je 

smotrno osredotočati na nove potencialne študente, predvsem odrasle, ki so opustili šolanje ali 

se niso bili vključeni v visoko šolstvo ter tiste, ki jih zanimajo predvsem krajše oblike 

izobraževanja v okviru vseživljenjskega učenja zaradi potreb na delovnem mestu, osebnega 

zanimanja itd. 
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3.1.4 Povprečna starost študentov 

Demografske spremembe, predvsem staranje prebivalstva, imajo vpliv na povprečno starost 

študentov. Poleg tega na povprečno starost lahko vplivajo še drugi dejavnikov, in sicer: odlog 

začetka visokošolskega izobraževanja (delovne izkušnje, vojaški rok, starševstvo), dolžina 

trajanja visokošolskega izobraževanja, delež študentov, ki so se v izobraževanje vrnili kasneje 

v življenju. 

Naredili smo analizo povprečne starosti, ki smo jo izračunali kot aritmetično sredino vseh 

vpisanih v visoko šolstvo v proučevanih letih. Podatke o starosti prvič vpisanih le v 1. letnike 

je SURS spremljal šele od leta 2004 dalje, zato smo naredili izračun povprečne starosti med 

leti 1996 in 2009 za vse vključene v visoko šolstvo – dodiplomski študij. Razpon starosti v 

letih obsega študente od 17 do 45 let, saj SURS zadnjo kategorijo opredeljuje kot 40 +, ki smo 

jo morali numerično opredeliti, da smo lahko opravili izračun.   

V nadaljevanju prikazujemo sliki 14 in 15 o povprečni starosti vseh vpisanih študentov v 

proučevanih študijskih letih glede na vrsto in način študija. 

 

Slika 14: Povprečna starost glede na vrsto študija – redni študij 

Vir: povzeto po SURS 2010d; Kozmelj 2011.  

Analiza podatkov SURSA o povprečni starosti rednih študentov, vpisanih glede na vrsto 

študija med študijskimi leti 1996/1997 in 2009/2010, pokaže, da je povprečna starost nižja na 

visokošolskih strokovnih programih, in sicer v letu 1996 je bila 20,02, medtem ko na 

univerzitetnih programih 21,4 leta. V opazovanem obdobju se je povprečna starost na 

visokošolskih strokovnih programih dvignila proti povprečni starosti vpisanih na 

univerzitetne programe, ki je bila 22,03 let v letu 2009. Opazimo, da se je v trinajstih letih 
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povprečna starost na visokošolskih strokovnih programih dvignila za skoraj 1,7 leta; na 

univerzitetnih programih za precej manj, le za 0,63 leta.  

Razlog, da so na visokošolskih strokovnih programih mlajši študenti, je krajši čas šolanja pred 

vpisom v visokošolske strokovne programe in pred uvedbo bolonje tudi krajši čas izvedbe 

študijskega programa, saj so za razliko ob bolonjske 1. stopnje, ki traja 3 leta ne glede na 

vrsto študijskega programa, stari visokošolski programi (pred ZViS 2004) trajali 3 leta, 

medtem ko so stari univerzitetni študijski programi trajali 4 leta in več. Pri bolonjskih 

študijskih programih je sprememba glede na stare študijske programe tudi v tem, da je pri le-

teh diploma oz. zaključna naloga del zadnjega letnika študija, medtem ko je bila pri starih 

programih del t. i. absolventskega staža. Kljub temu vidimo, da je povprečna starost po 

uvedbi bolonje še vedno naraščala kar pomeni, da to dejstvo zaenkrat še ni imelo vpliva na 

nižjo povprečno starost študentov. 

Spodnja slika 15 prikazuje povprečno starost glede na vrsto študija za študente, ki so študirali 

izredno.  

 

Slika 15: Povprečna starost glede na vrsto študija – izredni študij 

Vir: povzeto po SURS 2010d; Kozmelj 2011. 

Na izrednem študiju je pričakovano višja povprečna starost študentov, in sicer na 

visokošolskih strokovnih programih skoraj 28 let, na univerzitetnih programih leto manj. 

Zanimivo je, da se je v opazovanem obdobju povprečna starost na univerzitetnem programu 

celo znižala skoraj za eno leto (26,35 let), medtem ko se je na visokošolskem strokovnem 

dvignila za dobro leto (29,07 let). Razloge za znižanje povprečne starosti na univerzitetnih 

programih vidimo predvsem v tem, da se je skozi leta spremenila struktura izrednega študija. 

Ta je bil v začetnih letih namenjen predvsem zaposlenim in tistim, ki niso imeli časa za redni 

način študija, v preteklem desetletju pa so se izredno, v veliko večji meri kot pred leti, 
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vpisovali študentje, ki na rednem študiju niso dobili prostega mesta na želenih študijskih 

programih.  

V nadaljevanju prikazujemo povprečno starost študentov dodiplomskega študija v različnih 

državah zahodne Evrope in nekaterih ostalih držav sveta v letu 2008. 

 

Slika 16: Povprečna starost študentov terciarnega izobraževanja po državah v letu 2008 

Vir: Eurostat – European Commission 2010. 

V letu 2008 je bilo 19 milijonov študentov vključenih v terciarno izobraževanje v EU-27. 

Povprečna starost študentov v EU je bila 22,1 leto. Vidimo, da imajo najnižjo povprečno 

starost Turčija, Makedonija, Ciper, Francija, Belgija in Irska (vse pod 21 let). Najvišjo 

povprečno starost beleži Islandija s 26,6 let, sledijo ji skandinavske države Švedska, Danska 

in Finska (24,6 do 25,3 let). Slovenija beleži sredinsko vrednost s povprečno starostjo 22,2 

leti, skoraj tako kot povprečje EU-27 (Eurostat – European Commission 2010). 

V nadaljevanju prikazujemo podatke o povprečni starosti prvič vpisanih dodiplomskih 

študentov v 1. letnik brez ponavljalcev med leti 2004 in 2009. Podatki za ostala leta niso na 

voljo (stanje maj 2011).  
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Slika 17: Povprečna starost prvič vpisanih v 1. letnik visokošolskega dodiplomskega 

izobraževanja 

Vir: povzeto po SURS 2011a. 

Vidimo, da je prisoten trend zviševanja starosti pri prvič vpisanih v 1. letnike na rednem in 

izrednem dodiplomskem študiju, kar smo predvideli v preteklih zapisih. V študijskem letu 

2009/2010 je bila povprečna starost na rednem študiju 20,18 let, na izrednem 26 let. Žal 

SURS ni spremljal starosti prvič vpisanih v 1. letnike tudi pred letom 2004, da bi lahko 

izračunali, za koliko let se je dvignila starost v daljšem časovnem obdobju. 

Preglednica 10:  Stopnje vključenosti izbranih starostnih skupin prebivalstva v terciarno 

izobraževanje, Slovenija in EU, 2006 v % 

 15–19 let 20–24 let 25–29 let 30–39 let 40–64 let 

EU-27 9,5 28,2 9,8 3,1 0,5 

Belgija 16,4 31,2 6,7 2,0 0,4 

Bolgarija 6,7 27,1 6,9 1,8 0,2 

Češka 4,3 28,6 7,2 2,3 0,3 

Danska 0,8 28,2 22,4 5,9 1,3 

Nemčija 2,6 22,7 14,0 2,5 0,2 

Estonija 9,6 30,7 11,8 5,9 1,0 

Irska 17,2 23,0 5,9 - - 

Grčija 32,1 39,2 19,8 - - 

Španija 13,3 29,2 9,7 2,7 0,6 

Francija 13,9 29,0 6,4 - - 

Italija 9,2 30,2 8,8 2,9  

Ciper 8,4 16,9 5,7 0,9 0,1 

Latvija 8,4 32,5 12,1 7,4 1,9 

Litva 11,8 38,4 13,1 5,8 0,8 

Luksemburg 1,1 5,7 1,6 0,3 0,0 

Madžarska 9,1 30,6 10,7 4,4 0,7 
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 15–19 let 20–24 let 25–29 let 30–39 let 40–64 let 

Malta 1,9 18,3 4,0 1,6 0,7 

Nizozemska 11,3 30,7 9,0 1,8 0,6 

Avstrija 3,9 22,3 11,2 2,7 0,4 

Poljska 7,8 39,5 7,6 - - 

Portugalska 9,5 25,8 8,7 2,7 0,6 

Romunija 9,5 25,8 9,1 2,8  

Slovenija 10,4 45,1 13,6 4,5 0,9 

Slovaška 5,6 25,3 6,4 2,7 0,6 

Finska 4,0 40,1 23,2 7,8 1,9 

Švedska 2,7 30,1 17,5 6,9 2,1 

Združeno kraljestvo 11,7 19,7 7,6 4,3 2,0 

Vir: Eurostat – European Commission 2008. 

V preglednici 10 so sicer prikazani podatki za terciarno izobraževanje, vendar sklepamo, da bi 

bili podatki o vključenosti starostnih skupin v visoko šolstvo primerljivi. Vidimo, da so bile 

stopnje vključenosti odraslih v terciarno izobraževanje v Sloveniji v letu 2006 višje od 

povprečja Evrope. Največja je vključenost starostne skupine mladih med 20-24 let in sicer kar 

45,1 %, sledi starostna skupina 25–29 let z 13,6 %. Z naraščanjem starosti pa je upad stopnje 

vključenosti v Sloveniji precej višji kot pri povprečju držav EU.  

Vse navedene demografske spremembe kažejo, da se visoko šolstvo že sooča, in se bo tudi v 

prihodnje, z nadaljnjim upadom kandidatov za študij vse do leta 2022 tudi po nekaj sto 

kandidatov letno. Po letu 2022 bo začelo število 19-letnikov ponovno naraščati do leta 2028, 

dokler imamo podatke o rojenih, nato je glede na demografske projekcije pričakovati ponoven 

upad. VŠZ se morajo tega zavedati in iskati nove priložnosti na trgu. Prav tako se zavoljo 

demografskih sprememb pričakuje nadaljnje spreminjanje povprečne starosti študentov v 

smeri povečevanja le-te, saj se VŠZ zaradi upadanja mladih kandidatov za študij vedno bolj 

obračajo proti starejšim, ki so že zaključili formalna izobraževanja, z željo po ponovni 

vključitvi v visoko šolstvo oz. privabiti starejše kandidate, ki se še niso izobraževali v 

visokem šolstvu, a jih privablja možnost rednega študija, ki je bil včasih dostopen le mladim.   

3.2 Srednje šolstvo 

Srednje šolstvo neposredno vpliva na visoko šolstvo, saj število in struktura dijakov, ki 

zaključijo srednješolsko izobraževanje, predstavlja največji vpisni potencial za VŠZ. VŠZ 

zaradi trenda upadanja števila 19-letnikov vse bolj skrbno spremljajo to dinamiko, da laže 

predvidijo svoje vpisne strategije in pričakovanja. Za VŠZ sta pomembna podatka predvsem 

število dijakov s končano izobrazbo – splošno in poklicno maturo. 
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Srednješolsko izobraževanje praviloma vključuje mlade med 15. in 19. letom starosti. Delimo 

ga na poklicno in strokovno izobraževanje, ki ju ureja Zakonom o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju (ZPSI 2006), ter splošno srednješolsko izobraževanje, ki ga ureja Zakon o 

gimnazijah (Zgim 2007). 

Srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje 

Na področju poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja so vsebinska podlaga za 

pripravo izobraževalnih programov poklicni standardi, v katerih so opredeljene spretnosti in 

veščine, znanje ter kompetence, ki jih mora kandidat pridobiti oz. razviti v času 

izobraževanja. Zadnje spremembe uveljavljajo vsebinske pozitivne izkušnje dualnega sistema 

za vse izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Gre za povezovanje 

izobraževanja in dela z usposabljanjem pri delodajalcu (MŠŠ b. l.). 

Nižje poklicno izobraževanje traja 2 do 3 leta in se konča z zaključnim izpitom. Uspešen 

zaključek omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oz. srednjega 

strokovnega izobraževanja. Izobraževanje omogoča utrditi in dopolniti splošno izobrazbo na 

področjih, pomembnih za življenjsko in poklicno uspešnost posameznika. Dijaki se praviloma 

usposabljajo za samostojno opravljanje poklicev ali dela, ki je vnaprej tehnološko 

pripravljeno, kjer so delovni postopki relativno pregledni in standardizirani ter jih je mogoče 

vnaprej natančno opredeliti z ustreznimi navodili. Šolanje temelji na praktičnem 

izobraževanju (MŠŠ b. l.). 

Srednje poklicno izobraževanje traja praviloma 3 leta in se konča z zaključnim izpitom. 

Uspešen zaključek omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega 

izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj tudi pristop k opravljanju 

ustreznega mojstrskega oz. delovodskega ali poslovodskega izpita (MŠŠ b. l.). 

Srednje strokovno izobraževanje traja praviloma 4 leta in se konča s poklicno maturo, ki 

omogoča pridobitev srednje strokovne izobrazbe. S poklicno maturo se dijaki lahko vpišejo v 

študijske programe višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja, v kolikor opravijo 

peti predmet splošne mature, pa tudi v določene univerzitetne študijske programe, ki tako 

možnost dopuščajo (MŠŠ b. l.). 

Poklicno-tehniško izobraževanje traja praviloma 2 leti; konča se s poklicno maturo. Poklicno-

tehniško izobraževanje omogoča absolventom srednjega poklicnega izobraževanja pridobiti 

srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po štiriletnih 

izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja. S poklicno maturo končan 

izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe 

višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja, z dodatno opravljenim izpitom iz 

predmeta splošne mature pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost 
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dopuščajo. Značilnosti in cilji poklicno-tehniškega izobraževanja so enaki srednjemu 

strokovnemu izobraževanju (MŠŠ b. l.). 

Izobraževanje za poklicni tečaj traja 1 leto in se konča s poklicno maturo. Poklicni tečaj je 

namenjen tistim, ki so končali četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik programa za 

pridobitev srednje strokovne izobrazbe in želijo pridobiti prvi poklic na ravni srednje 

poklicne, tehniške in druge strokovne šole. S končanim poklicnem tečajem in opravljeno 

poklicno maturo se pridobi izobrazba, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po 

izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja. Značilnosti in cilji so enaki 

kot v strokovnem izobraževanju: omogočajo poglabljanje in razširjanje strokovne izobrazbe, 

potrebne tako za nadaljevanje šolanja na višjih oz. visokošolskih strokovnih šolah kot za 

razumevanje in obvladovanje stroke (MŠŠ b. l.).  

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal srednjo tehniško ali drugo 

strokovno šolo, 2. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja po sistemu 3 + 2, enoletno 

izobraževanje v poklicnem tečaju ali je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit pri 

pristojni zbornici. Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov: iz dveh obveznih, 

slovenščine in matematike ali tujega jezika, iz temeljnega strokovnega predmeta ter iz 

preizkusa praktične usposobljenosti za delo v stroki. Poklicna matura se izvaja po enotnem 

redu za vse kandidate. Pisni izpit pri prvem in tretjem predmetu je eksteren, saj podporo 

zagotavlja Republiški izpitni center (RIC). Za drugi in četrti predmet šole prejmejo enotna 

okvirna navodila za pripravljanje nalog, točkovanje in ocenjevanje, ki jih šolam posreduje 

Center RS za poklicno izobraževanje (Državna komisija za poklicno maturo 2010, 11). 

Splošno srednješolsko izobraževanje 

Zakon o gimnazijah (Zgim 2007) ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, ki 

po opravljeni maturi omogočajo nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu. Strokovne 

gimnazije izvajajo poleg splošnih tudi strokovne izbirne maturitetne predmete. Matura se 

opravlja po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije oz. po končanem maturitetnem 

tečaju v skladu z Zakonom o maturi (ZMat 2007).  

Splošna gimnazija spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanje in osebnostne lastnosti, potrebne 

za kasnejši uspeh v poklicni karieri in življenju. Zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo in 

vzpostavlja vednost, ki je skupni temelj za vsa področja univerzitetnega študija. K splošnim 

gimnazijam uvrščamo tudi klasične gimnazije, kjer je v program vključena latinščina, in je 

poudarek na humanističnih predmetih, gimnazijo s športnim oddelkom, gimnazijo z 

evropskim oddelkom ter gimnazijske programe zasebnih katoliških šol, walfdorske gimanzije 

ter program mednarodne mature. Med strokovne gimnazije uvrščamo tehniške, ekonomske in 

umetniške.  
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Splošna matura je državni, večinoma eksterni izpit, ki ga dijaki opravljajo pod enakimi 

pogoji. Vse maturitetne izpite dijaki opravljajo hkrati pod enakimi merili. Opravlja se od leta 

1994. Ocenjuje se ciljno določeno znanje, ki je pomembno za vključitev v visokošolsko 

izobraževanje. Obsega tri skupne predmete, slovenščino, matematiko, tuj jezik in dva izbirna 

predmeta. Je mednarodno primerljiva. Z opravljeno splošno maturo dijaki dokažejo, da 

dosegajo nivo znanja, ki je določen za splošne gimnazije, in s tem zaključijo srednješolsko 

izobraževanje. Kot vpis na nekatere študijske programe zadošča opravljena matura, določeni 

upoštevajo še uspeh v zaključnih dveh letnikih ali preizkus posebnih nadarjenosti in 

psihofizične sposobnosti. Te opravljajo VŠZ sami (Državna komisija za splošno maturo 2010, 

9). 

Srednješolci glede na način končanja srednje šole 

Za vpis v visoko šolstvo so pomembni podatki o letnem številu dijakov s končano izobrazbo 

glede na način končanja srednje šole. 

Preglednica 11: Srednješolci glede na način končanja srednje šole in 19-letniki med leti 

2002 in 2010 

Leto 

Število srednješolcev s končano: 19-letniki  

splošno maturo (SM) poklicno maturo (POM) 

Skupaj Indeks Število Indeks 

Delež, 

ki 

konča 

SŠ 
Število Indeks Število Indeks 

2002 8.199 100 11.317 100 19.516 100 27.200 100 72 

2003 8.443 103 14.006 124 22.449 115 26.274 97 85 

2004 9.040 110 13.738 121 22.778 117 25.933 95 88 

2005 8.770 107 13.874 123 22.644 116 25.570 94 89 

2006 9.248 113 13.572 120 22.820 117 25.592 94 89 

2007 9.216 112 12.331 109 21.547 110 25.209 93 85 

2008 8.802 107 11.952 106 20.754 106 23.447 86 89 

2009 8.586 105 11.736 104 20.322 104 22.368 82 91 

2010 8.426 103 10.449 92 18.875 97 21.583 79 87 

Vir: povzeto po RIC 2006a. 

Iz preglednice 11 vidimo, da je število dijakov s splošno maturo po letu 2002 naraščalo. 

Najvišje je bilo v letu 2006, po tem letu je sledil padec števila dijakov, ki srednjo šolo 

zaključijo s splošno maturo in predstavljajo vpisne kandidate za univerzitetne študijske 

programe.  Medtem, ko je največje število dijakov s poklicno maturo bilo v letih 2003 in 

2005, v letu 2010 je padlo celo 8 % pod raven leta 2002, torej najnižje, od kar obstaja 

poklicna matura. 
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Primerjalni pogled na število 19-letnikov v preglednici 10 kaže 21 % padec v opazovanih 8 

letih. Glede na podatke o rojenih se bo število 19-letnikov zniževalo še do leta 2022 (MVZT 

2010a, 23–24), zato pričakujemo, da bo sorazmerno z dinamiko padanja 19-letnikov padalo 

tudi skupno število dijakov in število dijakov s končano splošno ter poklicno maturo. 

Ocenjujemo, da bo trend padanja hitrejši pri dijakih s poklicno maturo, saj zaradi manjših 

generacij vse več mladih teži k vpisu v splošno srednje šolstvo; tam je več prostih mest kot 

nekdaj in zavoljo tega se poklicne srednje šole soočajo z večjim upadom števila dijakov kot 

splošne srednje šole. 

Zadnji stolpec v preglednici 11 kaže odstotek, ki pove, koliko 19-letnikov je zaključilo 

srednjo šolo s poklicno ali splošno maturo v koledarskem letu. Vidimo, da se je kljub padanju 

letnega števila 19-letnikov odstotek le-teh v masi srednješolcev, ki so letno zaključili srednjo 

šolo, povečeval. V opazovanih letih od 2002 do 2010 iz 72 na 91 v letu 2009 in nato je upadel 

na 87.  

 
 

Slika 18: Število dijakov glede na način končanja srednje šole med leti 2002 in 2010 

Vir: povzeto po RIC 2006a. 

3.3 Višje strokovno šolstvo 

Kot dejavnik, ki vpliva na visoko šolstvo, smo opredelili tudi vladno politiko na področju 

višjega strokovnega izobraževanja, saj je država v preteklih letih spodbujala povečevanje 

števila vpisnih mest rednega študija in s tem vključenost v višje strokovno izobraževanje, ki 

skupaj z visokošolskim tvori terciarno izobraževanje, za katerega smo skozi sprejete evropske 

dokumente videli, da je cilj povečanje vključenosti populacije. 
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Višje strokovno izobraževanje dopolnjuje ponudbo v terciarnem izobraževanju. Tudi v Evropi 

se poudarja nujnost takega izobraževanja, ki ga pogosto imenujejo tertiary short cycle 

education oz. sub-degree level ali short cycle level (krajše terciarno izobraževanje oz. kratki 

terciarni programi) (MŠŠ 2011).    

Leta 2003 je bilo po analizi Združenja EURASHE (The European Association of Institutions 

in Higher Education) v Evropi v kratko terciarno izobraževanje vpisanih 2,5 milijona 

študentov. Omenjena primerjava poudarja, da je to izobraževanje prepoznano kot vitalen del 

terciarnega izobraževanja in da pomembno pripomore k razvoju vseživljenjskega 

izobraževanja. Prav zato priporoča, naj bo kratko terciarno izobraževanje upoštevano v 

bolonjskem procesu, naj bo vzpostavljen most med njim in stopenjskim (visokošolskim) 

študijem. Seveda je treba za to razvijati kreditni sistem, prilogo k diplomi, akreditacijo 

programov in sistem kakovosti (MŠŠ 2011). 

Temeljita prenova višjega šolstva je bila v Sloveniji izvedena z uveljavitvijo Zakona o 

visokem šolstvu leta 1993, saj po tem višješolski študij na VŠZ ni bil več mogoč. Leta 1996 

so bili sprejeti prvi novi, evropsko primerljivi dveletni višješolski študijski programi, ki so 

nastali iz dejanskih kadrovskih potreb gospodarstva. Podlago za ustanovitev višjih strokovnih 

šol in sprejemanje študijskih programov sta omogočila tega leta sprejeta Zakon o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. 

S podpisom Bolonjske deklaracije leta 1999 se je pojavila potreba po prepoznavnejši 

umestitvi višjega strokovnega izobraževanja v terciarno izobraževanje oz. ureditev položaja 

višjih šol in vpeljavo instrumentov, kot so kreditni sistem študija, priloga k diplomi ter 

zagotavljanje in spremljanje kakovosti (MŠŠ 2011).  

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju je bil sprejet leta 2004. V njem je upoštevana 

struktura terciarnega izobraževanja oz. njegova ureditev v drugih državah Evropske unije, še 

posebej t. i. kratki 2-letni programi. Poklicni standardi, ki so podlaga za nastanek študijskih 

programov, morajo biti primerljivi zaradi prostega pretoka oseb in priznavanja poklicnih 

kvalifikacij v državah EU. To je pomembno, ker si Evropa čedalje intenzivneje prizadeva za 

prepoznaven, pregleden in primerljiv izobraževalni sistem, ki mora biti hkrati tudi čim 

kakovostnejši (MŠŠ 2011).   

Višje šole, kot jih poznamo danes, so bile ustanovljene v študijskem letu 1996/1997, v skladu 

z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI 2006). Prej so višješolski 

programi potekali znotraj VŠZ. 

Višješolsko izobraževanje je izrazito praktično usmerjen študij, ki temelji na usklajenih in 

jasno določenih potrebah delodajalcev, zato so programi izrazito poklicno naravnani in se v 

tem bistveno razlikujejo od visokošolskega študija. Vsaj 40 % programa je namenjenega 

praktičnemu usposabljanju v podjetjih in drugih organizacijah (MŠŠ 2011).    
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Programi omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe za delo v poklicih, navedenih v 

poklicnem standardu, ki ga na predlog zbornic oz. pristojnih ministrstev določi minister za 

delo. V njem so opredeljeni poklici, tipična dela v posameznem poklicu in zahtevnost.  

Akreditacijo višješolskih študijskih programov opravlja Strokovni svet Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje ter posebna komisija za akreditacijo višješolskih 

študijskih programov pri strokovnem svetu, sestavljena iz strokovnjakov s področja višjega in 

visokega šolstva, predstavnikov delodajalcev in študentov, ki je pristojna za (MŠŠ 2011):  

– izdelavo strokovnih izhodišč za pripravo višješolskih študijskih programov in študijskih 

programov za izpopolnjevanje, 

– potrjevanje ovrednotenja študijskih programov po evropskem prenosnem kreditnem 

sistemu KT,  

– obravnavo poročil višjih šol o evalvaciji,  

– določanje meril za vidne dosežke na strokovnem področju za pridobitev naziva 

predavatelj višje strokovne šole.    

V skladu z 51. f členom Zakona o visokem šolstvu (2009) ima NAKVIS naloge in pristojnosti 

tudi na področju višjega strokovnega šolstva in sicer skrb za delovanje sistema zagotavljanja 

kakovosti višjih strokovnih šol, izvajanje zunanjih evalvacij visokošolskih zavodov ter 

študijskih programov in višjih strokovnih šol, svetovanje in spodbujanje pri izvajanju 

samoevalvacij ipd. 

Študijski program postane javnoveljaven, ko ga na predlog strokovnega sveta sprejme 

minister za šolstvo. Višje strokovne šole so lahko izobraževalni zavodi ali njihove 

organizacijske enote; zasebne šole se lahko organizirajo tudi kot gospodarske družbe. V javno 

mrežo šol spadajo šole, ki jih je ustanovila država, in zasebne šole ali zasebniki (pravne ali 

fizične osebe), ki jim na podlagi javnega razpisa minister za šolstvo dodeli koncesijo za 

izvajanje javnoveljavnega programa. Višješolsko izobraževanje je mogoče tudi v zasebnih 

šolah, ki jih ustanovijo pravne ali fizične osebe in izpolnjujejo pogoje za izvajanje 

javnoveljavnega programa, imajo ustrezen predavateljski zbor, prostore, opremo, pri 

delodajalcih zagotovljena mesta za praktično izobraževanje študentov, verificirana pri 

pristojni zbornici, ter so vpisane v razvid višjih strokovnih šol pri Ministrstvu za šolstvo in 

šport (MŠŠ 2011).   

Akreditacija višjih šol ostaja v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport. Novost je, da se za 

vpis v razvid zahtevajo sklenjene pogodbe z delodajalci o izvedbi praktičnega izobraževanja 

(to je pomemben del višješolskega programa, zdaj obsega kar 800 ur v dveh letih ali 40 % 

študija). Pogodbe je mogoče skleniti z delodajalci, ki so vpisani v register pri pristojni 

zbornici. S tem je zagotovljen vpliv delodajalcev, organiziranih v zbornice, na oblikovanje 

mreže javnih in zasebnih šol. Zakon postavlja tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati šola za 

vpis v razvid. Poleg prostorov, opreme in ustreznih strokovnih delavcev se zahteva vsaj 
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minimalno število zaposlenih, ki zagotavljajo strokovno in organizacijsko stabilnost šole 

(MŠŠ 2011). 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju v 29. členu opredeljuje, da se lahko v višjo 

strokovno šolo vpišejo kandidati z (ZVSI 2004): 

– maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne 

mature) po programu gimnazije, katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne 

izobrazbe (tudi programu poklicno-tehniškega izobraževanja: to je po sistemu »3 + 2«) 

oz. opravljenem poklicnem tečaju, 

– mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, ki imajo tri leta delovnih izkušenj 

ter opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali 

tujega jezika v obsegu in na način, določenim za poklicno maturo. 

Za vpis v nekatere študijske programe je treba poleg splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka 

izpolniti še dodatni vpisni pogoj: opravljen preizkus posebne nadarjenosti (22. člen ZVSI 

2004).  

Na vpis v visoko šolstvo zagotovo vpliva dogajanje na področju višješolskega strokovnega 

izobraževanja. Spremljali smo, kako se je spreminjalo število vpisnih mest in število vpisanih. 

Višješolska prijavna služba je podala podatke od leta 2002/2003 do 2011/2012; prej teh 

podatkov niso spremljali. 

Vpisna mesta in vpisani v 1. letnike višjega strokovnega šolstva 

Kot dejavnik, ki vpliva na visoko šolstvo, smo opredelili tudi vladno politiko na področju 

višjega strokovnega izobraževanja. To lahko ponazorimo s številom vpisnih mest za redni 

študij v 1. letnikih. 

 

Slika 19: Število vpisnih mest za 1. letnike rednega študija na višjih strokovnih šolah in 

število prvič vpisanih med študijskimi leti 2002/2003 in 2011/2012 

Vir: Razpet 2011. 
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Vidimo, da se je v skoraj desetih letih število vpisnih mest za redni študij 1. letnikov povečalo 

s 1.460 na 4.435, kar je več kot za 300 %, in je v študijskem letu 2011/2012 znašalo že 4.435 

vpisnih mest, kar kaže na spodbudno vladno politiko zagotavljanja čim večje vključenosti 

mlade populacije v terciarno izobraževanje oz. višje strokovno izobraževanje. 

Analiza vpisnih podatkov 1. letnikov od leta 2002 do 2010 kaže, kako se je povečevalo 

skupno število vpisanih na redna mesta višjega strokovnega šolstva. Vidimo, da je v 

opazovanem obdobju število rednih študentov poraslo za 230 % in se v letu 2010 giblje že 

okoli 4.746 vpisanih, medtem ko je bilo v letu 2002 vpisanih samo 1.432 (Višješolska 

prijavna služba 2011).  

Predpostavko, da porast števila rednih mest za višje strokovno izobraževanje znižuje vpis v 

visoko šolstvo, bi lahko bolje preverili, če bi imeli podatke, kakšen je delež vpisanih v višje 

strokovne šole, ki bi po zaključku svoje srednje šole dejansko izpolnjevali pogoje za vpis v 

visoko šolstvo. Dejali smo namreč, da se v višje šole lahko vpišejo dijaki s splošno in 

poklicno maturo ter dijaki z nižjo poklicno šolo. 

3.4 Visoko šolstvo in vladna politika z vidika vpisnih mest 

Vladna politika je, omenjeno v 2. poglavju o slovenskem visokošolskem sistemu, s 

sprejemom nekaterih pomembnejših odločitev in ukrepov ves čas delovala v smeri 

zagotavljanja povečevanja števila vpisanih v visoko šolstvo. V nadaljevanju povzamemo oz. 

strnemo dejavnosti/aktivnosti države na področju visokega šolstva v tej smeri: 

– sprejetje Zakona o visokem šolstvu v letu 1993 je povzročilo spremembe in večji vpis v 

drugi polovici 90. let, 

– od leta 1998/1999 do danes so bile podeljene koncesije tudi visokošolskim zavodom, ki 

jih ni ustanovila RS (danes ima koncesijo ena zasebna univerza in 12 samostojnih VŠZ za 

izvajanje študijskih programov 1. in 2. stopnje; na dan 30. 3. 2011), 

– leta 1999 podpis Bolonjske deklaracije,  

– leta 2002 sprejet Nacionalni program visokega šolstva, katerega cilj je bil povečanje 

števila vpisnih mest v terciarnem izobraževanju  in doseči vključenost 50 % vsakoletne 

generacije v različne oblike terciarnega izobraževanja, 

– leta 2007 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva, katere cilj je bil 

povečati odstotek vključenosti mladih v terciarno izobraževanje na 60 %, težila je k 

povečanju števila VŠZ in regionalizaciji. Analiza razvoja visokošolskega prostora med 

leti 2002/2003 in 2009/2010 kaže, da se je v tem času število VŠZ skoraj podvojilo (iz 48 

na 91, stanje 4. 4. 2011). K povečanju so najbolj prispevali samostojni VŠZ in večje 

število članic univerz. Samostojni VŠZ s koncesijami so glede na sedež razporejeni v 

goriško, obalno kraško, savinjsko, notranjsko-kraško in podravsko regijo. Zavoljo 

omenjenih zavodov je prišlo do povečanja števila študentov v omenjenih regijah, kar se 
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povezuje z regionalno dostopnostjo rednega financiranega študija (Marjetič in Dobnikar 

2010),  

– leta 2011 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 

ponovno poudarja pomen dostopnosti terciarnega izobraževanja za vse, ki imajo interes 

študirati.  

V Slovenji je bilo leta 2009 v visokošolsko izobraževanje vključenih 48,5 % 19-letnikov 

(SURS 2011f). Kljub velikem deležu vključenosti generacije v primerjavi z ostalimi 

evropskimi državami je visok delež tistih, ki študija nikoli ne zaključijo oz. je čas študija pri 

nas precej daljši. Pri primerjanju trajanja študija na dodiplomskih študijskih programih je 

treba upoštevati, da so različno dolgi. Povprečje med leti 2004 in 2008 je bilo na 

dodiplomskih programih 6,3 leta, od tega na prejšnjih visokošolskih strokovnih 5,9 in 

prejšnjih univerzitetnih 6,8 let (Komljenovič in Marjetič 2010, 47, 188).  

Vladna politika je eden od dejavnikov, ki vpliva na vpis v visoko šolstvo. Na vpis lahko 

vpliva s povečevanjem števila vpisnih mest, predvsem za redni študij, in z denarnimi 

pomočmi študentom. V nadaljevanju bomo predstavili prvo, torej spreminjanje števila vpisnih 

mest, saj menimo, da ima to poleg demografskih sprememb bistven vpliv na množičnost vpisa 

v visoko šolstvo preteklih let. Denarne pomoči ne bomo podrobneje predstavljali, saj smo kot 

dejavnik vladne politike s pomočjo statističnega programa SPSS analizirali le spremenljivko 

število vpisnih mest.  

Analiza vpisnih gibanj 

Vpisni pogoji za vpis v visoko šolstvo so se v 80. in 90. letih prejšnjega tisočletja spreminjali, 

saj je bilo do sredine 90. let treba opravljati sprejemne izpite na vsaki fakulteti posebej, če je 

omejila vpis. Od takrat dalje je vpis na fakultete potekal preko Visokošolske prijavno-

informacijske službe, kjer o sprejemu na želeno fakulteto/visoko šolo odloča uspeh v zadnjih 

dveh letnikih srednje šole in uspešnost na maturi. Pomemben dejavnik povečevanja števila 

vpisanih v visoko šolstvo je tudi uvedba možnosti vpisa na določene fakultete s poklicno 

maturo in petim predmetom iz splošne mature, kar omogoča in povečuje vpis na univerzitetne 

programe (Zgaga 2004, 7).  

V 80. letih se vpis za redni študij skoraj ni spreminjal; število vpisnih mest je počasi naraščalo 

le v začetku desetletja (1981/1982 – 9.186 vpisanih v 1. letnike  terciarnega izobraževanja). V 

90. letih je opazna rast vpisa v terciarno izobraževanje
5
; rast števila vpisanih v prve letnike 

rednega študija se je v desetletju (1990/1991 – 12.122 vpisanih, 1999/2000 – 17.198 vpisanih) 

povečala za polovico, vpisanih v izredni študij pa za polovico od začetka do sredine 90. let. 

Na rednem študiju interes vpisa narašča, medtem ko na izrednem študiju upada. Danes in v 

                                                           
5
 Ni možno podati podatkov samo za visoko šolstvo, ker ni ločenih podatkov pred letom 1994, 

1991/1992 –13.298 vpisanih v 1. letnik terciarnega izobraževanja (redni študij). 



 

59 

 

prihodnje se bodo VŠZ zaradi negativnih demografskih sprememb soočali s problematiko vse 

manjšega števila vpisanih, saj bo kandidatov za študij primanjkovalo (Zgaga 2004, 17–18).   

Skozi opisovane dokumente v prejšnjih poglavjih smo videli, da je bila ena pomembnih teženj 

EU in Slovenije povečati delež vključenosti mladih generacij v različne oblike terciarnega 

izobraževanja vsaj na 50 % vsakokratne generacije (NPVŠ 2002). Ta delež vključenosti v 

terciarno izobraževanje je bil dosežen že po letu 2000, ko se je vpisalo 56,4 % generacije. Vsa 

nadaljnja leta je delež vpisa generacij naraščal, tako da smo v letu 2003 presegli 60 % vpisa 

generacije, rojene leta 1985 (ReNPVŠ 2007). Vključenost 19-letnikov v dodiplomsko 

izobraževanje je leta 2009 znašala 48,5 % (SURS 2011f).  

V zadnjih desetih letih se je število vpisanih mest za redni študij 1. letnika povečalo za več 

kot 5.634 mest oz. za 40 % (leta 2000/2001 je bilo 14.375 mest), in sicer na 20.009 mest za 

študijsko leto 2010/2011 (VPIS UL 2010). Kljub vladni politiki vse večje vključenosti mladih 

generacij v visoko šolstvo in dostopnosti visokega šolstva ter povečevanju števila vpisnih 

mest za redni študij, je od študijskega leta 2007/2008 opazno padanje števila redno vpisanih v 

1. letnike, kot tudi skupno število vpisanih. Pričakujemo lahko, da se bo omenjeni trend 

nadaljeval tudi v prihodnje (SURS 2010b). 

Podatki o vpisanih v redni študij 1. letnika zajemajo tudi ponavljalce. Podatke o prvič 

vpisanih vodi SURS šele od leta 2004, zato smo analizo delali na vpisanih s ponavljalci, saj 

smo želeli v analizo zajeti obdobje daljše od 5 let. Vzporedno smo praviloma analizirali tudi 

prvič vpisane v visoko šolstvo.    

V preglednici 12 in 13 ponazarjamo spreminjanje števila vpisnih mest ter vpisna gibanja 

rednega in izrednega študija 1. letnikov od leta 1996 dalje.  
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Preglednica 12: Število vpisnih mest glede na način študija v 1. letnik med leti 1996 in 

2011 

Leto vpisa 

Vpisna mesta 1. Letnika 

Redni Izredni Skupaj 

Število Indeks Število Indeks Število Indeks 

1996 13.100 100 5.432 100 18.532 100 

1997 13.706 105 6.358 117 20.064 108 

1998 13.913 106 6.731 124 20.644 111 

1999 14.078 107 7.370 136 21.448 116 

2000 14.375 110 7.638 141 22.013 119 

2001 14.562 111 7.570 139 22.132 119 

2002 15.195 116 7.594 140 22.789 123 

2003 15.342 117 7.515 138 22.857 123 

2004 16.046 122 7.559 139 23.605 127 

2005 16.385 125 8.409 155 24.794 134 

2006 17.037 130 7.979 147 25.016 135 

2007 17.614 134 7.315 135 24.929 135 

2008 18.904 144 6.743 124 25.647 138 

2009 19.783 151 7.470 138 27.253 147 

2010 20.009 153 6.673 123 26.682 144 

2011 18.670 143 5.896 108 24.556 132 

Vir: VPIS UL 2000, 2, 14; VPIS UL 2001; VPIS UL 2002, 22; VPIS UL 2003, 23; VPIS UL 2005, 9, 

30; VPIS UL 2006, 28; VPIS UL 2008, 15, 33; VPIS UL 2011a, 16; VPIS UL 2011b.  

 

Preglednica 13:  Število vpisanih študentov glede na način študija v 1. letnik (s 

ponavljalci) med leti 1996 in 2011 

Leto vpisa 

Vpisani študenti v 1. Letnik 

Redni Izredni Skupaj 

Število Indeks Število Indeks Število Indeks 

1996 14.859 100 5.588 100 20.447 100 

1997 15.313 103 6.612 118 21.925 107 

1998 16.103 108 9.175 164 25.278 124 

1999 16.530 111 8.226 147 24.756 121 

2000 17.957 121 8.929 160 26.886 131 

2001 17.958 121 9.382 168 27.340 134 

2002 18.838 127 8.995 161 27.833 136 

2003 18.878 127 9.454 169 28.332 139 

2004 19.943 134 9.203 165 29.146 143 

2005 20.210 136 8.237 147 28.447 139 

2006 20.674 139 6.504 116 27.178 133 

2007 20.765 140 5.517 99 26.282 129 

2008 20.408 137 5.319 95 25.727 126 

2009 20.306 137 4.515 81 24.821 121 

2010 19.606 132 2.460 44 22.066 108 

2011 / / / / / / 

Vir: VPIS UL 2000, 2, 14; VPIS UL 2001; VPIS UL 2002, 22; VPIS UL 2003, 23; VPIS UL 2005, 9, 

30; VPIS UL 2006, 28; VPIS UL 2008, 15, 33; VPIS UL 2011a, 16; VPIS UL 2011b.  
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Pogled na gibanje vpisa v 1. letnikih zadnjih petnajstih let pokaže, da se je število vpisanih na 

rednem študiju povečalo za 32 % glede na izhodiščno leto, medtem ko se je število vpisanih 

na izrednem študiju znižalo skoraj za 19 % kljub povečanju števila vpisnih mest za izredni 

študij. Število vpisanih študentov v 1. letnike rednega in izrednega dodiplomskega študija je 

bilo najvišje leta 2004/2005, in sicer 29.146 študentov, v študijskem letu 2010/2011 pa samo 

še 22.066. 

Posledica povečevanja števila vpisnih mest za 1. letnike rednega študija med leti 1996/1997 in 

2010/2011 je bil porast števila vpisanih v redni študij v proučevanem obdobju. V nadaljevanju 

prikazujemo število vpisanih v 1. letnik rednega dodiplomskega študija glede na način študija. 

 

Slika 20: Število redno vpisanih študentov v 1. letnik (s ponavljalci) dodiplomskega 

študija glede na vrsto študija med leti 1996/1997 in 2010/2011 

Vir: VPIS UL 2000, 2, 14; VPIS UL 2001; VPIS UL 2002, 22; VPIS UL 2003, 23; VPIS UL 2005, 9, 

30; VPIS UL 2006, 28; VPIS UL 2008, 15, 33; VPIS UL 2011a, 16. 

Število vpisnih mest za 1. letnike rednega študija se je med leti 1996 in 2010 povečalo za 53 

%, iz česar pričakovano sledi, da se je povečalo tudi število vpisanih v redni študij. Vrhunec 

vpisanih je bil dosežen leta 2007, in sicer 20.765 vpisanih ali 40 % povečanje vpisa glede na 

leto 1996; po tem študijskem  letu pa je kljub povečevanju števila rednih vpisnih mest viden 

začetek padanja števila vpisanih. V letu 2010 je bilo skupno na visokošolskih strokovnih in 

univerzitetnih študijskih programih redno v 1. letnike vpisanih nekoliko manj študentov 

(19.606), kar kaže 32 % povečanje glede na leto 1996.  

Pogled na analizo vpisa glede na vrsto študijskih programov, vidimo, da je število redno 

vpisanih v 1. letnike visokošolskih strokovnih študijskih programov porastlo za 35 % (iz 

5.604 na 7.578) glede na izhodiščno leto, število vpisanih v 1. letnike univerzitetnih študijskih 

programov pa le za 20 % (iz 9.255 na 11.088). Razlog za razliko v višini porasta je v 
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precejšnji razliki števila vpisanih v izhodiščnem letu glede na vrsto študija. Kljub 35 % 

porastu števila vpisanih na visokošolske strokovne programe je še vedno za 46 % več 

vpisanih na univerzitetnih študijskih programih, kjer je bilo za skoraj 70 % več vpisnih mest 

za 1. letnike rednega študija v letu 2010/2011 (VS 7.453; UN 12.556). 

V nadaljevanju predstavljamo podatke o številu vpisanih študentov v 1. letnike 

dodiplomskega študija glede na način študija.  

 

Slika 21: Število vpisanih študentov v 1. letnik (s ponavljalci) dodiplomskega študija 

glede na način študija 

Vir: VPIS UL 2000, 2, 14; VPIS UL 2001; VPIS UL 2002, 22; VPIS UL 2003, 23; VPIS UL 2005, 9, 

30; VPIS UL 2006, 28; VPIS UL 2008, 15, 33; VPIS UL 2011a, 16. 

S slike 21 je vidno, da je število izredno vpisanih na visokošolskih strokovnih študijskih 

programih upadlo za 36 % (iz 4.256 v 1996 na 1.548 v 2010). Najvišji vpis je bil dosežen leta 

2003, in sicer 7.414 vpisanih. Na univerzitetnih programih v opazovanem obdobju prav tako 

beležimo upad  izrednih študentov za 36 % (iz 1.332 v letu 1996 na 878 v letu 2010), vrhunec 

vpisa je bil 2001 (2.042 vpisanih) in 2003 (2.040 vpisanih). Ocenjujemo, da bo vpis v 

prihodnjih letih še padal na izrednem študiju, vendar veliko manj kot v preteklih letih.  

Na sliki 23 so prikazani prvič vpisani v 1. letnike; podatki za študijska leta pred 2004/2005 

niso bili spremljani.   
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Slika 22: Število prvič vpisanih v 1. letnik dodiplomskega študija glede na način študija 

med leti 2004/2005 in 2010/2011 

Vir: MVZT 2011a; SURS 2011i. 

Vidimo, da je število prvič redno vpisanih v 1. letnike znašalo 16.864 v letu 2010/2011, kar 

predstavlja 84 % (od 20.009 mest) vpisnih mest rednega študija za 1. letnike v študijskem letu 

2010/2011. Slika 22 kaže, da je bilo v preteklih letih opazno povečevanje števila prvič 

vpisanih, za 16 % med leti 2004/2005 in 2010/2011. Sklepamo lahko, da je na omenjeni trend 

povečevanja števila vpisanih v 1. letnike s ponavljalci, tudi povečevanje števila prvič 

vpisanih, vplivala vzpodbudna vlada politika povečevanja števila vpisnih mest za 1. letnike.  

S povečevanjem števila vpisnih mest 1. letnika je raslo tudi število skupno vpisanih v visoko 

šolstvo. Eden od razlogov za takšno situacijo je bila tudi slaba gospodarska situacija 

Slovenije, saj menimo, da se v času recesije ljudje zaradi večje brezposelnosti bolj odločajo za 

nadaljevanje študija, saj jim le-to poleg višje stopnje izobrazbe prinaša tudi določene socialne 

ugodnosti … 

V nadaljevanju prikazujemo število vseh vpisanih v dodiplomsko izobraževanje med leti 

1990/1991 in 2010/2011.  
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Slika 23: Število vseh vpisanih študentov v dodiplomski študij med leti 1990/1991 in 

2010/2011 (z absolventi) 

Vir: MVZT 2011a; SURS 2004b; SURS 2011j. 

Vidimo, da je od leta 1996 opazen skoraj 100 % porast števila vključenih v visoko šolstvo. 

Podatki zajemajo vpisane na dodiplomskih študijskih programih na rednem in izrednem 

načinu študija. Absolventi so vključeni. Vrhunec je bil dosežen leta 2005/2006, in sicer 

92.204 vpisanih. Sedaj število pada, v letu 2010/2011 je znašalo le še 75.478 študentov. 

Vidnemu padcu števila vpisanih pa botruje tudi v prehod na bolonjske študijske programe od 

leta 2004 dalje, saj se je zaradi krajšega števila let trajanja študija na 1. stopnji, ki ima 

večinoma tri letnike študija, določen del nekdaj vpisanih v četrte letnike prenesel na 2. 

stopnjo, ki ni predmet naše analize.  

Iz navedenega sklepamo, da je vladna politika s povečevanjem števila vpisnih mest opazno 

vplivala na povečevanje števila vpisanih, kar smo preverili še s korelacijo in regresijsko 

analizo.  

Vpisna mesta in vpisani v 1. letnike visokošolskega izobraževanja  

V zadnjih desetih letih se je število vpisnih mest za redni študij 1. letnika povečalo za več kot 

35 % oz. 5.634 mest  (leta 2000/2001 je bilo 14.375 mest), in sicer na 18.670 mest za 

študijsko leto 2011/2012 (VPIS UL 2011c).  

Vpisna mesta za redni študij za študijsko leto 2011/2012 razpisujejo 4 javni VŠZ (Univerza v 

Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske 

študije v Novem mestu) ter 12 zasebnih samostojnih VŠZ in ena zasebna univerza s 

koncesijo. Vpisna mesta za študijske programe brez koncesije niso zajeta v teh številkah, saj 

jih ne potrjuje Vlada RS (VPIS UL 2011c). 
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Značilnost razpisa za vpis za študijsko leto 2011/2012 v primerjavi s preteklim letom je manj 

vpisnih mest, in sicer 427 mest manj za redni študij oz. 18.670 mest za redni študij in 678 

manj za izrednega oz. 5.896 mest. Zaradi demografskih značilnosti slovenske družbe je 

število mest za redni študij prvič večje od števila dijakov zaključnih letnikov (VPIS UL 

2011c).  

Glede na razporeditev mest po študijskih področjih je največ študijskih mest na področju 

družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved (30,4 % vseh vpisnih mest za redni in izredni 

študij), sledijo področje tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (25,5 %), umetnost in 

humanistika (10,5 %), naravoslovje, matematika in računalništvo (8,9 %), zdravstvo in sociala 

(7,4 %), izobraževalne vede (7,3 %), storitve (7 %) in področje kmetijstva, gozdarstva, 

ribištva ter veterinarstva (2,9 %). V primerjavi s preteklim študijskim letom so se vpisna 

mesta najbolj zmanjšala na področju družbenih, poslovnih in pravnih ved (Gerkeš 2011).  

Vladno politiko kot dejavnik vpliva na visoko šolstvo lahko ponazorimo s povečevanjem 

števila vpisnih mest za 1. letnike rednega študija v visokem šolstvu med leti 1996 in 2011, kot 

je prikazano na sliki 24. Dodati je potrebno, da imajo javni VŠZ možnost samostojno 

povečevati število vpisnih mest, medtem ko bi koncesionirani VŠZ potrebovali soglasje Vlade 

RS.  

 

Slika 24: Število vpisnih mest za 1. letnik dodiplomskega študija glede na način študija 

med leti 1996/1997 in 2011/2012 

Vir: VPIS UL 2011d. 

V roku petnajstih let se je število vpisnih mest za 1. letnike rednega študija najprej povečalo s 

13.100 mest v letu 1996/1997 na 20.009 vpisnih mest v študijskem letu 2010/2011 in v 

študijskem letu 2011/2012 je viden padec na 18.670 rednih vpisnih mest za visokošolske 

strokovne in univerzitetne programe. Primerjava izhodiščnega leta opazovanja in študijskega 

leta 2011/2012 kljub padcu števila vpisnih mest predstavlja 42,5 % porast števila vpisnih mest 



 

66 

 

glede na izhodiščno leto opazovanja, in kaže na stimulativno vladno politiko za zagotavljanje 

vpisa. Vendar pa kljub temu v nadaljnji letih pričakujemo še nadaljnji padec števila vpisnih 

mest, še bolj pa števila vpisanih, saj na to kažejo demografski podatki o številu 19-letnikov. 

Kot zanimivost je na sliki 24 je prikazano tudi število vpisnih mest za izredni študij, vendar 

le-teh Vlada RS ne potrjuje. VŠZ so pri določanju teh mest samostojni. Vidimo, da je bilo v 

proučevanem obdobju število vpisnih mest za izredni študij največje v študijskem letu 

2005/2006, ko je porastlo na 8.409, v letu 2011 znaša 5.896 mest, vendar je, kot bomo videli 

v nadaljevanju, interes za izredni študij precej upadel. Upadu izrednega študija je botrovalo 

povečevanje števila mest rednega študija. 

 

Slika 25: Število vpisnih mest 1. letnika dodiplomskega študija glede na vrsto študija 

med leti 1996 in 2011 

Vir: VPIS UL 2000, 2, 14; VPIS UL 2001; VPIS UL 2002, 22; VPIS UL 2003, 23; VPIS UL 2005, 9, 

30; VPIS UL 2006, 28; VPIS UL 2008, 15, 33; VPIS UL 2011a, 16; VPIS UL 2011b. 

Slika 25 prikazuje, da se je v proučevanem obdobju število vpisnih mest za 1. letnik rednega 

študija povečevalo na univerzitetnih programih in na visokošolskih strokovnih. Na 

univerzitetnih  programih je opazen 37 % porast števila vpisnih mest, in sicer z 8.303 v letu 

1996/1997 na 11.395 v letu 2011, na visokošolskih strokovnih 51 % porast s 4.797 na 7.275 

mest v letu 2011/2012. Skupno smo v letu 2010/2011 imeli 18.670 vpisnih mest za 1. letnike 

rednega študija. 

Kot smo zapisali v poglavjih 3.2, 3.3 in 3.4 je v opazovanem obdobju viden trend 

povečevanja števila srednješolcev, ki zaključijo šolanje s poklicno ali splošno maturo in se 

vpisujejo v visoko šolstvo. Hkrati so podatki pokazali, da je precej porastlo število vpisanih v 

višje strokovne šole. V preglednici v nadaljevanju so prikazani podatki o deležih prehodnosti 

iz srednjega šolstva (štiriletno in več) v terciarno izobraževanje.  
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Preglednica 14:  Prehodnost iz srednjega v terciarno izobraževanje od leta 2000 do 2010 

Leto 

Število dijakov, ki so 

končali SŠ s POM ali 

SM* 

Redno vpisani v 1. letnike 

istem letu v  
Deleži v % 

VŠ VS skupaj VŠ VS Skupaj 

2002 19.516 1.432 18.838 20.270 7 97 104 

2003 22.449 1.786 18.878 20.664 8 84 92 

2004 22.778 2.036 19.943 21.979 9 88 96 

2005 22.644 2.608 20.210 22.818 12 89 101 

2006 22.820 3.060 20.674 23.734 13 91 104 

2007 21.547 3.475 20.765 24.240 16 96 112 

2008 20.754 4.087 20.408 24.495 20 98 118 

2009 20.322 4.639 20.306 24.945 23 100 123 

2010 18.875 4.746 19.606 23.412 25 99 124 

* POM – poklicna matura, SM – splošna matura, VŠ – višje strokovno šolstvo, VS – visoko šolstvo. 

Vir: povzeto po  RIC 2006a, Razpet 2011; VPIS UL 2002, 23;VPIS UL 2005, 9, 30; VPIS UL 2006, 

28; VPIS UL 2008, 15, 33; VPIS UL 2011a, 16; VPIS UL 2011b. 

Iz preglednice 14 vidimo, da se je delež dijakov, ki so končali srednjo šolo in so izpolnjevali 

pogoje za vpis v terciarno izobraževanje od začetka opazovanja v letu 2002 presegal letno 

število dijakov, ki so zaključili srednjo šolo, kar pomeni, da so se v opazovanih letih poleg 

tekoče generacije dijakov vpisovali tudi ponavaljalci in starejši. Kljub temu je precej rastel 

delež prehodnosti v višje strokovne šole, in sicer iz 7 % na 25 %, delež prehodnosti v visoko 

šolstvo je znašal v začetku opazovanja v letu 2002 97 % in je dosegel najnižjo vrednost v 

naslednjem letu, 84 %, nato je vidna počasna rast prehodnosti do 100 % v letu 2009 in 

ponoven padec za 1 % v letu 2010. S tem padcem je že nakazan nov trend, ki bo sledil v letih, 

ki bodo sledila, in sicer zaradi padanja števila 19-letnikov padanje števila vpisnih mest in 

posledično padanje števila vpisanih v 1. letnike. Torej bodo demografski dejavniki začeli 

kazati vpliv na vpisno politiko oz. na število vpisanih.    
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4 PREVERJANJE HIPOTEZ IN REZULTATI ANALIZE 

V uvodnem poglavju 1.2 Namen in cilji raziskave smo postavili hipoteze, ki smo jih preverjali 

s pomočjo statističnih metod, ki so opisane v nadaljevanju. V nadaljevanju navajamo 

omenjene hipoteze. 

– H1: Rodnost vpliva na vpis v visoko šolstvo. 

– H2: Rodnost vpliva na spreminjanje povprečne starosti študentov vpisanih v visoko 

šolstvo. 

– H3: Povprečna starost študentov se viša hitreje na izrednem kot rednem študiju. 

– H4: Obseg populacije nad 30 let vpliva na število vpisanih v 1. letnike. 

– H5: Število vpisnih mest vpliva na število vpisanih v 1. letnike. 

– H6: Število dijakov s splošno maturo in število dijakov s poklicno maturo vpliva na 

število vpisanih v 1. letnike univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih 

programov. 

– H7: Število vpisanih v 1. letnike višjih strokovnih šol vpliva na vpis v 1. letnike visokega 

šolstva. 

Kljub temu da večina hipotez predvideva trditev, vezano na vpis, smo analizirali v vpis 

dodiplomski študij glede na način študija (redni in izredni način) in vrsto študijskega 

programa (visokošolski strokovni in univerzitetni študijski programi). Zajeli smo vpisne 

podatke med študijskimi leti 1996/1997 in 2010/2011 za vpisane v 1. letnike s ponavljalci, saj 

je bilo podatke prvič vpisanih možno dobiti le za leta med 2004/2005 in 2010/2011, kar je 

premalo za kakovostno analizo. Z besedo »vpisani« smo predstavljali »vpisane s ponavljalci«, 

z besedno zvezo »prvič vpisani« pa rezultate za podatke o »prvič vpisanih brez ponavljalcev«. 

Te rezultate smo vzporedno prikazali tam, kjer je bilo to za analizo zanimivo. Za takšen 

pristop smo se odločili, saj v določenih študijskih letih odstotek ponavljalcev predstavlja tudi 

do 25 % vpisne generacije 1. letnika in je zanimivo videti še analizo rezultatov za prvič 

vpisane. 

V analizi so zajeti »stari« študijski programi (VS, UNI), ki so bili sprejeti pred Zakonom o 

visokem šolstvu 2004, in bolonjski študijski programi (VS, UN).  S kratico VS označujemo 

stare in nove visokošolske strokovne programe, s kratico UN prav tako stare in nove 

univerzitetne študijske programe, kljub temu da je kratica za stare univerzitetne študijske 

programe UNI.  

4.1 Uporabljena metodologija 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2008) je zapisano, da je metodologija skupek 

metod, ki se uporabljajo pri raziskovanju. Monika Tratnik pa opredeli metodologijo kot 

skupek strategij, metod in tehnik za katere smo se odločili v procesu raziskovanja določenega 

problema oz. teme (Tratnik 2002, 23). 
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»Pojem metodologija izhaja iz grških zloženih besed »methodos« in »logos«, kar pomeni pot 

oz. način, veda o metodah znanstvenega raziskovanja. Širše z besedo metodologija 

označujemo znanost o vseh oblikah in načinih raziskovanja, s pomočjo katerih pridemo do 

sistematičnega in objektivnega znanstvenega spoznanja, ali znanstveno disciplino, ki kritično 

raziskuje in eksplicitno razlaga splošne in posebne znanstvene metode« (Ivanko 2007, 3). 

Značilnosti znanstvenih metod so (Ivanko 2007, 3): 

– objektivnost, ki predpostavlja nepristranski in stvaren, pravičen odnos do pojava oz. 

problema raziskovanja, 

– zanesljivost, pomeni, da morajo raziskovalci svoja stališča in sodbe obrazložiti in 

dokazati, 

– preciznost, ki pomeni točnost rabe znanstvenih pojmov,  

– sistematičnost, ki pomeni usklajenost vseh prvin raziskovalnega dela, 

– splošnost, saj so znanstvena spoznanja večje ali manjše posplošitve pojavov, dogodkov... 

Magistrska naloga je bila zasnovana kot dinamična makroekonomska raziskava, saj se ukvarja 

z vplivom dejavnikov, predvsem demografskih sprememb in vpliva vladne politike, na vpis v 

visoko šolstvo skozi opazovano obdobje. Proučuje namreč proces nastajanja in širjenja 

sprememb (Žižmond 1998, 68).  

Poznamo dva pristopa k raziskovanju in sicer deskriptivni in analitični. Za prvega je značilno, 

da daje prednost opisu strukture ali delovanja ali razvoja določenega pojava ali procesa, 

analitični pristop pa poudarja raziskovanje vzrokov pojavov, procesov in ugotavljanje njihove 

medsebojne odvisnosti (Ivanko 2007, 23).  

Metode dela, ki so bile uporabljene pri izdelavi magistrske naloge temeljijo na logični 

interpretaciji sodobne literature in virov s področja demografije, srednjega šolstva, višjega 

strokovnega šolstva in visokega šolstva. Narejena je bila analiza primarnih in sekundarnih 

virov, torej knjig, pravnih aktov, letnih poročil, zbornikov, strokovnih in znanstvenih člankov, 

prispevkov na konferencah, statističnih podatkov…  

V okviru deskriptivnega pristopa so bile torej uporabljene predvsem sledeče metode 

(Žižmond 1998, 69): 

– metoda deskripcije, saj smo opisovali dejstva, procese, odnose in vezi med njimi;  

– komparativna metoda, saj smo primerjali podobna dejstva, procese med sabo in 

ugotavljali njihove podobnosti in razlike v obnašanju; 

– zgodovinska metoda, saj smo na podlagi dokumentov ugotavljali, kaj se je v preteklosti 

dogajalo in tudi vzroke, zakaj je do tega prišlo;    

– metoda kompilacije, saj smo povzemali opazovanja, stališča, spoznanja drugih avtorjev. 

To ni samostojno analitično delo, saj je potrebno slediti pravilom citiranja, vendar lahko  

na osnovi povzetih spoznanj in stališč pridemo do novi, samostojnih, posplošenih 

sklepov, s čimer se približamo analitičnemu delu (metoda indukcije). 
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Analitični del raziskave je lahko kvalitativnen (deduktiven) ali kvantitativen (induktiven). 

Dejansko ima vsaka družboslovna in ekonomska raziskava kvalitativni in kvantitativni del 

(Ivanko 2007, 24). 

Induktivno in deduktivno sklepanje sta v medsebojni povezavi in običajno razlikujemo štiri 

faze sklepanja (Žižmond 1998, 11): 

– V prvi fazi uporabljamo deduktivno metodo sklepanja, ko iz poznavanja teorije 

ugotavljamo odvisnosti med pojavi, procesi. S pomočjo deduktivne metode izpeljemo iz  

splošnih stališč oz. teorije posebne ali konkretne sklepe o odvisnosti med pojavi, ki jih 

proučujemo.  

– V drugi fazi uporabljamo induktivno metodo sklepanja, ko empirično preverjamo 

ugotovitve, do katerih smo prišli po deduktivni poti in na podlagi teh ugotovitev 

prilagajamo oz. dopolnjujemo teoretične ugotovitve.  

– Tretja faza je faza ponovnega deduktivnega sklepanja. Analiza se konča z deduktivnim 

(kvantitativnim delom), ker je treba razložiti dobljene rezultate analize (deduktivno). 

Takšno delo praviloma vodi do oblikovanja novih sklepov, hipotez, teorij, ki izhajajo iz 

prejšnjih trditev, teorij, hipotez. 

– Zadnja, četrta faza je ponovno induktivno sklepanje. V tej fazi je treba novo trditev oz. 

hipotezo ponovno induktivno preveriti. 

Induktivno metodo lahko uporabimo tudi kot samostojno metodo. Z njeno uporabo lahko 

pridemo na podlagi opazovanja in analiziranja do posamičnih in posebnih dejstev s pomočjo 

odmišljanja (abstrakcije) nebistvenih sestavin dejstev ali pojavov do splošne sodbe 

(generalizacije ali sinteze) o vseh opazovanih dejstvih ali pojavih (Žižmond 1998, 13). 

Za analizo podatkov smo torej uporabili različne metode s ciljem, da bi potrdili oz. zavrnili 

postavljene hipoteze in prišli do sklepov. 

V začetnem, teoretičnem delu, smo najprej predstavili evropski in slovenski visokošolski 

prostor. Nato smo navajali smo dejstva in podatke v zvezi z demografskimi spremembami, 

dejavnike vpliva na vpis v dodiplomsko izobraževanje, pravne podlage, ki so omogočale 

spremembe in trende v visokem šolstvu, značilnosti srednješolskega ter višjega strokovnega 

šolstva. Numerične podatke vezane na demografijo in vpis smo analizirali v kvantitativnem 

delu s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel in statističnega programa SPSS, 

verzija 17.0. Rezultate smo predstavili v opisni in grafični obliki. 

Uporabili smo sledeče statistične metode: 

– Analizo časovnih vrst: S pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel smo 

napravili analizo časovnih vrst, s katero smo prikazali časovni razvoj pojavov in 

opazovali zakonitosti gibanja (Korenjak-Černe 2008). Z analizo časovnih vrst smo 

grafično predstavili podatke o rasti števila VŠZ, številu vpisanih študentov, številu 

rojenih, številu dijakov glede na način končanja srednje šole, številu vpisnih mest, številu 
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vpisanih glede na način in vrsto študija…Prav tako smo izračunali število 19-letnikov za 

posamezna študijska leta, podatke o povprečni starosti študentov glede na način in vrsto 

študija, verižne indekse in povprečno stopnjo rasti povprečne starosti vpisanih v 

dodiplomsko izobraževanje za analizirana leta …  

– Korelacijo: Korelacija je statistična metoda s pomočjo katere ugotavljamo povezanost 

med posameznimi numeričnimi spremenljivkami. »Korelacijo med dvema 

spremenljivkama pove Pearsonov koeficient korelacije (rxy), ki je mera linearne 

povezanosti med dvema intervalnima normalno porazdeljenima spremenljivkama« 

(Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 39). V magistrski nalogi smo preverjali 

povezanost med sledečimi spremenljivkami: številom  rojenih pred 19 leti in številom 

vpisanih, številom rojenih pred 19 leti in povprečno starostjo vpisanih, številom vpisnih 

mest in povprečno starostjo vpisanih, obsegom populacije nad 30 let in številom vpisanih, 

številom dijakov glede na zaključek srednje šole in številom vpisanih, številom redno 

vpisanih v višje strokovne šole in številom vpisanih v visoko šolstvo … 

– Regresijo: Regresijska analiza je statistična metoda, ki je namenjena raziskovanju 

linearnih vzročnih povezanosti med eno odvisno in eno ali več neodvisnimi 

spremenljivkami. Kadar proučujemo odnos med eno odvisno in eno neodvisno 

spremenljivko, govorimo o bivariatni regresiji, kadar pa je v model vključenih več 

neodvisnih oz. pojasnjevalnih spremenljivk, pa o multivariatni regresiji. Z njo 

ugotavljamo spremenljivke. Vpliv vsake od neodvisnih spremenljivk je ocenjen tako, da 

je neodvisen od medsebojnih vplivov neodvisnih spremenljivk« (Kropivnik, Kogovšek in 

Gnidovec 2006, 80). 

Ključne informacije analize se pojavijo v izpisih: 

– Tabela Model Summary – statistike za oceno celotnega modela 

R
2 

(R Square) ali popravljeni R
2
 (Adjusted R Square) pomenita pojasnjeno varianco 

odvisne spremenljivke, ki nam pove, kako dobro smo uspeli pojasniti odvisno 

spremenljivko z linearnimi vplivi vseh neodvisnih spremenljivk skupaj. Napaka v modelu 

je enaka 1- R
2
.  

Standardna napaka ocene (Std. Error of the Estimate) meri razpršenost točk okoli 

regresijske premice. Manjša kot je, natančneje lahko napovemo vrednosti odvisne 

spremenljivke (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 82). 

– Tabela ANOVA- statistike za oceno statistične značilnosti celotnega modela 

Statistika F in njena stopnja značilnosti (Sig.) za preverjanje domnev. Vedno najprej 

preverjamo ničelno hipotezo Ho, ki se glasi, da nobena od neodvisnih spremenljivk 

statistično značilno linearno ne vpliva na odvisno spremenljivko. V kolikor je v modelu 

(Sig.) < ali = 0,05 pomeni, da je model statistično značilen, kar pomeni, da neodvisna 
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spremenljivka pri stopnji značilnosti oz. tveganju manjšem od 5 % linearno vpliva na 

odvisno spremenljivko. V tem primeru zavrnemo Ho in sprejmemo H1, ki se glasi, da 

vsaj ena od neodvisnih spremenljivk statistično značilno linearno vpliva na odvisno 

spremenljivko (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 82). 

Tabela Coefficients – statistike za oceno linearnih vplivov neodvisnih spremenljivk na 

odvisno in za napovedi vrednosti odvisne spremenljivke 

B0 − konstanta modela, ki jo uporabimo v enačbi za napovedovanje vrednosti odvisne 

spremenljivke 

Bj – regresijski koeficienti, ki jih uporabljamo v enačbi za napovedovanje vrednosti 

odvisne spremenljivke. Vrednost koeficienta nam pove, da če se neodvisna spremenljivka 

spremeni za eno svojo mersko enoto, se bo vrednost odvisne spremenljivke spremenila za 

Bj svojih merskih enot. Velikost je odvisna od merske lestvice odvisne in neodvisne 

spremenljivke. Zato B-ji niso primerljivi med seboj   

βj – standardni regresijski koeficienti, ki jih uporabimo za primerjavo vplivov neodvisnih 

spremenljivk na odvisno. Vrednost koeficienta pomeni, če se neodvisna spremenljivka 

spremeni za en standardni odklon, se bo vrednost odvisne spremenljivke spremenila za Bj 

standardnega odklona. Velikost je med -1 in 1. 

Statistika t in signifikanca (Sig) – preverjanje domnev o statistično značilnem linearnem 

vplivu vsake od neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko posebej (Kropivnik, 

Kogovšek in Gnidovec 2006, 83). 

Regresijski model z dvema spremenljivkama se glasi:  

Y= a + bx + e 

Pri čemer je: 

y – odvisna spremenljivka 

a – točka, kjer regresijska premica seka os Y 

b – naklonski kot regresijske premice 

x – neodvisna spremenljivka 

e – člen napake (povzeto po Koprivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 80). 

Multipla regresija je posplošitev bivariatne regresije; splošna oblika enačbe se glasi: 

Y=b0 + b1x1 + b2x2 + …+ bmxm + e 

Pri čemer je: 

Y – odvisna spremenljivka 

m – število neodvisnih spremenljivk 

xj – neodvisne spremenljivke (j=1,2 … m) 

b0 – regresijska konstanta 

bj – regresijski koeficienti (j=1,2 … m) 
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e – slučajni odklon oz. člen napake (povzeto po Koprivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 80). 

Glede na zapisano smo torej določili odvisno in neodvisne spremenljivke. Pri določanju 

spremenljivk regresijskega modela smo si pomagali z statistično značilnostjo posameznega 

regresijskega koeficienta (Sig) in velikostjo popravljenega determinacijskega koeficienta (R
2
).  

Glede na temo magistrske naloge in podatke smo za analizo izbrali bivariatni regresijski 

model. Odvisna spremenljivka naše raziskave je bilo število vpisanih v dodiplomski študij, 

neodvisna spremenljivka pa rodnost pred 19 leti za vsako proučevano leto vpisa. Bolj 

poglobljeno smo analizo nadaljevali s pomočjo regresijskega modela, kjer smo kot odvisno 

spremenljivko določili število vpisanih v dodiplomski študij glede na vrsto študijskega 

programa (visokošolski strokovni, univerzitetni) in kot neodvisno spremenljivko število 

rojenih pred 19 leti. Pri naslednjem bivariatnem regresijskem modelu je bila odvisna 

spremenljivka povprečna starost vpisanih glede na vrsto študija (visokošolski strokovni, 

univerzitetni študijski programi) in neodvisna spremenljivka število rojenih pred 19 leti. 

Regresijski model ima tudi napovedovalno vlogo, saj nam na osnovi izbrane neodvisne 

spremenljivke in pričakovanj glede njenega gibanja (rodnost pred 19 leti) napove gibanje 

odvisne spremenljivke (število vpisanih,  povprečna starost) v prihodnjih letih. 

4.2 Rezultati preverjanja hipotez s korelacijo 

H1: Rodnost vpliva na vpis. 

Iz demografskih podatkov Slovenije je opazno, da je rodnost po letu 1979 (30.354 

živorojenih) začela padati do leta 2003, ko smo dosegli najnižjo rodnost (17.321). Nato je 

začela šibko naraščati in je v letu 2009 znašala 21.856 rojenih. Število vseh vpisanih v 1. 

letnike, ne glede na način in vrsto študija, je od leta 1996/1997 (20.447 vpisanih) do 

2004/2005 (29.146 vpisanih) naraščalo, kljub vztrajnemu padanju števila rojenih pred 19 leti 

oz. devetnajstletnikov. Ti predstavljajo glavni vpisni potencial opazovanega študijskega leta. 

Po letu 2004/2005 je začelo število študentov padati in je v letu 2010/2011 le še 22.066 

vpisanih. 

Najprej smo preverili H1, ki pravi, da rodnost vpliva na vpis. Rezultati analiz so v prilogi 1. 

V  visoko šolstvo najbolj množično vstopajo mladi pri starosti 19 let, zato se za tekoče vpisno 

leto predvideva, da je število 19-letnikov vsaj približno enako številu rojstev pred 19 leti. 

Analizirali smo spremenljivki: število rojenih pred 19 leti (roj 19) in vpis (VPIS_HE), ki 

zajema vse vpisane v 1. letnike dodiplomskega študija, ne glede na način in vrsto študija. 

Podatki zajemajo dobo 15 let: od 1996/1997 do 2010/2011. 

Preglednica 1.1 kaže, da povezanost izbranih spremenljivk H1 ni statistično značilna 

(p>0,05), kar je nenavadno oz. nepričakovano. Dobljeni rezultat pove, da med 
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spremenljivkama ni statistične povezave, zato H1, ki pravi, da rodnost vpliva na vpis, 

zavrnemo.  

Kljub temu, da smo H1 zavrnili, smo analizo bolj poglobljeno nadaljevali in preverili 

korelacijo med spremenljivkama rojeni pred 19 leti (roj 19) in vpisanimi v 1. letnike 

dodiplomskega študija glede na redni način (RED_HE) in izredni način študija (IZR_HE) 

združeno glede na vrsto študijskega programa za omenjenih petnajst let. 

Rezultati korelacije med rojenimi pred 19 leti in številom vpisanih glede na redni in izredni 

način študija so prikazani v preglednici 1.2. Povezanost omenjenih spremenljivk je statistično 

značilna (p<0,01). Koeficient korelacije med številom rojenih pred 19 leti in številom redno 

vpisanih v 1. letnike v izbranem letu je negativen (r=-0,793), kar pomeni, da s padanjem 

rodnosti raste število redno vpisanih v 1. letnike. Pomeni, da je za porast vpisa zaslužen drug 

dejavnik in ne rodnost. Omenjeno situacijo porasta števila redno vpisanih kljub padanju 

rodnosti pred 19 leti, bi pripisali težnji Slovenije k povečevanju vključenosti mladih generacij 

v visoko šolstvo. Posledično se je s tem povečevalo število rednih vpisnih mest kljub padanju 

števila mladih 19-letnikov. Zaradi tega je vpis generacij vsa leta od 1996/1997 naraščal, z 

izjemo zadnjih treh študijskih let, ko je kljub zadostnemu številu rednih vpisnih mest že viden 

upad števila vpisanih študentov.  

Koeficient korelacije med številom rojenih pred 19 leti (roj19) in številom izredno vpisanih v 

1. letnike (IZR_HE) v izbranem letu je pozitiven in statistično značilen (r=0,621, p<0,05). 

Spremenljivki sta srednje močno povezani, še več: s padanjem rodnosti pred 19 leti oz. števila 

devetnajstletnikov pada število izredno vpisanih v 1. letnike dodiplomskih študijskih 

programov. To kažejo podatki, saj je bilo število izredno vpisanih v izhodiščnem letu 5.588; v 

zadnjem opazovanem letu 2.460. Seveda je lahko vpliv znižanja vpisnih številk tudi zaradi 

vpliva druge spremenljivke, npr. povečevanja števila vpisnih mest na rednem študiju.  

Nato smo naredili analizo korelacije med spremenljivkama število rojenih pred 19 leti (roj19) 

in številom vpisanih v 1. letnike glede na način in vrsto študija, torej v visokošolske strokovne 

in univerzitetne glede na redni (VS_red, UN_red) in izredni način študija (UN_red, UN_izr). 

Pričakovali smo negativno povezanost med številom 19-letnikov in številom redno vpisanih v 

dodiplomske študijske programe, saj vemo, da je kljub padanju števila 19-letnikov v 

opazovanih letih vpis študentov, ki študirajo na redni način študija naraščal, z izjemo zadnjih 

treh študijskih let. 

Iz preglednice 1.3 (v prilogi) je razvidno, da je povezanost med številom rojenih pred 19 leti 

in redno vpisanimi v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov statistično značilna 

(p<0,05). Koeficient korelacije med številom 19-letnikov in redno vpisanimi je negativen, kar 

pomeni, da z zmanjšanjem števila 19-letnikov vpis raste. Koeficient povezanosti med 

številom 19- letnikov in številom redno vpisanih v visokošolske programe (r=-0,801) kaže na 

močno negativno povezanost med spremenljivkama; koeficient povezanosti med rojenimi 
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pred 19 leti in številom redno vpisanih univerzitetne programe (r=-0,736) pa na srednje 

močno negativno povezanost, vendar sta si koeficienta precej podobna. Korelacija med 

številom rojenih pred 19 leti in številom izredno vpisanih v 1. letnike na dodiplomske 

študijske programe, tako visokošolske strokovne kot univerzitetne, je statistično značilna. 

Koeficient pri prvem je 0,634, pri drugem 0,537: oboje pomeni srednje močno pozitivno 

povezanost. S padanjem rodnosti je čez 19 let padal vpis študentov, ki so študirali na izredni 

način študija. Menimo, da je poleg rodnosti vpis padal tudi zaradi povečevanja števila vpisnih 

mest na rednem študiju. 

Rezultati korelacije, kjer smo preverili povezanost spremenljivk, rojenih pred 19 leti in 

številom prvič vpisanih v 1. letnike glede na redni in izredni način študija, so prikazani v 

preglednici 1.4. Na razpolago smo imeli le podatke za študijska leta med 2004/2005 in 

2010/2011. Presenetilo nas je, da je povezava statistično neznačilna pri rednem študiju 

(p=0,222). Rezultat pripisujemo temu, da je bilo obdobje opazovanja le sedem let. Povezanost 

med spremenljivkama rojstva pred 19 leti in prvič vpisanimi v visoko šolstvo na izredni način 

študija je statistično značilna (p<0,05). Koeficient korelacije 0,877 kaže zelo močno pozitivno 

povezanost, kar pomeni, da s padanjem rodnosti pada tudi število prvič vpisanih v izredni 

študij.  

H2: Rodnost vpliva na spreminjanje povprečne starosti študentov. 

Na sliki 14 in 15 v poglavju 3.1.4 Povprečna starost študentov smo prikazali, kako se v 

opazovanih 15 letih spreminja povprečna starost vpisanih študentov na dodiplomski študij. 

Zaradi nedostopnosti podatkov o starosti vpisanih v 1. letnike so bili izračunani podatki o 

povprečni starosti študentov za vse vpisane v dodiplomsko izobraževanje, kar je bilo 

omenjeno že v poglavju 3.1.4. 

Za preverjanje hipoteze H2: rodnost vpliva na spreminjanje povprečne starosti vseh vpisanih 

študentov dodiplomskega izobraževanja smo izbrali spremenljivki rojeni pred 19 leti (roj19) 

in povprečno starost vpisanih v dodiplomsko izobraževanje (star). Izkaže se, da povezanost 

med spremenljivkama ni statistično značilna (p = 0,564). Pogled na sliko 14, kjer je prikazana 

povprečna starost študentov, ki študirajo na redni način študija na visokošolskih strokovnih in 

univerzitetnih programih, kaže, da se starost vpisanih viša. Opazen je minimalen dvig 

povprečne starosti na izrednem študiju (slika 15), vendar zaradi dobljenega rezultata 

sklepamo, da so za dvig povprečne starosti odgovorni drugi vplivi in ne rodnost. 

Na podlagi izvedene korelacijske analize lahko hipotezo H2, rodnost vpliva na spreminjanje 

povprečne starosti študentov, zavrnemo. 

Glede na dobljeni rezultat smo dodali še preverjanje korelacije med številom vpisnih mest 

rednega študija na visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih in 

spreminjanjem povprečne starosti vseh vpisanih študentov na omenjene študijske programe. 
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Rezultati v preglednici 2.2 potrjujejo utemeljitev, da na spreminjanje povprečne starosti 

vplivajo drugi dejavniki – v analiziranem primeru je to število vpisnih mest rednega študija. 

H3: Povprečna starost se viša hitreje na izrednem študiju kot na rednem študiju. 

V 80. in 90. letih je študirala le (1984–27.691, 1994–43.249, podatki za dodiplomski in 

podipolomski študij) (Komljenovič in Marjetič 2010, 31) peščica mladih, zadnja leta pa je 

glede na povečevanje števila rednih vpisnih mest v zadnjih petnajstih letih v visoko šolstvo 

vključene več kot 60 % populacije 19-letnikov. Zakonodaja dovoljuje vpis zaposlenim v redni 

študij, kar glede na dostopnost rednih študijskih mest povečuje starost na rednem študiju. 

Zaradi tega je prišlo do povečevanja povprečne starosti vpisanih predvsem na rednem študiju. 

Postavljeno hipotezo H3:povprečna starost se na izrednem študiju viša hitreje kot na rednem 

smo preverjali s pomočjo izračuna verižnega indeksa in povprečne stopnje rasti. 

Verižni indeks (IK) prikaže odstotno odstopanje med dvema zaporednima členoma v časovni 

statistični vrsti. Pove nam, za koliko odstotkov vrednosti iz opazovane časovne enote se je 

spremenila vrednost glede na preteklo leto. Verižni indeks dobimo tako, da podatek iz 

tekočega leta delimo s podatkom iz preteklega leta in pomnožimo s številom 100 

(Kramberger b. l.): 

 
Ik - verižni indeks 

Xk - podatek tekočega leta 

Xk-1 - podatek preteklega leta 

Geometrijska sredina verižnih indeksov, povprečni verižni indeks, je izračunan kot 

geometrijska sredina verižnih indeksov: 

 
Ī - povprečni verižni indeks 

I1,2…n - verižni indeksi  

Iz povprečnega verižnega indeksa lahko takoj izračunamo povprečni prirast oz. povprečno 

stopnjo rasti: 

 

S  - povprečna stopnja rasti 

Ī - povprečni verižni indeks 
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Preglednica 15: Prikaz povprečnih starosti glede na vrsto in način študija, verižni 

indeksi, povprečna stopnja rasti 

Leto 
Redni študij Izredni študij 

VS 
verižni 

indeks 
UN 

verižni 

indeks 
VS 

verižni 

indeks 
UN 

verižni 

indeks 

1996 20,02 / 21,40 / 27,80 / 26,95 / 

1997 20,51 102,44 21,92 102,41 27,69 1,00 27,78 1,03 

1998 21,08 102,79 21,53 98,22 28,39 1,03 27,58 0,99 

1999 21,25 100,81 21,65 100,56 27,82 0,98 26,97 0,98 

2000 21,44 100,91 21,68 100,16 28,50 1,02 27,48 1,02 

2001 21,52 100,37 21,71 100,11 28,30 0,99 27,64 1,01 

2002 21,61 100,38 21,77 100,28 28,46 1,01 26,97 0,98 

2003 21,69 100,41 21,93 100,76 28,84 1,01 27,04 1,00 

2004 21,78 100,41 21,95 100,08 28,98 1,00 28,09 1,04 

2005 21,68 99,52 21,96 100,04 25,56 0,88 29,20 1,04 

2006 21,76 100,37 21,96 99,99 29,37 1,15 27,23 0,93 

2007 21,70 99,74 21,95 99,96 29,29 1,00 26,59 0,98 

2008 21,68 99,88 22,04 100,42 29,12 0,99 26,88 1,01 

2009 21,71 100,17 22,03 99,95 29,07 1,00 26,35 0,98 

Povprečni 

verižni 

indeks 

  100,63   100,22   101,00   101,00 

Povprečna 

stopnja 

rasti 

  0,63 %   0,22 %    1 %   1 % 

Vir: SURS 2010d; Kozmelj 2011. 

Dobljeni podatki v preglednici 15 povedo, da je povprečna stopnja rasti povprečne starosti 

vpisanih študentov na rednem visokošolskem študiju v zadnjih trinajstih letih enaka 0,63 %. 

To pomeni, da če bi vsako leto porastla povprečna starost za 0,63 %, bi od izhodiščnega leta 

1996 od povprečne starosti 20,02 leti do končnega opazovanega leta 2009 prišli do povprečne 

starosti 21,71 let.  

Povprečna stopnja rasti povprečne starosti študentov na rednem univerzitetnem študiju je   

0,22 % v letih 1996 do 2009. 

Na izrednem študiju visokošolskih strokovnih študijskih programov znaša povprečna stopnja 

rasti povprečne starosti študentov 1 %; enako na izrednem študiju na univerzitetnih študijskih 

programih.  

Hipotezo H3, ki se glasi povprečna starost se na izrednem študiju viša hitreje kot na rednem  

potrdimo. 
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H4: Obseg populacije nad 30 let vpliva na število vpisanih v 1. letnike rednega in izrednega 

študija. 

Pregled statističnih podatkov o številčnosti posameznih starostnih skupin v Sloveniji v 

opazovanih letih 1996 do 2010 prikaže 16 % rast števila oseb, ki so stare nad 30 let, in sicer z 

1.185.611 na 1.372.208 oseb. Ker je hkrati padala tudi rodnost pred 19 leti, glede na 

opazovana leta, smo predvidevali, da staranje prebivalstva vpliva na število vpisanih. Če bi 

bilo možno izključiti vse ostale dejavnike, bi bila povezava med omenjenima 

spremenljivkama negativna. Vpis v redni študij je skozi opazovana leta naraščal, kljub 

padanju števila 19-letnikov po letu 1998 zaradi spodbudne vladne politike povečevanja 

vpisnih mest za redni študij vse do leta 2007/2008, po tem  letu je viden začetek padanja 

števila redno vpisanih. Zaradi povečevanja števila vpisnih mest za redni študij in zaradi 

padanja rodnosti je padal tudi vpis v izredni študij.  

Postavili smo hipotezo H4: obseg populacije nad 30 let vpliva na število vpisanih v 1. letnike 

rednega in izrednega študija, kar smo preverili s pomočjo izračuna Pearsonovega koeficienta 

korelacije. Uporabili smo spremenljivko (star_nad 30), ki nam pove, kakšno je število oseb, ki 

so starejše od 30 let v opazovanem letu, število redno vpisanih (RED_HE) ter število izredno 

vpisanih (IZR_HE) v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov v opazovanem letu. 

Iz preglednice 3.1 v prilogi 1 vidimo, da je povezanost med številom starejših od 30 let, in 

številom vpisanih v redni in izredni študij statistično značilna (p<0,05). Koeficient korelacije 

v primeru rednega študija je 0,832, kar kaže na močno pozitivno povezanost: pomeni, da 

večje kot je število oseb nad 30 let, več je vpisanih v redni študij. Dobljeni rezultat si 

razlagamo z dejstvom, da se je vzporedno s staranjem populacije povečevalo tudi število 

vpisnih mest in s tem vpisanih v redni študij.   

Koeficient korelacije med številom oseb, starih nad 30 let, in številom vpisanih v izredni 

študij je -0,604, kar kaže na srednje močno negativno povezanost. Pomeni, da več kot je starih 

nad 30 let, manj je izredno vpisanih v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov. Dobljeni 

rezultat je posledica tega, da se je vzporedno s staranjem prebivalstva oz. povečevanjem 

deleža oseb, starih nad 30 let, povečevalo število rednih vpisnih mest. Zaradi tega je, kot smo 

videli v primeru zgoraj, naraščalo število redno vpisanih. Zaradi dostopnosti rednega študija 

so dobili mesto na rednem študiju tudi tisti študenti, ki so se v preteklosti vpisovali na izredni 

način študija, saj je bilo dovolj vpisnih mest. Zavoljo tega se je število vpisanih v izredni 

študij v opazovanih 15 letih precej znižalo glede na izhodiščno leto 1996. Vmes je bil opazen 

trend rasti števila vpisanih, vendar je po letih 2001 oz. 2003 število strmo padalo.  

Glede na dobljene rezultate lahko H4, ki pravi, da obseg populacije nad 30 let vpliva na 

število vpisanih v 1. letnike rednega in izrednega študija, potrdimo. 
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Kot zanimivost smo naredili še test korelacije med številom oseb, starejših od 30 let (star_nad 

30), in številom prvič redno vpisanih v 1. letnike (prvič_RED). Ugotovili smo, da med 

spremenljivkama ni statistično značilne povezave. Dobljeni rezultat si razlagamo tako, da so 

podatki, ki so na voljo za prvič vpisane, le za sedem let in da število vpisanih na rednem 

študije najprej raste, potem pada in nato zopet raste, medtem ko število oseb, starejših od 30 

let, vsa opazovana leta narašča.  

Koeficient korelacije med številom, starejših od 30 let, in prvič vpisanimi v izredni študij je 

zelo močen in negativen (r=-0,971), kar pomeni, da z naraščanjem števila, starejših nad 30 let, 

pada vpis v izredni študij. Rezultat je primerljiv z rezultatom za vpisane s ponavljalci. 

H5: Število rednih vpisnih mest za 1. letnike v visokem šolstvu vpliva na število redno 

vpisanih v 1. letnike. 

Pregled gibanja rednih vpisnih mest za 1. letnike skozi opazovanih 15 let pokaže, da je bilo v 

izhodiščnem letu 1996/1997 13.100 rednih vpisnih mest, v študijskem letu 2011/2012 že 

18.670 vpisnih mest . Število vpisanih je sledilo tej rasti s 14.859 v letu 1996/1997, na 20.765 

v letu 2007/2008 in nato padec na 19.606 redno vpisanih v letu 2010/2011.  

Želeli smo preveriti hipotezo H5: število rednih vpisnih mest za 1. letnike v visokem šolstvu 

vpliva na število redno vpisanih v 1. letnike, zato smo s pomočjo testa korelacije preverili 

povezanost spremenljivk število vpisnih mest za 1. letnike rednega študija (R_red) za 

dodiplomske študijske programe in število redno vpisanih v 1. letnike dodiplomskih študijskih 

programov (vpis_RED). Tabela 4.1 nam pove, da ker je stopnja tveganja manj kot 1 %, je 

povezava med spremenljivkama statistično značilna. Korelacijski koeficient 0,805 kaže na 

močno pozitivno povezanost, ki pomeni, da če povečujemo število vpisnih mest za redni 

študij, se povečuje tudi število redno vpisanih, čemur smo bili priča pri opazovanih letih, z 

izjemo zadnjih dveh študijskih let, ko kljub povečevanju števila vpisnih mest za redni študij 

že opazimo padec števila redno vpisanih.  

Na podlagi ugotovljenega lahko hipotezo H5, število rednih vpisnih mest za 1. letnike v 

visokem šolstvu vpliva na število redno vpisanih v 1. letnike, potrdimo. 

Kot zanimivost lahko pogledamo še tabelo 4.2, kjer smo ugotavljali povezavo med številom 

rednih vpisnih mest za 1. letnike glede na vrsto študijskega programa (R_VS_red, R_UN_red) 

in številom vpisanih (VS_red, UN_red). V primeru visokošolskega strokovnega študija 

vidimo, da obstaja zelo močna pozitivna povezava med spremenljivkama, saj je koeficient 

korelacije 0,869, v primeru univerzitetnega študija pa 0,736, kar kaže na močno pozitivno 

povezanost spremenljivk za opazovana leta. V obeh primerih to pomeni, da če povečujemo 

število vpisnih mest, se bo povečevalo število vpisanih. 

H6: Število dijakov s splošno in poklicno maturo vpliva na število vpisanih v 1. letnike 

univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov. 
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Splošno maturo, ki omogoča vpis na univerzitetne študijske programe (seveda tudi na VS), je 

v Sloveniji možno opravljati od šolskega leta 1995/1996, medtem ko poklicno maturo od leta 

2002/2003 dalje. Poklicna matura omogoča vpis na visokošolske strokovne programe, 

izjemoma, če kandidat opravi peti predmet splošne mature in če to omogočajo vpisni pogoji 

študijskega programa, tudi na univerzitetne programe. Število dijakov s splošno maturo je 

doseglo najvišje število leta 2006, ko je 9.248 dijakov uspešno opravilo splošno maturo, od 

tega leta dalje število kandidatov pada in je v letu 2010 znašalo 8.426 dijakov. 

Poklicno maturo so dijaki prvič opravljali leta 2002, ko je bilo uspešnih 11.307 dijakov, leto 

kasneje 14.006 dijakov, potem pa je število dijakov padalo in je v letu 2010 znašalo še samo 

10.449.  

Hipotezo H6: Število dijakov s splošno maturo in poklicno maturo vpliva na število vpisanih v 

1. letnike univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov smo preverjali tako, 

da smo s pomočjo korelacije analizirali odnos med spremenljivkami število dijakov s splošno 

maturo (dijakiSM), število dijakov s poklicno maturo (dijakiPOM) in število vpisanih v 

univerzitetne (UN) in visokošolske strokovne študijske programe (VS).  

Rezultati so prikazani v preglednici 5.1. Vidno je, da obstaja močna pozitivna statistična 

povezanost med številom dijakov s splošno maturo in številom vpisanih v univerzitetne 

programe, saj je korelacijski koeficient 0,819. Pomeni, da več kot je dijakov s splošno maturo, 

večje je število vpisanih v univerzitetne študijske programe. Vidimo tudi, da med številom 

dijakov s splošno maturo in številom vpisanih v visokošolske strokovne študijske programe v 

opazovanih letih ni statistične povezave, kar utemeljujemo z dejstvom, da se ti dijaki 

večinoma ne odločajo za študij na visokošolskih strokovnih programih.  

Povezanost med številom dijakov s poklicno maturo in številom vpisanih v visokošolske 

strokovne in univerzitetne programe je statistično značilna; v obeh primerih sta koeficienta 

korelacije močno pozitivno povezana s številom dijakov s poklicno maturo. V primeru 

korelacije števila dijakov s poklicno maturo in števila vpisanih v visokošolske strokovne 

študijskih programe je koeficient 0,706. V primeru univerzitetnih študijskih programov je 

0,819. Dobljeni rezultat v primeru visokošolskih strokovnih programov je pričakovan, v 

primeru univerzitetnih programov manj, a pove, da več kot je dijakov s poklicno maturo, 

večje je število vpisanih na univerzitetne programe. Omenili smo, da se je  možno s poklicno 

maturo in z opravljenim petim predmetom na splošni maturi po letu 2002 vpisati na 

univerzitetne študijske programe, ki to dopuščajo.  

Slika 26 kaže rast števila dijakov, ki od leta 2002 do leta 2010 opravili peti predmet splošne 

mature. Menimo tudi, da se je od leta 2002 do 2010 povečalo število univerzitetnih študijskih 

programov, ki dopuščajo vpis s poklicno maturo in petim predmetom splošne mature.   
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Slika 26: Število dijakov poklicne mature, ki so opravili peti predmet splošne mature 

med leti 2002 in 2010 

Vir: Državna komisija za splošno maturo 2010,14; RIC 2002; RIC 2003; RIC 2004; RIC 2005; RIC 

2006b; RIC 2007; RIC 2008; RIC 2009; RIC 2010. 

Na podlagi navedenega hipotezo H6, število dijakov s splošno maturo in poklicno maturo vpliva 

na število vpisanih v 1. letnike univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih 

programov,  zavrnemo. 

H7: Število vpisanih v 1. letnike višjih strokovnih šol vpliva na vpis v 1. letnike visokega 

šolstva.  

Pri spremljanju podatkov o številu vpisanih v 1. letnike višjih strokovnih šol med leti 2002 in 

2010 smo opazili rast števila vpisanih s 1.432 na 4.767. Rast vpisa je omogočala rast števila 

rednih vpisnih mest na višješolskih strokovnih šolah, ki jo je omogočala država.  

S hipotezo H7: Število vpisanih v 1. letnike višjih strokovnih šol vpliva na vpis v 1. letnike 

visokega šolstva smo želeli preveriti, ali obstaja statistična povezava med vpisom v višje 

strokovno in visoko šolstvo.  

Podatki v preglednici 6.1 kažejo, da statistična povezava med spremenljivkama ni statistično 

značilna, saj je stopnja tveganja večja od 5 %, zato hipotezo H7 zavrnemo. 

4.3 Regresijski model in rezultati regresijske analize 

4.3.1 Vpis kot odvisna spremenljivka 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate regresijske analize. Odvisna spremenljivka v 

magistrski nalogi je bila število vpisanih, neodvisna spremenljivka pa število rojenih pred 19 
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leti za vsako proučevano leto vpisa, saj se predvideva, da je to velikost populacije, ki čez 19 

let predstavljala potencialne študente, ki študirajo predvsem redno. 

V bivariatni regresijski model smo najprej vnesli odvisno spremenljivko (VPIS_HE), kjer so 

zajeti vpisni podatki za visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe za redni in 

izredni način študija za opazovana leta 1996/1997 do 2010/2011. Neodvisna spremenljivka, ki 

je vključena v regresijski model, je število rojenih pred 19 leti (roj19) za vsako opazovano 

leto vpisa. 

Iz priloge 2.1 je razvidno, da statistični koeficient ni statistično značilen, zato izveden 

regresijski model nima uporabne vrednosti. To pomeni, da rojstva pred 19 leti niso vplivala na 

celoten vpis. Če se število vpisnih mest v opazovanem obdobju ne bi spreminjalo, bi bil vpliv 

rodnosti na vpis statistično značilen. Prav tako sklepamo, da število rojenih pred 19 leti bolj 

vpliva na vpis v redni kot na izredni študij, na katerega vplivajo še drugi dejavniki. 

Analizo smo nadaljevali tako, da smo v regresijski model kot odvisno spremenljivko vnesli 

število redno vpisanih v visokošolske in univerzitetne programe (VPIS_red), kot neodvisno 

spremenljivko smo dodali število rojenih pred 19 leti (roj19). Rezultati so prikazani v prilogi 

2.2. 

Vidimo, da popravljeni determinacijski koeficient regresijskega modela znaša r
2
=0,629, kar 

pomeni, da je 62,9 % variance odvisne spremenljivke VPIS_red pojasnjene z neodvisno 

spremenljivko roj19 oz. številom rojenih pred 19 leti, ostalo je vpliv drugih dejavnikov. Prav 

tako je regresijski model statistično značilen (Sig<0,05). Ničelno hipotezo lahko (H0: 

neodvisna spremenljivka statistično značilno ne vpliva na odvisno spremenljivko) zavrnemo. 

Preglednica 16: Prikaz koeficientov regresijskega modela VPIS_RED/roj19 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti T Sig. 

B Stand. napaka Beta 

1 
(konstanta) 32894,728 3082,269  10,672 ,000 

roj19 -,537 ,114 -,793 -4,698 ,000 

a. odvisna spremenljivka: vpis_RED 

Iz preglednice 16 vidimo, da število rojenih pred 19 leti negativno vpliva na število redno 

vpisanih v dodiplomske študijske programe. To pomeni, da manj kot bo rojenih, več bo redno 

vpisanih v študijske programe čez 19 let. To se je dejansko dogajalo. Kljub padanju rodnosti 

je vpis v redni študij rastel vse do študijskega leta 2007/2008, saj je bil za to zaslužen vpliv 

povečevanja vpisnih mest oz. strategije čim večje vključenosti mladih v visoko šolstvo. 

Pomeni, da moramo na regresijski model gledati z zadržkom, saj vemo, da rast vpisa ni 

logična posledica padanja rodnosti, ampak drugih dejavnikov, ki so dogajali v visokem 

šolstvu in jih nismo empirično preverjali. 
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Formulo regresijskega modela lahko zapišemo: 

Vpis_red = 32894,728 – 0,537*roj19 

Zapisan regresijski model pomeni, da če se število rojenih zniža za 1, se število vpisanih 

poveča za 0,537 osebe.  

Standardna napaka regresijskega modela je 0,114 in nam pove razpršenost okoli regresijske 

premice. 

 

Slika 27: Prikaz regresijske premice modela VPIS_RED/roj19 

Glede na to da smo proučevali predvsem vpliv demografskih dejavnikov (število rojenih, 

število starejših nad 30 let, število dijakov s splošno maturo, število dijakov s poklicno 

maturo) na vpis v dodiplomski študij, vidimo, da so vsi našteti dejavniki med seboj povezani 

oz. odvisni od števila rojenih. Prav tako je od števila rojenih pred 19 leti odvisno število 

vpisnih mest, ki jih na rednem študiju razpišejo višje strokovne in visoke šole ter fakultete. 

Zato smo se odločili za bivariatni regresijski model. 

4.3.2 Povprečna starost kot odvisna spremenljivka 

V opazovanih letih se je spremenila povprečna starost vpisanih v visoko šolstvo. Ker so bili 

dostopni le podatki za povprečno starost vseh vpisanih v dodiplomsko izobraževanje, smo 

uporabili le-te. V dispoziciji smo obljubili, da bomo z regresijsko analizo ugotovili vpliv 

spreminjanja rodnosti na povprečno starost vpisanih študentov glede na vrsto in način študija 

in zato analizo podajamo v nadaljevanju. 
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Najprej smo z regresijskim modelom preverili vpliv števila rojenih pred 19 leti v tisočih 

(roj19_1000) na odvisno spremenljivko povprečna starost redno vpisanih na univerzitetnih 

študijskih programih (star_UN_red). 

Rezultati analize so v prilogi 2.3. Vidimo, da je 65,5 % variance odvisne spremenljivke 

povprečna starost vpisanih pojasnjene z neodvisno spremenljivko, številom rojenih pred 19 

leti. Regresijski model je statistično značilen. Iz preglednice 17 vidimo, da obstaja negativen 

vpliv števila rojenih v tisočih na povprečno starost redno vpisanih na univerzitetne študijske 

programe v opazovanem obdobju. To pomeni, da bolj kot pada število rojenih pred 19 leti, 

bolj se viša povprečna starost vpisanih. Glede na poznavanje razmer vemo, da se je povprečna 

starost višala zaradi vedno večje vključenosti in dostopnosti visokega šolstva, tudi za 

zaposlene, glede na začetna leta opazovanja, zaradi dolgega časa študija in tudi glede na to, da 

se je v zadnjih letih zniževal delež mladih kandidatov, ki so se odločili za študij. 

Preglednica 17: Prikaz koeficientov regresijskega modela star_UN_red/roj19_1000 

Model 

Nestandardizirani 

Koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 
T Sig. 

B 
Stand. 

napaka 
Beta 

1 
(konstanta) 23,458 ,345  68,037 ,000 

roj19_1000 -,060 ,013 -,809 -4,771 ,000 

a. odvisna spremenljivka: star_UN_red  

Star _UN_red = 23,458-0,060*roj19_1000 

Zapisan regresijski model pove, da se z znižanjem števila rojenih za 1000, povprečna starost 

redno vpisanih na univerzitetne študijske programe poveča za 0,06 let.  

Standardna napaka ocene 0,013 nam pove razpršenost okoli regresijske premice, ki je 

prikazana v nadaljevanju. 
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Slika 28: Prikaz regresijske premice modela star_UN_red/roj19_1000 

Naslednji regresijski model prikazuje vpliv števila rojenih pred 19 leti v tisočih na povprečno 

starost redno vpisanih v visokošolske strokovne programe. Rezultati so v prilogi 2.4. Vidimo, 

da je 48,7 % variance odvisne spremenljivke pojasnjene z neodvisno spremenljivko, številom 

rojenih pred 19 leti v tisočih. Ostali del pojasnjujejo drugi vplivi. Model je statistično 

značilen, saj je stopnja tveganja (Sig.) manj kot 1 %.  

Preglednica 18: Prikaz koeficientov regresijskega modela star_VS_red/roj19_1000 

Model 

Nestandaradizirani 

koeficientu 

Standardizirani 

Koeficienti 
T Sig. 

B 
Stand. 

Napaka 
Beta 

1 
(konstanta) 25,127 1,112  22,600 ,000 

roj19_1000 -,138 ,041 -,698 -3,378 ,005 

a. odvisna spremenljivka: star_VS_red 

Koeficient pri spremenljivki roj19_1000 je enak =-0,138; to pomeni, da število rojenih pred 

19 leti v tisočih negativno vpliva na povprečno starost vpisanih na visokošolske strokovne 

študijske programe. Podoben rezultat smo dobili pri regresijskem modelu s povprečno 

starostjo na univerzitetnih študijskih programih. 

Star_VS_red=25,127 – 0,138 roj19_1000 

Standardna napaka regresijskega modela je 0,041 in nam pove razpršenost okoli regresijske 

premice. 
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Slika 29: Prikaz regresijske premice modela star_VS_red/roj19_1000 

Iz zapisanega regresijskega modela vidimo, da če se število rojenih zniža za 1000, se 

povprečna starost vpisanih na visokošolske strokovne študijske programe zviša za 0,138 let. 

Regresijsko analizo smo nadaljevali še s preverjanjem vpliva števila rojenih pred 19 leti v 

tisočih na povprečno starost izredno vpisanih v visokošolske strokovne in univerzitetne 

študijske programe. V obeh primerih regresijski model ni statistični značilen. Rezultati so v 

prilogi 2.5 in 2.6. To pomeni, da število rojenih pred 19 leti v tisočih ne vpliva na povprečno 

starost izredno vpisanih na dodiplomske študijske programe. 
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5 SKLEP 

Vpisna gibanja v visokem šolstvu večkrat pritegnejo pozornost, kaj se v bistvu dogaja, kaj so 

vzroki za rast števila vpisanih, kakšne bodo vpisne številke v prihodnje, kaj čaka VŠZ in 

slovensko visoko šolstvo nasploh. 

V magistrski nalogi je poudarek na zaskrbljujočem trendu padanja števila mladih, še posebej 

19-letnikov, ki predstavljajo glavni vpisni potencial za vpis v visoko šolstvo. Iz statističnih 

podatkov o rodnosti je vidno, da je število 19-letnikov začelo padati z letom 1979 (30.604) in 

bo padalo vse do leta 2022 (17.321). Nato bo opazen trend povečevanja števila do 21.856 v 

letu 2028 (MVZT 2010a, 23–24; SURS 2011g), vendar demografski trendi napovedujejo 

ponovno upadanje vse do leta 2050. Kljub padanju rodnosti in posledično padanju števila 19-

letnikov v opazovanih letih smo v visokem šolstvu v opazovanem obdobju sledili trendu rasti 

vpisa v 1. letnike rednega dodiplomskega študija. V izhodiščnem letu 1996 je številka s 

14.859 rastla do 20.765 v letu 2007; v letu 2010 je že opazen padec števila vpisanih, kljub 

zadostnemu številu rednih vpisnih mest. Vzporedno je rastlo število vpisanih v 1. letnike 

študijskih programov na izrednem načinu študija, vendar le do leta 2003 (9.454), potem je 

začel vpis strmo padati in je v letu 2010 znašal le še 2.460 vpisanih po podatkih Visokošolske 

prijavno- informacijske službe UL (VPIS UL 2000, 2, 14; VPIS UL 2002, 22; VPIS UL 2003, 

23; VPIS UL 2005, 9, 30; VPIS UL 2006, 28; VPIS UL 2008, 15, 33; VPIS UL 2011a, 16; 

VPIS UL 2011b). 

Rast števila redno vpisanih do študijskega leta 2007/2008 je kljub padanju rodnosti 

omogočala država, saj je zagotavljala zadostno število rednih vpisnih mest, ki je v opazovanih 

letih porastlo s 13.100 v študijskem letu 1996/1997 na 20.009 v študijskem letu 2010/2011. V 

vpisnem letu 2011/2012 se že opazi trend krčenja števila rednih vpisnih mest, saj je bilo 

razpisanih le 18.670 mest za redni študij. Omenjeno spodbudno vladno politiko na področju 

visokega šolstva je najprej narekoval sprejet prvi Nacionalni program visokega šolstva. Cilj je 

bila vključitev 50 % vsakoletne generacije v visoko šolstvo. Sprejeta Resolucija o visokem 

šolstvu 2007–2010 je težila k 60 % vpisu mladih med 19. in 26. letom v terciarno 

izobraževanje. V letu 2011 sprejet Nacionalni program visokega šolstva 2011–2020 nadaljuje 

s povečevanjem deleža 19–24 letnikov, vključenih v visoko šolstvo, na 75 %, prav tako daje 

poudarek pomembnosti vključevanja starejših od 29 let, kar že nakazuje, da je NPVŠ 2011–

2020 nastal na podlagi negativnih demografskih trendov Slovenije in zavedanja o pomenu 

vseživljenjskega učenja. 

Skozi opazovana leta se je dvignila tudi povprečna starost vpisanih v dodiplomsko 

izobraževanje, predvsem na rednem študiju, iz 20,02 na 21,71 let na visokošolskem 

strokovnem študiju in iz 21,4 na 22,03 let na univerzitetnem študiju. 

Vzporedno s povečevanjem števila rednih vpisnih mest v visokem šolstvu v opazovanem 

obdobju se je povečevalo število rednih vpisnih mest na višjih strokovnih šolah s 1.460 v 
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študijskem letu 2002/2003 na 4.435 v študijskem letu 2011/2012, vendar vpis v višjem 

strokovnem šolstvu še vedno raste (Razpet 2011). 

V nalogi smo s pomočjo korelacije preverili hipotezo H1: rodnost vpliva na vpis, kjer je bil 

zajet skupen vpis v redni in izredni študij. Hipoteza je bila zavrnjena, kar je presenetljivo. 

Pričakovali smo, da med spremenljivkama obstaja statistična povezava. Ko smo ločeno s 

pomočjo korelacije preverili statistično povezavo med številom rojenih pred 19 leti ter 

številom redno in izredno vpisanih v dodiplomske študijske programe, je bila povezava 

statistično značilna. Rezultat pokaže, da s padanjem rodnosti raste vpis v redni študij. Vendar 

vemo, da padanje rodnosti ni razlog za rast vpisa, saj je padanje rodnosti pred 19-leti delovalo 

neugodno na rast števila redno vpisanih. Rasti števila redno vpisanih je torej do leta 

2007/2008 botroval vpliv drugih dejavnikov, kot je npr. naraščanje vsakoletne generacije 19-

letnikov, ki se odloči za študij in povečevanje števila rednih vpisnih mest, po tem letu pa je 

vpliv neugodnih demografskih dejavnikov prevladal nad drugimi  stimulativnimi dejavniki, in 

je vpis v redni študij začel padati. S padanjem rodnosti je padal tudi vpis v izredni študij, ki 

smo mu bili priča po študijskem letu 2004/2005, vendar menimo, da je bila to predvsem 

posledica večanja števila rednih vpisnih mest.  

Zavrnjena je bila tudi hipoteza H2: rodnost vpliva na spreminjanje povprečne starosti 

študentov, saj povezava med spremenljivkama ni statistično značilna. Razlog temu je dvig 

povprečne starosti s povečevanjem števila vpisnih mest, saj se je s tem povečala dostopnost 

visokega šolstva za širši in bolj diferenciran profil študentov.  

Hipotezo H3: povprečna starost študentov se viša hitreje na izrednem kot rednem študiju smo 

potrdili s pomočjo povprečne stopnje rasti, ki je pokazala, da je v primeru izrednega študija    

1 %, v primeru rednega visokošolskega strokovnega študija pa le 0,63 % oz. 0,22 % v primeru 

rednega univerzitetnega študija. Ugotovljeni rezultat si razlagamo tako, da se danes praviloma 

v izredni študij ne vključujejo več mladi, ki ne dobijo mesta na rednem študiju, ampak ljudje 

srednjih let, ki se za študij odločijo kasneje, ko so že zaposleni. 

S padanjem rodnosti smo priča staranju prebivalstva in povečevanju deleža oseb, starih nad 

30 let. Pri analiziranju statistične povezave med obsegom te populacije in številom vpisanih 

glede na način študija smo ugotovili, da v obeh obstaja, zato smo potrdili hipotezo H4: obseg 

populacije nad 30 let vpliva na število vpisanih v 1. letnike rednega in izrednega študija. V 

primeru rednega študija je prisotna močna pozitivna povezanost (r=0,832); v primeru 

izrednega študija srednje močna negativna povezanost (r=-0,604). Dobljeni rezultat si 

razlagamo z dejstvom, da se je vzporedno s povečevanjem deleža starejših od 30 let, število 

vpisanih na redni študij povečevalo zaradi povečevanja rednih vpisnih mest. Vzrok zagotovo 

ni mogla biti večja rodnost pred 19 leti, saj smo videli, da je v opazovanih letih padalo število 

19-letnikov. Dodatna analiza pri H1 je pokazala na negativno povezanost med rodnostjo in 

številom redno vpisanih v 1. letnike. S staranjem prebivalstva je padal vpis v izredni študij, 

saj se je vzporedno povečevalo število rednih vpisnih mest. 
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Ker ves čas pripisujemo ključni pomen rasti števila redno vpisanih številu vpisnih mest za 

redni študij, se je povsem pričakovano potrdila hipoteza H5: število rednih vpisnih mest za 1. 

letnike v visokem šolstvu vpliva na število redno vpisanih v 1. letnike.  Korelacijski koeficient 

je pokazal močno pozitivno povezanost med spremenljivkama (r=0,805), kar pomeni, da če 

povečujemo število vpisnih mest za redni študij, se povečuje tudi število vpisanih. Zanimivo 

je, da se je v študijskem letu 2009/2010 kljub povečanju rednih vpisnih mest iz preteklega 

študijskega leta, število vpisanih zmanjšalo glede na preteklo leto. To pomeni, da je omenjeni 

ukrep vlade politike za povečevanje vključenosti prebivalstva v visoko šolstvo dosegel svoj 

vrh in ne deluje več. 

Hipoteza H6  je pogojena s številom rojenih pred 19 leti in pravi, da število dijakov s splošno 

in poklicno maturo vpliva na število vpisanih v 1. letnike univerzitetnih in visokošolskih 

strokovnih programov. Po pričakovanjih je bilo ugotovljeno, da število dijakov s splošno 

maturo vpliva na število vpisanih na univerzitetne študijskem programe, medtem ko ne vpliva 

na število vpisanih v visokošolske strokovne programe. To razlagamo z dejstvom, da se ti 

kandidati večinoma odločajo za študij na univerzitetnih programih. Pri ugotavljanju statistične 

povezanosti med številom dijakov s poklicno maturo, je bila ugotovljena močna pozitivna 

povezanost  s številom vpisanih v visokošolske strokovne programe (r=0,706) in s številom 

vpisanih na univerzitetne programe (r=0,819). Prvo je pričakovano, drugo je presenetljivo. To 

razlagamo tako, da dijaki s poklicno maturo z opravljenim petim predmetom splošne mature 

izpolnjujejo pogoje za vpis na tiste univerzitetne programe, ki to omogočajo, in se s tem 

izognejo do nedavnim omejitvam vpisa na univerzitetnih študijskih programih. Prav tako se je 

v zadnjih letih precej povečalo število dijakov s poklicno maturo, ki dodatno opravijo peti 

predmet splošne mature. Na podlagi navedenih rezultatov je bila hipoteza H6 zavrnjena. 

Zavrnili smo tudi hipotezo H7: število vpisanih v 1. letnike višjih strokovnih šol vpliva na vpis 

v 1. letnike visokega šolstva, saj ni bilo statistične povezave med spremenljivkama.  

Nato smo izvedli bivariatni regresijski model, ki je pokazal, da število rojstev vpliva na 

število redno vpisanih v 1. letnike dodiplomskega študija. Povezava je srednje močna, vendar 

negativna (r=-0,537).      

Bivariatni regresijski model, s katerim smo proučevali vpliv neodvisne spremenljivke, število 

rojenih pred 19 leti, na odvisno spremenljivko, povprečna starost vpisanih na dodiplomsko 

izobraževanje, pove, da bolj kot pada število rojenih, bolj raste povprečna starost vpisanih 

študentov v dodiplomsko izobraževanje. Razlog za rast povprečne starosti je v vzporednem 

povečevanju števila rednih vpisnih mest in večanju dostopnosti študija, tudi za zaposlene, 

glede na izhodiščna leta opazovanja. Prav tako je skozi leta zaznati nizko učinkovitost študija, 

ki zvišuje povprečno starost vpisanih, saj študentje zaradi gospodarske krize in težav s 

pridobitvijo prve zaposlitve niso motivirani zaključiti študija.  
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Ugotovitve empiričnih analiz kažejo, da demografske spremembe, predvsem padanje rodnosti 

do študijskega leta 2007/2008 niso imele pričakovanega negativnega vpliva na vpis v 1. 

letnike rednega dodiplomskega študija, saj do tega študijskega leta neugoden demografski 

vpliv ni prišel do izraza, zaradi ugodnega vpliva ostalih dejavnikov (npr. večanja generacije 

19-letnikov, ki se je vpisovala v visoko šolstvo in povečevanja števila rednih vpisnih mest). 

Padanje rodnosti je sicer imelo vpliv na število redno vpisanih, prisotna je negativna 

povezanost spremenljivk, kar pomeni, da je bil razlog povečevanja števila vpisanih v kasneje 

potrjeni korelaciji med številom vpisnih mest na število vpisanih, in ne rodnosti. Podobno je 

potrdila regresija, in sicer, da obstaja vpliv števila rojenih pred 19 leti na število redno 

vpisanih. Prav tako ni bila ugotovljena korelacija med rodnostjo pred 19 leti in spreminjanjem 

povprečne starosti vseh vpisanih v dodiplomsko izobraževanje. 

Iz navedenega lahko sklepamo, da je bila ugotovljena povezanost med rastjo števila redno 

vpisanih in povečevanjem števila rednih vpisnih mest, ki je do študijskega leta 2007/2008 

preprečevala padanje števila vpisanih, kljub padanju števila 19-letnikov. Ne moremo pa trditi, 

da je rast števila rednih vpisnih mest ključen dejavnik za rast vpisa v redni študij do tega 

študijskega leta, saj mnogi drugi dejavniki niso bili empirično preverjani. Po tem študijskem 

letu pa je kljub povečevanju števila rednih vpisnih mest, viden padec števila vpisanih. 

Število redno vpisanih v študijskem letu 2010/2011 je upadlo glede na preteklo študijsko leto, 

kljub zadostnemu in povečanemu številu vpisnih mest v primerjavi s preteklim letom, kar 

pomeni, da s povečevanjem števila rednih vpisnih mest v prihodnje ne bomo več dosegali 

rasti števila redno vpisanih v visoko šolstvo. Število 19-letnikov bo padalo še skoraj 10 let, 

zato bodo VŠZ morali razmisliti o strategijah, kako vključevati v študij starejše kandidate, ter 

razvijati koncept vseživljenjskega učenja, če bodo želeli ohraniti dosežene številke vpisa oz. 

preprečiti njihov prevelik padec. 

Z razpisom za vpis za študijsko leto 2011/2012 je že opaziti nasproten trend, in sicer krčenje 

števila rednih vpisnih mest za 1. letnike dodiplomskega študija, za katerega so se odločili 

nekateri VŠZ po sprejetju Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih 

zavodov (2011), v želji po boljših študentih, saj nov način financiranja fiksira letna sredstva 

na sredstvih iz leta 2010, zato niso več odvisna od števila vpisanih študentov.  

Ugotovljeno je, da je v opazovanem obdobju ne glede na neugodne demografske spremembe 

visokošolska vladna politika uspela nevtralizirala vpliv padanja rodnosti na število vpisanih v 

1. letnike dodiplomskega študija do študijskega leta 2007/2008 za redni študij. To je dosegala 

z dviganjem deleža srednješolskih kohort, ki so se vpisovale v visoko šolstvo, s 

povečevanjem vpisnih mest za redni študij in delno tudi s sistemom financiranja visokega 

šolstva (glavarina). 

Glede na to, da smo videli, da je bil neugoden vpliv padanja rodnosti na vpis v redni študij 

viden že po študijskem letu 2007/2008 in na skupen vpis po študijskem letu 2004/2005 
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ocenjujemo, da bodo neugodne demografske spremembe še intenzivneje vplivale na nižanje 

vpisa od študijskega leta 2011/2012 dalje, lahko tudi do par sto letno vsaj do leta 2022, ko 

pada število 19-letnikov. To pomeni, da bo ogrožen obstoj določenih VŠZ, saj glede na 

podatke o njihovi številčnosti in pričujoče demografske trende dvomimo, da bo možno 

kakovostno preživetje vseh. Predvidevamo, da država oz. VŠZ v prihodnjih letih ne bodo več 

povečevali števila vpisnih mesta za redni študij, zavoljo pričujočih demografskih sprememb, 

finančnih omejitev in ker je že v študijskem letu 2010/2011 vidno, da število rednih vpisnih 

mest presega število vpisanih, prav tako pa število redno vpisanih pada že od leta 2007/2008. 

Vzporedno s trendom  na rednem študiju pričakujemo nadaljnje padanje števila vpisanih na 

izrednem načinu dodiplomskega študija, vendar v manjšem obsegu, saj je izredni študij 

ključni padec že doživel v letih, ko so se povečevala vpisna mesta rednega študija. 

VŠZ bodo morali skrbeti za kakovost svojega delovanja, saj bodo kandidati za študij zaradi 

zadostnih možnosti za redni študij imeli večjo možnost izbire. Študentje se bodo torej odločali 

za študij na VŠZ, ki bodo omogočali boljšo zaposljivost po diplomiranju, torej prepoznavnost 

in cenjenost diplom na slovenskem in tujem trgu dela, zanimive študijske programe, 

kakovostne visokošolske učitelje in glede na ugotovljeno je pomembna dimenzija pri 

odločanju za študij tudi regionalna dostopnost. 

VŠZ bodo morali krepiti svoj položaj na visokošolskem trgu z usmerjanjem v dodatne 

dejavnosti, da si bodo zagotovili boljšo prepoznavnost, povezovanje z okoljem in  dodaten vir 

financiranja. Predvsem večja aktivnost na področju privabljanja zasebnih virov financiranja 

skozi projektno delo, svetovanje, izvajanje delov študijskih programov ali oblik neformalnega 

izobraževanja za zaključene skupine … 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo zanimivo razširiti obstoječo raziskavo in narediti analizo 

dejavnikov, ki vplivajo na vpis v dodiplomske študijske programe glede na študijska področja 

in tudi analizo dejavnikov, ki vplivajo na vpis v podiplomske študijske programe. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Korelacijske matrike 

Priloga 2 Regresijska analiza  





Priloga 1 

 

Korelacija 

 

Preglednica 1.1: Korelacija med rojenimi pred 19 leti in vpisanimi v visoko šolstvo med študijskimi 

leti 1996/1997 in 2010/2011 

  roj19 VPIS_HE 

roj19 

Pearson Correlation 1 -,087 

Sig. (2-tailed) 0 ,758 

N 34 15 

VPIS_HE 

Pearson Correlation -,087 1 

Sig. (2-tailed) ,758  

N 15 15 

 

Preglednica 1.2: Korelacija med rojenimi pred 19 leti in redno ter izredno vpisanimi v 1. letnike 

visokega šolstva med študijskimi leti 1996/1997 in 2010/2011 

  roj19 RED_HE IZR_HE 

roj19 

Pearson Correlation 1 -,793
**

 ,621
*
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,014 

N 34 15 15 

RED_HE 

Pearson Correlation -,793
**

 1 -,158 

Sig. (2-tailed) ,000  ,574 

N 15 15 15 

IZR_HE 

Pearson Correlation ,621
*
 -,158 1 

Sig. (2-tailed) ,014 ,574  

N 15 15 15 

 

Preglednica 1.3: Korelacija med rojenimi pred 19 leti in vpisanimi v 1. letnike visokega šolstva glede 

na način in vrsto študija med študijskimi leti 1996/1997 in 2010/2011 

 

 

 

 

 

  roj19 VS_red UN_red VS_izr UN_izr 

roj19 

Pearson Correlation 1 -,801
**

 -,736
**

 ,634
*
 ,537

*
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,002 ,011 ,039 

N 34 15 15 15 15 

VS_red 

Pearson Correlation -,801
**

 1 ,848
**

 -,203 -,038 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,469 ,892 

N 15 15 15 15 15 

UN_red 

Pearson Correlation -,736
**

 ,848
**

 1 -,162 ,007 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000  ,565 ,982 

N 15 15 15 15 15 

VS_izr 

Pearson Correlation ,634
*
 -,203 -,162 1 ,970

**
 

Sig. (2-tailed) ,011 ,469 ,565  ,000 

N 15 15 15 15 15 

UN_izr 

Pearson Correlation ,537
*
 -,038 ,007 ,970

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,039 ,892 ,982 ,000  

N 15 15 15 15 15 
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Preglednica 1.4: Korelacija med rojenimi pred 19 leti in prvič vpisanimi v 1. letnike  visokega šolstva 

glede na način študija med študijskimi leti 2004/2005 in 2010/2011 

  roj19 prvivpis_RED_HE prvivpisIZR_HE 

roj19 

Pearson Correlation 1 -,529 ,877
**

 

Sig. (2-tailed)  ,222 ,010 

N 34 7 7 

prvivpis_RED_HE 

Pearson Correlation -,529 1 -,555 

Sig. (2-tailed) ,222  ,196 

N 7 7 7 

prvivpisIZR_HE 

Pearson Correlation ,877
**

 -,555 1 

Sig. (2-tailed) ,010 ,196  

N 7 7 7 

 

Preglednica 2.1: Korelacija med rojenimi pred 19 leti in povprečno starostjo vseh vpisanih v 

dodiplomsko izobraževanje med leti 1996/1997 in 2009/2010 

  roj19 star 

roj19 

Pearson Correlation 1 -,169 

Sig. (2-tailed)  ,564 

N 34 14 

Star 

Pearson Correlation -,169 1 

Sig. (2-tailed) ,564  

N 14 14 

 

Preglednica 2.2: Korelacija med številom vpisnih mest in spreminjanjem povprečne starosti vseh 

vpisanih v dodiplomsko izobraževanje med leti 1996/1997 in 2009/2010  

  R_VS_red R_UN_red star_VS_red star_UN_red 

R_VS_red 

Pearson Correlation 1 ,954
**

 ,781
**

 ,800
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,001 

N 16 16 14 14 

R_UN_red 

Pearson Correlation ,954
**

 1 ,629
*
 ,777

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,016 ,001 

N 16 16 14 14 

star_VS_red 

Pearson Correlation ,781
**

 ,629
*
 1 ,677

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,016  ,008 

N 14 14 14 14 

star_UN_red 

Pearson Correlation ,800
**

 ,777
**

 ,677
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,008  

N 14 14 14 14 
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Preglednica 3.1: Korelacija med obsegom populacije, stare nad 30 let, in številom redno in izredno 

vpisanih v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov 

  star_nad30 RED_HE IZR_HE 

star_nad30 

Pearson Correlation 1 ,832
**

 -,604
*
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,017 

N 15 15 15 

RED_HE 

Pearson Correlation ,832
**

 1 -,158 

Sig. (2-tailed) ,000  ,574 

N 15 15 15 

IZR_HE 

Pearson Correlation -,604
*
 -,158 1 

Sig. (2-tailed) ,017 ,574  

N 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Preglednica 3.2: Korelacija med obsegom populacije, stare nad 30 let, in številom prvič redno in 

izredno vpisanih v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov 

  star_nad30 prvivpis_RED_HE prvivpisIZR_HE 

star_nad30 

Pearson Correlation 1 ,572 -,971
**

 

Sig. (2-tailed)  ,180 ,000 

N 15 7 7 

prvivpis_RED_HE 

Pearson Correlation ,572 1 -,555 

Sig. (2-tailed) ,180  ,196 

N 7 7 7 

prvivpisIZR_HE 

Pearson Correlation -,971
**

 -,555 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,196  

N 7 7 7 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Preglednica 4.1: Korelacija med številom vpisnih mest za 1. letnike rednega študija in številom redno 

vpisanih v 1. letnike  

  R_red vpis_RED 

R_red 

Pearson Correlation 1 ,805
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 16 15 

vpis_RED 

Pearson Correlation ,805
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Preglednica 4.2: Korelacija med številom vpisnih mest za 1. letnike rednega študija (VS in UN) in 

številom redno vpisanih v 1. letnike (VS in UN) 

  R_VS_red R_UN_red VS_red UN_red 

R_VS_red 

Pearson Correlation 1 ,954
**

 ,869
**

 ,720
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,002 

N 16 16 15 15 

R_UN_red 

Pearson Correlation ,954
**

 1 ,777
**

 ,736
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,002 

N 16 16 15 15 

VS_red 

Pearson Correlation ,869
**

 ,777
**

 1 ,848
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,000 

N 15 15 15 15 

UN_red 

Pearson Correlation ,720
**

 ,736
**

 ,848
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,000  

N 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Preglednica 5.1: Korelacija med številom dijakov s splošno maturo in poklicno maturo in številom 

vpisanih v 1. letnike univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov 

  dijakiSM dijakiPOM UN VS 

dijakiSM 

Pearson Correlation 1 ,472 ,819
**

 ,460 

Sig. (2-tailed)  ,199 ,000 ,085 

N 16 9 15 15 

dijakiPOM 

Pearson Correlation ,472 1 ,775
*
 ,706

*
 

Sig. (2-tailed) ,199  ,014 ,034 

N 9 9 9 9 

UN 

Pearson Correlation ,819
**

 ,775
*
 1 ,502 

Sig. (2-tailed) ,000 ,014  ,056 

N 15 9 15 15 

VS 

Pearson Correlation ,460 ,706
*
 ,502 1 

Sig. (2-tailed) ,085 ,034 ,056  

N 15 9 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

Preglednica 6.1: Korelacija med številom redno vpisanih v 1. letnike višjih strokovnih šol in številom 

redno vpisanih v 1. letnike visokošolskega izobraževanja 

Correlations 

  vpis_RED R_VIŠ_red VIŠ_red 

vpis_RED 

Pearson Correlation 1 ,279 ,281 

Sig. (2-tailed)  ,466 ,463 

N 15 9 9 

R_VIŠ_red 

Pearson Correlation ,279 1 ,998
**

 

Sig. (2-tailed) ,466  ,000 

N 9 10 9 

VIŠ_red 

Pearson Correlation ,281 ,998
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,463 ,000  

N 9 9 9 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Regresijska analiza 

 

2.1 Regresijska analiza (VPIS_HE/roj19) 

Odvisna spremenljivka: skupen vpis v visoko šolstvo (vpis_he) glede na način in vrsto študija v letih 

1996/1997 do 2010/2011 

Neodvisna spremenljivka: število rojenih pred 19 leti (roj19) za vsako opazovano leto 

 

GET FILE = 'C:\Users\Anja\Desktop\my documents\ANALIZA VPISA NA FAKS\EMPIRIČNI 

DEL\SPSS obdelava maj 2011\SPSS_zadnja.sav'. REGRESSION/MISSING LISTWISE   

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA/CRITERIA = PIN (.05) POUT (.10)/NOORIGIN   

/DEPENDENT VPIS_HE/METHOD = ENTER roj19. 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 roj19
a
 . Enter 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: VPIS_HE 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,087
a
 ,008 -,069 2796,43811 

a. Predictors: (Constant), roj19 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 777464,091 1 777464,091 ,099 ,758
a
 

Residual 1,017E8 13 7820066,096   

Total 1,024E8 14    

a. Predictors: (Constant), roj19  

b. Dependent Variable: VPIS_HE  

 

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 27844,372 6841,206  4,070 ,001 

roj19 -,080 ,254 -,087 -,315 ,758 

a. Dependent Variable: VPIS_HE 
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2.2 Regresijska analiza (VPIS_red/roj19) 

Odvisna spremenljivka: število vpisanih v redne visokošolske strokovne in univerzitetne študijske 

programe (VPIS_red)  med študijskimi leti 1996/1997 in 2010/2011 

Neodvisna spremenljivka: število rojenih pred 19 leti (roj19) za vsako opazovano leto 

 

REGRESSION/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA/CRITERIA = PIN 

(.05) POUT (.10)/NOORIGIN/DEPENDENT vpis_RED/METHOD = ENTER roj19. 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 roj19
a
 . Enter 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: vpis_RED 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,793
a
 ,629 ,601 1259,92061 

a. Predictors: (Constant), roj19 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,504E7 1 3,504E7 22,075 ,000
a
 

Residual 2,064E7 13 1587399,937   

Total 5,568E7 14    

a. Predictors: (Constant), roj19 

b. Dependent Variable: vpis_RED 

 

 

Coefficients
a 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 32894,728 3082,269  10,672 ,000 

roj19 -,537 ,114 -,793 -4,698 ,000 

a. Dependent Variable: vpis_RED 
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2.3 Regresijska analiza (star_UN_red/roj19_1000) 

Odvisna spremenljivka: povprečna starost vseh redno vpisanih v univerzitetne študijske programe v 

opazovanih letih 1996/1997 do 2009/2010 

Neodvisna spremenljivka: število rojenih pred 19 leti za vsako opazovano leto v tisočih 

 

REGRESSION/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA/CRITERIA = PIN 

(.05) POUT (.10) /NOORIGIN/DEPENDENT star_UN_red/METHOD = ENTER roj19_1000. 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 roj19_1000
a
 . Enter 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: star_UN_red 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,809
a
 ,655 ,626 ,12127 

a. Predictors: (Constant), roj19_1000 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,335 1 ,335 22,759 ,000
a
 

Residual ,176 12 ,015   

Total ,511 13    

a. Predictors: (Constant), roj19_1000 

b. Dependent Variable: star_UN_red 

 

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 23,458 ,345  68,037 ,000 

roj19_1000 -,060 ,013 -,809 -4,771 ,000 

a. Dependent Variable: star_UN_red  
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2.4 Regresijska analiza (star_VS_red/roj19_1000) 

Odvisna spremenljivka: povprečna starost vseh redno vpisanih v visokošolske strokovne študijske 

programe v opazovanih letih 1996/1997 do 2009/2010 

Neodvisna spremenljivka: število rojenih pred 19 leti za vsako opazovano leto v tisočih 

 

REGRESSION/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA/CRITERIA = PIN 

(.05) POUT (.10)/NOORIGIN/DEPENDENT star_VS_red/METHOD = ENTER roj19_1000. 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 roj19_1000
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: star_VS_red 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,698
a
 ,487 ,445 ,39107 

a. Predictors: (Constant), roj19_1000 

 

 

ANOVA
b 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,745 1 1,745 11,411 ,005
a
 

Residual 1,835 12 ,153   

Total 3,580 13    

a. Predictors: (Constant), roj19_1000  

b. Dependent Variable: star_VS_red 
 

 

Coefficients
a 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 25,127 1,112  22,600 ,000 

roj19_1000 -,138 ,041 -,698 -3,378 ,005 

a. Dependent Variable: star_VS_red
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2.5 Regresijska analiza (star_UN_izr/roj19_1000) 

Odvisna spremenljivka: povprečna starost vseh izredno vpisanih v univerzitetne študijske programe v 

opazovanih letih 1996/1997 do 2009/2010 

Neodvisna spremenljivka: število rojenih pred 19 leti za vsako opazovano leto v tisočih 

 

REGRESSION/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA/CRITERIA = PIN 

(.05) POUT (.10)/NOORIGIN /DEPENDENT star_UN_izr/METHOD = ENTER roj19_1000. 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 roj19_1000
a
 . Enter 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: star_UN_izr 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,219
a
 ,048 -,032 ,72725 

a. Predictors: (Constant), roj19_1000 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,318 1 ,318 ,602 ,453
a
 

Residual 6,347 12 ,529   

Total 6,665 13    

a. Predictors: (Constant), roj19_1000 

b. Dependent Variable: star_UN_izr 

 

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 25,742 2,068  12,451 ,000 

roj19_1000 ,059 ,076 ,219 ,776 ,453 

a. Dependent Variable: star_UN_izr 
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2.6 Regresijska analiza (star_VS_izr/roj19_1000) 

Odvisna spremenljivka: povprečna starost vseh izredno vpisanih v visokošolske strokovne študijske 

programe v opazovanih letih 1996/1997 do 2009/2010 

Neodvisna spremenljivka: število rojenih pred 19 leti za vsako opazovano leto v tisočih 

 

REGRESSION/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA/CRITERIA = PIN 

(.05) POUT (.10)/NOORIGIN/DEPENDENT star_VS_izr/METHOD = ENTER roj19_1000. 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 roj19_1000
a
 . Enter 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: star_VS_izr 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,331
a
 ,109 ,035 ,96357 

a. Predictors: (Constant), roj19_1000 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,367 1 1,367 1,472 ,248
a
 

Residual 11,142 12 ,928   

Total 12,508 13    

a. Predictors: (Constant), roj19_1000 

b. Dependent Variable: star_VS_izr 

 

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 31,679 2,739  11,564 ,000 

roj19_1000 -,122 ,100 -,331 -1,213 ,248 

a. Dependent Variable: star_VS_izr 

 

 

 


