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POVZETEK 

Fiktivni študentje se na študij vpisujejo zgolj zaradi pravic in ugodnosti, ki jim jih nudi status 

študenta. Državo posamezniki že vrsto let opozarjajo na ta problem, vendar ta do danes še ni 

storila skoraj ničesar. Rezultati raziskave so pokazali, da je povprečno fiktivno vpisanih v 

Sloveniji skoraj 17 odstotkov vpisanih študentov v prvem letniku in da prevladujejo v 

visokošolskih študijskih programih. Na osnovi rezultatov, ki kažejo gibanje fiktivnih vpisov v 

obdobju med letoma 2004 in 2012, pa ne moremo reči, da so ti upadli, prav tako pa tudi niso 

izrazito naraščali. Fiktivni vpis je povezan z brezposelnostjo mladih. Tako je potrjeno tudi, da 

fiktivni vpis v Sloveniji predstavlja problem, zato bi mu bilo potrebno nameniti več 

pozornosti. 

Ključne besede: fiktivni vpisi, brezposelnost mladih, terciarno izobraževanje, navidezni 

študentje, korelacijski koeficient, t-test, regresijska analiza. 

SUMMARY 

Fictitious students mostly enter faculties because of all the rights and advantages they can get 

as students. For years some individuals have told the government about this problem, but 

nothing has been done so far. The research results show that almost 17 percent of all students 

in the first class are fictitious students who prevail in higher education programmes. But based 

on the results showing the movement of fictitious enrolment in the period between 2004 and 

2012, it cannot be said that this enrolment has neither decreased nor increased. Fictitious 

enrolment is connected with youth unemployment. It is confirmed that fictitious enrolment 

causes problems in Slovenia so more attention should be given to solving it.   

Key words: fictitious enrolment, youth unemployment, tertiary education, virtual students, 

correlation coefficient, t-test, regression analysis. 
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1 UVOD 

Brezposelnost mladih predstavlja velik problem, predvsem zato, ker je v današnjem času še 

bistveno težje priti do prve zaposlitve, kot je bilo v preteklosti. Zaposlitev je težko najti 

predvsem zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj ter zapiranja delovnih mest. Zato se mladi 

množično odločajo tudi za vpis na fakultete, pa čeprav zgolj zaradi pridobitve statusa in s tem 

povezanih pravic. Tako lahko rečemo, da tudi število brezposelnih ni realno, saj bi bilo v 

primeru, da država reši problem fiktivnih vpisov, število teh bistveno višje. Fiktivni vpisi so 

že nekaj let velik problem v Sloveniji, vendar jim država nikoli ni namenila dovolj pozornosti, 

saj nima niti ocen o tem, koliko ti znašajo, kaj šele da bi ta problem poskušala odpraviti.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Izobraževanje je zelo pomemben proces za vse generacije. Tako že vse od leta 1960 

izobraževanje velja za najbolj produktivno naložbo in je najpomembnejši razvojni dejavnik. 

Izobrazba pa je zelo pomemben dejavnik v življenju vsakega posameznika, saj lahko omogoči 

lažje in bolj ugodno življenje (Bevc 1991). 

Terciarno izobraževanje obsega višješolski, visokošolski strokovni in univerzitetni študij, ki 

poteka na univerzah, fakultetah, umetniških akademijah, visokih strokovnih šolah in na 

samostojnih visokošolskih zavodih. V Sloveniji se takšna izobraževanja izvajajo na štirih 

univerzah, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici (MNZ 2010).  

V našem delu je poudarek na fiktivnih vpisih v terciarno izobraževanje, saj je to področje 

zadnje čase zelo pomembna tema. Zaskrbljujoče in pomenljivo je namreč dejstvo, da 

Slovenija v EU spada v sam vrh po številu vpisanih študentov na prebivalca, po številu 

diplomantov pa smo na samem repu. Problem je verjetno v tem, da imajo študenti v Sloveniji 

zelo veliko pravic, kot so npr. študentski boni, prejemanje otroških dodatkov, bivanje v 

študentskih domovih, delo preko študentskih napotnic, izogibanje plačilu davkov itd. Zaradi 

teh ugodnosti se veliko mladih vpiše na fakulteto zgolj zaradi statusa, saj se predavanj in 

izpitov dejansko nikoli ne udeležijo (Štok 2010).  

Ministrstvo za šolstvo naj bi v študijskem letu 2011/2012 začelo uvajati evidenčni sistem 

visokega šolstva (eVŠ), s katerim imajo namen fiktivne vpise omejiti, vendar trenutno ta še ne 

deluje v popolnosti, poleg tega pa je problem tudi v tem, da se sistema za vpis v višješolske in 

visokošolske programe razlikujeta (Pureber 2011). 

Po nekaterih ocenah je takih posameznikov, ki se vpišejo na fakulteto zgolj zaradi statusa, 

okrog 30 odstotkov vseh študentov, kar se nam zdi zelo visoka in zaskrbljujoča številka, saj ti 

državo, po ocenah ministra Žige Turka, stanejo med 50 in 100 milijonov evrov letno. 
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Menimo, da bi bilo pametno čim prej odpraviti fiktivne vpise, saj bi v trenutnem stanju lahko 

ta denar država porabila za bistveno pomembnejše zadeve. S predlogom novele zakona o 

višjem strokovnem izobraževanju so sicer že določili omejitev časa uveljavljanja pravic 

študenta in ugodnosti statusa na največ tri leta, kar je za pet let manj od leta 2010, ko je lahko 

posameznik imel status študenta tudi do osem let, ne da bi opravil kakšen izpit, vendar 

menimo, da to ni dovolj, saj se je tako le skrajšal čas izkoriščanja, ne pa tudi dejansko 

odpravila težava (DELO.SI 2012).   

Glede na dostopne podatke lahko rečemo, da število vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje v EU-27 narašča od leta 2004 do leta 2010, nekoliko je upadlo le v letu 2009. V 

letu 2010 pa je število vpisanih doseglo skoraj 20 milijonov. V Sloveniji pa število vpisanih v 

terciarno izobraževanje narašča med letoma 2004 in 2007, nato pa leta 2008 začne upadati. V 

letu 2010 je bilo vpisanih 114.873 študentov, kar je 0,58 odstotka vseh v EU vpisanih 

študentov. Od tega je v EU-27 v letu 2010 diplomiralo 4.477.000 študentov, kar je 22,56 

odstotka vseh vpisanih v istem letu. V Sloveniji pa je ta odstotek še manjši, in sicer je 

diplomiralo 17,41 odstotka vpisanih študentov. Glede na te podatke lahko vidimo, da so 

odstotki zelo nizki in da je v Sloveniji v istem letu diplomiralo še 5,15 odstotne točke manj 

študentov kot v EU-27.  Kljub temu da ta dva podatka ne moremo direktno primerjati, pa 

lahko vidimo, da je razlika zelo velika in ni le posledica manjšega števila vpisa v prejšnjih 

letih, pač pa igra veliko vlogo to, da mladi izkoriščajo pravice, ki jih pridobijo že s samim 

vpisom v študij (EUROSTAT 2013b). 

V Sloveniji vpis v visokošolske dodiplomske študijske programe upada od leta 2004, med 

vpisanimi pa prevladujejo ženske, in sicer je bil delež teh v letu 2012 za 7,9 odstotne točke 

višji od moških. V letu 2011 se je v prvi letnik visokošolskih študijskih programov vpisalo 

21.644 študentov, kar je za 7994 več, kot se jih je v naslednjem letu vpisalo v drugi letnik, kar 

pomeni, da je uspešno napredovalo le 66,2 odstotka vseh študentov. Tako je po izračunu glede 

na napredovanje v višji letnik v letu 2012 razlika 32,2 odstotka, glede na diplomirane študente 

pa je ta odstotek še nekoliko višji, in sicer za dobrih sedem odstotnih točk. Glede na te 

podatke bi lahko rekli, da ocene ministra Žige Turka niso tako napačne (SURS 2013b; SURS 

2013d).  

V višješolskih študijskih programih pa so podatki nekoliko drugačni, in sicer je vpis v 

višješolske programe med letoma 2004 in 2009 naraščal, v letu 2010 pa je začel upadati. Med 

vpisanimi v teh programih je v letu 2012 za 9,6 odstotne točke več moških kot žensk. V letu 

2011 je bilo v prvem letniku vpisanih zgolj 21,8 odstotka študentov, ki so v naslednjem letu 

napredovali v drugi letnik, kar pomeni, da je v višješolskih študijskih programih odstotek 

uspešnih študentov še nižji kot v visokošolskih. Razlika med vpisanimi in diplomiranimi 

študenti v teh programih v letu 2012 pa je skoraj 49 odstotkov, kar pomeni, da višješolskega 

izobraževanja ne zaključi še skoraj 10 odstotnih točk več kot visokošolskega izobraževanja 

(SURS 2013a; Kontelj 2013; SURS 2013c; SURS 2013č).  
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Prav tako pa v naši državi predstavlja velik problem tudi brezposelnost mladih, saj jih večina 

kljub uspešno zaključenem študiju pristane na zavodu za zaposlovanju in kar nekaj let še ne 

najdejo zaposlitve. Ko pa bo država uspešno odpravila fiktivne vpise, se bo delež 

brezposelnih mladih še bistveno povečal, saj to pomeni, da bi na zavodu pristalo še okoli 

30.000 dodatnih ljudi. Menimo, da je tudi to razlog, zakaj se država bolj ne potrudi omejiti 

vpisov študentov, saj bi bili tako tudi po stopnji brezposelnosti v primerjavi z EU še bistveno 

višje, kar pa si seveda naši vodilni ne želijo.  

Glede na podatke o stopnji brezposelnosti mladih, ki imajo doseženo VI. raven izobrazbe, 

lahko ugotovimo, da v Sloveniji ta med letoma 2004 in 2012 ne prizanaša, saj konstantno 

narašča in je v letu 2012 znašala že 16,4 odstotka, kar je sicer v primerjavi z večino držav EU 

še vedno dosti nižje, vendar bi bila tudi pri nas ta stopnja še bistveno višja, če ne bi bilo toliko 

mladih, ki so fiktivno vpisani v študij in le izkoriščajo pravice statusa študenta. V EU-27 je 

stopnja brezposelnosti diplomantov v istem letu znašala 22,1 odstotek (EUROSTAT 2013a). 

V letu 2012 je bila v Sloveniji brezposelnost s VI. raven izobrazbe za dobrih 142 odstotnih 

točk višja od leta 2004 (ZRSZ 2013b).  

1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen magistrske naloge je preučiti in analizirati demografske dejavnike, kot so spol, število 

vpisanih v prvi letnik, število vpisanih v drugi letnik, število diplomiranih študentov, podatke 

o številu tistih, ki letnik ponavljajo v visokošolskih in višješolskih študijskih programih ter 

število brezposelnih mladih. Zanimala sta nas predvsem dva starostna razreda, tisti, ki so stari 

med 15 in 24 let ter tisti, ki so stari med 25 in 40 let. Ugotoviti smo želeli, kako so ti dejavniki 

povezani s fiktivnimi vpisi v terciarnem izobraževanju.  

Cilji: 

- Predelati in pregledati teorijo o sistemu šolstva v Sloveniji, zakonodajo in financiranje 

terciarnega izobraževanja, fiktivne vpise in brezposelnost mladih.  

- Pripraviti teoretični pregled metod in pristopov za merjenje fiktivnega vpisa, ki se 

pojavljajo v literaturi. 

- Pridobiti in prikazati podatke o vpisanih v prvi in drugi letnik, podatek diplomiranih 

študentih ter tistih, ki letnik ponavljajo v terciarnem izobraževanju pa tudi število 

brezposelnih za obdobje od leta 2004 do leta 2012. 

- Predstaviti posledice fiktivnega vpisa za gospodarstvo.  

- Na podlagi primerjave števila vpisanih v prvem letniku in nato v drugem letniku oceniti 

velikost fiktivnih vpisov v Sloveniji. 

- Ugotoviti, ali je brezposelnost mladih povezana s fiktivnimi vpisi. 

- Oblikovati predloge za reševanje fiktivnih vpisov in brezposelnosti mladih. 
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1.3 Hipoteze 

Temeljna teza magistrske naloge je, da fiktivni vpis predstavlja v Sloveniji problem, ki bi mu 

bilo potrebno nameniti več pozornosti. Iz temeljne teze so izpeljane naslednje hipoteze, ki 

smo jih preverili skozi magistrsko nalogo.  

Hipoteza 1: Fiktivno vpisanih študentov v Sloveniji je manj kot 1 % vseh vpisanih študentov 

v prvi letnik. 

Hipoteza 2: Fiktivni vpis je večji na višjih šolah v primerjavi z visokošolskimi zavodi.  

Hipoteza 3: Fiktivni vpis je v Sloveniji v proučevanem obdobju naraščal. 

Hipoteza 4: Brezposelnost mladih je nižja, če je nivo fiktivnega vpisa višji.  

1.4 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrskega dela 

Pri teoriji smo si pomagali predvsem s pregledom in prebiranjem ter interpretacijo knjig in 

druge že obstoječe literature s področja terciarnega izobraževanja, fiktivnih vpisov in 

brezposelnosti mladih. Literatura je dostopna tako v domačem kot tudi v tujem jeziku. 

Naredili smo analizo primarnih in sekundarnih virov in pri tem uporabili deskriptivno metodo. 

Pri empiričnem delu pa smo s pomočjo programskega paketa SPSS opravili različne teste, na 

podlagi katerih smo potrdili oz. ovrgli zastavljene hipoteze.  

Hipotezi 1 in 2 smo testirati na podlagi vrednosti ocen fiktivnega vpisa v posameznih 

segmentih terciarnega izobraževanja. Pri tem smo izhajali iz primerjave števila vpisanih v prvi 

in drugi letnik študija. Za dokazovanje prve hipoteze smo opravili enostavni t-test, za drugo 

hipotezo pa smo uporabili t-test za odvisna vzorca. Pri hipotezi 3 smo na podlagi analize 

gibanja ocen fiktivnih vpisov skozi čas ocenili dinamiko fiktivnega vpisa v Sloveniji. Pri tem 

smo uporabili  grafične predstavitve tako absolutnih časovnih vrst kakor tudi relativnih števil, 

kot so stopnje in indeksi. Gibanje fiktivnih vpisov v opazovanem obdobju smo preverili tudi s 

pomočjo regresijske analize v času. Pri hipotezi 4 smo povezanost med fiktivnim vpisom in 

brezposelnostjo ocenili z izračunom Pearsonovega korelacijskega koeficienta ter tudi s 

pomočjo regresijske analize, ki pa ni bila jedro raziskave, pač pa je služila le kot dodatna 

osvetlitev povezanosti na eni in odvisnosti med fiktivnim vpisom in brezposelnostjo na drugi 

strani. Na podlagi testiranja posameznih hipotez smo nato lahko potrdili ali zavrgli tudi 

temeljno tezo raziskave.  

Za pridobitev potrebnih podatkov smo uporabili informacije s Statističnega urada RS,  Zavoda 

RS za zaposlovanje, Evropskega statističnega urada ter na nacionalni statistični uradni strani 

Avstrije. Podatke, ki niso dostopni na internetu, pa smo pridobili preko elektronske pošte. S 

pomočjo zbranih podatkov smo naredili primerjavo terciarnega izobraževanja v Sloveniji in 
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EU. Primerjavo smo naredili s pomočjo ustreznih izračunov in grafov. Uporabili smo 

komparativno metodo, s katero smo ugotovili, kakšne so podobnosti in razlike.  

1.5 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da so podatki, ki smo jih pridobili od SURS-a, ZRZS-ja, EUROSTAT-a in  

nacionalnega statističnega urada Avstrije, točni in da predstavljajo realno stanje, saj bodo tudi 

podlaga za nadaljnje analize.  

Pri teoriji se je pojavil problem s pridobitvijo ustrezne literature glede fiktivnih vpisov, saj so 

glede te teme dosegljivi zgolj članki, knjig pa na to temo trenutno še ni. Omejitev pri pripravi 

magistrske naloge pa sta predstavljali nedostopnost in omejena dostopnost nekaterih 

podatkov, saj niso znani tekoči, aktualni podatki, nekaterih podatkov pa sploh ni mogoče 

pridobiti. Pri analizi fiktivnih vpisov v terciarnem izobraževanju smo se osredotočili samo na 

območje Slovenije, in sicer na obdobje od leta 2004 do leta 2012, za katerega smo lahko 

pridobili ustrezne podatke. Omejitev raziskave predstavljajo do neke mere tudi uporabljene 

metode merjenja, ki služijo za ocenjevanje velikosti in gibanja fiktivnega vpisa. Slabosti teh 

ocen pa so nekoliko manj problematične pri analizi dinamike fiktivnega vpisa, saj je skozi 

celotno opazovano časovno obdobje uporabljena enaka metodologija. Vseeno pa ocene ne 

predstavljajo točnih vrednosti, saj ni natančnega podatka o tem, koliko študentov pavzira, se 

prepiše in mogoče konča drugi program, ali pa ne konča študija zaradi razlogov, ki niso 

povezani s fiktivnim vpisom. Podatki, ki jih potrebujemo za ocene fiktivnega vpisa so na 

voljo le za devet koledarskih let, kar pomeni devet enot opazovanja. Da bi vsaj nekoliko 

povečali število opazovanih enot, smo število podatkov povečali tako, da smo znotraj istih let 

poskušali priti do ocen fiktivnega vpisa po različnih skupinah. Tako smo s pomočjo podatkov 

SURS-a in lastnih ocen dobili podatke o številu fiktivno vpisanih študentov po spolu. Po 

drugih lastnostih pa žal ocen fiktivnega vpisa ni bilo mogoče narediti (po starostnih skupinah, 

po študijskih področjih itd.). Niti ni bilo mogoče povečati števila enot opazovanja tako, da bi 

pridobili kvartalne ali polletne podatke, saj fakultete ne poročajo o številu vpisanih po 

kvartalih ali polletjih, prav tako tudi ni podatka o številu študentov, ki letnik ponavljajo po 

kvartalih ali polletjih, saj gre za ponavljanje celega letnika in ne kvartala ali polletja. Omejitev 

raziskave zaradi ne razpoložljivost podatkov o številu študentov, ki ponavljajo prvi letnik, 

ločeno po spolu, smo vsaj nekoliko omilili tako, da smo predpostavljali, da je struktura 

študentov, ki letnik ponavljajo, po spolu, podobna kot struktura vpisanih študentov po spolu 

in tako prišli do ocen števila študentov, ki ponavljajo prvi letnik, po spolu. S tem smo dosegli, 

da je pri regresijski in korelacijski analizi tako namesto 9 enot opazovanja vključenih vsaj 18 

enot opazovanja. Namesto enostavnih časovnih vrst dolžine devetih let smo torej uporabili 

panelne podatke. Da smo lahko pridobili to večje število enot, smo na podlagi že omenjenih 

ocen števila študentov, ki ponavljajo prvi letnik, po spolu ter podatkov SURS-a, ocenili 

fiktivne vpise po spolu. Prav tako pa smo potrebovali tudi podatke o brezposelnosti mladih po 
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posameznih starostnih skupinah in po spolu, ki pa so bili v celoti na voljo. Kljub povečanju 

števila enot opazovanja, še vedno majhno število enot, ki so uporabljene v regresijski analizi, 

predstavlja omejitve raziskave.  

Težavo smo imeli z zbiranjem podatkov za izračun ocen fiktivnih vpisov ostalih držav članic 

EU, zato smo se osredotočili zgolj na državo, za katero so bili primerni podatki dosegljivi na 

uradni nacionalni statistični internetni strani države, in sicer smo podatke o vpisanih študentih 

po letnikih oz. semestrih pridobili zgolj za Avstrijo. 
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2 OPREDELITEV IZOBRAŽEVANJA 

Izobrazba je zelo pomembna tako za posameznika kot tudi za celotno družbo, zato je 

pomembno, da je ljudem omogočeno priti do čim višje izobrazbe, saj lahko ti pripomorejo k 

boljši razvitosti države (Bevc 1999). Prav tako je izobrazba zelo pomemben dejavnik v 

življenju vsakega posameznika, saj naj bi mu nudila boljše in bolj lagodno življenje. Žal pa 

zadnja leta temu ni več tako, saj je iz meseca v mesec na zavodu prijavljenih tudi več takšnih, 

ki imajo končano terciarno izobraževanje.  

V Sloveniji lahko otroke najprej vpišemo v predšolsko vzgojo oz. vrtec, ki pa ni obvezen, se 

pa že šteje v primarno izobraževanje. Zatem otroci s šestim letom starosti vstopijo v 

osnovnošolsko izobraževanje, ki je obvezno za vse državljane Slovenije. Osnovna šola naj bi 

se zaključila z dopolnjenim 14. letom starosti, nato pa lahko posameznik izbira, kako bo 

nadaljeval svoje šolanje. Naslednja stopnja izobraževanja se imenuje sekundarno oz. 

srednješolsko izobraževanje, kjer posameznik izbira med gimnazijo, ki se zaključi z maturo, 

ali ostalimi srednjimi šolami s štiriletnim programom, ki se končajo s poklicno maturo, izbere 

pa lahko tudi katero od poklicnih šol, ki se končajo z zaključnim izpitom. Če želi srednješolec 

s končano poklicno šolo kasneje študirati, mora najprej opraviti še dodatni dve leti šolanja, s 

čimer pride do poklicne mature. Po končanem sekundarnem izobraževanju pa sledi terciarno 

izobraževanje, ki je podrobneje predstavljeno v naslednji točki. Kako je organiziran šolski 

sistem v Sloveniji, pa prikazuje slika 1. 

 

Slika 1: Šolski sistem v Sloveniji 
Vir: MVZT 2012. 
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2.1 Na kratko o terciarnem izobraževanju 

Izobraževalni sistemi v svetu se med seboj zelo razlikujejo po strukturah in vsebini 

izobraževanja. Zaradi teh razlik v sistemih izobraževanja se dosežene izobrazbe v posamezni 

državi težko primerja z drugimi državami, kar je pripeljalo do tega, da je Evropa začela 

razmišljati o oblikovanju skupnega evropskega visokošolskega sistema, ki ga imenujemo 

bolonjski proces. Bolonjski proces ima dolgo in pestro prazgodovino, za uraden začetek pa se 

priznava s podpisom Bolonjske deklaracije leta 1999, katere glavni cilj držav podpisnic je bil, 

da do leta 2010 vzpostavijo enotni evropski visokošolski prostor, ki bo med seboj primerljiv 

(Zgaga 2004).  

Terciarno izobraževanje v Sloveniji urejata dva zakona, in sicer višješolske študijske 

programe Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI), visokošolske programe pa 

Zakon o visokem šolstvu (ZViS).  

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, ki je bil sprejet 2004, opredeljuje, da mora imeti 

vsaka višja šola ravnatelja. Višješolski programi se oblikujejo po skupnih evropskih načelih o 

kratkih programih v visokošolskem izobraževanju. Vpiše se lahko vsakdo, ki opravi splošno 

oz. poklicno maturo. Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra, vsebovati pa mora 

od 37 do 42 tednov, od tega pa mora študent imeti na teden najmanj 20 in največ 40 ur 

obveznosti. Programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami in običajno trajajo dve leti. 

Študent napreduje v višji letnik, če ob koncu študijskega leta opravi vse obveznosti, vsako 

študijsko leto pa ima pravico opravljati trikrat izpit iz istega predmeta. Pravice in ugodnosti iz 

statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta. Status študenta pa mu preneha, ko: diplomira; 

ne diplomira 60 dni po končanju drugega letnika; se ne vpiše v naslednji letnik; se izpiše ali je 

izključen. Ko študent opravi vse obveznosti, zaključi šolanje z diplomo in pridobi raven 

izobrazbe 6/1. Naziv strokovne izobrazbe pa se zapiše za imenom in priimkom (ZVSI, 24. 

člen, 29. člen, 41. člen, 48. člen, 52. člen).  

Terciarno izobraževanje v Sloveniji ureja Zakon o visokem šolstvu, ki opredeljuje, da 

študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra, s tem da mora dodiplomski študij obsegati 

najmanj 20 in največ 30 ur predavanj, vaj in seminarjev tedensko ter 30 tednov letno. Na 

visokošolski študij se lahko vpiše vsakdo, ki opravi maturo ali poklicno maturo, na 

univerzitetni študij pa tisti, ki opravi poklicno maturo in en dodaten izpit iz enega od 

predmetov mature, nekatere fakultete pa imajo tudi dodatne oz. posebne sprejemne teste, ki so 

pogoji za vpis. Razpis za vpis je javen in se mora objaviti najmanj šest mesecev pred 

začetkom novega študijskega leta. Če število prijav presega število razpisanih mest, se 

kandidate izbere na podlagi splošnega uspeha, uspeha, doseženega pri maturi ter splošnega 

uspeha, doseženega v tretjem in četrtem letniku srednje šole. Vsak študent z vpisom na 

visokošolski zavod pridobi status, ki ga izkazuje s študentsko izkaznico. Enkrat v času študija 

ima vsak študent pravico do ponavljanja ali spremembe študijskega programa. Status pa mu 
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preneha, če: diplomira; ne diplomira v roku dvanajstih mesecev po zaključku zadnjega 

semestra; se izpiše; se ne vpiše v višji letnik; je bil izključen; dokonča podiplomski študij ali 

tega ne dokonča v predpisanem roku. V izrednih primerih se lahko status podaljša, vendar za 

največ eno leto. Študij se zaključi z zaključno projektno nalogo oz. diplomo. Po zaključenem 

izobraževanju študent pridobi raven izobrazbe 6/2 in s tem naziv npr. diplomirani 

visokošolski oz. diplomirani univerzitetni ekonomist (ZViS, 37. člen, 38. člen, 66. člen, 70. 

člen). 

2.2 Sistem terciarnega izobraževanja 

Z uvedbo bolonjskega sistema je prišlo v našem visokem šolstvu do nekaj bistvenih 

sprememb, katere smo v nadaljevanju navedli in na kratko opisali. Leta 2004 se je v Sloveniji 

na nekaterih fakultetah že začel uvajati bolonjski sistem, s katerim se je spremenila tudi 

študijska struktura, kar je glavna prednost novega visokošolskega sistema. Študij je namreč 

tako dostopnejši in povečuje možnost zaposlitve. Od leta 2004 naprej se tako terciarno 

izobraževanja izvaja na treh stopnjah: 

- prva oz. dodiplomska stopnja, ki opredeljuje dva tipa študijskih programov, in sicer 

univerzitetni in visokošolski strokovni program, 

- druga oz. podiplomska stopnja, kamor spadata prav tako dva tipa študijskih programov, 

in sicer magistrski in enoviti magistrski študijski program ter 

- tretja stopnja, ki opredeljuje doktorat znanosti (ZViS, 33. člen).        

Prva in druga stopnja skupaj trajata pet let, od fakultete pa je odvisno, ali se odloči in izbere 

sistem 3 + 2 (kjer traja tri leta dodiplomski študij in dve leti podiplomski) ali se odloči za 

izvajanje sistema 4 + 1 (štiri leta dodiplomski študij in eno leto podiplomski). Tretja stopnja 

pa je tako namenjena doktorskemu študiju, ki traja tri leta. S podpisom bolonjske deklaracije 

so si zastavili tri osnovne cilje, ki so: doseči čim večjo stopnjo izobrazbe v čim krajšem času, 

skrajšanje dolžine študija in uveljavitev vseživljenjskega izobraževanja (Zgaga 2004).  

Druga in ena izmed največjih novosti terciarnega izobraževanja je vrednotenje študentovega 

dela s kreditnimi točkami oz. ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System, ki 

se uporablja v celotnem visokošolskem prostoru in omogoča lažjo mobilnost študentov ter 

priznavanje znanj na drugih fakultetah. Ena kreditna točka pomeni od 25 do 30 ur dela 

študenta, letna obremenitev pa je med 1500 in 1800 urami in zajema tako čas, ki ga študent 

porabi za obiskovanje predavanj, seminarjev in vaj, kot tudi samostojno učenje ter pripravo in 

udeležbo na izpitih. Študent pridobi določeno število kreditnih točk, ko opravi celotno 

študijsko obveznost. Visokošolski in univerzitetni študijski programi tako obsegajo od 180 do 

240 kreditnih točk, magistrski študijski programi od 60 do 120 in doktorski 180.  Študijski 

programi pa so sestavljeni tako, da posamezni letnik obsega 60 kreditnih točk, posamezni 

predmet pa ne more biti ovrednoten z manj kot 3 kreditnimi točkami (ZViS, 36. člen). 
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Slika 2 prikazuje sistem visokega šolstva v Sloveniji, iz katere lahko vidimo korake, po 

katerih mora posameznik, da doseže najvišjo možno raven izobrazbe, vrednost posameznih 

programov glede na kreditne točke in opis trajanja posameznega študijskega programa v letih. 

 

Slika 2: Sistem visokega šolstva v Sloveniji 
Vir: FM 2010. 

Tretja novost pa je priloga k diplomi, ki je postala obvezna. Sestavine, ki jih mora priloga 

vsebovati, določa odredba oz. pravilnik o prilogi k diplomi. Izdati se mora brezplačno v 

slovenskem jeziku in enem od uradnih jezikov EU. Priložen je tako visokošolski kot tudi 

višješolski diplomi in povzema naslednje stvari (ZViS, 32. a člen): 

- informacije o diplomantu, 

- informacije o visokošolski oz. univerzitetni izobrazbi, 

- izobrazbo o študiju in uspešnosti diplomanta, 

- dodatne informacije, 

- podpis pooblaščene osebe in pečat ter 

- informacije o visokošolskem sistemu v Republiki Sloveniji. 

Prednost tega je, da omogoča lažje vrednotenje tujih diplom, boljša je individualna slika 

diplomanta, prav tako pa je izboljšana preglednost kvalifikacij in študijskih programov v 

visokošolskem prostoru (Gabrovšek 2009).  
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Z bolonjsko reformo je prišlo tudi do preimenovanja, in sicer se po novem ne uporablja več 

naziva stopnja, temveč raven izobrazbe. Izenačitev ravni izobrazbe dosedanjih in novih 

študijskih programov je povzročila kar nekaj vprašanj in nezadovoljstva, predvsem zaradi 

zmanjšanja stopenj študentom, ki so že končali, ter nejasnosti glede uvrščanja v plačilne 

razrede. Spremembe, ki so nastale glede končane izobrazbe, prikazuje slika 3 (Gabrovšek 

2009).  

 

Slika 3: Ravni visokošolske izobrazbe 
Vir: MVZT 2006. 

2.3 Pregled vpisa in dokončanja študija v terciarnem izobraževanju 

Pod to točko smo predstavili kakšen je trend povpraševanja po terciarnem izobraževanju v 

obdobju od leta 2004 do leta 2012. Na začetku smo predstavili število vpisanih v vseh letnikih 

in število diplomiranih študentov v celotnem terciarnem izobraževanju, se pravi da smo 

vključili v predstavitev tako dodiplomske kot tudi podiplomske študijske programe. Nato pa 

sledi še nekaj slik in tabel, ki se navezujejo na višješolsko ter visokošolsko izobraževanje.  

Slika 4 prikazuje število vpisanih študentov v vseh letnikih v terciarnem izobraževanju ter 

število tistih, ki to izobraževanje tudi dokončajo. Iz slike lahko opazimo, da je največje število 

vpisanih bilo v letu 2006, ko je bilo vpisanih kar 115.944 študentov, najnižje pa v letu 2012, 

ko je bilo to število prvič v opazovanem obdobju nižje od 100.000, in sicer je bilo v tem letu 

vpisanih 97.706 študentov. Od leta 2009 število vpisanih študentov v terciarnem 

izobraževanju konstantno upada, in sicer je do leta 2012 upadlo za slabih 15 odstotnih točk, 

medtem ko je v prvih petih letih število študentov naraščalo.  Stanje glede diplomantov 

terciarnega izobraževanja pa je nekoliko drugačno, in sicer to  konstantno narašča v celotnem 

opazovanem obdobju. V letu 2012 je tako diplomiralo 20.596 študentov, kar predstavlja 

dobrih 21 odstotkov vseh vpisanih študentov v istem letu. V primerjavi z letom 2004 pa je 

število diplomiranih študentov v opazovanem obdobju naraslo za dobrih 38 odstotnih točk 

(SURS 2013f; SURS 2013g). 



12 

 

Slika 4: Število vseh vpisanih in diplomiranih študentov v terciarnem izobraževanju 
Vir: SURS 2013f; SURS 2013g. 

Slika 5 prikazuje v katerih programih terciarnega izobraževanja je vpisan najvišji delež 

študentov med vsemi študenti posameznega leta. Razberemo lahko, da je največ študentov 

vpisanih v visokošolske programe prve stopnje, in sicer je ta delež najvišji v letu 2004, ko 

znaša dobrih 81 odstotkov, kar pomeni da je v visokošolsko izobraževanje prve stopnje 

vključenih 91.226 študentov. Vendar pa delež teh upada, medtem ko vpis na podiplomske 

programe druge in tretje stopnje relativno narašča. Od leta 2010 je tako delež vpisanih 

študentov na podiplomskih študijskih programih že višji od deleža tistih, ki so vključeni v 

višješolske programe. Naj omenimo, da je v terciarnem izobraževanju v opazovanem obdobju 

v povprečju vpisanih skoraj 33 odstotkov študentov, ki so starejši od 25 let. Med vpisanimi 

prevladujejo ženske, in sicer je delež žensk v opazovanem obdobju v povprečju višji za 16,5 

odstotnih točk. Najnižji delež moških je bilo vključenih v terciarno izobraževanje v letu 2010, 

in sicer dobrih 39 odstotkov, najvišji pa v letu 2012, ko je ta znašal 42,5 odstotkov. Spolna 

struktura vpisanih v terciarnem izobraževanju v obdobju od leta 2004 do leta 2012 se ni 

bistveno spreminjala (SURS 2013f; SURS 2013g; SURS 2014a).  

 

Slika 5: % vpisanih študentov glede na vrsto izobraževanja 
Vir: SURS 2013f; SURS 2013g. 
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Preglednica 1 prikazuje število študentov vpisanih v visokošolske programe po starosti, in 

sicer nas je zanimalo koliko študentov je starih od 30 do 39 let ter koliko je takšnih, ki so celo 

starejši od 40 let. Iz preglednice lahko vidimo, da je na študij vpisanih kar nekaj tudi takšnih, 

ki so starejši od 40 let, in sicer jih je bilo največ vpisanih v tej starostni skupini v letu 2005, 

ko je bilo v študij v visokošolskih programih vključenih kar 3.328 študentov. Prav tako pa 

lahko opazimo da tako število slednjih, kot tudi tistih, ki so stari od 30 do 39 let v 

opazovanem obdobju upada. Iz teh podatkov lahko vidimo, da je v letu 2012 v visokošolske 

programe vpisanih dobrih 5 odstotkov študentov, ki so stari med 30 in 39 let, medtem ko je 

skoraj 2,5 odstotka vpisanih celo starejših od 40 let (SURS 2014b).  

Preglednica 1: Število študentov vpisanih v visokošolske programe, ki so stari med 30 
in 39 let ter tisti, ki so starejši od 40 let 

leto 30-39 40+ 

2004 7433 2857 

2005 7605 3328 

2006 6680 2713 

2007 5801 2362 

2008 5249 2170 

2009 4632 1908 

2010 4097 1893 

2011 3824 1828 

2012 3180 1543 

Vir: SURS 2014b. 

V celotnem opazovanem obdobju je v visokošolskem izobraževanju vpisanih več žensk kot 

moških, tako v prvem kot tudi v drugem letniku. V prvem letniku je delež žensk v povprečju 

višji za 11,27 odstotnih točk, medtem ko je ta v drugem letniku še nekoliko višji, in sicer je od 

vseh vpisanih kar 59,64 odstotkov žensk. Študentke so tudi nekoliko bolj uspešne kot 

študenti, saj jih v višji letnik v povprečju napreduje dobre 4 odstotne točke več kot moških. 

Slika 6 prikazuje število diplomantov po spolu v visokošolskih programih. Tudi iz te slike je 

razvidna večja uspešnost žensk, saj diplomira več žensk kot moških, in sicer je v opazovanem 

obdobju delež diplomiranih žensk v povprečju višji za skoraj 30 odstotnih točk. Največje 

število diplomiranih moških v visokošolskem izobraževanju je bilo v letu 2012, in sicer 5.248, 

žensk pa v letu 2010, ko jih je diplomiralo 9.001. Glede na podatke o načinu študija lahko 

sklepamo, da so študentje, ki so vpisani v izredni študij nekoliko bolj uspešni, saj jih je v 

opazovanem obdobju diplomiralo v povprečju za 26,8 odstotnih točk več kot tistih, ki so 

vpisani na redni študij, eden izmed razlogov za to pa je to, da si morajo izredni študentje 

študij financirati sami in so tako bolj motivirani (SURS 2013b; 2013d). 
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Slika 6: Število diplomiranih študentov v visokošolskem izobraževanju po spolu 
Vir: SURS 2013d. 

V nadaljevanju predstavljamo še podatke o številu vpisanih in diplomiranih študentov v 

višješolskem izobraževanju. V preglednici 2 je prikazano število vpisanih študentov v prvem 

in drugem letniku v višješolskem izobraževanje po spolu. Iz preglednice lahko vidimo, da v 

tem izobraževanju v prvem letniku v opazovanem obdobju prevladujejo moški, medtem ko je 

v drugem letniku nekoliko drugače, in sicer med leti 2004 in 2006 prevladujejo ženske, kar 

pomeni, da v drugi letnik ne napreduje višji odstotek moških, od leta 2009 do leta 2012 pa se 

to spremeni, saj v drugi letnik napreduje relativno več moških. Iz tega podatka bi lahko tudi 

sklepali, da je od leta 2009 naprej večje število fiktivno vpisanih med ženskami (SURS 

2013a; SURS 2013b).  

Preglednica 2: Število vpisanih študentov v prvem in drugem letniku v višješolsko 
izobraževanje po spolu 

 

leto 

1. letnik 2. letnik 

moški ženske moški ženske 

2004 3648 3117 2844 3012 

2005 4173 4037 2980 3056 

2006 4302 3978 3604 3947 

2007 4424 4115 4015 3870 

2008 4427 4336 4124 3376 

2009 4538 4426 4086 3544 

2010 4411 3938 4079 3167 

2011 4125 3714 3875 2689 

2012 3989 3288 3616 2513 

Vir: SURS 2013a; SURS 2013b. 
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V sliki 7 je predstavljeno število diplomiranih študentov glede na način študija v višješolskem 

izobraževanju. Vidimo lahko, da število diplomiranih študentov v opazovanem obdobju 

prevladuje na izrednem študiju, kar je logično, saj si morajo študentje študij plačati sami. Med 

diplomiranimi pa prevladujejo ženske. Najvišje število diplomiranih študentov na izrednem 

študiju je v letu 2011, ko je diplomiralo 3.524 študentov, kar predstavlja 44,95 odstotkov 

vpisanih študentov v prvem letniku. Prav tako je v istem letu tudi največje število 

diplomiranih študentov na rednem študiju, in sicer jih je v tem letu diplomiralo 1.308, kar pa 

predstavlja zgolj 16,69 odstotkov vpisanih študentov v prvem letniku. Na osnovi teh podatkov 

lahko vidimo da je osip študentov zelo velik, saj v opazovanem obdobju v povprečju študij 

uspešno zaključi zgolj dobrih 39 odstotkov vpisanih študentov v prvem letniku (SURS 2013c; 

SURS 2013č).  

 

Slika 7: Število diplomiranih študentov glede na način študija v višješolskem 
izobraževanju 

Vir: SURS 2013c; SURS 2013č. 

2.4 Financiranje terciarnega izobraževanja 

Izobrazba prinaša korist posamezniku, visoko izobraženi kadri pa so pomembni za celotno 

družbo, zato je pomembno, da imajo ljudje možnost pridobiti izobrazbo. Glavni razlogi za to, 

da mora biti izobraževanje javno financirano, so stranske koristi izobraževanja; pravičnost oz. 

dosegljivost izobraževanja vsem družbenim slojem; ter prepričanja, da so javne izobraževalne 

ustanove učinkovitejše. Razlogi, zaradi katerih naj bi bilo boljše zasebno financiranje, pa so: 

večja zagnanost in posledično uspešnost študentov zaradi stroškov, ki jih bodo krili sami; 

ustanove se bodo trudile nuditi čim bolj kakovostne storitve, saj drugače ne bodo uspele 

pridobiti študente; fakultete so bolj odzivne na povpraševanje, želje in zahteve šolajočih; 

fakultete med seboj so prisiljene konkurirati s cenami, kakovostjo in se tržiti; šolnine 

pripadajo fakultetam (Bevc 1999).  
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V primerjavi z ostalimi državami članicami EU Slovenija namenja izobraževanju 

nadpovprečno velik delež BDP-ja. Slovenija nameni za študenta približno toliko sredstev kot 

za osnovnošolca, EU pa nameni dvakrat več za študenta kot osnovnošolca, ZDA pa kar trikrat 

več. Slovenija namenja zelo veliko sredstev za socialne programe, kot so subvencioniranje 

prehrane, prevoza, a bistveno manj za samo izobraževanje študentov, zaradi česar bo visoko 

šolstvo postalo mednarodno nekonkurenčno, saj ima to negativne vplive na gospodarstvo in 

širšo družbo (Mramor 2007). 

Ena največjih dilem se nanaša na vire financiranja, in sicer kako poiskati primerno 

kombinacijo zasebnih in javnih virov. Javno financiranje je zagotovo pravičnejše, saj 

omogoča vključitev tako revnim kot tudi bogatim prebivalcem, vendar bi se morala bolj 

nadzirati uspešnost študentov. Zasebno pa vpliva na skrajšanje časa študija in večjo odzivnost 

šol na zahteve šolajočih (Mramor 2007).  

Veliko vprašanj pa je tudi glede uvedbe šolnin – ali so te potrebne, upravičene in pravične v 

socialnem smislu? Nekateri so mnenja, da če je šolnina blizu tržni ceni študija, potem študent 

ne bo imel velikega problema pri vračanju posojila, ki bi si ga najel za plačilo šolanja. Saj bi v 

tem primeru lahko, ko najde zaposlitev, v nekaj mesecih ali letih odplačal kredit, vendar je to 

v sedanjem trenutku nerealno, saj je med brezposelnimi veliko diplomantov in plače se iz 

meseca v mesec nižajo (Miklavčič 2010).  V Sloveniji se za redni študij dodiplomskih in 

podiplomskih programov ne plača šolnine, pač pa le vpisnina, ki je nizka, večino stroškov pa 

krijejo davkoplačevalci. Za izredni študij pa študent plača šolnino (Bevc, Uršič in Čok 2010).  

Glede na Zakon o visokem šolstvu  lahko sklepamo, da šolnin trenutno še zagotovo ne bo, saj 

73. člen pravi, da se dejavnost za prvo in drugo stopnjo terciarnega študija financira iz 

državnega proračuna. Šolnine in drugi prispevki pa so prihodek visokošolskega zavoda in se 

določijo v skladu s predpisom ministra za visoko šolstvo. Šolnine se ne sme predpisati za 

izobraževanje v dodiplomskih študijskih programih, ki se izvajajo kot javna služba, le če 

njihovo izvajanje presega določene standarde visokega šolstva (ZViS, 73. člen).  

Javnim visokošolskim zavodom, kamor spadajo univerze in samostojni visokošolski zavodi, 

katere ustanovi država, ta zagotavlja sredstva za študijske in obštudijske dejavnosti, 

investicije, investicijsko vzdrževanje in razvojne ter druge pomembne naloge, ki jih minister, 

pristojen za visoko šolstvo, določi v posebni uredbi. Iz državnega proračuna se financirata 

prva in druga stopnja terciarnega izobraževanja. Višina sredstev za univerze ali samostojne 

visokošolske zavode se upošteva glede na študijsko področje, število vpisanih študentov in 

diplomantov rednega študija. Delno pa se lahko sofinancirajo iz državnega proračuna tudi 

študijski programi tretje stopnje (ZViS, 73. člen).  

Zasebni visokošolski zavodi: Republika Slovenija dodeljuje sredstva za študijsko in 

obštudijsko dejavnost (ZViS, 73. a člen). 
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Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost so sestavljena iz temeljnega stebra, ki je 

sestavljen iz sredstev, namenjenih za financiranje javnih visokošolskih zavodov in 

koncesioniranih visokošolskih zavodov, ter sredstev za razvojni steber financiranja, kateremu 

se zagotavljajo sredstva skladno s proračunskimi zmožnostmi. Temeljni steber je sestavljen iz 

fiksnega in variabilnega dela. Višina sredstev za fiksni del je enaka preteklemu študijskemu 

letu, povečanim za realno rast BDP-ja preteklega leta. Višina variabilnega dela pa se računa 

kot zmnožek fiksnega dela temeljnega stebra zavodov in naslednjih treh kazalnikov: 

- učinkovitosti, ki se računa kot razlika v razmerju diplomantov v preteklem letu in vsote 

študentov, ki so prvič vpisani v prvi letnik, upoštevajo pa se študijski programi prve in 

druge stopnje in študenti ter diplomanti rednega študija;   

- prehodnosti, ki se določa kot razlika prehodnosti študentov iz prvega v drugi letnik 

rednega študija prve in druge stopnje v tekočem študijskem letu;  

- mednarodnega sodelovanja, ki se določa na podlagi deleža študentov rednega študija 

prve in druge stopnje, brez absolventov, ki gredo na študijsko izmenjavo v tujino in delež 

tujih študentov, ki pridejo na izmenjavo k nam (Uredba o javnem financiranju 

visokošolskih zavodov in drugih zavodov, 9. člen, 10. člen, 11. člen).  

Za lažjo predstavo, koliko znašajo fiksni zneski temeljnega stebra po univerzah, je v 

nadaljevanju prikaz teh zneskov za študijsko leto 2012 ( Uredba o javnem financiranju 

visokošolskih zavodov in drugih zavodov, 18. člen):  

- Univerza v Ljubljani: 163.953.074,69 evra;  

- Univerza v Mariboru: 52.755.631,79 evra;  

- Univerza na Primorskem: 12.757.187,40 evra;  

- Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu: 492.545,17 evra;  

- Univerza v Novi Gorici: 2.055.446,77 evra;  

- Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici: 1.135.046,05 evra;  

- Fakulteta za državne in evropske študije: 890.278,27 evra;  

- Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici: 479.182,31 evra;  

- Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije: 1.039.931,11 evra;  

- Gea College – Fakulteta za podjetništvo: 422.978,72 evra;  

- Visoka šola za dizajn v Ljubljani: 769.895,46 evra;  

- Visoka šola za tehnologije in sisteme: 341.371,23 evra;  

- Visoka šola za tehnologijo polimerov: 328.676,45 evra;  

- Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto: 667.853,08 evra;  

- Visoka šola za varstvo okolja: 479.300,61 evra;  

- Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice: 662.930,10 evra;  

- Visoka šola za zdravstvo Novo mesto: 661.309,79 evra (Uredba o javnem financiranju 

visokošolskih zavodov in drugih zavodov 2011). 
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2.5 Finančna pomoč študentom 

V Sloveniji se študentje obravnavajo kot finančno odvisni od staršev, zato država namenja 

državno finančno pomoč študentu in njegovim staršem. Ta pomoč je namenjena pokrivanju 

študentovih življenjskih stroškov. V letu 2006 je država namenila 0,23 odstotkov BDP-ja 

državne pomoči študentom, kar pomeni dobrih 71 milijonov evrov. Državne finančne pomoči, 

ki jih nameni država študentom, se delijo na neposredne in posredne; predstavljene pa so v 

nadaljevanju (Bevc, Uršič in Čok 2010).  

2.5.1 Neposredna pomoč študentom 

Pod neposredno pomoč, do katere so upravičeni le določeni študentje, spadajo štipendije, 

katere ureja Zakon o štipendiranju. Od države lahko študentje prejemajo dve štipendije, in 

sicer: 

Republiško oz. državno štipendijo, ki je najpomembnejša in obstaja že vse od osamosvojitve 

Slovenije. Namen te štipendije je omogočiti študij tudi tistim študentom, ki živijo v socialno 

ogroženih družinah. Zanjo lahko zaprosijo študentje, ki so redno vpisani na dodiplomski ali 

podiplomski študij, so mlajši od 26 let in niso iskalci zaposlitve ter ne smejo presegati 

določenega materialnega cenzusa (Bevc, Uršič in Čok 2010). 

Zoisova štipendija pa je namenjena nadarjenim študentom. Osnovni kriterij za pridobitev te je 

učni uspeh, srednješolec mora biti zlati maturant, študent pa mora imeti povprečno oceno 

najmanj 8,5 ali več (Bevc, Uršič in Čok 2010). 

Višina štipendije je odvisna od bruto plače družine, sestavljena pa je od osnovne štipendije, 

dodatka za prevoz ali bivanja izven kraja stalnega prebivališča, učnega uspeha ter dodatka za 

deficitarne poklice. Da študent ohrani štipendijo, mora opraviti študijske obveznosti tekočega 

letnika, za katerega prejema štipendijo oz. napredovati v višji letnik, a ne sme presegati 

določenega materialnega cenzusa. Štipendije se izplačujejo za celotno študijsko leto, vendar le 

eno leto za posamezni letnik; če študent letnika ne opravi v dveh letih, je štipendijo dolžan 

vrniti. Do nje pa je upravičen tudi v absolventskem stažu (Bevc, Uršič in Čok 2010). 

2.5.2 Posredna pomoč 

Pod posredno pomoč spada subvencioniranje storitev, ki so razdeljene v dve skupini, in sicer: 

subvencija za življenjske stroške (prehrana, prevoz, zdravstveno zavarovanje), do katere so 

upravičeni vsi redni študenti, ter druge oblike posredne pomoči (otroški dodatek, davčne 

olajšave in študentsko delo). 
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Subvencionirana prehrana je namenjena vsem študentov, ki niso zaposleni; nudi se kot 

subvencija države gostinskim lokalom, ki omogočajo študentom znižane cene prehrane (Bevc, 

Uršič in Čok 2010). 

Subvencioniranje nastanitve: študentje imajo možnost subvencioniranega bivanja v javnih in 

zasebnih študentskih ter dijaških domovih, a tudi pri zasebnikih. Tudi to ugodnost lahko 

koristijo vsi študenti, ki niso zaposleni, vendar imajo prednost tisti s slabšim socialno- 

ekonomskim položajem. Poleg tega pa morajo imeti stalno prebivališče najmanj 25 

kilometrov oddaljeno od kraja šolanja. To pravico lahko uveljavljajo celotno šolanje ter še 

dodatno leto, ki je namenjeno absolventskemu stažu (Bevc, Uršič in Čok 2010). 

Subvencionirani prevoz pripada vsem, ki se izobražujejo v oddaljenosti pet kilometrov ali več 

od stalnega prebivališča. Višina subvencije pa je odvisna od socialnega položaja študenta in 

oddaljenosti od stalnega prebivališča (Bevc, Uršič in Čok 2010). 

Zdravstveno varstvo: študent je zdravstveno zavarovan po starših do konca šolanja oz. do 

največ dopolnjenega 26. leta starosti, potem pa si je dolžan sam kriti stroške obveznega in 

dodatnega zavarovanja (Bevc, Uršič in Čok 2010). 

Otroški dodatek prejemajo starši za otroka, ki redno študira, vendar le do dopolnjenega 26. 

leta starosti. Višina tega pa je odvisna od socialnega položaja družine (Bevc, Uršič in Čok 

2010). Po trenutno veljavnem zakonu pa so do otroškega dodatka upravičeni le dijaki do 18. 

leta, tako da te pravice študentje ne morejo več uveljavljati.  

Davčne olajšave lahko uveljavljajo starši pri dohodnini, in sicer za šolajoče otroke, vendar 

najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti (Bevc, Uršič in Čok 2010). 

Študentsko delo lahko opravlja vsak študent, in sicer preko študentske napotnice, ki jo izda 

študentski servis. Opravljali pa naj bi le občasna dela, ki nimajo značaja rednega dela. To delo 

naj bi omogočalo tudi pridobivanje delovnih izkušenj in pokrivanje dela stroškov šolanja. V 

času šolanja takšno plačano delo opravlja 65 odstotkov vseh študentov (Bevc, Uršič in Čok 

2010).  

Glede na vse finančne pomoči, ki jih država nudi študentom, se mladim zagotovo splača 

vpisati na študij, predvsem če so prepričani, da bodo drugače brezposelni, saj, kot smo videli, 

študentom s pridobitvijo statusa pripada veliko ugodnosti. Veliko mladih to s pridom 

izkorišča in se na fakultete vpisuje zgolj zaradi statusa, kar pa za državo predstavlja velik 

problem in nepotreben strošek. Kolikšen je delež teh študentov, ki zgolj izkoriščajo te 

ugodnosti, pa smo ocenili v nadaljevanju, v praktičnem delu magistrske naloge.  
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3 FIKTIVNI VPISI V TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU 

Fiktivni vpisi ali navidezni študentje so tisti, ki se vpišejo na študij zgolj zaradi pridobitve 

statusa študenta in s tem povezane ugodnosti, ne pa zaradi želje po izobraževanju, saj se 

predavanj dejansko nikoli ne udeležijo. S fiktivnim vpisom želijo le pridobiti oz. ohraniti 

pravice in ugodnosti, ki jim jih nudi status študenta (Buh 2010).  

Zaradi takšnih študentov se nekateri, ki imajo željo resno študirati, ne morejo vpisati v redni 

študij, lahko le v izrednega, pa še sami si morajo financirati šolanje. Zaradi njih fakultete 

težko načrtujejo šolsko leto, potek vaj in izpitov, saj nikoli ne vedo, koliko študentov jih bo 

dejansko obiskovalo (Kocmur 2009). 

Fiktivni vpisi so fenomen, saj jih drugod po Evropi niti ne poznajo, razloga za to pa sta 

najverjetneje manj pravic ter plačljivo izobraževanje (Stamejčič 2010). 

Pri tej točki se je pojavila tudi težava glede dostopnosti literature, saj je informacij glede 

fiktivnih vpisov v strokovni literaturi zelo malo oz. jih skoraj ni. Izhajala sem iz podatkov in 

informacij, ki sem jih pridobila predvsem iz bolj poljudnih člankov, saj je v tej obliki kar 

nekaj že napisanega glede te teme. 

3.1 Posledice fiktivnega vpisa za gospodarstvo 

Fiktivnim vpisom pravimo tudi zgrešene investicije, saj na ta način samo fiktivni študentje, od 

katerih država nima nobene koristi, po mnenju bivšega ministra Žige Turka, državo stanejo 

med 50 in 100 milijoni evrov letno, vsak študent pa  v povprečju državo stane 3000 evrov 

letno, tudi fiktivni. Če bi država rešila problem fiktivnih vpisov, bi tako prihranila pri 

pobiranju davkov ter pri socialnih transferjih (DELO.SI 2012). 

Razpet iz Šolskega centra Celje pa je izpostavil, da so fiktivni vpisi tudi neke vrste blažilci 

socialnih stisk, saj bi v primeru, da država reši problem, takšen študent imel resno ogrožen 

socialni položaj, ker bi bil izpostavljen revščini. Kar je tudi eden izmed razlogov, da se država 

še vedno ni resno lotila iskanja rešitve tega problema. Prav tako pa Razpet meni, da bi morala 

problem rešiti socialna politika, kateri pa takšno stanje ustreza, saj je tako manjše število 

brezposelnih mladih, poleg tega pa prikazuje država na ta račun tudi veliko število študentov 

(Kocmur 2009).  

Največji razlog in velik problem za državo pa fiktivni študentje predstavljajo zaradi 

študentskega dela, za katerega ni ustrezne ureditve, saj veliko študentov zaradi tega podaljšuje 

status. Bolje bi bilo, če bi se jih spodbujalo k čim hitrejšem zaključku. Temu pa je tako zato, 

ker so delodajalci bolj zainteresirani za najemanje študentov kot pa za redno zaposlitev, saj je 

takšno delo za delodajalca cenejše, manj obremenjeno z davki in prispevki, poleg tega pa 
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študentje nimajo pravic, ki jih imajo redno zaposleni. Delodajalec za študenta ne krije 

stroškov malice, potnih stroškov, prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, dopusta, regresa in bolniške odsotnosti. Fiktivni študent pa je še bolj primeren za 

delodajalca kot pa resen, saj ima ta več razpoložljivega časa za delo. Študentsko delo tako 

predstavlja nelojalno konkurenco, s čimer delodajalci negativno vplivajo na zaposlovanje ne-

študentskega prebivalstva, saj je posledično manj razpoložljivih delovnih mest za redne 

zaposlitve (Zdešar 2011). 

Predstavnik ŠOS-a Andrej Božič pa je izpostavil, da študentsko delo ni takšen problem, kot si  

predstavlja država ter da študentje delajo le zato, da si omogočijo študij, ki je velik finančni 

zalogaj za vsako družino. To pa je podkrepil s podatkom, da povprečen znesek, ki ga študent 

zasluži preko študentske napotnice, znaša le 2.500 evrov letno. Menim, da to ni realna 

številka, saj je na trgu veliko takšnih delodajalcev, ki študentu plačujejo "na roko", kar pa za 

državo pomeni še dodaten problem, saj se tako pojavi tudi delo na črno. Posledično to pomeni  

za državo tudi manj pobranih davkov, saj takšno delo ni nikjer prikazano in tako tudi ne 

obdavčeno. Nadzor nad tem pa bi morala izvajati delovna inšpekcija (Kocmur 2009). Po drugi 

strani pa bi se omenjeno izračunano povprečje 2.500 evrov občutno povečalo, če bi v izračunu 

upoštevali le tiste študente, ki dejansko delajo preko študentske napotnice, ali pa če bi v 

izračunu upoštevali celo samo fiktivne študente. 

Kljub temu da fiktivni vpisi za državo pomenijo velik strošek, pa jim takšno stanje tudi 

nekako ustreza, saj bi z odpravo problema mladi zanjo postali še večji problem, ker bi se tako 

lahko povečalo število brezposelnih mladih za do 30.000. ŠOS meni, da je za takšno stanje 

kriva država sama, saj če bi imela ustrezno strategijo spodbujanja zaposlovanja mladih, se ti 

postopoma ne bi več odločali za fiktivne vpise, pač pa bi se raje redno zaposlili in postali 

samostojni, kar pa je v trenutni situaciji nemogoče (ŠOS 2011).  

3.2 Metode in pristopi merjenja fiktivnih vpisov 

Natančno število fiktivnih vpisov ni znano, država pa se niti pretirano ne trudi ugotoviti,  

kakšno je dejansko stanje takšnih vpisov. Po ocenah Ministrstva za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport naj bi bilo fiktivnih študentov vsaj tretjina vseh vpisanih, vendar se ne ve, 

kolikšen del študentov, ki ne dokončajo študija, je takih, ki obupajo šele kasneje ter koliko je 

takih, ki so že ob vpisu vedeli, da nimajo namena študirati (Hreščak 2012a). 

Velikost fiktivnih vpisov naj bi država v prihodnje merila s pomočjo enotne evidence eVŠ, s 

katero naj bi izvajala vzorčne kontrole podatkov, prav tako pa bo evidenca s posebnim 

algoritmom določala, ali je študent upravičen do rednega brezplačnega študija ali ne. Veliko 

vprašanje pa je, kdaj, če sploh kdaj, bo ta evidenca zaživela, saj je v načrtu že vse od leta 

2009, pa še danes ni začela delovati v popolnosti. Če tudi bo evidenca v prihodnje začela 

uspešno delovati, pa je problem tudi v tem, da ne vsebuje podatkov o vpisu v višje strokovne 
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šole ter srednje šole, pač pa naj bi vsebovala le podatke o vpisanih in diplomiranih študentih v 

dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih (Pureber 2012). 

V praksi pa se nekateri ravnatelji višjih šol sami lotevajo ocenjevanja deleža fiktivnih 

študentov v svojih programih, saj zaradi njih težko pravilno načrtujejo predavanja in vaje. 

Ravnatelj Višje strokovne šole Ptuj je tako že ob samem vpisu pregledal letnice rojstva 

vpisanih študentov ter oddaljenost od kraja bivanja in na podlagi teh podatkov relativno dobro 

ocenil, kolikšen bo približen osip študentov v prihodnjem študijskem letu (Hreščak 2012a). 

Prav tako se je sam lotil ocenjevanja deleža fiktivnih vpisov v svojih študijskih programih 

tudi ravnatelj Višje strokovne šole Celje in ugotovil, da se največ fiktivnih mest zapolni v 

septembrskem roku. Velikost vpisa pa je ocenil na podlagi EMŠA študenta ter zaključenega 

srednješolskega programa (Štok 2010). 

V magistrski nalogi smo se lotili merjenja fiktivnih vpisov na podlagi primerjave podatkov o 

vpisanih študentih v prvi in drugi letnik ter števila študentov, ki letnik ponavljajo. Podrobnejši 

postopek ocenjevanja fiktivnega vpisa v magistrski nalogi pa je predstavljen v nadaljevanju. 

Seveda gre pri ocenjevanju fiktivnega vpisa le za ocene, kar pomeni, da ugotovljene vrednosti 

ne morejo biti povsem točne in popolnoma zanesljive. Nekaj je namreč gotovo takšnih 

študentov, ki se vpišejo na en študij, končajo pa drugega. Za točno analizo bi bilo potrebno 

slediti vsakemu študentu posebej, kar pa je skoraj nemogoče. Tako lahko vidimo, da je 

uspešnost odvisna tudi od metodologije, s katero merimo uspeh.  

3.3 Fiktivni vpisi v Sloveniji 

Slovenija je na vrhu v Evropi po številu študentov na prebivalca, vendar žal na samem repu 

po številu diplomantov. Razlog za takšno razliko pa so ravno fiktivni vpisi (Štok 2010).  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je bilo glede problema fiktivnih vpisov 

prvič opozorjeno leta 2003, a se od takrat še praktično ni nič zgodilo, pač pa postajajo ti vpisi 

iz leta v leto večji problem (Stamejčič 2010).  

Dr. Valentina Franca se ne strinja s tistimi, ki pravijo, da so se fiktivni vpisi v zadnjih letih 

povečali zaradi uvedbe bolonjskega sistema, pač pa meni, da je posledica povečanja teh 

vpisov odpiranje novih fakultet ter posledično tudi vpisnih mest (Buh 2010). 

V preteklosti so bile tudi fakultete zainteresirane za fiktivne vpise in so se trudile privabiti čim 

več študentov, saj so bile s strani države financirane po principu glavarine. Odkar pa je država 

spremenila sistem financiranja, tudi na fakultetah opozarjajo na problem, saj zaradi takšnih 

študentov težko oblikujejo skupine in načrtujejo predavanja, ker nikoli ne vedo, kolikšnemu 

številu študentov bodo dejansko predavali. Danes se fakultete financirajo glede na prehodnost 
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študentov v višji letnik ter po številu diplomantov, saj je tako slika bistveno realnejša. 

Financirane so bolj na podlagi njihove uspešnosti pri izobraževanju, kot pa je bilo to v 

prejšnjem sistemu financiranja (Hreščak 2012a).  

Država se problema sicer zaveda, vendar si trenutno še vedno raje zatiska oči, kot da bi 

ukrepala in poiskala ustrezno rešitev za ta problem. Razpet meni, da kljub temu da takšni 

vpisi bremenijo celoten izobraževalni sistem, je za državo in našo politiko še vedno boljše 

tako, kot pa bi bil problem višje brezposelnosti mladih, ki bi se pojavil z odpravo problema 

fiktivnih vpisov (Stamejčič 2010).  

Nekateri so ustanove terciarnega izobraževanja poimenovali tudi nove socialne ustanove, saj 

mladi s fiktivnimi vpisi rešujejo problem socialne stiske, v kateri se znajde marsikateri 

študent, ko po končanem šolanju še dolgo ne najde zaposlitve. S tem ko se vpišejo na študij, 

čeprav zgolj zaradi statusa, pa vsaj nekoliko in za nekaj časa omilijo posledice, s katerimi pa 

se bodo nekoč zagotovo srečali (Hreščak 2012a).  

Žgajner Tavševa pa je mnenja, da je razlog za veliko število brezposelnih diplomantov ravno 

strukturno neskladje na trgu delovne sile, saj je ponudba mladih zelo velika, vendar pa 

delodajalci iščejo ljudi z drugačno izobrazbo oz. izkušnjami, ki jih ti nudijo. Rešitev bi bilo 

potrebno najprej poiskati na tem področju, s tem pa bi tudi zmanjšali fiktivne vpise (DELO 

2013).  

Ravno zaradi takšnega stanja pa je Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani, na pozdravnem 

govoru brucem dejal, da je pred desetletji študij pomenil neko upanje, danes pa je zgolj nočna 

mora, saj tudi mladi z diplomo zelo težko pridejo do zaposlitve (Hreščak 2011).  

S številom študentov pa posledično narašča tudi število izobraženih prebivalcev v Sloveniji. 

Povečuje se delež prebivalcev z diplomo terciarnega izobraževanja ter zmanjšuje delež tistih, 

ki imajo končano le osnovno šolo. V letu 2008 je bil tako delež diplomantov za osem 

odstotnih točk višji od deleža teh v letu 2002, delež tistih, ki imajo končano zgolj osnovno 

šolo, pa se je v istem obdobju zmanjšal za šest odstotnih točk (Horvat Doupona 2013).  

Razlogi, da se študentje odločijo za vpis, kljub temu da ne mislijo študirati, so znani, in sicer 

pri nekaterih je razlog strah pred nezaposlenostjo po diplomi, nekateri pa se vpišejo zaradi 

ugodnosti oz. pravic, ki jih s statusom pridobijo. Te pravice so: študentsko delo, študentski 

boni, subvencioniran prevoz in nastanitev, pokojnine, zdravstveno zavarovanje po starših, 

davčne olajšave ter razni popusti, ki so jih deležni študentje (Buh 2010).  

Nihče zagotovo ne ve, koliko je fiktivnih študentov v Sloveniji, po ocenah našega ministrstva 

in OECD-ja pa naj bi jih bilo okoli tretjina vseh vpisanih, kar pa je po mnenju mnogih še 

veliko prenizka številka (Pureber 2012).  
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Letno se pri nas skupno v terciarno izobraževanje vpiše približno 100.000 študentov, od tega 

pa naj bi jih bilo vsaj 30.000 takšnih, ki se vpišejo zgolj zaradi statusa, kar študentje tudi 

priznajo, saj tako rešujejo problem velike nezaposljivosti (Hreščak 2011).  

V Sloveniji tako povprečno diplomira le polovica vseh vpisanih študentov, po najbolj 

optimističnih ocena pa manj kot 70 odstotkov. Število diplomiranih študentov sicer narašča, 

vendar je to zgolj posledica uvedbe bolonjskega sistema, saj so študentje starih programov 

prisiljeni zaključiti študij najkasneje do študijskega leta 2015/2016. Ravno ti študentje pa so 

za študij porabili največ časa, nekateri tudi več kot deset let (Salomon Kontler 2011).  

Najpogostejši naj bi bili vpisi na višješolskih strokovnih šolah, ker je študij najkrajši, traja le 

dve leti, študent pa ima pravico tudi, da ponavlja ali pavzira. Še zdaleč pa ni to problem le 

višjih šol, pač pa se je razpasel tudi na visoke in celo srednje šole. Študent ima tudi pravico, 

da se prepiše iz višje na visoko ali srednjo šolo, prav tako pa mu pripada tudi pravica do 

ponavljanja ali pavziranja. Če študent uveljavi vse, kar mu pripada, lahko status študenta 

vleče tudi do osem let, ne da bi opravil kakšen izpit (Štok 2010).  

Trenutni vpisni sistem študentu omogoča, da se po preteku absolventskega staža zaradi 

domnevne prekvalifikacije ponovno vpiše v srednjo šolo v programe, ki so namenjeni za 

izobraževanje odraslih in si tako pridobi status. V zadnjih letih so mladi tudi to možnost začeli 

s pridom izkoriščati. Tisti študentje, ki si resnično želijo vpisati, pa čeprav zgolj zaradi 

statusa, pa so se začeli vpisovati tudi že v izredne programe, kljub temu da so ti samoplačniški 

in stanejo od 1.200 do 1.500 evrov za letnik. Fiktivni študent nikoli ne plača celotnega zneska, 

saj šole nudijo obročno odplačevanje in tako od teh študentov pridobijo sredstva zgolj za prvi 

obrok, ostalih treh pa nikoli ne plačajo, saj jih študij ne zanima. Nobena šola v Sloveniji pa ne 

zahteva plačila celotnega zneska za izredni študij v enem samem obroku (Stamejčič 2010).  

Skupnost višjih strokovnih šol domneva, da je v povprečju polovica, ponekod pa tudi dve 

tretjine in več, v prvih letnikih višjih šol vpisana zgolj zaradi statusa (Kocmur 2009). V 

univerzitetne študijske programe se v Sloveniji vpiše 50 odstotkov populacije, od katerih jih 

konča zgolj 20 odstotkov, kar pomeni, da je tu uspešnost še nižja, in sicer zgolj 40-odstotna 

(Horvat Doupona 2013).   

Profesor dr. Jože Mencinger meni, da je v visokem šolstvu vpisanih približno 60 odstotkov 

resnih ter 40 odstotkov fiktivnih študentov, v višjem šolstvu pa naj bi bilo še slabše, in sicer 

naj bi bilo zgolj 50 odstotkov resnih študentov. Ena desetina vseh naj bi bila takšnih, ki  letnik 

ponavljajo, od tega polovica v prvem letniku (Salamon Kontler 2011).  

Ocene fiktivnih vpisov posameznikov so zelo različne, vsi pa se strinjajo, da je potrebno 

fiktivne vpise rešiti, saj otežujejo delo na fakulteti. V nadaljevanju smo prikazali primerjavo 

razlike med številom vpisanih študentov v prvi letnik ter številom diplomiranih in razliko med 

številom vpisanih študentov v prvi letnik ter številom vpisanih v drugi letnik v višješolskih in 
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visokošolskih študijskih programih. Ti podatki pa so nam kasneje služili za oceno velikosti 

fiktivnega vpisa.  

Slika 8 prikazuje primerjavo izračunane razlike med vpisanimi v prvi letnik in drugi letnik v 

odstotkih ter odstotek tistih študentov, ki ne diplomirajo v primerjavi z vpisanimi v prvem 

letniku v višješolskih programih. Iz nje lahko razberemo, da je v višješolskih programih 

razlika bistveno višja v primeru, ko je ta izračunana na osnovi primerjave med vpisanimi 

študenti v prvi letnik in diplomiranimi študenti. Največ študentov študija ni končalo v letu 

2004, ko je bilo v prvi letnik vpisanih 6.765 študentov, v istem letu pa jih je diplomiralo zgolj 

1.829. Seveda pa ne moremo celotnega osipa pripisati fiktivnim vpisom, saj študentje ne 

končajo oz. ne nadaljujejo šolanja zaradi različnih razlogov. Poleg tega pa se pri tej metodi 

akumulira osip med vsemi letniki študija in ne samo osip iz prvega v drugi letnik. Izračun, ki 

smo ga dobili kot razliko med številom vpisanih študentov v prvi letnik in številom vpisanih v 

drugi letnik, pa se bistveno bolj približa realnemu številu fiktivnih vpisov. V tem primeru je 

razlika med številom vpisanih v prvi letnik in številom vpisanih v drugi letnik največja v letu 

2005, in sicer v drugi letnik ni napredovalo 2.174 študentov. Na podlagi prikazane slike 8 

lahko sklepamo, da je v letih 2010 in 2011 diplomiralo več študentov glede na prejšnja leta, 

razlog pa je po našem mnenju v tem, da so najkasneje do leta 2015/2016 študij prisiljeni 

zaključiti tisti, ki so vpisani še v stare programe, ki so se izvajali pred uvedbo bolonjskega 

sistema, vendar pa vidimo, da je odstotek študentov, ki ne diplomira v letu 2012 ponovno 

zrastel, in sicer za dobrih 10 odstotnih točk glede na leto 2011 (SURS 2013a; Kontelj 2013; 

SURS 2013c; SURS 2013č). 

 

Slika 8: Primerjava razlike med vpisanimi v prvi in drugi letnik ter razlike med 
vpisanimi v prvi letnik in diplomiranimi v višješolskih programih v % 

Vir: SURS 2013a; Kontelj 2013; SURS 2013c; SURS 2013č. 

Nato pa smo predstavili še, koliko znaša izračunana razlika v visokošolskih dodiplomskih 

programih. Slika 9 prikazuje razliko med vpisanimi študenti v prvi in drugi letnik v odstotkih 

ter odstotek tistih študentov, ki ne diplomirajo v primerjavi z vpisanimi v prvi letnik. Tudi v 

tem primeru je drugi izračun prikazan zgolj informativno, saj predstavlja osip študentov skozi 
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vse letnike, kar ne moremo pripisati zgolj fiktivnim vpisom, saj se ti v večini primerov 

vpisujejo predvsem v prvi letnik. Prav tako kot v višješolskih programih je tudi tu bistveno 

večja razlika v primeru, ko smo to izračunali s primerjavo podatkov o vpisanih v prvi letnikih 

in diplomiranih, kar smo tudi pričakovali, saj ta izračun prikazuje osip študentov skozi vse 

letnike študija. Razlika med načinom izračuna je sicer nekoliko manjša kot v višješolskih 

programih, vidimo pa lahko, da tudi te programe zaključi izjemno nizek odstotek vpisanih 

študentov v prvem letniku. Največjo razliko lahko opazimo v letu 2004, ko od 29.146 

vpisanih študentov v prvem letniku ni napredovalo v višji letnik kar 11.635 študentov, v istem 

letu pa jih je diplomiralo zgolj 11.608. Iz teh podatkov smo ugotovili, da je v letu 2004 osip v 

prvem letniku skoraj 40-odstoten, kar je zelo veliko, seveda pa celoten odstotek ne moremo 

pripisati fiktivnim vpisom, saj nekaj študentov tudi letnik ponavlja, se prepiše in kasneje 

konča drugi program ali pa letnik pavzira. Iz slike je razvidno, da odstotek študentov, ki ne 

diplomira skoraj v celotnem opazovanem obdobju upada, majhno povečanje je opaziti zgolj v 

letu 2007, in sicer za 0,3 odstotne točke. V letu 2012 pa je diplomiralo celo več študentov, kot 

jih je bilo v istem letu vpisanih v prvi letnik, kar je predvsem posledica upadanja števila 

vpisanih študentov ter povečanje števila diplomantov, ki so bili vpisani v stare programe. 

Glede osipa, ki nastane v prvem letniku pa ne moremo ravno reči da gre za upadanje, saj je 

gibanje tega razgibano in se iz leta v leto spreminja (SURS 2013b; SURS 2013d; Kontelj 

2013). 

 

Slika 9: Primerjava razlike med vpisanimi v prvi in drugi letnik ter razlike med 
vpisanimi v prvi letnik in študentov, ki ne diplomirajo v visokošolskih programih v % 

Vir: SURS 2013b; SURS 2013d; Kontelj 2013.  

V prilogi je prikazana tudi analiza ocene odstotka študentov ki ne diplomirajo v primerjavi s 

številom vpisanih študentov prvem letniku. Do te ocene smo prišli tako, da smo od števila 

vpisanih študentov v prvem letniku odšteli število diplomiranih v istem letu, zaradi lažje 

primerljivosti pa smo te razlike nato izrazili v odstotkih od vseh vpisanih v prvem letniku. 

Metodološko najbolj ustrezno bi bilo, da bi od števila vpisanih v prvem letniku odšteli število 

diplomiranih čez 3 oz. 4 leta, vendar bi s tem spet izgubili 3 oz. 4 opazovanja, kar bi 
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zmanjšalo že tako kratke časovne vrste. Najprej smo želeli ugotoviti ali je odstotek študentov, 

ki ne diplomira v primerjavi z vpisanimi študenti v prvem letniku, nižji od 10 odstotkov. Iz 

priloge 1 lahko vidimo, da je ta odstotek bistveno višji in da povprečje za opazovano obdobje 

znaša dobrih 48 odstotkov. Kar pomeni da skoraj polovica vpisanih študentov v prvem letniku 

v visokošolskih dodiplomskih študijskih programih ne zaključi študija. Nato smo pogledali ali 

je ta odstotek višji na višjih šolah ali visokošolskih zavodih, rezultate pa prikazuje priloga 2. 

Iz opisnih statistik vidimo, da je odstotek študentov, ki ne diplomirajo višji na višjih šolah, in 

sicer v opazovanem obdobju v povprečju za dobrih 12 odstotnih točk. Tu je potrebno 

poudariti, da se ne smemo zanašati na dobljeno statistično značilnost, ki je podana v 

preglednici v prilogi 2, saj je ta izračunana za dvostranski test. V našem primeru pa gre za 

enostranski test in zato smo to izračunali tako, da smo dvostransko stopnjo značilnosti delili z 

dve. Tako smo ugotovili, da je odstotek študentov, ki ne diplomira višji na višjih šolah, kot na 

visokošolskih zavodih. V prilogi 3 pa smo predstavili kako je s samim gibanjem ocen 

odstotka študentov, ki ne diplomirajo. To smo naredili tako, da smo predstavili gibanje 

absolutnih ocen števila študentov, ki ne diplomira, kot tudi relativnih števil kot so indeksi in 

stopnje. Na osnovi prikazanih slik v prilogi 3 lahko vidimo, da se odstotek študentov ki ne 

diplomira v opazovanem obdobju iz leta v leto zmanjšuje. Gibanje odstotka študentov ki ne 

diplomira  smo preverili tudi s pomočjo linearne regresije v času, katere rezultati so prikazani 

v prilogi 4. Zanimalo nas je ali gre za naraščanje ali upadanje in glede na predstavljene 

podatke v prilogi lahko tudi na osnovi opravljene regresije trdimo, da odstotek ne 

diplomiranih študentov v opazovanem obdobju upada. V nadaljevanju analize fiktivnega 

vpisa pa te ocene o odstotku študentov, ki ne diplomirajo niso bile uporabljene, ker te ne 

predstavljajo samo fiktivnih študentov, pač pa tudi tiste študente, ki študija ne končajo zaradi 

drugih razlogov kot so: bolezen, smrt v družini, starševstvo, pretežak študij in še mnogi drugi 

razlogi, ki se iz letnika v letnik akumulirajo.   

Fiktivni vpisi pa še zdaleč niso problem le višjih in visokih šol, saj se je v zadnjih dveh letih, 

ko so ravnatelji poskusili omejiti fiktivne vpise v višje šole, povečal naval na programe 

izobraževanja odraslih, ki jih izvajajo srednje šole. V ta program se lahko vpišejo tudi že 

diplomirani študentje, status pa je neomejen. Za vpis v program za izobraževanje odraslih je 

potrebno sicer plačati nekoliko višjo vpisnino, in sicer znaša med 200 in 500 evri, vendar to ni 

omejitev, saj si mladi to zelo hitro povrnejo. Opravičeni pa so do zavarovanja po starših ter do 

dela preko študentskih napotnic. Po besedah Fani Al-Mansour je v teh programih polovica ali 

celo tri četrtine takšnih, ki se vpišejo le zaradi statusa (Mlakar 2013a).  

Ker je veliko govora o tem, da se je v zadnjih letih povečal vpis v srednje šole, in sicer v 

programe, namenjene odraslim, smo se odločili, da prikažemo tudi razliko med tistimi, ki se 

vpišejo in končajo te program. Preglednica 3 prikazuje število vpisanih v programe 

izobraževanja odraslih in število tistih, ki so to izobraževanje končali v obdobju 2008–2011. 

Opazimo lahko, da to izobraževanje zaključi izredno malo število glede na to, koliko je 

vpisanih. Število vpisanih iz leta v leto narašča, kar pa ne moramo trditi tudi za število tistih, 
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ki šolanje zaključijo. Največji delež vpisanih je izobraževanje končalo v letu 2008, in sicer 

30,7 odstotka, kar je izredno nizek odstotek, ki pa v opazovanem obdobju celo upada. Tako je 

v letu 2011 to izobraževanje končalo zgolj 25,8 odstotka vpisanih. Na osnovi predstavljenih 

podatkov se lahko strinjamo z besedami Fani Al-Mansour, saj vidimo, da se je naval na 

srednje šole, v programe, namenjene izobraževanju odraslih, v zadnjih letih res povečal, saj se 

je v letu 2011 v te programe vključilo 1644 ljudi več kot v letu 2008. Žalostno pa je, da je to 

izobraževanje v letu 2011 zaključilo še nekoliko manj ljudi kot v letu 2008, in sicer 274 

(SURS 2013e; SURS 2013f).  

Preglednica 3: Število vključenih v programe izobraževanja odraslih in število tistih, ki 
to izobraževanje končajo 

leto vpisani končajo 

2008 14319 4395 

2009 14039 4021 

2010 15518 4592 

2011 15963 4121 
Vir: SURS 2013e; SURS 2013f. 

Iz podatkov, ki so predstavljeni v preglednici 3, smo nato izračunali delež tistih, ki niso 

končali izobraževanja odraslih v obdobju od leta 2008 do leta 2011. Te deleže smo izračunali 

tako, da smo od števila vpisanih odšteli  število tistih, ki izobraževanje končajo in razliko 

delili s število vpisanih v te programe. Ugotovili smo, da je delež tistih, ki izobraževanja ne 

zaključijo, izredno velik, saj je bil le v letu 2008 pod 70 odstotki, ko je ta znašal 69,3 

odstotka. Najvišji pa je bil leta 2011, ko je znašal dobrih 74,2 odstotka vseh vpisanih, kar je za 

slabih pet odstotnih točk več kot v letu 2008. Tudi ti odstotki bi lahko prestavljali podlago za 

oceno fiktivnega vpisa v programih izobraževanja, ki so namenjeni odraslim, vendar to v 

nalogi ni predstavljeno, saj smo se omejili na oceno fiktivnih vpisov v visokošolskih 

dodiplomskih študijskih programih. Iz predstavljenih podatkov pa lahko sklepamo, da je tudi 

v srednjih šolah fiktivni vpis zares velik problem in bi tudi tu bilo potrebno poiskati ustrezno 

rešitev, ki bi omejila takšne vpise (SURS 2013e; SURS 2013f).  

Ker iz leta v leto narašča tudi število študentov, ki nadaljujejo šolanje na magistrskih 

študijskih programih, se nam je zdelo zanimivo pogledati tudi, kakšno je razmerje med 

vpisanimi in diplomiranimi za te programe. V letu 2011 je študij nadaljevalo 55,7 odstotka 

študentov, ki so diplomirali v letu 2010. Odstotek je kar velik in lahko bi sklepali, da je 

posledično v Sloveniji zelo veliko magistrov in magistric, vendar tudi tu sliko močno 

pokvarijo študentje, ki se vpišejo zgolj zaradi statusa. Iz preglednice 4 vidimo, da je tudi na 

magistrskih študijskih programih stanje zelo zaskrbljujoče. Tako kot število vpisanih 

študentov narašča tudi število tistih, ki zaključijo magistrske programe, vendar je naraščanje 

teh veliko počasnejše. Delež vpisanih je v letu 2012 glede na leto 2004 narasel za 145,63 

odstotkov, delež tistih, ki magistrirajo, pa zgolj za 92,7 odstotkov. V letu 2012 je tako od 
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18.211 vpisanih študentov magistrski študij zaključilo zgolj 2.112 študentov, kar pomeni, da  

jih je uspešno zaključilo 11,6 odstotka vpisanih v istem letu (SURS 2013g; SURS 2013h). 

Preglednica 4: Število vpisanih študentov v magistrskih študijskih programih ter 
število tistih, ki šolanje zaključijo 

leto vpisani zaključijo 

2004 7414 1096 

2005 7287 1146 

2006 7437 1524 

2007 8102 1496 

2008 9537 1645 

2009 12491 1920 

2010 11789 1710 

2011 15080 1726 

2012 18211 2112 
Vir: SURS 2013g; SURS 2013h. 

Na temelju predstavljenih slik, preglednic in zgoraj zapisanih dejstev lahko z gotovostjo 

rečemo, da fiktivni študentje v Sloveniji predstavljajo velik delež vseh vpisanih študentov, 

poleg tega pa je tudi odstotek tistih študentov, ki študija ne konča zaradi drugih razlogov zelo 

visok. 

3.4 Fiktivni vpisi v primerjavi z EU  

V literaturi je bilo večkrat poudarjeno, da je fiktivni vpis fenomen Slovenije in da drugod po 

Evropi tega ne poznajo. V tej točki smo naredili primerjavo med izbrano državo EU in 

Slovenijo. Z zbiranjem podatkov, ki smo jih potrebovali za to točko, smo imeli kar nekaj 

težav, saj večina držav nima podatkov, ki smo jih potrebovali, dosegljivih na spletu. Tako 

smo izračune ocen fiktivnih vpisov na podlagi prehodnosti študentov iz prvega v drugi letnik 

primerjali zgolj z Avstrijo, saj za ostale države nismo pridobili podatkov o vpisanih študentih 

po letnikih. Podatki se nanašajo na visokošolske dodiplomske študijske programe. 

Najprej smo predstavili gibanje odstotka študentov, ki ne napredujejo iz prvega v drugi letnik, 

in sicer za Avstrijo in Slovenijo (slika 10). Opazimo lahko, da je ta odstotek bistveno večji v 

Sloveniji kot v Avstriji. V Sloveniji je odstotek študentov, ki iz prvega letnika niso 

napredovali v drugi letnik, največji v letu 2004, ko v drugi letnik ni napredovalo skoraj 40 

odstotkov vpisanih študentov prvega letnika. V Avstriji pa je ta odstotek največji v letu 2007, 

ko je znašal dobrih 21 odstotkov. Seveda pa ne moremo celotnega osipa študentov med prvim 

in drugim letnikom pripisati zgolj fiktivnim vpisom, saj je nekaj tudi takšnih, ki letnik 
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ponavljajo, se prepišejo, pavzirajo ali pa enostavno ne napredujejo v drugi letnik, ker 

študijskih obveznosti niso zmogli opraviti, čeprav so se za to trudili.  

 

Slika 10: Gibanje % študentov, ki ne napredujejo iz prvega v drugi letnik v Sloveniji 
in Avstriji, 2004–2011 

Vir: Statistics Austria 2012; SURS 2013b. 

Zato smo poskusili v nadaljevanju vse take študente izločiti, ostali pa bi le tisti, ki so bili v 

prvi letnik dejansko vpisani kot fiktivni študenti. Izhajali smo iz predpostavke, da v Avstriji 

fiktivni vpisi naj ne bi obstajali. Zato smo od odstotka študentov v Sloveniji, ki iz prvega 

letnika ne napredujejo v drugi letnik, odšteli odstotek študentov v Avstriji, ki iz prvega letnika 

ne napredujejo v drugi letnik in tako dobili oceno odstotka študentov v Sloveniji, ki ne 

napreduje iz prvega v drugi letnik samo zaradi fiktivnega vpisa.  

 

Slika 11: Ocena fiktivnih vpisov za Slovenijo v %, 2004–2011 

Oceno fiktivnega vpisa po opazovanih letih, ki smo jo dobili na ta način, prikazuje slika 11. 

Prikazane ocene fiktivnih vpisov so resnično visoke, saj je v letu 2004 ocena fiktivnih 

študentov znašala dobrih 25 odstotkov vseh vpisanih v prvem letniku. Ta odstotek se je sicer 

skozi leta nekoliko zmanjšal, vendar lahko v letu 2011 ponovno opazimo porast takšnih 
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vpisov, in sicer za slabih šest odstotnih točk. Fiktivnih vpisov v letu 2011 je tako bilo skoraj 

17 odstotkov vseh vpisanih v prvem letniku, povprečje na ta način izračunanih fiktivnih 

vpisov v opazovanem obdobju pa znaša 15,5 odstotkov.  

3.5 Reševanje problema fiktivnih vpisov 

Za reševanje problema fiktivnih vpisov pri nas je predlaganih kar nekaj ukrepov, vendar še 

nobeden ni ustrezno zaživel. Tudi državi ni ravno v interesu, da bi ta problem rešila, saj osebe 

s statusom študenta niso vpisane v evidence brezposelnih oseb, kar posledično pomeni nižjo 

stopnjo brezposelnih mladih, kot pa bi bila, če bi se problem rešil. Prvič je bila država glede 

tega problema opozorjena leta 2003, kar je že več kot deset let nazaj, eden izmed razlogov, da 

rešitve še vedno ni na vidiku, pa naj bi bilo tudi hitro menjavanje vlade (Stamejčič 2010). 

Med rešitvami je največ govora o enotni evidenci eVŠ, ki naj bi pokazala, koliko se jih 

dejansko navidezno vpisuje v srednje, višje in visoke šole. Evidenco so začeli pripravljati 

oktobra 2009, predviden zaključek pa naj bi bil februar 2015. Ta evidenca naj bi bila uvedena 

že, ko je bila na oblasti vlada Boruta Pahorja, kot razlog, da ta takrat ni začela delovati, pa je 

takratni minister Golobič izpostavil, da je podjetje, ki dela za študentske servise, oviralo 

razpis za izvajalca, saj so ti zainteresirani za čim več fiktivnih študentov (Pureber 2011).  

Nato je bilo rečeno, da bo evidenca začela delovati v študijskem letu 2011/2012, vendar se 

tudi to ni zgodilo, saj se je zavleklo. Tokrat je bilo rečeno, da se bo s podatki študentov in 

diplomantov začela polniti v prihodnjem študijskem letu 2012/2013, vendar tudi v tem letu še 

ni delovala. Ministrstvo pa je glede tega posredovalo le informacijo, da naj bi bila evidenca še 

v produkciji in da bodo e-prijave najverjetneje mogoče v študijskem letu 2013/2014. Evidenca 

bo s posebnim algoritmom določala, ali je študent še upravičen do rednega brezplačnega 

študija ali ne. Najverjetneje, pa tudi če bi eVŠ začel v popolnosti delovati, to še vedno ne bi v 

celoti rešilo fiktivnih vpisov, saj ta sistem ne vključuje evidenc višjih šol, kjer pa je takšnih 

študentov največ (Pureber 2012). 

Študentom je možnost fiktivnega vpisa zakonsko dana, vsak študent ima tudi pravico do 

enega vpisa na višješolski program ter enega vpisa na visokošolski ali univerzitetni študijski 

program, na vsakem pa lahko ponavlja oz. se prepiše. Če te pravice študent ne uveljavi, pa je 

po zaključku zadnjega semestra upravičen do absolventskega staža. Kar pomeni, da bi ta 

evidenca le onemogočala vpis v prvi letnik več kot enkrat, fiktivno pa bi se še vedno lahko 

vpisovali. Spet drugi pa so mnenja, da bi eVŠ tudi razrešila anomalijo v sistemu študentskega 

dela ter prihranila sredstva, ki jih nameni za fiktivne vpise (Dežman in Papež 2013). 

Ker je velik razlog za to, da se študentje odločajo za fiktivne vpise, študentsko delo, bi bilo 

pomembno, da bi se tudi na tem področju nekaj spremenilo. Sprejeti bi bilo potrebno ustrezno 

reformo študentskega dela. Tudi študentske servise bi bilo potrebno na nek način prisiliti, da 
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bi preverjali, ali študent opravlja svoje študijske obveznosti in mu v primeru, da jih ne, ne bi 

smeli ponuditi dela. Vendar menimo, da je to nemogoče, saj je v interesu servisov ravno to, da 

ima študent čim več opravljenih ur ter je znesek njegovega zaslužka čim višji, saj je od tega 

tudi odvisen njihov prihodek. Zagotovo pa lahko rečemo, da študent, ki redno opravlja svoje 

obveznosti, ne more veliko delati.  

Leta 2010 je že bila v načrtu reforma, ki bi urejala področje študentskega dela, in sicer je 

vlada predlagala Zakon o malem delu, vendar pa je bil ta kasneje na referendumu zavrnjen. S 

tem zakonom naj bi bilo delo urejeno po vzoru začasnega in občasnega dela upokojencev in 

malega dela, ki ga izvajajo drugod po Evropi. Študent naj bi bil vključen v socialno 

zavarovanje, priznale bi se mu tudi delovne izkušnje, ki bi se pod nekimi določenimi pogoji 

upoštevale kot pripravništvo, priznala bi se mu tudi sorazmerna pokojninska doba. Država naj 

bi z vsemi dajatvami in prispevki obdavčila takšno delo z 32 odstotki, kar je le za dve odstotni 

točki več, kot je sedaj obdavčeno študentsko delo. Če pa bi študent opravljal delo, ki bi 

ustrezalo njegovi doseženi izobrazbi, bi bil delodajalec prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje oproščen. Vendar ni vse tako dobro, kot izgleda, saj bi se tudi tu 

pojavila težava, ker bi morali opravljati ustrezen nadzor, ki bi kontroliral, ali delodajalci 

upoštevajo zakon, saj bi še vedno prihajalo do dela na črno oz. do neprijavljanja študentov, ki 

bi opravljali takšno delo (DELO 2013).   

Takrat je večina študentskih organizacij nasprotovala sprejemu tega zakona, saj po njihovem 

mnenju ni bil ustrezen. Klub Idrijskih študentov je bil prav tako odločno proti, kot razlog pa je 

navedel neupoštevanje njihovega predloga. Predlagani zakon ni vpeljeval enotne evidence 

vpisa in po njihovem mnenju tako ta zakon ne bi prinesel nobene rešitve, saj bi bil problem 

"večnih" študentov še vedno nerešen. Svojo trditev so podkrepili tudi z analizo, ki jo je 

opravil ŠOS, in sicer so preverili učinke Zakona o malem delu, če bi ta uveljavil enotno 

evidenco. Ugotovili so, da bi s tem zadovoljivo rešili problem študentskega dela in iz tega 

sistema izločili fiktivne študente. Na ta način naj bi v prvem letniku višjega šolstva rešili deset 

odstotkov fiktivnih študentov, v visokem šolstvu 30 odstotkov ter 20 odstotkov v srednjih 

šolah, kar bi pomenilo, da bi država znižala stroške za izobraževanje v višini 90 milijonov 

evrov. Ker pa tega zakon ni vseboval, so ostro nasprotovali proti sprejetju predlaganega 

zakona (Straus in Kokošar 2010).  

Glede na to, da evidenca eVŠ ne bi vsebovala podatkov o študentih višješolskih študijskih 

programov, pa so za odpravo fiktivnih vpisov na tem področju predlagali spremembo Zakona 

o višješolskem izobraževanju, s katerim naj bi zavodu omogočili, da študenta, ki ne izpolnjuje 

svojih obveznosti, tudi izpiše. Uveljavljanje pravic in ugodnosti pa naj bi z zakonom omejili 

na največ tri leta. Kot lahko vidimo, pa tudi to ne pomeni, da bo težava popolnoma 

odpravljena, pač pa bo le omejena na manj časa (Pureber 2012). Ta zakon naj bi bil trenutno 

že pripravljen in naj bi čakal na obravnavo v državnem zboru. Prinašal pa naj bi spremembe, 

kot so: v primeru omejitve bi imeli prednost vpisa tisti, ki še niso bili vpisani v programe 
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terciarnega izobraževanja, prav tako pa naj bi bil financiran le en študijski program; če bi 

študent opravljal vzporedni študij, bi si tega moral financirati sam (Mlakar 2013a). 

Za uspešno reševanje fiktivnih vpisov pa je potrebno poiskati rešitev tudi v srednjih šolah, in 

sicer v programih izobraževanja odraslih, saj trenutna zakonodaja dopušča, da se lahko dijaki 

redno izobražujejo neomejeno časa, srednje šole pa dijaka, ki izpolnjuje pogoje, ne morejo 

zavrniti. Zato ministrstvo pripravlja tudi spremembe Zakona o gimnazijah, s katerim naj bi 

omejili trajanje statusa in tako tudi pravice (Mlakar 2013a).  

Če se želimo rešiti oz. vsaj omejiti problem fiktivnih vpisov, pa je potrebno narediti tudi 

korenite spremembe na področju trga dela. Potrebno je poiskati rešitve za povečanje 

zaposljivosti mladih diplomantov. To pa bodo lahko storili z odpiranjem novih delovnih mest 

ali z upokojevanjem tistih, ki že izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Postaviti bi bilo potrebno 

zgornjo mejo,  pri kateri bi bila upokojitev obvezna, izjema bi lahko bila le, če za to delo ne bi 

bilo primernega kandidata. V tem primeru bi se posamezniku lahko podaljšala zaposlitev, 

vendar le za toliko časa, kot bi bilo potrebno za to, da bi izšolali nekoga, ki bi nadaljeval z 

opravljanjem tega dela. 

Pri delu prihaja tudi do izkoriščanja vajencev in pripravnikov, saj morajo ti v velikih primerih 

opravljati delo brezplačno. Menimo, da bi jim država morala zagotoviti vsaj minimalno 

plačilo, saj zaradi tega kar nekaj diplomiranih študentov ne more opravljati dela v skladu z  

izobrazbo, saj je pripravništvo obvezno, študentje pa si opravljanja tega zaradi neplačevanja 

ne morejo privoščiti. Če pa bi za to delo dobili vsaj minimalno plačilo, bi se mladi zagotovo 

raje odločili za opravljanje pripravništva kot pa za vpisovanje na fakultete zaradi 

podaljševanja statusa. 

Prav tako bi bilo potrebno uvesti pravilo, da če se študent brez utemeljenega razloga ne vpiše 

ne v prvem in ne v drugem roku, pač pa odda le tretjo prijavo, bi morala biti tudi ta 

onemogočena. Poleg tega pa lahko opazimo, da je fiktivnih vpisov bistveno manj oz. jih 

skoraj ni na tistih študijskih programih, kjer imajo pred vpisom določene sprejemne izpite. 

Smiselno bi bilo, da vpisi ne bi več temeljili samo na ocenah, pač pa bi bil večji poudarek tudi 

na sprejemnih izpitih, ki bi jih moral posameznik opraviti, če bi želel biti izbran za vpis na 

želeni študij.  

Problem fiktivnih vpisov bi se lahko rešil tudi z zmanjšanjem števila razpisanih mest, saj je 

teh trenutno bistveno preveč. V letu 2004 je bilo kar 24 odstotkov več razpisanih mest, kot pa 

je bilo dijakov v zaključnih letnikih srednjih šol, od tega jih je 83 odstotkov nadaljevalo z 

vpisom na fakulteto, delež teh pa se iz leta v leto še zvišuje. Tako lahko vidimo, da je za 

fiktivne študente namenjeno tudi več kot 41 odstotkov vpisnih mest in ima tudi posameznik, 

ki se vpisuje zgolj zaradi statusa, kar pestro izbiro (Hreščak 2011). Težave pa bi se dejansko 

morali lotiti že pri dijakih in jih poskusiti ustrezno motivirati za izobraževanje v deficitarnih 
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poklicih, kar bi lahko dosegli s povečanjem števila kadrovskih štipendij ter po končanem 

študiju z zagotovljeno službo. 

Ena izmed rešitev, o kateri je bilo tudi že nekaj govora, pa je tudi omejitev brezplačnega 

študija na največ šest let za dodiplomske in podiplomske programe skupaj. To bi pomenilo, da 

ima študent na voljo pet let za opravljanje izpitov ter dodatno leto za neopravljene obveznosti 

v rednem roku. Eden izmed razvojnih izzivov je, da naj bi študentu za prvo oz. dodiplomsko 

stopnjo država financirala štiri leta, razliko pa bi si moral študent plačati sam. Prav tako bi 

bila tudi druga oz. podiplomska stopnja financirana s strani države, vendar če je študent ne bi 

zaključil v treh letih, bi moral državi vrniti stroške študija. V letu 2008 je študent 

dodiplomskega študija povprečno porabil 6,3 leta (6,8 univerzitetni študijski program in 5,9 

visokošolski študijski program), kar se nam zdi zelo veliko. Poleg tega bi na ta način nekoliko 

omilili tudi problem študentskega dela, saj študentje, ki redno študirajo, zagotovo nimajo 

toliko prostega časa, da bi lahko opravljali dela, ki potekajo po osem ali več ur dnevno. Tako 

bi se študentsko delo opravljalo v takšen namen, kot naj bi se, in sicer le za kratkotrajna dela 

(Lesjak idr. 2010).  

Da bi status študenta postal manj zanimiv oz. sploh ne bi bil več zanimiv za študente, ki 

nimajo namena študirati, pa bi bilo smiselno tudi okrniti pravice študentov, vendar pa bi to 

bilo nepravično do resnih študentov, tako da je to skoraj nemogoče izvesti (Buh 2010).  

Kot vidimo, je kar nekaj ukrepov, s katerimi bi država lahko rešila fiktivne vpise, vendar se 

teh ne bi smela lotiti le s tega vidika, saj bi z odpravo teh povzročila povečanje števila 

prijavljenih oseb na zavodu za zaposlovanju, pač pa bi se morala problema lotiti celovito in 

hkrati poiskati tudi rešitev za problem zaposljivosti izobraženih mladih. Poleg tega pa bi 

morali stopiti skupaj vodilni v državi, študentske organizacije in šole ter skupaj poiskati 

ustrezno rešitev, ki bi bila primerna za vse. Videli smo namreč, kaj se je zgodilo v primeru 

Zakona o malem delu, ko ni bilo ustrezne komunikacije ter upoštevanja mnenj tudi ostalih.  

V nadaljevanju pa smo opisali primer, ko se je ravnatelj Višje strokovne šole Ptuj, Robert 

Harb, v letu 2012/2013 sam lotil reševanja problema fiktivnih vpisov na njihovi šoli: Ker 

država kljub njegovemu opozarjanju še vedno ni naredila ničesar, da bi rešila težavo s 

fiktivnimi študenti, se je ravnatelj odločil, da bo problem rešil sam, saj ga je zmotilo dejstvo, 

da je v določeni program na šoli vpisanih 70 študentov, od tega pa jih predavanja obiskuje le 

30 do 40 študentov, napreduje pa le 15, s tem pa imajo onemogočen vpis tisti, ki si študirati 

želijo, vendar so bili žal prepozni. Takšnih vlog je bilo v študijskem letu 2012/2013 kar 48. 

Da se je prepričal, da je res problem fiktivni vpis, je že ob samem vpisu pregledal letnice 

rojstva vpisanih študentov ter njihovo oddaljenost bivanja ter jim nato poleg vpisnice poslal 

tudi ponudbo za bivanje v dijaško- študentskem domu. Ogorčen je bil, ko je opazil, da se na to 

ponudbo ni nihče odzval, kljub temu da nekateri prihajajo tudi iz Kopra ter obveznosti na 

njihovi šoli trajajo čez celoten dan. Tako je v začetku oktobra študente neprijetno presenetil in 
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jim izdal potrdilo o šolanju zgolj za dva meseca. Nad tem so se seveda študentje pritoževali, 

saj študijsko leto traja do septembra naslednje leto. Skupaj s Študentsko organizacijo Maribor 

so pripravili pritožbo. Ali je ravnatelj deloval proti zakonu, pa ni znano, saj ministrstvo 

študentom na to ni posredovalo odgovora. Ravnatelj pa je kljub pritožbi odločen, da bo s 

svojimi ukrepi nadaljeval ter da bo onemogočil fiktivne vpise, saj mu ni v interesu, da ima 

šola čim večje število študentov, pač pa da ima študente, ki si želijo študirati in so uspešni. 

Kot naslednji korak napoveduje, da bo študentom na podlagi 46. člena Zakona o višješolskem 

izobraževanju odvzel status študenta. Ta člen določa, da študentu status preneha, če ne 

diplomira 60 dni po končanju drugega letnika, med študijem ne napreduje v višji letnik, se 

izpiše in če je bil izključen. Ravnatelj bo študente spremljal, ali ti izpolnjujejo obveznosti in 

če bo ugotovil, da ne obiskujejo vaj, predavanj ter seminarjev, ki so obvezni in za odsotnost 

nimajo utemeljenega razloga, jih bo tudi izpisal (Hreščak 2012b). 

Kljub temu da je ravnatelj Robert Harb že lani napovedal boj proti fiktivnim študentov, tega v 

lanskem letu ni uresničil, saj niso izključili nobenega študenta, vendar pa v letošnjem letu 

napoveduje drugače. Že ob koncu meseca oktobra naj bi izključili tiste, ki ne bodo prinesli 

ustreznega dokazila o upravičeni odsotnosti. Zaradi lanskoletne napovedi o boju proti takšnim 

vpisom se je sicer letos vpisalo nekoliko manj takšnih študentov, vendar je še vedno okoli 30 

do 40 odstotkov fiktivnih študentov. Tisti, ki so se sami že izpisali, so vpisnino v višini 50 

evrov dobili vrnjeno, tisti, ki jih bo izključila šola, pa te ne bodo dobili. Tako je ravnatelj 

Višje strokovne šole Ptuj še vedno edini, ki se je resno lotil reševanja problema fiktivnih 

vpisov. Sam pravi, da je na rešitev države čakal kar 3 leta, a ker ta ni storila nič, se je 

reševanja na svoj način lotil sam, kar naj bi podpiralo tudi ministrstvo (Mlakar 2013b).  
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4   OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI 

Brezposelnost je pomemben ekonomski, socialni in politični problem celotnega narodnega 

gospodarstva. Pri opredelitvi brezposelnosti je pomemben pojem delovna sila, kamor spadajo 

ljudje, stari od 15 do 65 let, ki se štejejo tudi pod aktivno prebivalstvo. Aktivno prebivalstvo 

pa je sestavljeno iz delovno aktivnega prebivalstva in registrirano brezposelnih oseb 

(Žižmond 2003, 30). 

Nihanje brezposelnosti je zelo odvisno od tega, v kakšnem gospodarskem ciklu smo, saj je v 

recesiji zagotovo število brezposelnih bistveno višje kot takrat, ko je gospodarstvo na višku, 

saj je v tem primeru zaposlenih kar največje število ljudi. Tudi v mojem delu se bo opazilo, 

kako brezposelnost niha, saj v opazovano obdobje spadajo tudi leta, ko je nastopila 

gospodarska kriza (Hrovatin 2003, 206−207). 

Poznamo pa tudi dva načina merjenja brezposelnosti in zato tudi dve različni vrsti. Prva je 

registrirana brezposelnost, kamor spadajo osebe, ki niso v delovnem razmerju, so prijavljene 

na Zavodu RS za zaposlovanje, aktivno iščejo zaposlitev in so stare več kot 15 let. Kar 

pomeni, da so zmožne za delo ter niso stare več, kot je po predpisih v pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju pogoj za najnižjo zavarovalno dobo ter izpolnjujejo splošne 

zdravstvene pogoje. Prav tako oseba ne sme biti upokojenec, študent, vajenec ali udeleženec 

izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, ali udeleženec izobraževanja v skladu s 53. b-členom 

Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in ne sme biti udeleženec v 

programu usposabljanja na delovnem mestu na podlagi programov aktivne politike 

zaposlovanja. Lahko pa je samozaposlena oseba, lastnik ali solastnik gospodarskih družb, 

katerih dobiček ne presega zneska zajamčenega nadomestila plače, ali lastnik, zakupnik, 

najemnik ali drugi uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom do 

višine, ki je določena na podlagi za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje (ZRSZ 2013c). Stopnjo registrirane brezposelnosti izračunava Zavod RS za 

zaposlovanje, in sicer kot odstotni delež brezposelnih oseb v  delovno aktivnem prebivalstvu. 

Druga vrsta brezposelnosti pa se imenuje anketna brezposelnost in je nižja od registrirane, saj 

se pod anketno brezposelne osebe štejejo le tisti, ki v zadnjem tednu pred anketiranjem niso 

delali, vendar pa so aktivno iskali zaposlitev in bi v primeru, da se ponudi zaposlitev, bili 

takoj pripravljeni sprejeti delo. V Sloveniji anketno brezposelnost meri Statistični urad RS na 

podlagi ankete, ki mora biti izvajana skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo 

(ILO) in EUROSTAT-a. Izračuna pa se kot odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem 

prebivalstvu (Svetlin 2009).  

V nadaljevanju nas bosta zanimali brezposelnost mladih, in sicer tistih, ki so stari med 15 in 

24 let in brezposelnost starih med 25 in 29  let, kot zanimivost pa si bomo pogledali tudi, kako 

je z brezposelnimi glede na dokončano izobrazbo, in sicer nas bo zanimalo, kako je s številom 
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brezposelnih, ki imajo končano terciarno izobraževanje. Ker bomo primerjali podatke o 

brezposelnih v Sloveniji s povprečjem EU, bomo upoštevali anketno brezposelnost, saj smo 

podatke pridobili iz EUROSTAT-a, ki pa stopnjo brezposelnosti izračunava na ta način.  

4.1 Brezposelnost mladih 

Na samem začetku moramo opredeliti, kdo sploh spada v skupino mladih, saj je razlag za to 

zelo veliko. Po navadi pod pojmom mladi večina prvo pomisli na otroke, študente ali dijake, 

kar pa ni ravno prav, saj se tako velikokrat ne upoštevajo vse skupine mladih. Običajno se 

izključi ravno tiste, ki so brez statusa študenta ali dijaka in tiste, ki sicer imajo zaposlitev, 

vendar jim ta še vedno ne omogoča osamosvojitve. Jasne opredelitve mladine pa ni. Statistični 

urad RS, kot tudi nekatere druge evropske države, pod mlade upošteva tiste, ki so stari med 15 

in 29 let. V državah EU se tako uporabljajo tudi drugačna starostna obdobja, praviloma pa je 

zgornja meja 30 let (SURS 2005). Ker pa so na EUROSTAT-u dostopni podatki za 

brezposelnost po starostnih razredih le od 15 do 24 let, bomo za primerjavo uporabili te 

podatke. 

Slovenija je na prvem mestu v EU po rasti brezposelnosti mladih, ki iščejo prvo zaposlitev. Še 

bolj kot mladi do 25. leta, pa je problematična skupina tistih, ki so stari od 25 do 29 let, saj 

diplomanti še veliko težje pridejo do prvih zaposlitev, čeprav bi vsak mislil, da je do 

zaposlitve veliko lažje priti, če imaš višjo izobrazbo (Tomše 2013). 

4.2 Primerjava brezposelnosti mladih v Sloveniji in EU 

Na samem začetku smo si ogledali, kakšno je stanje vrednosti brezposelnih mladih, starih med 

15 in 24 let ter tistih, ki so stari med 25 in 29 let, saj, kot smo zgoraj zapisali, smo zasledili, da 

naj bi bila slednja skupina še posebej problematična, prav tako pa je druga starostna skupina v 

našem primeru bolj primerna, kajti vsebuje tudi brezposelne, ki imajo končano terciarno 

izobraževanje. V Sloveniji je bilo število brezposelnih mladih, starih med 15 in 24 let, najvišje 

v letu 2004, ko je bilo na zavodu prijavljenih 20.707 mladih. V skupini, kamor smo uvrstili 

mlade od 25 do 29 let, pa je najvišje število v letu 2012, ko je število brezposelnih znašalo 

16.954. Opazimo lahko, da je v skupini, kjer smo med mladimi upoštevali tiste, ki so stari 

med 25 in 29 let, število brezposelnih v vseh letih višje kot v starostnem razredu med 15 in 24 

let, razen v prvih dveh opazovanih letih. Število brezposelnih, starih med 15 in 24 let, se je 

med letoma 2004 in 2011 zmanjšalo za 47,38 odstotka, medtem ko se je število brezposelnih, 

starih med 25 in 29 let, v istem obdobju povečalo za 14,91 odstotka. Primerjavo gibanja 

števila brezposelnih v Sloveniji za obe starostni skupini prikazuje slika 12 (ZRSZ 2013a). 



38 

 

Slika 12: Število registrirano brezposelnih oseb, starih med 15 in 24 ter med 25 in 29 
let, v Sloveniji, 2004–2012 

Vir: ZRSZ 2013a. 

Nato pa sledi še nekaj primerjav EU-27 s Slovenijo, kjer so med mladimi upoštevani tisti, ki 

so stari med 15 in 24 let. V Sloveniji je bila stopnja anketne brezposelnosti najvišja v letu 

2012, ko je znašala 20,6 odstotkov, najnižja pa v letu 2007 ko se ustavila pri 10,1 odstotku. 

Leta 2008 je kot posledica gospodarske krize začela brezposelnost mladih ponovno naraščati 

in tako je na koncu opazovanega obdobja, leta 2012, znašala že 20,6 odstotka, kar je najvišja 

stopnja v opazovanem obdobju. Podobno je bilo tudi z brezposelnostjo mladih v EU-27, le da 

je bila brezposelnost mladih v vseh letih višja kot v Sloveniji. Tudi v EU-27 je bila najnižja 

brezposelnost leta 2007, ko je znašala 15,7 odstotka, nato pa je iz leta v leto naraščala in v letu 

2012 znašala že 22,9 odstotka, kar je tudi najvišja stopnja brezposelnosti v opazovanem 

obdobju. Zagotovo pa bi bilo tudi pri nas še bistveno več brezposelnih mladih, če bi država 

odpravila fiktivne vpise (EUROSTAT 2013c).  

 

Slika 13: Primerjava anketne stopnje brezposelnih, starih med 15 in 24 let, v EU-27 in 
Sloveniji, 2004–2012 

Vir: EUROSTAT 2013c. 
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Slika 13 prikazuje primerjavo stopnje brezposelnosti mladih, starih med 15 in 24 let, v EU-27 

in Sloveniji. Iz slike lahko vidimo, da je trend upadanja oz. naraščanja v opazovanem obdobju 

podoben za obe območji ter da je v vseh letih glede brezposelnih mladih Slovenija še vedno v 

nekoliko boljšem položaju. 

Kljub temu da nima točne povezave z brezposelnostjo mladih, pa smo se odločili, da 

prikažemo tudi strukturo anketne stopnje brezposelnih s končano terciarno izobrazbo v 

Sloveniji in EU-27, saj proučujemo fiktivne vpise v terciarnem izobraževanju. Slika 14 

prikazuje primerjavo anketne stopnje brezposelnih, starih med 25 in 64 let, s končano 

terciarno izobrazbo za Slovenijo in EU-27. Opazimo lahko, da je v Sloveniji slednja 

brezposelnost med leti 2004 in 2011 nekoliko nižja od povprečja EU, in sicer za dober 

odstotek, v letu 2012 pa je v Sloveniji za 0,2 odstotne točke višja kot v EU-27. Za obe 

opazovani območji pa smo opazili, da je brezposelnost izobraženih poskočila v letu 2009, kar 

bi lahko pripisali kot posledico gospodarske krize (EUROSTAT 2013č). 

 

Slika 14: Primerjava anketne stopnje brezposelnih oseb s terciarno izobrazbo v 
Sloveniji in EU-27, 2004–2012 

Vir: EUROSTAT 2013č.  

4.3 Povečanje zaposljivosti mladih 

Če se bo Slovenija potrudila in mladim po šolanju zagotovila službo, ki bo primerna njihovi 

izobrazbi, se mladi zagotovo več ne bodo odločali za fiktivne vpise. Mladi imajo zelo velik 

strah pred nezaposlenostjo in tako raje podaljšujejo status in si zagotovijo vsaj majhen vir 

dohodkov s študentskim delom. Država sicer že nudi nekaj rešitev, ki naj bi mladim olajšale 

in skrajšale pot do zaposlitve, vendar menim, da še vedno ni naredila dovolj. V nadaljevanju 

so predstavljeni nekateri programi, ki naj bi delodajalce spodbujali k zaposlovanju mladih.  

V prihodnje ima EU namen med države članice razdeliti osem milijard evrov, s katerimi naj 

bi se povečala zaposljivost mladih iskalcev prve zaposlitve. Ukrep naj bi se imenoval Jamstvo 

za mlade oz. Youth Guarantee. Namen ukrepa je, da bi mladim jamčil zaposlitev ali pa vsaj 
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plačano pripravništvo, trening oz. drugo vrsto usposabljanja, s čimer bi si mladi lahko 

izboljšali ekonomski in socialni položaj. V načrtu so še kratkoročni ukrepi, kot so subvencije 

za zaposlovanje mladih in plačane oblike pripravništva. Dolgoročni ukrepi pa so povezava 

izobraževalnega sistema s trgom dela, ugotavljanje, kaj trg dela sploh pričakuje od iskalcev 

ter spodbujanje podjetništva med mladimi (Tomše 2013).  

Zavod RS za zaposlovanje pa ima trenutno odprt razpis za delodajalce, ki lahko pridobijo 

subvencijo, če zaposlijo katerega izmed brezposelnih, ki spada v katero od ranljivih skupin, 

kamor spadajo tudi mladi brezposelni, stari manj kot 30 let. S pomočjo te subvencije je v letu 

2013–2014 predvidenih 4950 novih zaposlitev, na voljo pa je 19 milijard evrov, od katerih 85 

odstotkov financira EU, 15 odstotkov pa se financira iz proračuna Republike Slovenije. 

Prijavijo se lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe ter imajo registrirano dejavnost v 

Sloveniji najmanj eno leto. Poleg tega pa delodajalec v zadnjem letu tudi ni smel zmanjševati 

števila zaposlenih, razen dopustnih razlogov. Višina subvencije se je v letošnjem letu zvišala, 

in sicer po novem znaša 5000 evrov za zaposlitev brezposelne osebe, za polni delovni čas, ki 

znaša 40 ur na teden. Oseba mora biti v evidenci brezposelnih oseb prijavljena najmanj šest 

mesecev. Če gre za zaposlitev za krajši delovni čas, je subvencija sorazmerno nižja. Delovno 

razmerje pa mora trajati najmanj eno leto neprekinjeno. Pred prijavo na javno povabilo za 

pridobitev subvencije morajo delodajalci najprej prijaviti prosto delovno mesto na zavod, po  

opravljenem izboru za pridobitev ustreznega kandidata delodajalec predloži ponudbo za 

subvencionirano zaposlitev na zavodu, ki nato odloča, ali je delodajalec upravičen do 

subvencije ali ne (ZRSZ 2013č). 

Prav tako lahko delodajalci, ki prvič zaposlijo za nedoločen čas mlade, ki še niso dopolnili 26 

let, ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, zaprosijo za vračilo prispevkov v višini 

50 odstotkov za prvo leto in 30 odstotkov za drugo leto. Oseba pa mora biti zaposlena vsaj 

dve leti neprekinjeno. Ta oseba pa ni smela biti že prej zaposlena za nedoločen čas. 

Delodajalec je upravičen do vračila, če je za celotno obdobje, za katero uveljavlja vračilo, v 

celoti plačal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZRSZ 2013d). 

Največ pa bi država pripomogla k zaposlovanju mladih s tem, da bi prisilila tiste, ki 

izpolnjujejo pogoje za upokojitev, da to storijo in prepustijo zaposlitev mladim, saj so ti bolj 

spretni, prav tako pa bolj prilagodljivi za nove izzive. Prav tako pa bi bilo na razpolago več 

prostih delovnih mest, tudi za mlade, če bi država omejila študentsko delo. Tako bi lahko za 

dela, ki jih sedaj opravljajo študentje, zaposlili katerega izmed brezposelnih. Iz tega lahko 

ponovno vidimo, da bi se problema bilo potrebno lotiti celostno na vseh področjih, ne pa zgolj 

fiktivnih vpisov, saj rešitev tega problema za seboj prinese še druge, dodatne.  
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5 REZULTATI EMPIRIČNE ANALIZE 

V tem poglavju smo preverjali štiri hipoteze, ki smo si jih zastavili pred samim začetkom 

raziskovanja problema in nam bodo pomagale pri opredelitvi glede glavne teze magistrske 

naloge, ki se glasi: fiktivni vpis predstavlja v Sloveniji problem, ki bi mu bilo potrebno 

nameniti več pozornosti.  

Na samem začetku smo zbrali ustrezne podatke, ki smo jih pridobili od Statističnega urada RS 

(SURS) in Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). Podatke smo nato uredili in jih ustrezno 

preračunali. Za dokazovanje zastavljenih hipotez smo uporabili programski paket SPSS, v 

katerem smo opravili ustrezne teste in izračune, ki so nam podali rešitve, na podlagi katerih 

smo lahko potrdili oz. zavrgli zastavljene hipoteze. Nekatere grafe pa smo izdelali v programu 

Microsoft Excel. 

5.1 Ocena velikosti fiktivnega vpisa v terciarnem izobraževanju 

Za oceno velikosti fiktivnega vpisa v terciarnem izobraževanju za Slovenijo smo uporabili 

podatke, ki smo jih pridobili s SURS-a, tiste, ki niso bili dosegljivi na spletu, pa nam je 

posredovala gospa Martina Kontelj, in sicer 16. maja 2013, preko elektronske pošte, ter gospa 

Andreja Kozmelj, 26. novembra 2013, prav tako preko elektronske pošte.  

Hipoteza 1 pravi, da je fiktivno vpisanih v Sloveniji manj kot 1 % vseh vpisanih študentov v 

prvi letnik. Odstotek fiktivno vpisanih študentov v prvem letniku smo ocenili na podlagi 

naslednjih spremenljivk: 

- število vpisanih v prvi letnik, 

- število vpisanih v drugi letnik ter 

- število študentov, ki ponavljajo prvi letnik.  

Zbrani podatki se nanašajo na visokošolske dodiplomske študijske programe, in sicer za 

obdobje od leta 2004 do leta 2012. Do ustreznih ocen fiktivnih vpisov smo prišli tako, da smo 

najprej izračunali razliko med številom vpisanih v prvi letnik in številom vpisanih v drugi 

letnik, in sicer v odstotkih. Nato pa smo od izračunanega odstotka odšteli še odstotek tistih 

študentov, ki so prvi letnik ponavljali, in tako prišli do ustrezne ocene fiktivnega vpisa v 

visokošolske dodiplomske študijske programe za posamezno leto.  

Da bi lahko potrdili oz. zavrgli zastavljeno hipotezo, smo s programskim paketom SPSS 

opravili enostranski t-test, s pomočjo katerega smo preverili, ali je v Sloveniji na 

visokošolskih dodiplomskih študijskih programih res fiktivno vpisanih študentov v prvem 

letniku 1 odstotek ali manj. Rezultati testa pa so prikazani v preglednicah 5 in 6.  
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Preglednica 5: Opisne statistike za spremenljivko ocena fiktivnega vpisa v visokošolske 
dodiplomske študijske programe 

  

N 

 

Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

povprečja 

Ocena fiktivnega 
vpisa 

9 16,8522 2,65046 0,88349 

Iz preglednice 5 lahko razberemo, da je povprečje ocenjenih fiktivnih vpisov v visokošolske 

dodiplomske študijske programe 16,85 odstotka, iz česar vidimo, da je fiktivno vpisanih 

študentov več kot 1 odstotek. Nato smo morali preveriti tudi, ali je ugotovitev statistično 

značilna, kar ugotovimo na temelju podatkov, ki so prikazani v preglednici 6. Ta nam 

prikazuje rezultate enostavnega t-testa za spremenljivko ocene fiktivnega vpisa v 

visokošolske dodiplomske študijske programe. Ker gre v našem primeru za enostranski test, 

pomeni, da se tudi kritično območje nahaja na eni strani, in sicer v našem primeru na desni 

strani, prav tako pa se na desni, pozitivni strani, nahaja tudi vrednost izračunanega t-testa, ki 

znaša 17,94. Ker nam program SPSS vedno ponudi le izračunano dvostransko vrednost 

stopnje značilnosti, smo morali nato še vrednost preračunati, da smo prišli do ustrezne 

enostranske stopnje značilnosti. To smo naredili s pomočjo naslednje formule: 

 

Tako smo dobili rezultat, da točna stopnja značilnosti znaša 0,000, kar pomeni, da lahko 

zavrnemo zastavljeno hipotezo in z gotovostjo trdimo, da je delež fiktivno vpisanih v 

visokošolske dodiplomske študijske programe višji od 1 odstotka.  

Preglednica 6: Enostranski t-test za spremenljivko ocena fiktivnega vpisa v 
visokošolske dodiplomske študijske programe 

 Testirana vrednost = 1                                        

 

T 

Stopinje 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika v 

števcu t-testa 

95% interval zaupanja za 

razliko 

 Nižji Višji 

Ocena fiktivnega 
vpisa 

17,943 8 ,000 15,85222 13,8149 17,8895 

Na podlagi izračunanega enostavnega t-testa za spremenljivko ocena fiktivnega vpisa lahko 

zavrnemo hipotezo, ki pravi, da je fiktivno vpisanih študentov v Sloveniji manj kot 1 odstotek 

vpisanih študentov v prvi letnik. Hkrati lahko z gotovostjo trdimo, da je velikost fiktivnega 

vpisa v visokošolske dodiplomske študijske programe bistveno višja od 1 odstotka študentov, 
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vpisanih v prvi letnik. Ocene fiktivnih vpisov se gibljejo okoli 17 odstotkov, kar je tudi 

približno srednja vrednost ocen fiktivnega vpisa, ki so predstavljene v sliki 11.  

5.2 Primerjava fiktivnega vpisa med višješolskim in visokošolskim izobraževanjem 

Ker smo v člankih zasledili veliko govora o tem, da je fiktivni vpis večji problem na višjih 

šolah kot na visokošolskih zavodih, smo si zadali cilj, da preverimo, kako je s tem. Zastavili 

smo hipotezo, ki pravi, da je fiktivni vpis večji na višjih šolah v primerjavi z visokošolskimi 

zavodi. Da smo preverili, kako je s to hipotezo, smo potrebovali enake spremenljivke kot v 

točki 5.1, le da smo tu zbrali podatke ločeno za visokošolske in višješolske programe. Nato 

smo za vsak program posebej ocenili velikost fiktivnega vpisa. Pojavila pa se je težava, in 

sicer so bili dosegljivi podatki o številu študentov ki ponavljajo prvi letnik, zgolj za 

visokošolske programe, zato smo pri višješolskih predpostavljali, da je odstotek študentov, ki 

ponavljajo letnik na teh programih podoben kot na visokošolskih programih. Do števila 

študentov, ki ponavljajo prvi letnik v višjih šolah smo prišli torej tako, da smo najprej 

izračunali delež vpisa v prvem letniku v primerjavi z visokošolskimi zavodi in nato ta delež 

pomnožili s številom študentov, ki ponavljajo letnik na visokošolskih zavodih.  

Ko smo zbrane podatke ustrezno zapisali, smo se s pomočjo t-testa za odvisna vzorca lotili 

preverjanja, ali je fiktivni vpis res večji na višjih šolah v primerjavi z visokošolskimi zavodi. 

Najprej smo naredili primerjavo ocen velikosti deleža fiktivnega vpisa, katere smo izračunali 

tako, da smo od razlike vpisanih v prvi in drugi letnik odšteli še število tistih študentov, ki 

prvi letnik ponavljajo. Tako smo dobili oceno o tem, koliko študentov je fiktivnih. Da so bili 

podatki med seboj primerljivi, smo jih izrazili v odstotkih glede na število vpisanih v prvi 

letnik. Pomembno je biti pazljiv, ko vnašamo spremenljivke, saj je v tem primeru pomemben 

vrstni red. Ker želimo dokazati, da je fiktivni vpis višji na višjih šolah kot na visokošolskih 

zavodih, je pomembno, da smo najprej vnesli spremenljivko za višješolske programe in nato 

za visokošolske. Rezultate primerjave velikosti fiktivnega vpisa med višješolskim in 

visokošolskim programom pa prikazujeta preglednici 7 in 8.   

Preglednica 7: Opisne statistike za spremenljivki fiktivni vpis v višješolske in 
visokošolske programe 

  

Povprečje N 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka povprečja 

Par 1 Fiktivni vpis 
višješolski programi 

7,2989 9 2,21548 0,73849 

Fiktivni vpis 
visokošolski programi 

16,8522 9 2,65046 0,88349 

Preglednica 7 prikazuje rezultate o izračunanih povprečjih fiktivnih vpisov ločeno za 

višješolske in visokošolske študijske programe. Kot smo že omenili, smo zaradi nedostopnosti 
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podatkov, iz katerih bi lahko izračunali bolj natančno oceno fiktivnih vpisov v višješolskih 

programih, predpostavljali, da je odstotek študentov, ki prvi letnik ponavljajo podoben kot v 

visokošolskih študijskih programih. Vidimo lahko, da izračunano povprečje fiktivnih vpisov v 

višješolskih študijskih programih znaša 7,3 odstotka glede na število vpisanih v prvem 

letniku, medtem ko je za visokošolske programe izračunano povprečje 16,85 odstotka glede 

na število vpisanih v prvem letniku. Iz predstavljenih podatkov že lahko sklepamo, da 

zastavljena hipoteza ne bo držala. Da pa bomo lahko hipotezo z gotovostjo zavrnili, moramo 

preveriti še rezultate, ki so prikazani v preglednici 8. 

Preglednica 8: Odvisni T-test za spremenljivki fiktivni vpis v višješolske in 
visokošolske študijske programe 

 
Značilnosti para 

t 

Stopnja 

značilnosti Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

povprečja 
Par 1 Fiktivni vpis višješolski 

programi- Fiktivni vpis 
visokošolskih programi 

-9,5533 2,99487 0,99829 -9,570 ,000 

Preglednica 8 nam prikazuje rezultate odvisnega t-testa, kjer smo primerjali spremenljivko 

fiktivni vpis v višješolskih programih s fiktivnim vpisom v visokošolskih programih. Iz 

preglednice vidimo, da vrednost izračunanega t-testa znaša -9,57, pripadajoča točna stopnja 

značilnosti pa 0,000. Ker pa gre za odvisne spremenljivke, imamo kritično območje na eni 

strani, in sicer levi, tako da smo morali točno stopnjo značilnosti še izračunati. Ker je vrednost 

t-testa negativna, se tako kot kritično območje tudi ta vrednost nahaja na levi strani, tako da 

smo stopnjo značilnosti izračunali po isti formuli kot v točki 5.1, in sicer smo dvostransko 

stopnjo značilnosti delili z dva. Tako smo dobili rezultat, da točna stopnja značilnosti za 

enostranski test znaša 0,000, kar pomeni, da zavrnemo zastavljeno hipotezo in lahko trdimo, 

da je delež fiktivnih vpisov v visokošolskih programih višji kot višješolskih programih.  

Na koncu te točke lahko ugotovimo, da zastavljena hipoteza, ki pravi, da je fiktivni vpis večji 

na višjih šolah v primerjavi z visokošolskimi zavodi, ne drži, saj smo jo na podlagi statističnih 

podatkov in izračunanih ocen ovrgli.  

5.3 Gibanje fiktivnega vpisa skozi opazovano obdobje 

Hipoteza 3 se glasi: fiktivni vpis je v Sloveniji v proučevanem obdobju naraščal. Da smo 

ugotovili, ali hipoteza drži, smo morali narediti primerjavo dinamike gibanja ocen fiktivnega 

vpisa v visokošolske dodiplomske študijske programe. Pri čemer smo uporabili ocene, ki smo 

jih izračunali že pod točko 5.1. To smo naredili s pomočjo grafičnih prikazov absolutnih 
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časovnih vrst ter relativnih števil, kot so stopnje in indeksi. Na koncu pa smo opravili še 

regresijsko analizo v času.  

Slika 15 prikazuje gibanje absolutnih ocen fiktivnih vpisov v visokošolske dodiplomske 

študijske programe, in sicer so ocene izračunane na temelju primerjave števila vpisanih 

študentov v prvem in drugem letniku študija. Kot smo že omenili, smo te ocene že izračunali 

v točki 5.1. Najprej so nas zanimale vrednosti absolutnih ocen fiktivnih vpisov v posameznem 

letu, do katerih smo prišli po naslednji formuli:  

 

Rezultat, ki ga dobimo, ko v enačbo vstavimo ustrezne številke, nam pove, koliko je dejansko 

število fiktivnih študentov v posameznem letu. Tako smo prišli do podatka, da je v 

opazovanem obdobju v Sloveniji bilo najvišje število fiktivnih v letu 2008, ko je bilo fiktivno 

vpisanih v prvem letniku kar 5.261, najnižje število fiktivnih vpisov pa je bilo v letu 2005, in 

sicer je bilo v prvi letnik vpisanih 3.489 študentov zgolj zaradi statusa. Da pa smo lahko 

podali sklep na zastavljeno hipotezo, smo morali pogledati, kakšen je trend dinamike fiktivnih 

vpisov v opazovanem obdobju. Iz slike 15 lahko opazimo, da se gibanje absolutnih ocen skozi 

opazovano obdobje precej spreminja, tako da se ne moremo točno opredeliti, ali gre za 

naraščanje ali upadanje. Med letoma 2004 in 2006 ter nato v letih od 2009 do 2011 je 

absolutno število fiktivnih študentov upadalo, v letih 2007 in 2008 ter v letu 2012 pa je število 

naraščalo, vendar gre v letu 2012 za majhno spremembo, in sicer je bilo 70 fiktivnih 

študentov več kot v letu 2011. 

 

Slika 15: Gibanje absolutnih ocen fiktivnega vpisa v visokošolske dodiplomske 
študijske programe v Sloveniji, 2004–2012 

Ker smo si zadali, da bomo dinamiko fiktivnih vpisov prikazali tudi z relativnimi števili, smo 

v nadaljevanju prikazali izračunane vrednosti indeksov, nato pa še stopnje rasti. Indekse 
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fiktivnih vpisov smo izračunali s stalno osnovo v začetnem letu, 2004, katere smo izračunali 

na podlagi spodnje formule: 

 

Izračunani indeksi nam povedo, za koliko odstotkov so se fiktivni vpisi v posameznem letu 

spremenili glede na leto 2004. Če je vrednost indeksa višja od 100, to pomeni, da se je fiktivni 

vpis povečal, če je ta nižji od 100, pa pomeni, da gre za zmanjšanje. Interpretacija indeksa je 

sledeča: V letu 2008 je bilo fiktivno vpisanih skoraj 104 odstotke fiktivno vpisanih v letu 

2004. Gibanje  indeksov ocen fiktivnih vpisov je nekoliko drugačno, in sicer od leta 2004 do 

leta 2008 to število narašča, nato v letu 2009 rahlo upade, v letu 2010 pa lahko opazimo kar 

velik upad, saj je sprememba skoraj 30-odstotna, v letu 2011 skoraj ni spremembe, nato pa v 

letu 2012 ponovno nekoliko naraste. Seveda pa moramo upoštevati, da so indeksi izračunani s 

stalno osnovo v letu 2004 in tako slika 16 prikazuje gibanje ocen števila fiktivno vpisanih 

študentov v Sloveniji za posamezno leto glede na leto 2004.  

 

Slika 16: Indeks s stalno osnovo v letu 2004, ki prikazuje gibanje ocene fiktivnih 
vpisov v visokošolske dodiplomske programe v Sloveniji, 2004–2012 

Nato smo grafično prikazali tudi izračunane stopnje rasti fiktivnih vpisov v visokošolskih 

dodiplomskih študijskih programih. Stopnje rasti prikazuje slika 17. V tem primeru smo 

najprej izračunali verižne indekse (VI), in sicer po naslednji formuli: 

 

Rezultat verižnega indeksa nam pove, za koliko odstotkov so se fiktivni vpisi v posameznem 

letu spremenili glede na prejšnje leto. Slednje indekse smo izračunali zgolj zato, da smo nato 

lahko izračunali stopnje rasti, ki smo jih izračunali po naslednji formuli:  
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Izračunane stopnje rasti nam povedo, za koliko odstotkov so se fiktivni vpisi spremenili glede 

na prejšnje leto. Če je predznak negativen, pomeni, da so se fiktivni vpisi zmanjšali, če je 

predznak pozitiven, pa pomeni, da so se povečali. Največji upad fiktivnih vpisov opazimo v 

letu 2005, in sicer za dobrih 31 odstotkov, nato pa so bile izračunane vrednosti stopenj rasti 

med letoma 2006 in 2008 pozitivne, kar pomeni, da je bilo zaznati porast fiktivnih vpisov. 

Največja sprememba je bila iz leta 2006 na leto 2007, ko se je število fiktivnih vpisov 

povečalo za slabih 29 odstotkov. Nato pa lahko na podlagi izračunanih stopenj rasti rečemo, 

da je v letu 2009 število fiktivnih študentov ponovno nekoliko upadlo in prav tako v letu 2010 

in 2011. V letu 2012 pa je število fiktivno vpisanih študentov glede na leto 2010 ponovno 

narastlo. Tako da ne moremo reči, da gre v našem primeru za upadanje fiktivnih vpisov, prav 

tako pa tudi ne za naraščanje. 

 

Slika 17: Stopnje rasti fiktivnih vpisov v visokošolske dodiplomske študijske 
programe v Sloveniji, 2004–2012 

Ker nam prikazane opisne statistike niso podale dovolj trdnih dokazov na osnovi katerih bi se 

lahko opredelili glede postavljene hipoteze, smo se odločili, da gibanje fiktivnih vpisov 

testiramo še s pomočjo regresije v času, in sicer smo testirali ali je fiktivni vpis s časom T v 

skladu z različnimi funkcijskimi odvisnostmi povezan negativno ali pozitivno. Najprej smo 

preverili povezavo med spremenljivkama fiktivni vpis in čas T, in sicer smo v ta namen 

izračunali Pearsonov korelacijski koeficient. Vrednost tega je -0,288 kar pomeni da je 

povezava med spremenljivkama negativna in šibka. Rezultat točne stopnje značilnosti pa 

nakazuje na to, da povezava ni statistično značilna. Rezultati povezave med omenjenima 

spremenljivkama so prikazani v preglednici 9.  
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Preglednica 9: Povezava med spremenljivkama število fiktivnih vpisov in časom (T) 

  Št. Fiktivnih 
vpisov Čas (T) 

Št. fiktivnih 
vpisov 

Korelacijski koeficient 1 -,288 

Stopnja značilnosti 
(dvostransko) 

 
,453 

N 9 9 

Čas (T) Korelacijski koeficient -,288 1 

Stopnja značilnosti 
(dvostransko) 

,453 
 

N 9 9 

Nato smo nadaljevali z regresijsko analizo, da bi ugotovili kako se velikost fiktivnega vpisa 

spreminja v času v skladu z različnimi funkcijskimi odvisnostmi. Z regresijo smo želeli dobiti 

najprej oceno naslednje linearne funkcije: 

; 

nato pa še ocene drugih nelinearnih funkcij, kot so logaritemska, inverzna, kvadratna in 

kubična funkcija. Rezultati opravljenih regresijski funkcij pa so prikazani v preglednici 10. 

Preglednica 10: Rezultati funkcij regresijskega modela za odvisno spremenljivko število 
fiktivnega vpisa in neodvisno spremenljivko čas (T) 

Funkcija 

Povzetek modela Povprečje parametrov 

R2 F Stat. značilnost Konstanta β1 β2 β3 

Linearna ,083 ,631 ,453 4567,972 -73,817   

Logaritemska ,075 ,566 ,476 4579,259 -267,410   

Inverzna ,099 ,772 ,409 3954,604 777,161   

Kvadratna ,141 ,493 ,633 4065,333 200,350 -27,417  

Kubična ,265 ,602 ,641 5290,278 -972,627 250,980 -18,560 

Odvisna spremenljivka: število fiktivnega vpisa 

Glede na rezultate, ki so prikazani v preglednici 10 lahko rečemo, da je povezava med 

spremenljivkama glede na vrednost determinacijskega koeficienta še najbolje predstavljena s 

kubično funkcijo, in sicer nam R2 v tem primeru pove, da je 26,5 odstotkov variabilnosti 

števila fiktivnih vpisov pojasnjene z linearnim, kvadratnim in kubičnim vplivom časa. Tudi iz 

slike 18, na kateri je na X-osi prikazan čas, na Y-osi pa število fiktivnih vpisov, vidimo da se 

podatki najbolje prilegajo kubični funkciji. Determinacijski koeficienti v vseh funkcijskih 

modelih so po pričakovanjih nizki, saj je jasno, da obstaja mnogo dejavnikov, ki vplivajo na 

gibanje fiktivnih vpisov, nas pa v tem primeru niso zanimali. Na osnovi rezultatov kubične 
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funkcije pa lahko rečemo, da linearni člen negativno vpliva na fiktivne vpise, prav tako tudi 

kubični člen, saj sta predznaka negativna, kar nakazuje na upadanje fiktivnih vpisov skozi čas. 

Iz preglednice 10 lahko razberemo da so regresijski koeficienti večinoma negativni oz. da so 

predznaki razporejeni tako, da se fiktivni vpisi skozi čas znižujejo. Moramo pa poudariti, da 

modeli ne glede na funkcijo niso statistično značilni, prav tako pa tudi ne njihove izračunane 

vrednosti bete, razlog za to pa je tudi kratko časovno obdobje in posledično majhno število 

enot opazovanj. Tega števila pa skoraj ni bilo mogoče povečati, kot je pojasnjeno v poglavju o 

omejitvah in predpostavkah raziskave. Glede na to, da so vrednosti bete v večini funkcij 

negativne, lahko kljub vsemu zaključimo, da te nakazujejo kvečjemu na zmanjševanje 

fiktivnega vpisa v času, vendar pa bi za to, da bi lahko to z gotovostjo trdili, potrebovali daljše 

časovno obdobje.  

 

Slika 18: Funkcije regresijskega modela za odvisno spremenljivko število fiktivnega 
vpisa in neodvisno spremenljivko čas (T) 

Namen te točke je bil preveriti gibanje fiktivnega vpisa za obdobje od leta 2004 do leta 2012. 

Hipoteza 3 pravi, da je fiktivni vpis v Sloveniji v proučevanem obdobju naraščal. To smo 

preverili s pomočjo grafičnih prikazov absolutnih časovnih vrst in relativnih števil, kot so 

indeksi ter stopnje rasti. Iz prikazanih slik smo ugotovili, da je gibanje zelo različno in da na 

osnovi vzorčnih podatkov ne moremo trditi, da je fiktivni vpis v Sloveniji naraščal, prav tako 

pa tudi ne moremo trditi da temu ni tako. Zato smo opravili tudi regresijsko analizo v času, 

katere rezultati nam prav tako niso podali statistično značilnega odgovora o tem ali gre za 

naraščanje ali upadanje fiktivnih vpisov v času. Zaradi prevladovanja negativnih vrednosti 

koeficienta beta pa bi sicer lahko sklepali, da gre prej za upadanje, kot pa za naraščanje 

fiktivnega vpisa v proučevanem obdobju. Tudi na osnovi regresijske analize v času torej ne 

moremo zavrniti zastavljene hipoteze, prav tako je tudi ne moremo potrditi, se pa lahko 

nagibamo k njeni zavrnitvi. 
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5.4 Brezposelnost kot dejavnik vpisa 

V tej točki želimo preveriti, ali obstaja povezava med spremenljivkama fiktivni vpis in 

brezposelnost mladih. Hipoteza 4 pravi, da je brezposelnost mladih nižja, če je nivo  

fiktivnega vpisa višji. Hipotezo smo preverjali s pomočjo regresijske analize v programskem 

paketu SPSS. Povezavo smo najprej preverili s pomočjo razsevnega diagrama, nato pa smo 

izračunali vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki nam je pokazal, ali med 

spremenljivkama obstaja linearna povezava ter moč in smer te povezave. Nato smo 

nadaljevali še z enostavno regresijsko analizo, na podlagi katere smo ugotovili, ali med 

spremenljivkama obstaja tudi vzročnost oz. odvisnost. Brezposelnost smo opazovali v dveh 

različnih starostnih razredih, in sicer smo se osredotočili na tiste, ki so stari med 15 in 24 let 

ter tiste, ki so stari od 25 do 40 let.  Pričakujemo, da višja raven fiktivnega vpisa negativno 

vpliva na višino registrirane brezposelnosti mladih, se pravi, da je registrirana brezposelnost 

mladih nižja, če je fiktivnega vpisa več. Da smo pridobili vsaj nekoliko večje število 

opazovanih enot, smo brezposelnost mladih kot tudi ocene števila fiktivnih študentov ločili po 

spolu. Na ta način smo število opazovanih enot povečali z 9 na 18 enot.  

Za dokazovanje hipoteze smo potrebovali naslednje spremenljivke po spolu: 

- ocene števila fiktivnih študentov, 

- število registriranih brezposelnih oseb, starih med 15 in 24 let ter 

- število registriranih brezposelnih oseb, starih med 25 in 40 let. 

Podatki pa se navezujejo na obdobje od leta 2004 do leta 2012. Podatki o ocenah fiktivnih 

študentov se nanašajo na visokošolske dodiplomske študijske programe, ki smo jih izračunali 

tekom magistrske naloge, podatke o registrirani brezposelnosti pa smo pridobili s spletne 

strani Zavoda RS za zaposlovanja, tiste, ki niso bili dosegljivi na spletu, pa nam je preko 

elektronske pošte poslala gospa Romana Mrzlikar 24. marec 2014. Že v poglavju o omejitvah 

raziskave smo omenili, da podatki o številu študentov, ki prvi letnik ponavljajo ločeno po 

spolu niso dosegljivi. Te podatke pa potrebujemo za oceno števila fiktivnih vpisov. Zato smo 

število študentov, ki ponavljajo prvi letnik po spolu ocenili tako, da smo izračunali deleže 

števila študentov, ki predstavljajo vpis v prvem letniku po spolu in nato sorazmerni delež 

posameznega spola pomnožili s številom študentov ki ponavljajo prvi letnik, kar pomeni da 

smo upoštevali, da je spolna struktura vpisa po spolu podobna tudi spolni strukturi študentov 

ki ponavljajo letnik.  

Najprej smo preverili, ali obstaja linearna povezanost med spremenljivkama višina fiktivnega 

vpisa ter brezposelnost mladih, starih med 15 in 24 let. Iz rezultatov smo želeli ugotoviti, 

kako višina fiktivnega vpisa vpliva na brezposelnost mladih. V ta namen smo najprej prikazali 

razsevni diagram, ki ga prikazuje slika 19, pri čemer so na Y-osi prikazane vrednosti za 

registrirano brezposelne stare med 15 in 24 let, na X-osi pa vrednosti za višino fiktivnega 

vpisa. Iz te slike lahko vidimo, da je povezava med spremenljivkama majhna in negativna. 
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Kakšna pa je točna smer in moč linearne povezanosti med tema dvema spremenljivkama, nam 

pove izračunani korelacijski koeficient, katerega vrednost je prikazana v preglednici 11. V tej 

razpredelnici je prikazana tudi izračunana vrednost točne stopnje značilnosti, ki nam pove, ali 

je povezava tudi statistično značilna, kar pomeni, da lahko na podlagi vzorca povezavo 

posplošimo na vsa leta. 

 

Slika 19: Razsevni diagram za spremenljivki št. registrirano brezposelnih, starih med 
15 in 24 let, in višina fiktivnega vpisa  

Linearna povezava med spremenljivkama število registrirano brezposelnih mladih, starih med 

15 in 24 let, in višina fiktivnega vpisa je negativna in šibka, saj vrednost korelacijskega 

koeficienta znaša -0,256. Vrednost izračunane točne stopnje značilnost za ta korelacijski 

koeficient pa znaša 0,305, kar pomeni, da povezava ni statistično značilna, če za mejo 

statistične značilnosti postavimo 5 odstotno stopnjo tveganja in na podlagi vzorca povezave 

med tema dvema spremenljivkama ne moremo posplošiti za vsa leta, kar je bilo pričakovano, 

saj gre za majhen vzorec. Ker pa lahko predpostavljamo, da je v tem primeru vsebinsko 

smiselno tudi enostransko testiranje, bi lahko dobljeno točno stopnjo značilnosti razpolovili in 

tako dobili 15 odstotno tveganje za napako prve vrste, kar pa ni več zelo daleč od včasih tudi 

uporabljene kritične meje 10 odstotkov. 

Na osnovi te analize smo ugotovili, da je v opazovanem obdobju višja raven fiktivnega vpisa 

povezana z nižjim številom registriranih brezposelnih mladih starih med 15 in 24 let (obstaja 

negativna linearna povezanost med spremenljivkama), vendar pa to še ne pomeni, da 

spremenljivke med seboj ena na drugo tudi vplivajo, zato smo nadaljevali z enostavno 

regresijsko analizo, na osnovi katere smo želeli ugotoviti, ali med spremenljivkama obstaja 

tudi vzročnost oz. odvisnost.  
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Preglednica 11: Povezava med spremenljivkama število registriranih brezposelnih 
mladih, starih od 15 do 24 let, in višina fiktivnega vpisa 

  
Brezposelnost 

15–24 Fiktivni vpis 

Brezposelnost 
15–24 

Korelacijski koeficient 1 -,256 

Stopnja značilnosti 
(dvostransko)  

,305 

N 18 18 

Fiktivni vpis Korelacijski koeficient -,256 1 

Stopnja značilnosti 
(dvostransko) 

,305 
 

N 18 18 

Kot smo že omenili smo zato da bi ugotovili ali med spremenljivkama obstaja tudi vzročnost 

oz. odvisnost najprej izpeljali regresijsko funkcijo, ki ima v našem primeru naslednjo obliko:  

 

Na osnovi ocenjene regresijske funkcije smo lahko napravili zaključke o medsebojnem vplivu 

spremenljivk. Najprej nas je zanimalo, kakšna je pojasnjevalna moč modela. Vrednosti 

korelacijskega in determinacijskega koeficienta prikazuje preglednica 12.  

Preglednica 12: Povzetek modela regresijske analize za spremenljivki število 
registrirano brezposelnih, starih med 15 in 24 let, in višina fiktivnega vpisa  

Model 

Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljena vrednost 

determinacijskega 

koeficienta 

Standardna 

napaka 

regresije 

1 ,256a ,066 -,007 2170494 

a. Napovednik: (Konstanta), Fiktivni vpis 

b. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 15–24 

Večja kot je vrednost korelacijskega in determinacijskega koeficienta, boljša je pojasnjevalna 

moč modela. Popravljena vrednost determinacijskega koeficienta 0,007 nam pove, da je zgolj 

0,7 odstotkov variabilnosti števila registrirano brezposelnih mladih, starih od 15 do 24 let, 

pojasnjenih z linearnim vplivom spremenljivke višina fiktivnega vpisa. Nizka vrednost 

determinacijskega koeficienta potrjuje dejstvo, da na višino brezposelnosti mladih vpliva še 

veliko drugih dejavnikov, ki pa nas v tem primeru ne zanimajo. Zanima nas le, ali je fiktivni 
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vpis eden od teh dejavnikov, ter kakšna je smer njegovega vpliva. Preglednica 13 prikazuje 

strukturo po virih variiranja.  

Preglednica 13: Test ANOVA 

 
Varianca 

Stopinje 

prostosti 

Povprečna 

varianca F 
Stopnja 

značilnosti 
Regresija 

Ostanek 

Skupaj 

5298295,637 

7,538E7 

8,068E7 

1 

16 

17 

5298295,637 

4711044,179 

1,125 ,305a 

a. Napovednik: (Konstanta), Fiktivni vpis 

b. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 15–24 

V nadaljevanju prikazujemo ocene parametrov, na osnovi katerih lahko zapišemo oceno 

regresijske funkcije. Omenjeni rezultati so prikazani v preglednici 14, v kateri je pomembna 

predvsem vrednost koeficienta beta, ki nakazuje na to v kakšni povezavi sta odvisna in 

neodvisna spremenljivka.  

Preglednica 14: Koeficienti regresijske analize 

 
Nestandardni 

koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t 

Stopnja 

značilnosti B 

Stand. 

napaka Beta 

Konstanta 

Fiktivni vpis 

8797,546 

-140,375 

2330,967 

132,367 

 

-,256 

3,774 

-1,060 

,002 

,305 

               a. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 15–24 

V zgornji preglednici imamo podane rezultate na temelju katere lahko zapišemo oceno 

regresijske funkcije, ki je sledeča: 

 

Če bi spremenljivka fiktivni vpis imela statistično značilen vpliv na spremenljivko število 

registrirano brezposelnih, starih med 15 in 24 let bi to pomenilo, da če se spremenljivka 

fiktivni vpis poveča za eno enoto, bi se število registrirano brezposelnih v povprečju 

zmanjšala za 140 enot. Ker pa ta vpliv statistično ni najbolj značilen (ob predpostavki 

enostranskega testa, se sicer precej približamo stopnji značilnosti 0,15), pa lahko iz 

izračunane vrednosti beta vseeno zaključimo, da je vpliv fiktivnih vpisov na brezposelnost 

mladih starih med 15 in 24 let negativen.  
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V nadaljevanju smo preverili še povezavo med spremenljivkama višina fiktivno vpisanih in  

število registrirano brezposelnih oseb, starih med 25 in 40 let. Tudi v tem primeru smo naprej 

prikazali razsevni diagram, ki ga prikazuje slika 20. Na Y-osi so prikazane vrednosti za 

število registrirano brezposelnih oseb, starih med 25 in 40 let, na X-osi pa vrednosti za višino 

fiktivnega vpisa. V tem primeru vidimo, da je povezava prav tako negativna in nekoliko bolj 

močna kot v prejšnjem primeru. Za točno določitev povezave pa smo izračunali korelacijski 

koeficient, katerega rezultati so prikazani v preglednici 15. 

 

Slika 20: Razsevni diagram za spremenljivki št. registrirano brezposelnih, starih med 
25 in 40 let, in višina fiktivnega vpisa  

Na temelju preglednice 15 lahko zaključimo, da je povezava med spremenljivkama število 

registrirano brezposelnih, starih med 25 in 40 let, ter višino fiktivnega vpisa negativna in 

srednje močna, saj izračunani korelacijski koeficient znaša -0,364. Pripadajoča točna stopnja 

značilnosti pa znaša 0,137. Tudi v tem primeru lahko podobno kot prej predpostavljamo, da je 

vsebinsko še bolj smiselno enostransko testiranje in tako dobljeno točno stopnjo značilnosti 

razpolovimo in dobimo točno stopnjo značilnosti 0,068, kar pa je že znotraj pogosto 

uporabljene kritične meje 10 odstotkov, ki se včasih tudi uporablja za še sprejemljivo stopnjo 

tveganja za napako prve vrste. Hkrati pa je ta točna stopnja značilnosti 0,068 tudi zelo blizu 

običajne meje 0,05. kar pomeni da lahko v tem primeru povezavo označimo kot statistično 

značilno. Nato smo tudi za te dve spremenljivke opravili regresijsko analizo, da bi ugotovili, 

ali mogoče med tema spremenljivkama obstaja tudi vzročnost. Tako kot v prejšnjem primeru 

smo tudi tu zapisali regresijsko funkcijo, ki je sledeča: 
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Preglednica 15: Povezava med spremenljivkama število registrirano brezposelnih, 
starih med 25 in 40 let, in višina fiktivnega vpisa 

  Brezposelnost 

15–24 Fiktivni vpis 

Brezposelnost 
15–24 

Korelacijski koeficient 1 -,364 

Stopnja značilnosti 
(enostransko)  

,068 

N 18 18 

Fiktivni vpis Korelacijski koeficient -,364 1 

Stopnja značilnosti 
(enostransko) 

,068 
 

N 18 18 

Preglednica 16 nam v tem primeru prikazuje nekoliko višjo vrednost popravljenega 

determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,078.  

Preglednica 16: Povzetek modela regresijske analize za spremenljivki število 
registrirano brezposelnih, starih med 25 in 40 let, in višina fiktivnega vpisa 

Model 

Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljena vrednost 

determinacijskega 

koeficienta 

Standardna 

napaka regresije 

1 ,364a ,133 ,078 4170,768 

a. Napovednik: (Konstanta), Fiktivni vpis 

b. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 25–40 

V preglednici 17 so predstavljeni rezultati analize variance ANOVA s katerimi smo ugotovili, 

da ima fiktivni vpis statistično značilen vpliv na število registrirano brezposelnih, starih med 

25 in 40 let. Izračunana vrednost F-testa znaša 2,448, pripadajoča enostranska točna stopnja 

značilnosti pa 0,068, kar je boljše kot pri prejšnjem regresijskem modelu, ki je bil statistično 

neznačilen. 
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Preglednica 17: Test ANOVA 

 

Varianca 

Stopinje 

prostosti 

Povprečna 

varianca F 

Stopnja značilnosti 

(enostranska) 

Regresija 

Ostanek 

Skupaj 

4,259E7 

2,783E8 

3,209E8 

1 

16 

17 

4,259E7 

1,740E7 

2,448 ,068a 

a. Napovednik: (Konstanta), Fiktivni vpis 

b. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 25–40 

Oceno regresijske funkcije lahko zapišemo na temelju podatkov, ki so prikazani v preglednici 

18, katera prikazuje vrednosti izračunanih koeficientov. Naša ocenjena funkcija je sledeča: 

 

Glede na to da je tudi v tem primeru vrednost bete negativna, lahko rečemo da je vpliv 

fiktivnih vpisov na število brezposelnih, starih med 25 in 40 let negativen.  

Preglednica 18: Koeficienti regresijske funkcije 

 
Nestandardni 

koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t 

Stopnja 

značilnosti 

(enostranska) B 

Stand. 

Napaka Beta 

Konstanta 

Fiktivni vpis 

23325,986 

-397,972 

4479,130 

254,353 

 

-,364 

5,208 

-1,565 

0,000 

0,068 

              a. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 25–40 

Izračunani korelacijski koeficienti so pokazali, da sta spremenljivki višina fiktivnega vpisa in 

brezposelnost mladih negativno povezani, ne glede na to, ali brezposelnost mladih merimo v 

starostni skupini oseb med 15. in 24. letom ali v starostni skupini oseb  med 25. in 40. letom. 

Pri prvi starosti skupini je sicer povezava statistično neznačilna, pri drugi starostni skupini pa 

je povezava ob določenih dodatnih predpostavkah statistično že značilna. Mnogi študenti 

"vlečejo" status študenta namreč od 25. leta naprej kot fiktivni študenti zaradi mnogih 

socialnih ugodnosti, ki jih ta status prinaša, tako da so učinki fiktivnega vpisa na 

brezposelnost mladih še večji v drugi starostni skupini. Tudi rezultati za oceno koeficienta 

beta nakazujejo na to, da ima višina fiktivnega vpisa negativni vpliv na brezposelne mlade. 

V oba regresijska modela smo v nadaljevanju vključili še dodatno neodvisno kontrolno 

spremenljivko čas T, da bi videli, ali se lastnosti obeh modelov bistveno spremenijo in da bi 
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preverili ali je model dovolj robusten tudi z vidika smeri vpliva, ki ga ima fiktivni vpis na 

brezposelnost mladih. Rezultati so prikazani v prilogah 5 in 6. Statistična značilnost in druge 

lastnosti obeh modelov ostajajo podobne kot prej, najpomembnejša ugotovitev pa je ta, da 

kljub vključitvi kontrolne spremenljivke fiktivni vpis zmanjšuje brezposelnost mladih. 

Četrto hipoteze torej lahko potrdimo, saj obstaja negativna povezanost med višino fiktivnega 

vpisa in brezposelnostjo mladih. Tako vrednosti izračunanega korelacijskega koeficienta, kot 

tudi izračunane vrednosti beta pri regresijski analizi imajo negativni predznak, kar govori o 

negativni povezavi in prav tako tudi negativnem vplivu. Morda je ravno v tem skrit tudi eden 

od razlogov, zakaj država ni dovolj motivirana za odpravljanje fiktivnega vpisa, ki tako 

zastira pravo razsežnost problema na področju zaposlovanja mladih. 
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6 UGOTOVITVE 

S pomočjo raziskave, ki smo jo opravili tekom magistrske naloge, smo želeli preveriti, kakšno 

je stanje fiktivnih vpisov v Sloveniji za obdobje od leta 2004 do leta 2012. Skozi raziskavo 

smo preverjali štiri hipoteze, ki so nam pomagale tudi pri opredelitve glede glavne teze, ki 

pravi da fiktivni vpis v Sloveniji predstavlja problem, ki bi mu bilo potrebno nameniti več 

pozornosti. Ocene fiktivnih vpisov smo ocenili na podlagi primerjave števila vpisanih 

študentov v prvem in drugem letniku v visokošolskih dodiplomskih študijskih programih, 

nato pa smo od dobljene razlike še odšteli delež tistih študentov, ki letnik ponavljajo in tako 

so nam ostali zgolj fiktivni. 

Hipoteza 1 se je glasila: fiktivno vpisanih študentov v Sloveniji je manj kot 1 % vseh vpisanih 

študentov v prvi letnik. Že glede na pridobljene informacije iz raznih člankov smo bili 

prepričani, da ta hipoteza ne bo držala, saj tudi OECD pravi, da v Sloveniji vsaj ena tretjina 

vpisanih študentov ne konča študija, seveda pa ne moremo celotnega deleža  pripisati 

fiktivnim vpisom, saj nekateri študija ne končajo zaradi drugih razlogov. Da pa bi lahko z 

gotovostjo trdili, da hipoteza ne drži, smo v SPSS-u opravili enostavni t-test. Test je pokazal, 

da je povprečno v opazovanem obdobju kar 16,8 odstotkov vpisanih študentov v prvem 

letniku fiktivnih. Prav tako so tudi rešitve t-testa ter točne stopnje značilnosti podale rezultate, 

na osnovi katerih smo zavrnili zastavljeno hipotezo. Z gotovostjo lahko trdimo, da je delež 

fiktivno vpisanih študentov v Sloveniji v visokošolskih dodiplomskih študijskih programih 

višji od 1 odstotka, in sicer se ocene gibljejo okoli 17 odstotkov, dobljeni odstotek pa je 

podoben tudi povprečju tistega, ki smo ga dobili, ko smo fiktivne vpise ocenili na temelju 

primerjave števila vpisanih študentov v prvem in drugem letniku za Avstrijo in Slovenijo, ki 

je prikazana v točki 3.4 (slika 11). 

Pod hipotezo dve smo primerjali, kakšno je stanje fiktivnih vpisov v visokošolskih in 

višješolskih programih, vendar moramo omeniti, da smo v tem primeru zaradi težav, na katere 

smo naleteli pri zbiranju podatkov, upoštevali, da je osip zaradi drugih razlogov, ki jih ne 

moremo pripisati fiktivnemu vpisu, v višješolskih programih podoben kot na visokošolskih 

programih, kar pomeni, da podatki za višje šole niso popolnoma zanesljivi in točni. 

Zastavljena hipoteza je trdila, da je fiktivni vpis večji na višjih šolah v primerjavi z 

visokošolskimi zavodi. Glede na pridobljene informacije iz različnih člankov smo sklepali, da 

bo hipoteza držala, vendar se je izkazalo nekoliko drugače. Hipotezo smo se lotili preverjati s 

pomočjo t-testa za odvisna vzorca, pri čemer smo pod prvo spremenljivko vstavili fiktivne 

vpise v višješolskih programih in nato visokošolskih programih, saj je v tem primeru 

pomemben vrstni red spremenljivk. Povprečje fiktivnih vpisov v višješolskih programih znaša 

7,3 odstotka, v visokošolskih programih pa 16,8 odstotkov. Že na temelju teh vrednosti nam 

je postalo jasno, da zastavljena hipoteza ne bo držala in posledično tudi ne prepričanja 

posameznikov, ki trdijo, da je fiktivni vpis predvsem problem višjih šol. V nadaljevanju smo 
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preverili še vrednosti izračunanega t-testa (-9,6) ter točne stopnje značilnosti (0,000), ki so 

nam podale končne odgovore. Tako smo zavrnili zastavljeno hipotezo in z gotovostjo trdimo, 

da je fiktivni vpis večji v visokošolskih zavodih kot na višjih šolah.  

Ker se nam je zdelo pomembno, da izvemo, kakšno je gibanje izračunanih ocen fiktivnih 

vpisov v visokošolske dodiplomske študijske programe v proučevanem obdobju, smo tekom 

naloge preverili tudi hipotezo, ki nam je podala rezultate o tem. Zastavljena hipoteza je trdila, 

da je fiktivni vpis v Sloveniji v proučevanem obdobju naraščal. Da smo ugotovili, ali 

zastavljena hipoteza drži, smo najprej izračunali absolutne vrednosti ocene fiktivnega vpisa, 

nato pa še relativna števila, kot so indeksi s stalno osnovo v letu 2004 in stopnje rasti, ki 

prikazujejo odstotno spremembo višine fiktivnega vpisa glede na prejšnje leto. Te vrednosti 

smo nato v poglavju 5.3 tudi grafično predstavili, in sicer za obdobje od leta 2004 do leta 

2012. Gibanje absolutnih ocen fiktivnih vpisov v prvem letniku, v opazovanem obdobju, je 

zelo razgibano, in sicer so na začetku upadali, nato v letih 2007 in 2008 naraščali, v letih od 

2009 in 2011 pa so ponovno nekoliko upadli, vendar smo v zadnjem opazovanem letu, 2012, 

ponovno opazili majhno spremembo, ki kaže na porast, vendar ni bilo bistvene spremembe 

glede na leto 2011. Tudi pri prikazanih vrednostih gibanja izračunanih indeksov smo opazili, 

da se fiktivni vpisi iz leta v leto spreminjajo, in sicer so ti v prvih štirih letih naraščali, nato do 

leta 2010 upadali, v zadnjih dveh letih pa ponovno nekoliko narastli. Poudariti pa moramo, da 

smo indekse izračunali s stalno osnovo v letu 2004, kar pomeni, da prikazujejo spremembe 

glede na začetno leto. Glede na prikazano gibanje izračunanih stopenj rasti (slika 17) pa so 

fiktivni vpisi med letoma 2004 in 2007 naraščali, nato do leta 2010 upadali, v zadnjih dveh 

letih pa ponovno nekoliko narasli. V tem primeru so prikazane spremembe fiktivnih vpisov 

glede na prejšnje leto. Nato pa smo gibanje fiktivnih vpisov dodatno preverili še s pomočjo 

regresijske analize v času. Ugotovili smo da se gibanje fiktivnih vpisov v opazovanem 

obdobju najbolj prilagaja kubični funkciji. Ne glede na to, katero funkcijo upoštevamo, pa se 

iz prevladujočih negativnih vrednosti beta koeficientov opazi negativni trend fiktivnih vpisov, 

ki pa ni statistično značilen. Tako tudi na osnovi opravljenih regresij v času ne moremo trditi, 

da fiktivni vpis v času narašča, prav tako pa ne moremo trditi, da upada, saj bi za statistično 

značilen sklep potrebovali večje število enot opazovanja, ki pa jih iz že omenjenih razlogov ni 

bilo mogoče zagotoviti. Na temelju predstavljenih slik in opravljene regresije v času smo 

ugotovili, da je gibanje različno, zato na osnovi obstoječih podatkov se ne moremo točno 

opredeliti, ali gre za upadanje ali naraščanje takšnih vpisov. Zato smo pri tej hipotezi ostali 

nekoliko neopredeljeni, saj smo na podlagi predstavljenih grafov ugotovili, da hipoteze ne 

moremo zavrniti, saj bi za to potrebovali dodatne podatke, ki bi nam pokazali trend gibanja 

fiktivnih vpisov za daljše obdobje, prav tako pa hipoteze na temelju obstoječih podatkov niti 

ne moremo z gotovostjo potrditi.  

Kot zadnjo hipotezo pa smo preverjali, ali obstaja povezava med višino fiktivnih vpisov in 

brezposelnimi mladimi, starimi med 15 in 24 let, ter brezposelnimi, starimi med 25 in 40 let. 

V ta namen smo si najprej pogledali razsevni diagram za posamezni dve spremenljivki, za 
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natančno določitev smeri in moči povezave pa smo nato izračunali še Pearsonov korelacijski 

koeficient. V nadaljevanju pa smo s pomočjo regresijske analize želeli  še preveriti, ali med 

spremenljivkama obstaja tudi vzročnost. Trdili smo, da je brezposelnost mladih nižja, če je 

nivo fiktivnega vpisa višji. Rezultati so pokazali, da je povezava med spremenljivko število 

registrirano brezposelnih, starih med 15 in 24 let, in višino fiktivnega vpisa negativna in 

šibka, saj znaša korelacijski koeficient -0,256. Rezultat točne stopnje značilnosti (0,305) pa 

govori o tem, da povezava ni statistično značilna. Nadaljevali smo z regresijsko analizo, kjer 

nas je zanimal predvsem predznak vrednosti izračunanega koeficienta beta, ki nakazuje na to 

kakšen vpliv ima neodvisna spremenljivka na odvisno. Rezultati so pokazali, da med 

spremenljivkama obstaja negativna linearna povezanost, kar pomeni, da je število 

brezposelnih mladih povezano z višino fiktivnega vpisa ter da tudi vrednost bete nakazuje na 

negativni vpliv fiktivnih vpisov na višino brezposelnosti. Ker pa je bil ta model statistično 

neznačilen smo analizo vpliva fiktivnih vpisov na brezposelnost nadaljevali še s preverjanjem 

povezave med spremenljivkama število registrirano brezposelnih, starih med 25 in 40 let, in 

višina fiktivnega vpisa. Tudi v tem primeru smo najprej povezavo preverili s pomočjo 

razsevnega diagrama, ki je kazal na negativno in srednje močno povezavo. Bolj natančno 

oceno o tem, kako sta spremenljivki povezani, pa smo ugotovili s pomočjo izračunanega 

korelacijskega koeficienta -0,364, kar potrjuje, da je povezava med spremenljivkama 

negativna in srednje močna. V tem primeru je vrednost za točno enostransko stopnjo 

značilnosti 0,068 dovolj nizka, da lahko ob določenih predpostavkah sprejmemo sklep, da je 

povezava statistično značilna. Nadaljnja regresijska analiza je pokazala, da imajo tudi v tem 

primeru izračunane vrednosti koeficienta beta negativni predznak, kar nakazuje na statistično 

značilni negativni vpliv. Na temelju rezultatov, ki smo jih dobili v poglavju 5.4, lahko četrto  

hipotezo potrdimo.  

Na temelju opravljenih hipotez lahko tudi potrdimo glavno tezo magistrske naloge, ki pravi, 

da fiktivni vpis v Sloveniji predstavlja problem, ki bi mu bilo potrebno nameniti več 

pozornosti. Zaskrbljujoče je namreč dejstvo, da fiktivni študentje predstavljajo skoraj 17 

odstotkov vpisanih študentov v prvem letniku. Sicer nismo uspeli potrditi hipoteze, ki trdi, da 

je fiktivni vpis v opazovanem obdobju naraščal, vendar pa je prav tako tudi nismo mogli 

zavrniti. Problem predstavljajo predvsem zato, ker gre za fiktivne študente veliko denarja iz 

državne blagajne, prav tako pa tudi otežujejo delo na fakultetah. S pomočjo raziskave smo 

tudi ugotovili, da obstaja negativna povezava med višino fiktivnega vpisa in brezposelnostjo 

mladih.  
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7 SKLEP 

Na samem začetku magistrske naloge smo pregledali, kakšen je proces izobraževanja v 

Sloveniji, v nadaljevanju pa smo se osredotočili predvsem na analizo terciarnega 

izobraževanja, ki predstavlja pomemben del naloge. Pregledali smo sam sistem terciarnega 

izobraževanja, spremembe, ki jih je prinesla bolonjska reforma ter kako je to financirano. 

Predstavili smo stanje glede vpisanih in diplomiranih študentov v terciarnem izobraževanju 

ter posamezno za visokošolsko in višješolsko izobraževanje po letniku, spolu in načinu 

študija. Ugotovili smo, da imajo študentje v Sloveniji  na voljo izredno veliko finančne 

pomoči s strani države, kar je tudi eden izmed razlogov za zelo veliko zanimanje za vpis v 

terciarno izobraževanje, predvsem je to zelo pomembno za fiktivne študente. Večina 

študijskih programov je resda financiranih s strani države, vendar študij kljub temu 

predstavlja velik strošek za družino. 

Glavno temo naloge predstavljajo fiktivni vpisi, ki v naši državi predstavljajo velik delež 

vpisanih študentov v visokošolske dodiplomske študijske programe, in sicer smo z raziskavo 

ugotovili, da je kar 16,8 odstotkov študentov v prvem letniku vpisanih zgolj zaradi statusa, 

študij pa jih ne zaključi kar tretjina ali še več vpisanih. Tekom naloge smo tudi predstavili in 

na kratko opisali negativne posledice fiktivnih vpisov na gospodarstvo, kot so: velik strošek 

za državo, manj pobranih davkov zaradi študentskega dela, manj razpoložljivih delovnih mest 

za brezposelne itd. Predstavili smo tudi različna mnenja posameznikov o velikosti in težavah, 

ki jih povzročajo fiktivni vpisi in ugotovili, da se tega problema mnogi zavedajo, vendar 

zanesljive rešitve žal še vedno ni na vidiku. Rešitev problema teh vpisov bi sicer povzročila še 

dodatne probleme za državo, in sicer še več brezposelnosti med mladimi ter revščino. Žal pa 

se nihče v državi ne ukvarja s tem problemov, saj niti nimajo ocene o velikosti fiktivnih 

vpisov in tako niti ni točno znano, kolikšen delež ti predstavljajo. Država se zgolj izgovarja, 

da jih bodo merili s pomočjo enotne evidence eVŠ, ki je v načrtu že od leta 2009, pa še danes 

ne deluje v popolnosti in niti ni znano, kdaj bo začela. Posamezni ravnatelji višjih šol so se 

zaradi ignoriranja težave s strani države problema lotili reševati sami, saj zaradi takšnih 

študentov težko načrtujejo delo. Velikost fiktivnega vpisa ocenjujejo na podlagi EMŠA 

študenta ter zaključenega srednješolskega programa. Tako so ocene posameznikov o velikosti 

teh vpisov med seboj zelo različne.  

V magistrski nalogi je poudarek na izračunu ocen fiktivnih vpisov v visokošolske 

dodiplomske študijske programe, katere smo izračunali tako, da smo primerjali število 

vpisanih študentov v prvem in drugem letniku, natančen način izračuna smo predstavili na 

začetku praktičnega dela naloge v poglavju 5.1. Seveda pa tudi naši izračuni ne morejo biti 

popolnoma zanesljivi, saj ni točnega podatka o tem, koliko študentov se je prepisalo in 

mogoče končalo kateri drugi program, prav tako pa je veliko tudi takšnih, ki porabijo za študij 

več let, kot je za to namenjeno. Za točno oceno bi morali slediti vsakemu posameznemu 
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študentu, kar pa je v našem primeru nemogoče. Kot zanimivost pa smo na začetku naredili 

tudi izračun ocen fiktivnih vpisov v Sloveniji v primerjavi z Avstrijo, pri čemer smo sklepali, 

da v Avstriji fiktivnih vpisov ni, saj naj jih v drugih državah članicah EU ne bi poznali. 

Izkazalo se je, da ta ocena ne odstopa bistveno od tiste, ki smo jo dobili v nadaljevanju 

naloge, ko smo primerjali izbrane podatke, pridobljene od Statističnega urada RS, na osnovi 

katerih smo izračunali ocene velikosti fiktivnih vpisov v Sloveniji. Prav tako smo v tem delu 

naloge predstavili tudi metode in pristope, s katerimi v praksi merijo velikost fiktivnih vpisov 

posamezni ravnatelji, predvsem višjih šol, kot tudi primere, kako se ti lotevajo reševanja 

problemov teh vpisov. Prav tako pa smo predstavili še nekatere dodatne, s katerimi menimo, 

da bi jih bilo smiselno še poskusiti omejiti. 

Ker menimo, da je s fiktivnimi vpisi povezana tudi brezposelnost mladih, ki bi bila z odpravo 

slednjih še bistveno višja, smo se na kratko opredelili tudi glede te teme. Povezanost smo v 

nadaljevanju, v praktičnem delu naloge, tudi preverili. Najprej smo predstavili definicijo 

glede opredelitve mladih, nato pa smo naredili primerjavo števila brezposelnih mladih v 

Sloveniji in EU, ki je pokazala, da je Slovenija še vedno v nekoliko boljšem položaju, saj je 

stopnja teh še vedno nižja od povprečja EU. Problem v Sloveniji je predvsem nezaposljivost 

mladih diplomatov, saj ti še dolgo po zaključku šolanja ne najdejo zaposlitve, razlog pa je po 

našem mnenju predvsem premalo praktičnega dela tekom študija. Problem pa je tudi v 

preslabi obveščenosti mladih in delodajalcev glede programov, ki jih nudi država v 

sodelovanju z EU za spodbujanje zaposlitve mladih. Zato smo v nalogi predstavili tudi nekaj 

ukrepov, ki so namenjeni delodajalcem, ki zaposlujejo mlade ter nekaj ukrepov, s katerimi bi 

mogoče lahko povečali zaposljivost mladih.   

Po pregledu literature pa smo se osredotočili na zbiranje in analiziranje podatkov, kot so 

število vpisanih študentov v prvi in drugi letnik, število tistih, ki ponavljajo prvi letnik in 

število diplomiranih študentov v visokošolskih dodiplomskih in višješolskih študijskih 

programih ter število brezposelnih, starih med 15 in 24 let ter 25 in 40 let, za obdobje od leta 

2004 do leta 2012. Podatke smo zbrali ločeno po spolu, načinu študija in starosti. Nato smo 

analizirali s pomočjo Microsoft Excel-a in programa SPSS, ki nam je bil v pomoč pri 

dokazovanju zastavljenih hipotez.  

Zavrnili smo hipotezo, ki pravi, da je fiktivno vpisanih študentov v Sloveniji manj kot 1 

odstotek vseh vpisanih študentov, saj smo z analizo zbranih podatkov ugotovili, da je teh v 

povprečju kar 16,8 odstotkov, kar je bistveno več.  

Prav tako smo zavrnili tudi hipotezo, ki je trdila, da je fiktivni vpis na višjih šolah višji v 

primerjavi z visokošolskimi zavodi, saj so rezultati pokazali, da ti vpisi prevladujejo na 

visokošolskih zavodih. Takšno hipotezo smo si zastavili na osnovi prebranih izjav 

posameznikov v raznih člankih, saj so poudarjali, da je fiktivni vpis najvišji na višjih, vendar 

smo prišli do zaključka, da v obdobju od leta 2004 do leta 2012 temu ni tako.  
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Pri hipotezi, kjer smo preverjali dinamiko gibanja fiktivnih vpisov v Sloveniji med letoma 

2004 in 2012, pa smo ostali nekoliko rezervirani, saj na osnovi obstoječih podatkov ne 

moremo trditi, da so fiktivni vpisi v opazovanem obdobju upadali, prav tako pa ne moremo 

potrditi, da so naraščali, saj je gibanje zelo razgibano. Tudi rezultati linearne regresijske 

analize v času nam ni podala točnega odgovora o gibanju fiktivnih vpisu v opazovanem 

obdobju. Tako hipoteze nismo potrdili, prav tako pa tudi ne zavrnili, saj bi za to potrebovali 

večje število podatkov.  

Kot zadnje pri empirični analizi pa smo preverjali, ali obstaja povezava med brezposelnimi 

mladimi in fiktivnimi vpisi, in sicer smo trdili, da je brezposelnost mladih nižja, če je nivo 

fiktivnega vpisa višji. Z analizo smo ugotovili, da med brezposelnimi mladimi in višino 

fiktivnega vpisa obstaja negativna povezanost, prav tako pa tudi vrednosti izračunanega 

koeficienta beta nakazuje na negativni vzročno posledični vpliv ter tako prišli do zaključka, 

da na osnovi dobljenih rezultatov četrto hipotezo lahko potrdimo. 

Na osnovi zastavljenih in preverjenih hipotez lahko potrdimo glavno tezo magistrske naloge, 

ki pravi, da fiktivni vpis v Sloveniji predstavlja problem, ki bi mu bilo potrebno nameniti več 

pozornosti. Vendar pa bi za reševanje problema morala narediti največ država in ne problem 

ignorirati, kot je to delala do sedaj. Zagotovo pa bi rešitev problema prinesla nove težave na 

drugih področjih, saj bi se tako še bistveno povečala brezposelnost mladih. Država bi se 

morala lotiti reševanja problema celovito in poiskati rešitve tudi na trgu dela, predvsem pri 

zaposlovanju mladih. Trenutno pa si vodilni še vedno raje zatiskajo oči in se problema ne 

lotijo resno reševati, saj je za državo bolje, da imamo odlično statistiko glede vključenosti 

mladih v študij, kot pa bi bila še slabša slika glede števila brezposelnih mladih. Prav tako pa 

bi višja stopnja brezposelnosti prinesla dodatne probleme in tako bi tudi po številu 

brezposelnih mladih pristali med vodilnimi državami članicami EU, kar pa si zagotovo ne 

želimo. Menimo pa, da bi bilo vseeno bolje, da bi imeli sliko glede realnega stanja in se nato 

resno lotili problema zaposljivosti mladih, kot pa je sedanje stanje, ko ne naredimo skoraj 

ničesar.  

Za zaključek lahko poudarimo, da so tako namen kot tudi cilji raziskave doseženi, saj smo 

pregledali tako vso relevantno literaturo, kakor tudi opravili analize, na osnovi katerih smo 

testirali postavljene hipoteze.  

Ker strokovna literatura v zadnjem času opozarja tudi na povečevanje fiktivnega vpisa na 

srednjih šolah, in sicer v programe, ki so namenjene za izobraževanje odraslih, bi bilo v 

bodoče morda smiselno napraviti tudi analizo fiktivnih vpisov v tem segmentu izobraževanja. 

Tako bi ugotovili, ali ne bi omejitev fiktivnega vpisovanja v terciarnem izobraževanju 

privedla morda le do preusmeritve fiktivnega vpisovanja v segment srednješolskega 

izobraževanja odraslih,  zato tako omejevanje morda sploh ne bi bilo učinkovito. 
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Priloga 1 

 

Ocena % študentov, ki ne diplomira v visokošolskih dodiplomskih študijskih programih 

Opisne statistike 

  

N 

 

Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

povprečja 

% študentov, ki ne 
diplomira 

9 48,5644 10,66877 3,55626 

Enostavni t-test 

 Testirana vrednost = 10                                        

 

t 

Stopinje 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika v 

števcu t-testa 

95% interval zaupanja za 

razliko 

 Nižji Višji 

% študentov, ki ne 
diplomira 

10,844 8 ,000 38,56444 30,3637 46,7652 



 

 

 



 

Priloga 2 

 

Primerjava % študentov, ki ne diplomira v višjih šolah in visokošolskih zavodih 

Opisne statistike 

  

Povprečje N 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka povprečja 

Par 1 % študentov, ki ne 
diplomira v VŠ 

60,6044 9 11,18697 
 

3,72899 

% študentov, ki ne 
diplomira v VS 

48,5644 9 10,66877 3,55626 

T-test za odvisna vzorca 

 
Značilnosti para 

t 

Stopnja 

značilnosti Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

povprečja 

Par 1 % študentov, ki ne 
diplomira v VŠ- % 
študentov, ki ne 
diplomira v VS 

12,04000 5,85178 1,95059 6,172 ,000 

 



 

 

 



 

Priloga 3 

 

Gibanje % študentov, ki ne diplomira v visokošolskih dodiplomskih študijskih 
programih 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Priloga 4 

 

Rezultati regresijske analize za spremenljivko % študentov, ki ne diplomira v odvisnosti 
od časa (T) 

Povzetek modela 

Korelacijski 
koeficient 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljena vrednost 
determinacijskega 

koeficienta 

Standardna 
napaka 

regresije 

,974 ,949 ,942 969,435 

Test ANOVA 

 
Varianca 

Stopinje 

prostosti 

Povprečna 

varianca F 
Stopnja 

značilnosti 
Regresija 

Ostanek 

Skupaj 

1,224E8 

6578628,733 

1,290E8 

1 

7 

8 

1,224E8 

939804,105 

130,267 ,000 

Koeficienti linearne regresije 

 
Nestandardni 

koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t 

Stopnja 

značilnosti B 

Stand. 

napaka Beta 

Linearni člen 

Konstanta  

-1428,433 

19616,167 

125,154 

704,278 

-,974 -11,416 

27,853 

,000 

,000 

Histogram za spremenljivki odvisno spremenljivko število študentov, ki ne diplomira in 

neodvisno spremenljivko čas (T) 

 



 

 



 

Priloga 5 

 

Rezultati regresijske analize za odvisno spremenljivko št. reg. brezposelni, stari med 15 

in 24 let in neodvisnima spremenljivkama fiktivni vpis in čas 

Korelacija med spremenljivkami št. reg. brezposelni 15–24, fiktivni vpis in čas (T) 

 Brezposelni 
15–24 Fiktivni vpis Čas (T) 

Korelacijski 
koeficient 

Brezposelni 15–24 
Fiktivni vpis 
Čas (T) 

1,000 
-,364 
-,167 

-,364 
1,000 
,786 

-,167 
,786 

1,000 
Statistična 
značilnost 

Brezposelni 15–24 
Fiktivni vpis 
Čas (T) 

 
,069 
,254 

,069 
 

,000 

,254 
,000 

N Brezposelni 15–24 
Fiktivni vpis 
Čas (T) 

18 
18 
18 

18 
18 
18 

18 
18 
18 

Povzetek modela 

Korelacijski 
koeficient 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljena vrednost 
determinacijskega 

koeficienta 

Standardna 
napaka 

regresije 

,412a ,170 ,059 4214,169 

a. Napovednik: (Konstanta), Fiktivni vpis, Čas (T) 
b. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 15–24 

Test ANOVA 

 
Varianca 

Stopinje 

prostosti 

Povprečna 

varianca F 
Stopnja 

značilnosti 
Regresija 
Ostanek 
Skupaj 

5987894,590 
7,469E7 
8,068E7 

2 
15 
17 

2993947,295 
4979140,527 

,601 ,561 

a. Napovednik: (Konstanta), Fiktivni vpis, Čas (T)  
b. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 15–24 

Koeficienti linearne regresije 

 
Nestandardni 

koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t 

Stopnja 

značilnosti B 

Stand. 

napaka Beta 

Konstanta 
Fiktivni 
Čas (T) 

8271,557 
-76,029 

-122,001 

2782,125 
220,029 
327,826 

 
-,139 
-,149 

2,973 
-,346 
-,372 

,009 
,734 
,715 

a. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 15–24 



 

 

 



 

Priloga 6 

 

Rezultati regresijske analize za odvisno spremenljivko št. reg. brezposelni, stari med 25 

in 40 let in neodvisnima spremenljivkama fiktivni vpis in čas 

Korelacija med spremenljivkami št. reg. brezposelni 25–40, fiktivni vpis in čas (T) 

 Brezposelni 
25–40 Fiktivni vpis Čas (T) 

Korelacijski 
koeficient 

Brezposelni 25–40 
Fiktivni vpis 
Čas (T) 

1,000 
-,256 
-,259 

-,256 
1,000 
,784 

-,259 
,784 

1,000 
Statistična 
značilnost 

Brezposelni 25–40 
Fiktivni vpis 
Čas (T) 

 
,152 
,000 

,152 
 

,000 

,150 
,000 

N Brezposelni 25–40 
Fiktivni vpis 
Čas (T) 

18 
18 
18 

18 
18 
18 

18 
18 
18 

Povzetek modela 

Korelacijski 
koeficient 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljena vrednost 
determinacijskega 

koeficienta 

Standardna 
napaka 

regresije 

,272 ,074 -,049 2231,399 

a. Napovednik: (Konstanta), Fiktivni vpis, Čas (T) 
b. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 25–40 

Test ANOVA 

 
Varianca 

Stopinje 

prostosti 

Povprečna 

varianca F 
Stopnja 

značilnosti 
Regresija 
Ostanek 
Skupaj 

5,452E7 
2,664E8 
3,209E8 

2 
15 
17 

2,726E7 
1,776E7 

1,535 ,247a 

a. Napovednik: (Konstanta), Fiktivni vpis, Čas (T)  
b. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 25–40 

Koeficienti linearne regresije 

 
Nestandardni 

koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t 

Stopnja 

značilnosti B 

Stand. 

napaka Beta 

Konstanta 
Fiktivni 
Čas (T) 

25514,347 
-665,580 
507,583 

5254,258 
415,542 
619,125 

 
-,609 
,312 

4,856 
-1,608 

,820 

,000 
,130 
,425 

a. Odvisna spremenljivka: Brezposelni 25–40 
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