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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava ekonomske dejavnike, ki so povezani s številom vpisanih 

študentov v terciarno izobraževanje v državah Evropske unije in Švici. Osredoto�ili smo se na 

raziskovanje ekonomskih dejavnikov, kot so razvitost države, stopnja brezposelnosti mladih, 

prihodki gospodinjstev in deleži javnih izdatkov, ki jih države namenijo za terciarno 

izobraževanje. Za potrebe empiri�ne analize smo izbrane podatke analizirali s pomo�jo 

multiple linearne regresije in panelne regresije. Klju�na ugotovitev raziskave je, da med 

vsemi raziskovanimi dejavniki, katerih povezanost z vpisom v terciarno izobraževanje smo 

raziskovali v zastavljenih hipotezah, obstaja pozitivna povezanost števila vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje le z gospodarsko razvitostjo države. 

Klju�ne besede: terciarno izobraževanje, število vpisanih študentov, ekonomski dejavniki, 

visoko šolstvo Evropske unije, Bolonjska deklaracija, panelna regresija. 

SUMMARY 

Master thesis deals with economic factors which are linked to the number of students enrolled 

in tertiary education in countries of the European Union and Switzerland. We focused on 

exploring economic factors, such as the development of the country, the youth unemployment 

rate, household income, and the share of public expenditure allocated by the state for tertiary 

education. For the purpose of an empirical analysis the selected data were analysed using a 

multiple linear regression, and panel regression. A key finding of the study is that among all 

the factors investigated, which links to enrolment in tertiary education, there exist positive 

correlation (with the number of students enrolled in tertiary education) only with economic 

development of the country. 

Key words: tertiary education, enrolment, economic factors, EU higher education, The 

Bologna Declaration, panel regression 

UDK: 378(497.4)(043.2)
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1 UVOD 

Terciarno izobraževanje obsega dodiplomsko izobraževanje – višje strokovno izobraževanje 

(višješolski strokovni študij) in visokošolsko izobraževanje, ki vklju�uje visokošolski 

strokovni študij in univerzitetni študij,1 ter podiplomsko izobraževanje, ki vklju�uje 

specialisti�ni študij, znanstveni magistrski študij, strokovni magistrski študij in doktorski 

študij.2 Višje strokovno izobraževanje v Republiki Sloveniji (RS) ureja Zakon o višjem 

strokovnem izobraževanju (ZVSI). Izvajajo ga javne in zasebne višje šole. Visoko šolstvo 

ureja Zakon o visokem šolstvu (ZViS). Študij poteka na visokošolskih zavodih: univerzah, 

fakultetah, umetniških akademijah in visokih strokovnih šolah. Visokošolski zavodi so lahko 

javni in zasebni (Eurydice 2011). 

Terciarno izobraževanje v Sloveniji in Evropi je v zadnjih petnajstih letih doživljalo velike 

spremembe. V Sloveniji od šolskega leta 1996/1997 obstajajo višje strokovne šole, katerih 

program ni del visokošolskega izobraževanja, ki se izvaja na univerzah in visokih strokovnih 

šolah. Z leti je ob državnih univerzah nastajalo vedno ve� novih visokošolskih in višješolskih 

zavodov, ki so razpisovali nove programe. Prenova slovenske zakonodaje na podro�ju 

visokega šolstva se je za�ela leta 2004 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

visokem šolstvu (ZViS-D). To je temeljni pravni akt, s katerim se je v Sloveniji za�ela izvajati 

bolonjska reforma in je omogo�il uvedbo tristopenjskega visokošolskega sistema skladno z 

Bolonjsko deklaracijo. Leta 2006 je ZViS uzakonil tristopenjsko bolonjsko ureditev 

visokošolskega izobraževanja. Prva stopnja je dodiplomska, drugi dve pa podiplomski 

(Eurydice 2011). Študijski programi prve, druge in tretje stopnje so se za�eli uvajati v 

študijskem letu 2005/2006, v študijskem letu 2009/2010 pa so se v prvem letniku prvi� lahko 

razpisali le bolonjski študijski programi (Komljenovi� in Marjeti� 2010, 44). 

Po zaklju�enem osnovnošolskem izobraževanju naraš�a vpis v programe, ki omogo�ajo vpis v 

terciarno izobraževanje, zmanjšuje pa se vpis v nižje in srednje poklicne šole. Prehod iz 

srednje šole v terciarno izobraževanje je visok, saj se kar 96 % dijakov, ki izpolnjujejo pogoje 

za vpis v terciarno izobraževanje, vpiše na višje strokovno in visokošolsko izobraževanje 

(Komljenovi� in Marjeti� 2010, 18). 

                                                 
1 Programi dodiplomskega študija pred uvedbo bolonjske reforme: univerzitetni in visokošolski 
strokovni. Bolonjski programi dodiplomskega študija: 1. stopnja – univerzitetni in visokošolski 
strokovni. 
2 Programi podiplomskega študija pred uvedbo bolonjske reforme: specialisti�ni, znanstveni 
magistrski in doktorski. Bolonjski programi podiplomskega študija: 2. stopnja – strokovni magistrski 
in 3. stopnja – doktorski. 
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1.1 Teoreti�na izhodiš�a in opis problematike 

Dejavnike, ki so povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje, lahko 

razdelimo na ekonomske, socialne, demografske in politi�ne. 

V poro�ilu o dostopnosti in kakovosti izobraževanja v Sloveniji so v povezavi s številom 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje navedeni naslednji dejavniki (�elebi� 2008, 13): 

− generacija mladih, ki so kon�ali srednješolsko izobraževanje, ki omogo�a vpis v 

posamezne programe terciarnega izobraževanja,3 

− število vpisnih mest v posamezne programe terciarnega izobraževanja (vladna politika, ki 

vpliva na pove�anje oziroma zmanjšanje vpisnih mest v dolo�ene študijske programe), 

− oblike finan�ne in nefinan�ne pomo�i študentom (subvencija nastanitve, subvencija 

prehrane, štipendije, študentska posojila z nizko obrestno mero), 

− zanimanje za vklju�enost v terciarno izobraževanje, 

− zanimanje za vklju�enost v dolo�eno smer terciarnega izobraževanja, 

− pri�akovane koristi od študija (finan�ne in nefinan�ne osebne koristi, ki jih pridobi 

posameznik po uspešnem zaklju�ku terciarnega študija).  

Kon�no poro�ilo za Evropsko komisijo (raziskava ECOTEC Research & Consulting Limited) 

v Študiji o dostopnosti izobraževanja v Evropi opredeljuje povezanost med bruto stopnjo 

vklju�enosti in višjimi cenami srednješolskega izobraževanja, demografskimi spremembami, 

stopnjo družbene neenakosti, individualnimi ekonomskimi koristmi, stopnjo javnih naložb v 

terciarno izobraževanje, stopnjo socialnega varstva, finan�no pomo�jo študentom ter 

individualnimi koristmi dojemanja posameznika za vstop v terciarni študij (Souto Otero in 

McCoshan 2005, iii). 

Bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje predstavlja glavni kazalnik, ki meri 

dostopnost do terciarnega izobraževanja (Souto Otero in McCoshan 2005, vi). Ker v ve�ini 

držav Evropske unije naraš�a vklju�enost prebivalstva nad teoreti�no starostjo za vklju�itev v 

terciarno izobraževanje, kazalnik bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje 

                                                 
3 V Sloveniji se lahko v univerzitetne programe prve bolonjske stopnje in enovite magistrske študijske 
programe druge stopnje vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
− splošna matura, 
− zaklju�ni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu do 1. junija 1995. 

V dolo�ene univerzitetne programe prve bolonjske stopnje in enovite magistrske študijske programe 
druge stopnje se lahko vpišejo kandidati s poklicno maturo po ustreznem srednješolskem programu in 
z opravljenim izpitom splošne mature. 

Pogoj za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve bolonjske stopnje: 
− zaklju�ni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, splošna matura ali 

poklicna matura. 

Za vpis v dolo�ene študijske programe morajo kandidati opraviti še preizkus posebnih nadarjenosti, 
sposobnosti in spretnosti (MIZKŠ 2013a, 4). 
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uporabimo kot kazalnik za merjenje dostopnosti terciarnega izobraževanja (�elebi� 2008, 19). 

Dostopnost terciarnega izobraževanja je posledi�no povezana s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje. 

Najpogosteje uporabljen kazalnik razvitosti države – ekonomske mo�i in celotne ekonomske 

aktivnosti – je bruto doma�i proizvod na prebivalca (BDP na prebivalca). BDP na prebivalca 

je bruto doma�i proizvod, razdeljen na število prebivalcev dolo�ene države. BDP je 

najpomembnejši kazalnik razvitosti in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti. 

Meri vrednost vseh koli�in dobrin in storitev, proizvedenih v dolo�eni državi v enem letu s 

strani aktivnega prebivalstva, zmanjšan za vmesno potrošnjo (World DataBank 2012a). 

Sklepamo lahko, da je gospodarska razvitost države pozitivno povezana s številom vpisanih 

študentov v terciarno izobraževanje in s kakovostjo izobraževanja.  

Osebni dohodek na �lana gospodinjstva vpliva na število vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje (�epar in Bojnec 2012, 283). Prav tako vplivajo na število vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje število �lanov gospodinjstva in njihova starost (�epar in Bojnec 2012, 

283), poklic staršev in njihova dosežena izobrazba ter lokacija, kjer družina prebiva (�epar in 

Bojnec 2007, 42). 

Indeks �loveškega razvoja (angl. Human Development Index – HDI) je merilo �loveškega 

razvoja in življenjskega standarda ljudi. Zagotavlja širši pogled na stanje v razvoju in 

življenjskem standardu ljudi dolo�ene države ter ni osredoto�en samo na ekonomsko rast 

države. Je pomemben kazalnik dohodka in blaginje ljudi. Indeks �loveškega razvoja je 

sestavljen iz treh osnovnih dimenzij: dolgo in zdravo življenje (pri�akovana življenjska doba), 

dostop do znanja (izobraževanje) in dostojen življenjski standard (prihodki) (Human 

development reports 2012). Življenjski standard ljudi opredeljuje razpoložljive dohodke 

gospodinjstev in blaginjo ljudi ter je pozitivno povezan s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje. 

Raziskava ECOTEC Research & Consulting Limited je pokazala, da je javno vlaganje v 

terciarni študij klju�nega pomena za pove�anje dostopnosti in posledi�no vpisa v terciarno 

izobraževanje (Souto Otero in McCoshan 2005, vi). Javni izdatki za terciarno izobraževanje 

vklju�ujejo tako izdatke, namenjene za terciarne izobraževalne ustanove (javne in zasebne), 

kot tudi transferje in pla�ila zasebnim entitetam (študentom, gospodinjstvom in drugim 

zasebnim subjektom) (World DataBank 2012b). Pove�anje javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje za 1 % BDP je povezano z 21-odstotnim pove�anjem bruto stopnje vpisa v 

terciarno izobraževanje (Souto Otero in McCoshan 2005, vi). 

Raziskava, ki sta jo izvedla �epar in Bojnec (2012, 283–284), je pokazala, da najve�ji 

prispevek terciarnemu izobraževanju daje dostop do interneta in osebnega ra�unalnika. 

Pozitivna povezanost informacijske in komunikacijske tehnologije s številom vpisanih 
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študentov v terciarno izobraževanje se kaže kot pomemben dejavnik za višjo udeležbo v 

terciarnem izobraževanju. 

V raziskavi Corazzini, Dugan in Grabowski (1972, 47) poudarjajo povezanost šolnine in 

brezposelnosti s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Ve�ja je brezposelnost 

mladih, ki so dokon�ali srednješolsko izobraževanje, ve�ja je motivacija za nadaljevanje 

študija (�epar 2010). 

Število študentov, vklju�enih v terciarno izobraževanje, je povezano tudi z demografskimi 

dejavniki, ki vplivajo na velikost populacije v generaciji, ki je najpogosteje vpisana v 

terciarno izobraževanje. V zadnjem �asu pa na število študentov, vpisanih v terciarno 

izobraževanje, vplivajo tudi nekateri nedemografski dejavniki, zaradi katerih se število 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje širi tudi na nekatere skupine starejših 

prebivalcev. Razloga za ve�jo vklju�enost v terciarno izobraževanje sta hitrejši tehnološki 

razvoj v gospodarstvu in gospodarska rast, zaradi �esar se je pojavila potreba po nenehnem 

izobraževanju in izpopolnjevanju tudi že zaposlenih odraslih prebivalcev (�epar in Bojnec 

2007, 41). 

Do leta 2020 je naloga evropskega visokega šolstva vitalni prispevek k uresni�evanju Evrope 

znanja – visoko ustvarjalnega in inovativnega znanja. Države Evropske unije se soo�ajo s 

posledicami globalne finan�ne in ekonomske krize, zato si mora za doseganje ekonomskega 

napredka in razvoja evropsko visoko šolstvo prizadevati za inovacije, ki bodo temeljile na 

integraciji izobraževanja in raziskovanja na vseh ravneh (MVZT 2010a). Uresni�evanje 

strategije EU 2020 je tesno povezano s krepitvijo terciarnega izobraževanja, ki mora biti 

deležno ve�je pozornosti. Strategija EU 2020 narekuje izpolnitev cilja, ki se nanaša na 

terciarno izobraževanje, in predvideva, da naj bi bil delež prebivalstva z dokon�ano terciarno 

izobrazbo v starostni skupini 30–34 let vsaj 40 % (Evropska komisija 2010, 11). 

Finan�na kriza v Evropi je mo�no prizadela tako gospodarski kot negospodarski sektor. 

Posledice finan�ne krize so visoka zadolženost držav, zniževanje BDP, nizka stopnja 

gospodarske rasti in visoka brezposelnost. 

Posledice finan�ne krize se zrcalijo tudi v terciarnem izobraževanju. Delež sredstev, 

namenjenih za terciarno izobraževanje, se zmanjšuje. V Sloveniji smo z uvedbo bolonjskega 

študija prenovili dosedanji sistem visokošolskega študija. Bolonjski sistem študija za svoje 

delovanje potrebuje ve� sredstev (Cepec in Raškovi� 2012, 179). 

Magistrska naloga prou�uje ekonomske dejavnike, ki so še posebej aktualni v �asu finan�ne 

krize, ki se je za�ela v ZDA in se v letu 2008 razplamtela v svetovno finan�no krizo. V 

slovenskem prostoru so se negativni u�inki krize za�eli kazati že leta 2008 in so se z 

naslednjimi leti še okrepili. Ekonomski dejavniki, kot so gospodarska razvitost države, 

prihodki gospodinjstev, stopnja brezposelnosti mladih in javni izdatki za terciarno 
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izobraževanje, so povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. V 

raziskavi se osredoto�amo na študente, ki so vpisani v terciarno izobraževanje v državah 

Evropske unije in Švici. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali obstaja statisti�na povezanost med izbranimi 

ekonomskimi dejavniki (gospodarska razvitost države, prihodki gospodinjstev, stopnja 

brezposelnosti mladih in javni izdatki za terciarno izobraževanje) in številom vpisanih 

študentov v terciarno izobraževanje. 

Cilji magistrske naloge so: 

− pregled literature s podro�ja terciarnega izobraževanja v Sloveniji, Evropski uniji in 

Švici,  

− pregled literature s podro�ja dejavnikov, ki so povezani z vpisom študentov v terciarno 

izobraževanje,  

− predstavitev terciarnega izobraževanja v Sloveniji, Evropski uniji in Švici, 

− predstavitev dosedanjih raziskav dejavnikov, ki so povezani z vpisom študentov v 

terciarno izobraževanje, 

− prou�itev in primerjava statisti�nih podatkov o številu vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje, 

− prou�itev in primerjava podatkov o izbranih dejavnikih (gospodarska razvitost države, 

prihodki gospodinjstev, stopnja brezposelnost mladih in javni izdatki za terciarno 

izobraževanje), 

− s panelno regresijsko analizo ugotoviti, kako so izbrani ekonomski dejavniki povezani s 

številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 

 

Analiza obsega tiste ekonomske dejavnike, za katere predvidevamo, da so statisti�no 

povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje, in za katere je bilo mogo�e 

pridobiti podatke iz javno dostopnih podatkovnih baz. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza magistrske naloge je, da so posamezni ekonomski dejavniki in razvitost države 

povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje.  

V magistrskem delu preverjamo naslednje hipoteze: 

− H1: Gospodarska razvitost države je pozitivno povezana s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje. 
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− H2: Indeks �loveškega razvoja je pozitivno povezan s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje. 

− H3: Stopnja brezposelnosti mladih je pozitivno povezana s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje.  

− H4: Delež javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v BDP je pozitivno povezan s 

številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 

Vse hipoteze so obrazložene v podpoglavju 4.1. 

1.4 Metode raziskovanja ter opredelitev vzorca in spremenljivk 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov: teoreti�nega in empiri�nega.  

V teoreti�nem delu naloge uporabimo metodo deskripcije, s katero opišemo dolo�ena dejstva 

in pojave. Z metodo analize dokumentov s prou�evanjem doma�e in tuje strokovne literature 

ter drugih virov s podro�ja terciarnega izobraževanja predstavimo zgodovino in razvoj 

terciarnega izobraževanja v Sloveniji in Evropski uniji ter izbrane dejavnike, ki so povezani s 

številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Predstavimo tudi dosedanje raziskave 

dejavnikov, ki so povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 

V empiri�nem delu preverjamo zastavljene hipoteze. Pri metodi zbiranja podatkov uporabimo 

posredni pristop. Uporabimo sekundarne vire podatkov Human development reports ter 

podatkovni bazi Eurostat in World DataBank. Podatke spremljamo letno.  

V raziskavo so vklju�eni študenti, ki so vpisani v terciarno izobraževanje, natan�neje na peto 

in šesto stopnjo po Mednarodni standardni klasifikaciji izobraževanja ISCED 1997. Podatki o 

vpisanih študentih v terciarno izobraževanje vklju�ujejo študente, ki so v terciarnem 

izobraževanju vpisani v vse letnike študija na državnih in zasebnih visokošolskih ustanovah 

ter študirajo na rednem in izrednem študiju.  

Celotno populacijo predstavljajo države �lanice Evropske unije in Švica (devetindvajset 

držav). Raziskavo izvedemo na vzorcu sedemindvajsetih držav. Vklju�enih je šestindvajset 

držav �lanic Evropske unije (Avstrija, Belgija, Bolgarija, �eška, Ciper, Danska, Estonija, 

Finska, Francija, Gr�ija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, 

Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika 

Britanija) in Švica. V raziskavo niso vklju�ene vse države Evropske unije, ker za Nem�ijo in 

Luksemburg ni dostopnih dovolj podatkov o številu vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje. Ker je v vzorec vklju�enih sedemindvajset od devetindvajset držav, kar 

predstavlja 93 % celotne populacije držav Evropske unije, je vzorec reprezentativen. 

Dostopnost podatkov nam omogo�a, da analiza obsega �asovno obdobje od leta 1999 do leta 

2010. 
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Za preverjanje zastavljenih hipotez uporabimo metode kvantitativnega raziskovanja – 

statisti�ne metode za obdelavo podatkov.  

Za preizkušanje hipotez ter odkrivanje zakonitosti in korelacij v podatkih na modelu 

dejavnikov, ki so povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje, izvedemo 

multiplo linearno regresijo in panelno regresijo. 

Z metodo multiple linearne regresije ugotavljamo, katere pojasnjevalne spremenljivke so 

statisti�no zna�ilno povezane z odvisno spremenljivko. Na osnovi dobljenih regresijskih 

koeficientov analiziramo, ali so izbrani dejavniki pozitivno ali negativno povezani s številom 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 

Z metodo panelne regresije oblikujemo model, ki definira dejavnike, ki so povezani s 

številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Analiza temelji na panelnih podatkih, 

saj gre za ve� prou�evanih enot v razli�nih �asovnih obdobjih. Prednost panelnih podatkov je, 

da upoštevajo spremembe spremenljivk v �asu in po opazovanih enotah. Panelni podatki nam 

omogo�ajo, da lahko nadzorujemo spremenljivke, ki jih nismo vklju�ili in jih ne moremo 

opazovati ali meriti (npr. kulturni dejavniki, razlike v poslovnih praksah gospodarskih družb), 

ali spremenljivke, ki se spreminjajo skozi �as, ne pa skozi opazovane enote (državna politika, 

državna regulativa, medsebojni dogovori). To so spremenljivke, ki zaznamujejo heterogenost 

posameznih enot (Torres-Reyna 2012). 

Za analizo panelnih podatkov se uporabljata dve metodi (Princeton University 2012): 

− metoda fiksnih u�inkov (angl. Fixed Effects Regression or Least-Squares Dummy 

Variables – LSDV Model) je osnovna metoda za analizo panelnih podatkov. Uporablja se 

takrat, ko želimo nadzorovati nevklju�ene spremenljivke, ki se razlikujejo med enotami, v 

�asu pa so konstantne;  

− metoda naklju�nih u�inkov (angl. Random Effects Regression) se uporablja, �e 

domnevamo, da so lahko nekatere nevklju�ene spremenljivke konstantne v �asu, vendar se 

razlikujejo med enotami, druge pa so konstantne med enotami, vendar se spreminjajo v 

�asu. 

Za odlo�itev, s pomo�jo katere metode bomo analizirali panelne podatke, izvedemo 

Hausmanov test, ki testira ni�elno hipotezo, da so koeficienti, ki so dobljeni na podlagi 

metode fiksnih u�inkov, in metode naklju�nih u�inkov enaki (Princeton University 2012). V 

primeru zavrnitve ni�elne hipoteze uporabimo metodo fiksnih u�inkov (UL EF 2011). 

Odvisna spremenljivka (y): število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje – ISCED 5 in 

6 

Podatki o številu vpisanih študentov v terciarno izobraževanje so podani kot število vpisanih 

študentov na 1.000 prebivalcev. 
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Pojasnjevalne spremenljivke (x): 

x1: BDP na prebivalca po kupni mo�i – indeks (EU-27 = 100) 

Indeks (EU-27 = 100) predstavlja BDP na prebivalca v standardih kupne mo�i (SKM), ki je 

dolo�en kot povpre�je za Evropsko unijo (EU-27) in znaša 100.  

x2: indeks �loveškega razvoja 

Indeks �loveškega razvoja omogo�a mednarodno statisti�no primerljivost podatkov. Vrednost 

indeksa se giblje med 0 in 1. 

x3: stopnja brezposelnosti mladih 

Stopnjo brezposelnosti mladih merimo v odstotkih od aktivnega prebivalstva, mlajšega od 

štiriindvajset let.  

x4: javni izdatki za terciarno izobraževanje 

Javne izdatke za terciarno izobraževanje merimo kot javne izdatke na študenta, vklju�enega v 

terciarno izobraževanje, v odstotkih od BDP na prebivalca. 

x5: uporabniki interneta 

Uporabniki interneta so osebe, ki imajo dostop do svetovnega omrežja. Število uporabnikov 

interneta je izra�unano na 1.000 prebivalcev. 

x6: bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje 

Podatki o bruto stopnji vklju�enosti v terciarno izobraževanje so podani v odstotkih.  

x7: rodnost 

Rodnost prikazuje število živorojenih otrok v teko�em letu. Podatki o številu živorojenih 

otrok so podani na 1.000 prebivalcev.  

Vse spremenljivke vklju�imo v enoten model. S spremenljivko x1 preverjamo hipotezo H1, s 

spremenljivko x2 hipotezo H2, s spremenljivko x3 hipotezo H3, s spremenljivko x4 pa hipotezo 

H4. 

Spremenljivke x5, x6 in x7 v model vklju�imo kot kontrolne spremenljivke, ker želimo 

izklju�iti morebiten vpliv dejavnikov, za katere predpostavljamo, da so tudi povezani s 

številom študentov, vpisanih v terciarno izobraževanje.  

Spremenljivke y, x1, x2, x3, x4, x5, x6 in x7 so podrobno predstavljene v podpoglavju 4.4. 
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1.5 Predpostavke in omejitve  

Predpostavljamo, da so statisti�ni podatki, ki so uporabljeni v raziskavi, kakovostni in da so v 

raziskavo vklju�eni vsi bistveni ekonomski dejavniki, ki so povezani s številom vpisanih 

študentov v terciarno izobraževanje. 

V nalogi upoštevamo naslednje omejitve: 

− v raziskavo niso vklju�eni vsi dejavniki, ki so povezani s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje, temve� le izbrani dejavniki, 

− v raziskavo niso vklju�ene vse države Evropske unije, saj za Nem�ijo in Luksemburg ni 

dostopnih dovolj podatkov o številu vpisanih študentov v terciarno izobraževanje in 

drugih potrebnih podatkov za preizkušanje zastavljenih hipotez, 

− podatki o številu vpisanih študentov v terciarno izobraževanje za države Evropske unije in 

Švico, ki so vklju�ene v analizo, so dostopni od leta 1999 do leta 2010, zato ni zajeto širše 

�asovno obdobje, 

− obstaja nepopolnost nekaterih podatkov, kar je lahko posledica dejstva, da države v 

dolo�enem obdobju niso sistemati�no zbirale in poro�ale tovrstnih podatkov, 

− v podatke o številu vpisanih študentov v terciarno izobraževanje so vklju�eni tudi študenti, 

ki so ponovno vpisani v isti letnik študija – ponavljavci, 

− do vklju�no študijskega leta 2003/2004 podatki o vpisu za Slovenijo ne vklju�ujejo 

vpisanih študentov na doktorski študij, 

− v analizo niso vklju�eni slovenski nekoncesionirani zasebni samostojni visokošolski 

zavodi, ker ni dostopnih podatkov o številu vpisanih študentov, 

− opredelitev delovne sile in merjenje brezposelnosti se razlikujeta od države do države, 

− statistike razli�nih držav lahko uporabljajo pri izra�unih razli�na pravila. 
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2 TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 

Izobraževanje lahko opredelimo kot organizirano dejavnost družbe, ki si prizadeva za 

pove�anje znanja, kar predstavlja pomembno investicijo za njen ekonomski in socialni razvoj 

(Eurydice Slovenija 2011). Izobraževanje združuje formalno in neformalno izobraževanje. 

Pevec Grm idr. (2006, 13–14) opredeljujejo formalno izobraževanje kot organizirano 

izobraževalno aktivnost, ki združuje izobraževalne programe, ki imajo jasno dolo�en cilj. 

Izvajajo jo vrtci, šole, fakultete in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi. Dokon�ano formalno 

izobraževanje daje formalno, javno veljavno izobrazbo, ki se zaklju�i s podelitvijo javno 

veljavne diplome, spri�evala ali certifikata. Neformalno izobraževanje obsega organizirane 

izobraževalne dejavnosti, ki potekajo zunaj formalnega sistema vzgoje in izobraževanja. 

Formalno izobraževanje, katerega del je tudi terciarno izobraževanje, združuje vse od 

predšolske vzgoje do najvišje ravni terciarnega izobraževanja. Razvrstitev stopenj izobrazbe 

temelji na Mednarodni standardni klasifikaciji izobraževanja 1997 – ISCED 1997. Novembra 

2011 je bila sprejeta nova Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja – ISCED 2011, 

ki jo OECD za�ne uporabljati pri poro�anju v letu 2015 (OECD 2014, 22). 

Formalno izobraževanje je po ISCED 1997 razdeljeno na stopnje izobraževanja – od 0 do 6 

(UNESCO 1997): 

ISCED 0 – predšolska vzgoja (angl. pre-primary education) je definirana kot za�etno obdobje 

organizirane vzgoje zelo majhnih otrok v otroških vrtcih. 

ISCED 1 – primarna izobrazba (angl. primary education) oziroma prva raven osnovnega 

izobraževanja predstavlja za�etek obveznega izobraževanja in na�eloma zajema šest let 

rednega šolanja (nedokon�ano osnovnošolsko izobraževanje). 

ISCED 2 – nižje sekundarno izobraževanje (angl. lower secondary education) oziroma druga 

raven osnovnega izobraževanja traja tri leta.  

ISCED 3 – (ISCED 3A, ISCED 3B in ISCED 3C) višje sekundarno izobraževanje (angl. 

upper secondary education) oziroma srednješolsko izobraževanje. Pogoj za vklju�itev v 

ISCED 3 je dokon�ana stopnja ISCED 2 oziroma izobraževanje na prvi in drugi ravni. 

ISCED 4 – (ISCED 4A in ISCED 4B) postsekundarno izobraževanje, ki ni del terciarnega 

izobraževanja (angl. post-secondary non-tertiary education). ISCED 4 združuje programe, ki 

so po mednarodnih merilih na meji med višjim sekundarnim in terciarnim izobraževanjem. To 

so lahko kratki poklicni programi ali pa programi, ki študenta, ki je uspešno zaklju�il program 

na ISCED 4, pripravljajo na vpis v ISCED 5. 
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Terciarno izobraževanje (angl. tertiary education)  

ISCED 5 predstavlja prvo raven terciarnega izobraževanja, ki se ne kon�a z najzahtevnejšo 

visokošolsko kvalifikacijo. Pogoj za vpis v tovrstne programe je uspešno dokon�ana ISCED 

3A ali 3B oziroma podobna usposobljenost na �etrti stopnji ISCED. Programi se izvajajo na 

univerzah, višjih in visokih šolah. Programi pete stopnje trajajo 2–10 let, odvisno od 

študijskega programa in kvalifikacije, ki jo je mogo�e pridobiti ob koncu študija. ISCED 5 je 

razdeljena na: 

− ISCED 5A – terciarno izobraževanje kategorije A (angl. tertiary-type A education) zajema 

programe, ki študenta pripravljajo na raziskovalno delo ali zagotavljajo dostop do 

zahtevnejših poklicev, 

− ISCED 5B – terciarno izobraževanje kategorije B (angl. tertiary-type B education) zajema 

programe, ki so bolj prakti�ni, strokovno in poklicno specifi�ni. 

ISCED 6 predstavlja drugo raven terciarnega izobraževanja, ki se kon�a z najzahtevnejšo 

visokošolsko kvalifikacijo (angl. advanced research programmes). Programi temeljijo na 

samostojnem izvirnem znanstvenoraziskovalnem delu in omogo�ajo pridobitev 

najzahtevnejše znanstvene kvalifikacije. 

2.1 Terciarno izobraževanje v Sloveniji 

V slovenskem prostoru se terciarno izobraževanje izvaja od za�etka devetnajstega stoletja. V 

nadaljevanju predstavljamo zgodovino terciarnega izobraževanja v Sloveniji. 

2.1.1 Zgodovina in razvoj terciarnega izobraževanja  

Že od srednjega veka univerze veljajo za eno izmed najstarejših organizacijskih oblik. Še 

danes ohranjajo prvotno strukturo in na�in delovanja: izbrana podro�ja pou�evanja, na�in 

pou�evanja, organizacijsko strukturo s fakultetami, šolami, katedrami, laboratoriji, 

raziskovalnimi centri in inštituti (Maassen, Neave in Jongbloed 1999, v Trunk Širca 2010, 9).  

V dvanajstem, trinajstem in štirinajstem stoletju so nastajale najstarejše evropske univerze. 

Prvo izmed glavnih univerzitetnih središ� je bilo v sosednji Italiji, natan�neje v Padovi, 

ustanovljeno leta 1222 (Benedeti� 2000, 261). V štirinajstem stoletju so ustanovili univerze: v 

Pragi leta 1348, Krakovu leta 1364, na Dunaju leta 1365 in v Heidelbergu leta 1386 (UL 

2007). V želji po znanju si je moral slovenski narod poiskati univerzitetne ustanove zunaj ožje 

domovine (Ciperle 2009, 11). 

Zaradi vse ve�jega razvoja in vrednotenja izobrazbe se je tudi na Slovenskem ob koncu 

petnajstega in na za�etku šestnajstega stoletja pove�evalo število izobraževalnih ustanov. Z 

ustanovitvijo protestantske deželne stanovske šole v Ljubljani je Ljubljana dobila prvo 
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ustanovo, ki je omogo�ala pridobitev izobrazbe, ki je bila v tistih �asih pogoj za vpis na 

univerzo (Ciperle 2009, 11). 

V Ljubljani so v letih od 1809 do 1813 delovale centralne šole. Centralne šole so združevale 

sedem študijskih smeri. Študenti so si s študijem na centralnih šolah lahko pridobili najvišje 

akademske nazive (Benedeti� 2000, 262). 

Avstrija je po odhodu Napoleona ukinila univerzitetni študij in vzpostavila višješolski študij 

na licejih. Zaradi vse mo�nejšega boja Slovencev za slovensko univerzo so se nasprotja z 

Avstrijo v drugi polovici devetnajstega stoletja zaostrila. Stopnjevala se je tudi zahteva po 

ustanovitvi slovenske univerze v Trstu. Tako se je za�el organiziran boj za slovensko 

univerzo, ki se je še stopnjeval po koncu prve svetovne vojne v novi državi Srbov, Hrvatov in 

Slovencev (Benedeti� 2000, 263–264). 

Univerza v Ljubljani 

Pravna podlaga za ustanovitev Univerze Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani 

je bila objava v Uradnem listu Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, št. 85, 23. avgusta 

1919 (UL 2012a). 

Univerza Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani kot najmanjša in najmlajša 

univerza ni razpolagala z dovolj potrebne opreme in dovolj prostori, soo�ala pa se je tudi z 

nizkimi finan�nimi sredstvi za svoje delovanje (UL 2012a). 

Po kon�ani drugi svetovni vojni je ljubljanska univerza za�ela delovati v polnem obsegu, kar 

je narekovalo tudi ve�jo potrebo po strokovnjakih. Ljubljanska univerza je bila leta 1994 

razdeljena na Univerzo s štirimi fakultetami (Prirodoslovno–matemati�no, Filozofsko, Pravno 

in Ekonomsko fakulteto), Tehniško visoko šolo s šestimi fakultetami in Medicinsko visoko 

šolo z dvema fakultetama. Agronomska in gozdarska fakulteta ter Teološka fakulteta sta imeli 

status samostojne fakultete (UL 2012a). 

S sprejemom prvega zveznega Splošnega zakona o univerzah leta 1954 so bile fakultete 

ljubljanske univerze ponovno združene. Na osnovi tega zakona je bil leta 1957 sprejet prvi 

slovenski zakon o Univerzi v Ljubljani, ki je uvedel pomembno spremembo. Univerza je 

postala skupnost, ki je združevala fakultete, visoke in višje šole ter akademije. Tako je 

Univerzo v Ljubljani od za�etka šestdesetih let združevalo devet fakultet: Filozofska 

fakulteta, Pravna fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 

Fakulteta za arhitekturo gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za 

strojništvo, Medicinska fakulteta in Biotehniška fakulteta. Leta 1970 se je Univerzi v 

Ljubljani pridružila še Fakulteta za sociologijo, politi�ne vede in novinarstvo (UL 2012a). Od 

leta 1979 do leta 1990 je Univerza v Ljubljani nosila naziv Univerza Edvarda Kardelja v 

Ljubljani. 



13 

Leta 1980 je bil sprejet Zakon o usmerjenem izobraževanju, v katerem je bila univerza 

pojmovana kot nadgradnja srednjega šolstva (UL 2012a). Univerzi je zakon odvzel 

avtonomijo in jo vklju�il v sestavni del enovite vzgoje in izobraževanja – nadaljevanje 

izobraževanja, ki sledi kon�anemu izobraževanju v osnovni in srednji šoli. S tem je bil 

popolnoma zanemarjen pomen znanstvenoraziskovalnega dela, zato so doma�e univerze 

mo�no zaostajale za sodobnimi evropskimi univerzami (Benedeti� 2000, 269). 

V novembru 1999 je državni zbor sprejel pomembna dopolnila k Zakonu o visokem šolstvu iz 

leta 1993. V slovenski univerzitetni prostor so se za�eli uvajati evropski normativi, ki 

pomenijo ve�jo avtonomijo univerze in ve�ji poudarek na znanstvenoraziskovalni dejavnosti 

(Benedeti� 2000, 270). 

Univerza v Mariboru 

Za�etki visokega šolstva na Štajerskem segajo v devetnajsto stoletje. V letu 1859 je Maribor 

dobil svojo prvo visokošolsko ustanovo, ko je škof Anton Martin Slomšek 14. oktobra 

razglasil ustanovitev slovenskega bogoslovnega u�iliš�a, ki je postalo pomembna kulturna in 

znanstvena ustanova (UM 2012). 

Zaradi vse ve�jih potreb po izobraženih kadrih so si na Štajerskem prizadevali za ustanovitev 

visokošolskih zavodov. Izobraženi kadri so sicer prihajali iz ljubljanskih visokošolskih 

zavodov, vendar je bilo njihovo število ob�utno premajhno. Trgovinska zbornica Ljubljana je 

zato pripravila predlog za ustanovitev Višje komercialne šole in 8. septembra 1950 je Maribor 

dobil svoj prvi višješolski zavod, katerega slovesna otvoritev je bila 23. oktobra 1950 (Bra�i� 

1983, 247–250). 

Predhodnik Univerze v Mariboru je tako leta 1961 ustanovljeno Združenje visokošolskih 

zavodov Maribor, ki je združevalo višje strokovne šole in je delovalo na podoben na�in kot 

deluje univerza do vklju�enih fakultet. 2. julija 1975 je bil sprejet Odlok o potrditvi 

samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru (Bra�i� 1983, 251–255), 18. 

septembra 1975 pa je visoko šolstvo obogatila slovesna razglasitev Univerze v Mariboru. 

Združevala je šest visokošolskih zavodov (UM 2012). Prvi rektor Univerze v Mariboru je 

postal dotedanji predsednik Združenja visokošolskih zavodov Maribor dr. Vladimir Bra�i�. 

Novoustanovljena Univerza v Mariboru je s svojo ponudbo dodiplomskih programov 

razbremenjevala in dopolnjevala Univerzo v Ljubljani (Bra�i� 1983, 254–255). Ustanovitev 

nove univerze pa je pospešila tudi razvoj višjih šol, ki so se kasneje preoblikovale v visoke 

šole in fakultete (UM 2012). 
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Univerza na Primorskem 

Tretja slovenska univerza, Univerza na Primorskem, je bila ustanovljena na pobudo 

Znanstveno-raziskovalnega središ�a RS in Visokošolskega središ�a v Kopru, ko so pismo 

podpore k ustanovitvi Univerze na Primorskem podpisali tudi predstavniki gospodarstva 

Primorske. Tako je bila Univerza na Primorskem ustanovljena 29. januarja 2003 z odlokom 

Državnega zbora RS. 17. marca 2003 je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodiš�a v 

Kopru in je združevala sedem �lanic. Za prvo rektorico Univerze na Primorskem je bila 

imenovana prof. dr. Lucija �ok (UP 2013a). 

Univerza v Novi Gorici 

Najmlajša slovenska univerza, Univerza v Novi Gorici, je bila ustanovljena leta 2006 (UNG 

2012). Predhodnica Univerze v Novi Gorici je bila 24. septembra 1995 ustanovljena Fakulteta 

za znanost o okolju. Ustanovljena je bila kot prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji 

in je imela status samostojnega visokošolskega zavoda (Politehnika Nova Gorica 2005, 7). 

Ustanovitelja Fakultete za znanost o okolju sta bila Mestna ob�ina Nova Gorica in Institut 

»Jožef Stefan«. 19. novembra 1998 se je Fakulteta za znanost v okolju preimenovala v 

Politehniko Nova Gorica. 17. marca 2006 pa je postala Univerza v Novi Gorici (UNG 2012). 

2.1.2 Terciarno izobraževanje danes 

Terciarno izobraževanje v Sloveniji združujeta visokošolsko in višje strokovno izobraževanje. 

V nadaljevanju predstavljamo ponudbo visokošolskega in višjega strokovnega izobraževanja 

v Sloveniji. 

Visokošolsko izobraževanje 

Ponudbo visokošolskega izobraževanja v slovenskem visokošolskem prostoru tvorijo 

univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole (2. �len ZViS). 

Visokošolski zavodi so lahko javni ali zasebni. Samostojni visokošolski zavodi se lahko 

ustanavljajo zunaj univerz kot fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole. 

V skladu z ZViS univerze stremijo k razvoju znanosti, strokovnosti in umetnosti kot 

posredovanju znanja z izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo fakultet. Visoke strokovne 

šole pa skrbijo tako za izobraževalno kot strokovno dejavnost. Visokošolski zavodi poleg 

pedagoške dejavnosti izvajajo tudi znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki se ve�inoma 

financira z javnimi sredstvi. Najve� sredstev se prelije na visokošolske zavode prek Javne 

agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

(MIZŠ) ter sredstev Evropske unije (ReNPVŠ11-20). 
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V Sloveniji imamo danes pet univerz, ki združujejo fakultete, umetniške akademije in visoke 

šole: 

− Univerzo v Ljubljani, 

− Univerzo v Mariboru, 

− Univerzo na Primorskem, 

− Univerzo v Novi Gorici, 

− EMUNI univerza. 

Najve�ja je Univerza v Ljubljani, ki združuje tri umetniške akademije in triindvajset fakultet 

(UL 2012b). V Univerzo v Mariboru je združenih sedemnajst fakultet (UM 2013). Univerza 

na Primorskem združuje šest fakultet (UP 2013b), najmlajša slovenska univerza, Univerza v 

Novi Gorici, pa združuje pet fakultet in dve visoki strokovni šoli (UNG 2013). 

Ustanoviteljica javnih visokošolskih zavodov Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, 

Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je RS (MIZŠ 

2013a). Pri ustanovitvi Univerze v Novi Gorici so združili tako javna sredstva kot zasebni 

kapital. Zasebne visokošolske zavode lahko ustanovijo fizi�ne in pravne osebe (Marjeti� in 

Dobnikar 2010, 59–79). 

Evro-sredozemska univerza – EMUNI univerza je mednarodna ustanova s sedežem v 

Portorožu, ki združuje dvesto šest �lanic, visokošolskih in izobraževalnih ustanov iz 

dvainštiridesetih držav ter deluje na podro�ju razvoja izobraževanja in raziskav. EMUNI 

univerza je bila ustanovljena 9. junija 2008 kot eden izmed prioritetnih projektov Evropske 

unije za Sredozemlje (Skupna deklaracija pariškega vrha za Sredozemlje). Njena glavna 

namena in cilja sta razvoj skupnih visokošolskih programov na podro�ju Evro-Sredozemlja 

ter spodbujanje mobilnosti študentov, raziskovalcev in akademskega osebja med 

visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami (University EMUNI 2012). 

Ponudbo javnih visokošolskih zavodov dopolnjujejo zasebni visokošolski zavodi, ki so za 

svoje delovanje pridobili koncesijo za izvajanje študijskih programov, in nekoncesionirani 

zasebni visokošolski zavodi. Prva koncesija za izvajanje visokošolskega študijskega programa 

je bila podeljena za študijsko leto 1995/1996 takratni Visoki šoli za hotelirstvo in turizem v 

Portorožu, ki danes deluje kot Fakulteta za turisti�ne študije Portorož – Turistica pod okriljem 

Univerze na Primorskem (Marjeti� in Dobnikar 2010, 59–79). Danes deluje v slovenskem 

prostorju šestintrideset zasebnih visokošolskih zavodov, od tega dve univerzi: Univerza v 

Novi Gorici in Evro-sredozemska univerza – EMUNI univerza (MIZŠ 2013b). 

V Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2013/2014 je bilo objavljenih 20.657 prostih mest za vpis na visokošolski študij na slovenskih 

univerzah ter javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih za redni in izredni 

študij. Iz razpisa je razvidno, da na univerzah prevladuje ponudba vpisnih mest na rednem 

študiju, medtem ko je na samostojnih visokošolskih zavodih ponudba vpisnih mest na rednem 
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in izrednem študiju skoraj enaka. Prav tako je opaziti veliko razliko med ponudbo vseh 

prostih vpisnih mest javnega in zasebnega visokega šolstva v prid prvemu (MIZKŠ 2013a). 

Višje strokovno izobraževanje in zakonske podlage 

Ponudbo terciarnega izobraževanja v Sloveniji dopolnjuje višje strokovno izobraževanje, ki je 

postalo nepogrešljivo in se vedno pogosteje izvaja v državah Evropske unije. Imenuje se 

krajše terciarno izobraževanje oziroma kratki terciarni program (angl. tertiary short cycle 

education). V Evropi je v krajše terciarno izobraževanje vpisanih 2,5 milijona študentov. 

Krajše terciarno izobraževanje je postalo pomemben del terciarnega izobraževanja in 

priporo�ilo Združenja EURASHE – The European Association of Institutions in Higher 

Education je, da naj bo krajše terciarno izobraževanje enakovredno upoštevano tudi v 

bolonjskem procesu v smislu vzpostavitve mostu med krajšim terciarnim izobraževanjem in 

visokošolskim študijem. Treba pa je tudi zagotoviti primerljiv sistem kreditnih to�k (KT) in 

prilogo k diplomi ter poskrbeti za sistem kakovosti študija (MIZŠ 2013c).  

S sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 1993 višješolski študij na visokošolskih zavodih 

ni bil ve� mogo�. Višješolski študij se je tako iz univerz in visokih šol preselil na višješolske 

zavode (MIZŠ 2013c). 

Evropsko primerljive dveletne študijske programe so v Sloveniji na osnovi kadrovskih potreb 

gospodarstva sprejeli leta 1996. Zakonsko podlago ustanavljanju višjih strokovnih šol je 

omogo�il sprejeti Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V 

oktobru 2005 je bil sprejet Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol, od oktobra 

2008 dalje pa je financiranje višjih strokovnih šol urejeno v skladu s Pravilnikom o 

normativih za financiranje višjih strokovnih šol (MIZŠ 2013c). 

Zakonska podlaga za delovanje višjih strokovnih šol je bil februarja 1996 sprejeti Zakon o 

poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI). Leta 2004 ga je nadomestil ZVSI, v katerem 

je bilo višje strokovno izobraževanje upoštevano v strukturi terciarnega izobraževanja (MIZŠ 

2013c). 

Pravilnik o normativih za financiranje višjih stroškovnih šol (Ur. l. RS, št. 95/2008) v skladu s 

1. �lenom ureja izvajanje višješolskih študijskih programov, razvojnih nalog, mednarodnega 

sodelovanja in drugih dejavnosti, ki so zakonsko dolo�ene za potrebe izvajanja višješolskega 

študija. Sredstva za izvajanje višješolskih študijskih programov (LSP) se dodeljujejo letno v 

skladu z 2. �lenom Pravilnika. Pri dolo�itvi letnih sredstev se upoštevata izhodiš�na letna cena 

stroškov na študenta ter število rednih študentov in diplomantov posameznega študijskega 

programa. Študijski programi so po stroškovni zahtevnosti razvrš�eni v štiri programske 

skupine, pri �emer je vsaki programski skupini dodeljen faktor (4. �len Pravilnika), ki prav 

tako vpliva na dodeljena sredstva. 
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ZVSI je omogo�il, da se slovenske višje šole združujejo v Skupnost višjih strokovnih šol RS 

(Skupnost VSŠ), ki je za�ela delovati leta 2006. V okviru Skupnosti VSŠ višje šole aktivno 

sodelujejo pri uresni�evanju medsebojnega sodelovanja, sodelovanja s strokovnimi sveti in 

komisijo za akreditacijo ter krepijo mednarodno sodelovanje z združenji iz tujine (MIZŠ 

2013c). Skupnost VSŠ deluje na projektih s podro�ja višjega strokovnega izobraževanja in 

sodeluje v raziskavah, ki so usmerjene predvsem aplikativno in strokovno (Skupnost VSŠ 

2011). 

Skupnost VSŠ združuje oseminštirideset (od skupno štiriinpetdeset ustanovljenih) 

višješolskih, devetindvajset javnih in devetnajst zasebnih zavodov. Višje strokovne šole 

izvajajo devetindvajset študijskih programov v kar triintridesetih krajih po vsej Sloveniji 

(Skupnost VSŠ 2011). Prav razpršenost višjih strokovnih šol daje ve�jo možnost študija 

študentom, ki živijo v krajih, ki so precej oddaljeni od univerzitetnih središ�, hkrati pa 

omogo�a veliko raznolikost poklicev. Študij na višjih strokovnih šolah je usmerjen v prakso, 

saj skoraj polovica višješolskega programa temelji na prakti�nem usposabljanju študenta v 

podjetju (MIZŠ 2013c).  

Število višješolskih zavodov je v zadnjih desetih letih zelo naraslo (MŠŠ 2012, 1). Za 

študijsko leto 2013/2014 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) 

razpisalo prosta mesta na javnih in zasebnih višješolskih zavodih, ki so v�lanjeni v Skupnost 

VSŠ, in sicer na šestindvajsetih javnih višjih strokovnih šolah, dveh zasebnih višjih 

strokovnih šolah s koncesijo ter dvajsetih zasebnih višjih strokovnih šolah brez koncesije 

(MIZKŠ 2013b). Redni študij na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah s koncesijo je za 

študente brezpla�en, na zasebnih višjih strokovnih šolah brez koncesije pa morajo tudi za 

redni študij študenti pla�evati s strani višješolskega zavoda predpisano šolnino. 

2.1.3 Zakonodaja, ki ureja terciarno izobraževanje  

Osredoto�ili se bomo na zakonodajo, ki ureja visokošolsko izobraževanje, saj smo predpise, 

ki urejajo višje strokovno izobraževanje, že predstavili v prejšnjem podpodpoglavju. 

Pomembne spremembe visokega šolstva so se za�ele v letu 1993, ko je bil sprejet krovni 

zakon – ZViS, ki je dal zakonsko podlago za ustanavljanje novih univerz in samostojnih 

visokošolskih zavodov, hkrati pa je predstavljal podlago za prenovitev študijskih programov 

(Trunk Širca 2010, 34). Na podlagi Zakona o visokem šolstvu so preoblikovali in sprejeli 

nove dodiplomske in podiplomske študijske programe. Na univerzah in visokih šolah so 

prenovili univerzitetni študijski program in za�eli izvajati triletni visokošolski strokovni 

študijski program, višješolski študij pa se je z univerz in visokih šol s študijskim letom 

1996/1997 preselil na višje šole. �eprav se višješolski študij ni ve� izvajal na univerzah in 

visokih šolah, še vedno ostaja pomemben del terciarnega izobraževanja. 
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Slovenija je Bolonjsko deklaracijo podpisala že leta 1999. Novembra 1999 je Državni zbor 

RS sprejel pomembna dopolnila k Zakonu o visokem šolstvu iz leta 1993. Tako so se za�eli v 

slovenski visokošolski prostor uvajati evropski normativi, ki pomenijo ve�jo avtonomijo 

univerze in ve�ji poudarek na znanstvenoraziskovalni dejavnosti (Benedeti� 2000, 270). 

Pomemben korak k prenovi slovenske visokošolske zakonodaje je leta 2004 sprejeti ZViS-D, 

ki je postavil trdne temelje za za�etek uvajanja bolonjske reforme v Sloveniji. ZViS – UPB1 v 

skladu z Bolonjsko deklaracijo razvrš�a študijske programe za pridobitev izobrazbe v tri 

stopnje (3. �len ZViS – UPB1). S sprejetim zakonom je Slovenija aktivno pristopila k 

oblikovanju evropskega visokošolskega prostora. 

Leta 2006 sprejeti ZViS je dokon�no uzakonil terciarno izobraževanje, ki je skladno z 

Bolonjsko deklaracijo (Eurydice 2011). Študijski programi so v skladu z Bolonjsko 

deklaracijo razdeljeni v tri stopnje. Prva stopnja je dodiplomska, drugi dve pa podiplomski 

(Eurydice 2011). Prvi� so v slovenskem visokošolskem prostoru razpisali bolonjske študijske 

programe prve, druge in tretje stopnje v študijskem letu 2005/2006, v študijskem letu 

2009/2010 pa so se študenti prvi� lahko vpisali izklju�no v prve letnike bolonjskih študijskih 

programov (Komljenovi� in Marjeti� 2010, 44). Zadnji rok, ko lahko študenti, vpisani na stare 

»nebolonjske« dodiplomske in podiplomske programe, zaklju�ijo študij, je postavljen na 

zadnji dan študijskega leta 2015/2016 – to je 30. 9. 2016. 

V slovenskem visokošolskem prostoru smo z uvedbo evropskega prenosnega kreditnega 

sistema (ECTS) poskrbeli tudi za mednarodno primerljivost študijskih programov (Trunk 

Širca 2010, 37). V 3. �lenu Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. 

l. RS, št. 124/2004) je KT opredeljena kot merska enota za vrednotenje študentovega dela, ki 

ga študent v povpre�ju opravi, in pomeni obremenitev študenta. 1 KT predstavlja 25–30 ur 

obremenitve študenta. Zakonsko je seštevek KT posameznega letnika omejen na 60 KT (5. 

�len Meril). 
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Slika 1: Terciarno izobraževanje v Sloveniji 

Vir: UP FM 2009. 

Na sliki 1 je predstavljena shema terciarnega izobraževanja v Sloveniji. Predstavljeni so tako 

bolonjski kot »nebolonjski« študijski programi in obseg KT, ki je potreben za njihovo 

dokon�anje. Novi bolonjski študijski programi omogo�ajo prehodnost znotraj prve stopnje. 

Študijski programi prve stopnje so ovrednoteni s 180–240 KT in trajajo 3–4 študijska leta. Za 

nadaljevanje študija na drugi stopnji imajo možnost vsi diplomanti prve stopnje 

univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija. Strokovni magistrski programi druge 

stopnje so ovrednoteni s 60–120 KT in trajajo 1–2 študijski leti. Tako diplomant na drugi 

stopnji doseže 300 KT in s tem izpolni pogoj za vpis na doktorski študij. Doktorat znanosti je 

ovrednoten s 180 KT in traja tri študijska leta. Na sliki je primerjalno podana tudi shema 

starih »nebolonjskih« študijskih programov. V shemo terciarnega izobraževanja je vklju�ena 

tudi možnost pridobivanja KT skozi vseživljenjsko u�enje z možnostjo kasnejšega vpisa na 

visokošolski študij na podlagi pridobljenih KT. Na sliki ni posebej predstavljen višješolski 

študij, ki pa je prav tako pomemben del terciarnega izobraževanja. 
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Skladno z uvedbo Bolonjske deklaracije v slovenski visokošolski prostor je Vlada RS v aprilu 

2006 sprejela Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 

usposabljanja (KLASIUS). Ravni od 0 do 5 razvrš�ajo primarno in sekundarno izobraževanje, 

ravni od 6 do 8 pa terciarno izobraževanje. Ravni izobrazbe in primerljivost med starimi 

»nebolonjskimi« in novimi bolonjskimi študijskimi programi podajamo v preglednici 1. 

Preglednica 1: Ravni izobrazbe 

Ravni izobrazbe po dosedanjih programih Raven 
Ravni izobrazbe po novih bolonjskih 

programih 

višješolski programi (do 1994) 
6/1  

višješolski strokovni programi 

specializacija po višješolskih programih 

6/2 

visokošolski strokovni (1. bolonjska 
stopnja) 

visokošolski strokovni programi 
univerzitetni programi (1. bolonjska 
stopnja) 

specializacija po visokošolskih strokovnih 
programih 7 magisteriji stroke (2. bolonjska stopnja) 

univerzitetni programi 

specializacija po univerzitetnih programih 
8/1  

magisteriji znanosti  

doktorati znanosti  8/2 doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja) 

Vir: MVZT 2006. 

Junija 2006 je bil sprejet nov Zakon o strokovnih in znanstvenih nazivih – ZSZN-1 (Ur. l. RS, 

št. 61/06), ki je dolo�il strokovne in znanstvene nazive novim študijskim programom. Na 

podlagi novododeljenih strokovnih in znanstvenih nazivov se lahko v skladu z nazivom lo�i 

diplomante, ki so diplomirali na »nebolonjskih« programih, od diplomantov, ki so diplomirali 

na prvi in drugi stopnji bolonjskega študija. 

30. decembra 2009 je Vlada RS sprejela Sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike 

Slovenije za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS. NAKVIS je v februarju 2010 po 

ukinitvi Sveta RS za visoko šolstvo prevzel njegove naloge. Najpomembnejši nalogi 

NAKVIS sta sodelovanje z mednarodnimi institucijami in organi v skrbi za zagotavljanje 

kakovosti visokega šolstva v skladu z evropskimi smernicami ter izvajanje akreditacijskih in 

evalvacijskih postopkov visokošolskih zavodov in študijskih programov (Sklep NAKVIS; 

NAKVIS 2013). NAKVIS vodi tudi register strokovnjakov, predvsem rednih in izrednih 

profesorjev z razli�nih podro�ij (NAKVIS 2013). 

V Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije – NPVŠ 2002 je bil na 

podro�ju razvoja terciarnega izobraževanja zastavljen glavni cilj, da se �im ve�jemu odstotku 

prebivalstva omogo�i pridobiti kakovostno dodiplomsko in podiplomsko izobrazbo (NPVŠ). 
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Septembra 2007 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva za 

obdobje 2007–2010 (ReNPVŠ). Dokon�na uvedba bolonjskega procesa z uvedbo 

tristopenjskih študijskih programov je bila postavljena kot njen glavni cilj. S tem bo 

vzpostavljeno inovativno okolje, s katerim bomo vstopili v družbo znanja (ReNPVŠ). 

Državni zbor je na seji dne 24. 5. 2011 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu visokega 

šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20). NPVŠ 2011–2020 je oblikovan za celotno podro�je 

terciarnega izobraževanja, ki ga poleg visokošolskega izobraževanja zajema tudi višje 

strokovno izobraževanje. Cilj je vzpostaviti kakovosten, raznolik in odziven visokošolski 

prostor, ki bo jedro razvojnih na�rtov slovenske države ter se bo odzival na potrebe in 

pri�akovanja družbe (ReNPVŠ11-20). 

2.2 Evropski visokošolski prostor in bolonjska reforma  

Bolonjski proces je bil v mnogih pogledih revolucionarno sodelovanje evropskega visokega 

šolstva. Ime nosi po Bolonjski deklaraciji, ki jo je na ministrski konferenci v Bolonji 19. 

junija 1999 podpisalo devetindvajset evropskih ministrov, pristojnih za visoko šolstvo. S 

podpisom Bolonjske deklaracije so za�rtali smeri razvoja evropskega visokega šolstva do leta 

2010. Kasneje se je skupno število držav podpisnic Bolonjske deklaracije pove�alo na 

sedeminštirideset (EHEA 2010). 

Bolonjski proces je prizadevanje evropskih držav, akademskih ustanov, mednarodnih 

organizacij za izobraževanje in študentskih organizacij za skupno sodelovanje pri uresni�itvi 

glavnega cilja, to je vzpostavitvi enotnega evropskega visokošolskega prostora (angl. 

European Higher Education Area – EHEA), ki bo evropskim študentom, diplomantom in 

zaposlenim v terciarnem izobraževanju omogo�al prosto mobilnost znotraj enotnega 

evropskega visokošolskega prostora. Ob tem bosta hkrati polno upoštevani in spoštovani 

razli�nost nacionalnih sistemov izobraževanja in univerzitetna avtonomija. �asovna meja, ko 

naj bi bil vzpostavljen skupni evropski visokošolski prostor, je bila postavljena v leto 2010 

(Zgaga 2004, 7, 16). Tako je evropski visokošolski prostor nastal ob desetletnici Bolonjske 

deklaracije, to je v marcu 2010. Cilj bolonjskega procesa je, da bi z razli�nimi ukrepi 

zagotovili primerljivejše, preglednejše, združljivejše in skladnejše sisteme terciarnega 

izobraževanja v Evropi ter vzpostavili medsebojno priznane kreditne sisteme in sisteme 

zagotavljanja kakovosti (MVZT 2010b). Od leta 1999 do leta 2010 so bili vsi napori 

podpisnic Bolonjske deklaracije usmerjeni v oblikovanje skupnega evropskega 

visokošolskega prostora, ki je zaživel z deklaracijo Budimpešta–Dunaj v marcu 2010 (EHEA 

2010). 

Glavni mejniki prenove evropskega terciarnega izobraževanja (MVZT 2010b):  

− Bolonja, 18. september 1988 – Magna Charta Universitatum – postavitev temeljnega 

na�ela poslanstva univerz – avtonomija univerz, 
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− Lizbona, 11. april 1997 – Lizbonska konvencija – konvencija o priznavanju visokošolskih 

kvalifikacij v evropski regiji s ciljem omogo�iti izobraževanje, nadaljevanje ali 

dokon�anje študija v drugih državah ter s tem priznavanje študija in diplom kot sredstva 

za omogo�anje akademske mobilnosti, 

− Pariz, 25. maj 1998 – Sorbonska deklaracija – deklaracija z najpomembnejšim 

ciljem harmonizacije evropskega visokošolskega sistema, 

− Bolonja, 19. junij 1999 – Bolonjska deklaracija – skupna deklaracije evropskih ministrov 

za izobraževanje. 

Glavni cilj Bolonjske deklaracije je vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora do leta 

2010 ob uresni�evanju zadanih ciljev in nalog, ki so jih dogovorile podpisnice Bolonjske 

deklaracije (Zgaga 2004, 9, 216–217): 

− sprejetje sistema prepoznavnih in primerljivih dodiplomskih stopenj, tudi z obrazcem 

Priloga k diplomi, z namenom pospešiti zaposlovanje diplomantov ter mednarodno 

konkuren�nost in privla�nost evropskega visokega šolstva; 

− vzpostavitev združljivosti in »uglašenost« velikega števila evropskih nacionalnih 

visokošolskih sistemov z uvedbo enotnega sistema, ki bo temeljil na KT kot ustreznem 

sredstvu za �im širšo mobilnost študentov. Sprejetje enotnega sistema z dvema glavnima 

stopnjama, dodiplomsko in podiplomsko, z mednarodno primerljivostjo in 

prepoznavnostjo; 

− pospeševanje mobilnosti z odpravljanjem ovir pri dostopu do študija za študente ter 

priznavanje vrednotenja obdobij pou�evanja, usposabljanja in raziskovanja za pedagoge in 

raziskovalce; 

− pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti z razvijanjem meril in 

metodologij za njeno vrednotenje; 

− pospeševanje potrebnih evropskih razsežnosti v visokem šolstvu, posebej pri 

kurikularnem razvoju in medinstitucionalnem sodelovanju.  

Lizbona, 24. marec 2000 – Lizbonska strategija 

Bolonjski proces je povezan z Lizbonsko strategijo. Z bolonjskim procesom se na podro�ju 

visokega šolstva uresni�uje poglavitni cilj Lizbonske strategije, da bi Evropa vzpostavila 

najkonkuren�nejše in najdinami�nejše gospodarstvo na svetu, ki bo temeljilo na znanju ter bo 

sposobno trajnostne rasti, ve� in boljših delovnih mest in ve� socialne povezanosti (MVZT 

2010b). 

Za države �lanice je Lizbonska strategija predstavljala usmeritev pri izvajanju gospodarskih in 

socialnih reform (Urad vlade RS za komuniciranje 2012). Na podro�ju terciarnega 

izobraževanja je to pomenilo prilagoditev sistemov izobraževanja zahtevam družbe znanja in 

potrebam zaposlovanja (MVZT 2010b). 
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Voditelji držav �lanic Evropske unije so si bili v Lizboni enotni, da izobraževanje in raziskave 

mo�no vplivajo na vlaganje v �loveški razvoj in razvijanje socialne države, kar je klju�nega 

pomena za gospodarstvo, ki sloni na znanju. Države �lanice morajo torej stremeti k pove�anju 

vlaganj v �loveške vire in dati poudarek vseživljenjskemu u�enju, saj kontinuiran razvoj 

spretnosti pove�a zaposljivost (Urad vlade RS za komuniciranje 2012). 

Praga, 19. maj 2001 – Praški komunike 

V Pragi so ocenili napredek pri uresni�evanju ciljev bolonjskega procesa, predstavili nadaljnje 

smernice in naloge za uresni�evanje zastavljenih ciljev bolonjskega procesa ter sprejeli 

njihovo razširitev (MVZT 2010c). 

Berlin, 19. september 2003 – Berlinski komunike 

V Berlinu je bil dan pomemben poudarek uresni�itvi skupnega evropskega visokošolskega 

prostora ter povezovanju visokošolskih in raziskovalnih sistemov (MVZT 2010d). 

Bergen, 19. in 20. maj 2005 – Bergenski komunike  

Bergenski komunike je bil osredoto�en zlasti na tretjo stopnjo, doktorski študijski program, 

ter na nadaljnje prizadevanje za zagotavljanje boljše kakovosti, dostopnosti in vse ve�jo 

prepoznavnost evropskega visokega šolstva (MVZT 2010b; EHEA 2010). 

London, 18. maj 2007 – Londonski komunike  

V Londonu sta bili zastavljeni prednostni nalogi za nadaljnje delo: vzpostavitev registra 

evropskih agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu in sprejem strategije za 

evropski visokošolski prostor v globalnem okolju. Poudarek je bil tudi na spodbujanju 

doktorskega študija in raziskovalnega dela, mobilnosti študentov in akademskega kadra, 

socialne razsežnosti ter zaposljivosti evropskih diplomantov (MVZT 2010b; MVZT 2010e). 

Leuven, 28. in 29. april 2009 – Leuven/Louvain-la-Neuve komunike  

V njem so dolo�eno glavne prioritete za naslednje desetletje s poudarkom na socialni 

razsežnosti, vseživljenjskem u�enju, na študenta osredoto�enem u�enju in pedagoškem 

poslanstvu visokega šolstva, zaposljivosti diplomantov, mednarodni odprtosti ter mobilnosti 

študentov in pedagoškega osebja ter raziskav in inovacij. Poseben pomen so posvetili tudi 

financiranju visokega šolstva (MVZT 2010a). 

Budimpešta–Dunaj, 11. in 12. marec 2010 – Budimpeško-dunajska deklaracija o Evropskem 

visokošolskem prostoru  

Jubilejna ministrska konferenca, ki je spremljala že uresni�ene naloge, je potekala leto 

kasneje v Budimpešti in na Dunaju, kjer so praznovali desetletnico bolonjskega procesa. Ob 
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tej priložnosti so razglasili uradni za�etek evropskega visokošolskega prostora, kar je 

pomenilo uresni�itev glavnega cilja Bolonjske deklaracije. Tako sta bolonjski proces in 

evropski visokošolski prostor vstopila v novo, operativno fazo bolonjskega procesa, to je 

izvajanje bolonjskega procesa po vsej Evropi. Glavno sporo�ilo ministrske konference v 

Bukarešti, ki je potekala 26. in 27. aprila 2012, je, da lahko prav reforma visokega šolstva 

pomaga popeljati Evropo nazaj na pravo pot ustvarjanja trajnostne rasti in novih delovnih 

mest (EHEA 2010). 

Ministri so si bili edini, da se je treba v �asu gospodarske krize osredoto�iti na tri glavne cilje: 

zagotoviti kakovostno visoko šolstvo ve�jemu številu študentov, omogo�iti, da študentje 

pridobijo tista znanja in spretnosti, s katerimi se pove�a njihova zaposljivost, ter pove�ati 

mobilnost študentov (EHEA 2010). 

Sedeminštirideset držav podpisnic Bolonjske deklaracije je sprejelo novo evropsko strategijo 

za pove�anje mobilnosti s posebnim ciljem, da bo vsaj 20 % študentov, ki bodo diplomirali v 

Evropi do leta 2020, moralo v �asu trajanja študija del študijskih obveznosti opraviti v tujini 

(EHEA 2010). 

Ministri držav podpisnic Bolonjske deklaracije so si obljubili, da se bodo ponovno sre�ali na 

ministrskih konferencah, ki bodo potekale v letih 2015, 2018 in 2020 (MVZT 2010e). 

2.3 Financiranje terciarnega izobraževanja 

Financiranje terciarnega izobraževanja je v posameznih državah Evropske unije urejeno v 

skladu z nacionalno zakonodajo. V nadaljevanju prestavljamo financiranje terciarnega 

izobraževanja v Sloveniji in državah Evropske unije. 

2.3.1 Financiranje terciarnega izobraževanja v Sloveniji 

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu so viri financiranja visokošolskih zavodov sredstva 

prora�una RS, šolnine, pla�ila za opravljene storitve in drugi viri. 

73. �len ZViS – UPB7 ureja financiranje javnih visokošolskih zavodov (univerz in 

samostojnih visokošolskih zavodov), ki jih je ustanovila RS, 73.a �len pa ureja financiranje 

koncesioniranih zasebnih visokošolskih zavodov. 

Javnim visokošolskim zavodom se zagotavljajo sredstva iz javnega prora�una za študijsko 

dejavnost na prvi in drugi stopnji (redni dodiplomski študij, enovit magistrski študij in redni 

študij študijskih programov druge stopnje). Ob tem se upošteva število vpisanih študentov in 

diplomantov na rednem študiju (prva in druga stopnja). Število vpisnih mest na posameznih 

študijskih programih za redni študij, ki so financirani iz prora�una, vsako leto dolo�i Vlada 

RS s soglasjem k razpisu za vpis. Študenti, ki študirajo na drugi stopnji in so že prej pridobili 



25 

izobrazbo, ki ustreza drugi stopnji, nimajo pravice do financiranja študija iz javnih sredstev 

(MIZŠ 2013d; Uredba 2011). 

Iz državnega prora�una so lahko sofinancirani tudi študijski programi tretje stopnje, in sicer 

na podlagi razli�nih shem, ki študentom omogo�ajo dostop do sredstev za sofinanciranje 

študija tretje stopnje (MIZŠ 2013d): 

− javni razpis, ki je delno financiran s strani Evropskega socialnega sklada Evropske unije 

in MIZŠ – Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje 

sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov. Razpis je 

namenjen doktorskim študentom, ki so vpisani na doktorski študijski program tretje 

stopnje; 

− program mladih raziskovalcev pri ARRS. Razpis za kandidate za mlade raziskovalce je 

oblikovan na podlagi sprejetih mentorjev mladim raziskovalcem (Javni razpis za izbor 

mentorjev novim mladim raziskovalcem). Razpis za kandidate za mlade raziskovalce 

vsako leto objavijo visokošolski zavodi v mesecu maju. Usposabljanje mladih 

raziskovalcev se za�ne predvidoma ob za�etku študijskega leta. Mladi raziskovalci so 

zaposleni na visokošolskih zavodih za �as trajanja usposabljanja, to je tri leta in pol, ter v 

tem �asu financirani s strani ARRS; 

− od leta 2007 do leta 2010 je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije 

(TIA) razpisovala javne razpise za mlade raziskovalce, ki so bili zaposleni v 

gospodarstvu, pred letom 2007 pa je Javni razpis za mlade raziskovalce iz gospodarstva 

razpisovalo Ministrstvo za znanost in tehnologijo (MVZT). Razpis za mlade raziskovalce 

iz gospodarstva je v letu 2012 in 2013 razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (MGRT) v okviru razpisa »KROP – Javni razpis za krepitev razvojnih 

oddelkov v podjetjih« v okviru Operativnega programa razvoja �loveških virov za 

obdobje 2007–2013; to�ka A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so 

vpisani na podiplomski študij. 

Šolnine in drugi prispevki tako za izredni kot redni študij so prihodek visokošolskega zavoda. 

Sistem financiranja visokošolskega izobraževanja v Sloveniji temelji na javnem financiranju 

visokošolskih in drugih zavodov (MIZŠ 2013d). Prva Uredba o javnem financiranju 

visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2008 je bila objavljena v Uradnem listu 

RS, št. 134/2003, dne 30. 12. 2003. Februarja 2011 je s sprejetjem Uredbe o javnem 

financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, 4. 2. 2011) 

prenehala veljati Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 

do leta 2010. Avgusta 2012 (Ur. l. RS, št. 64/12) in februarja 2013 (Ur. l. RS, št. 12/13) sta 

bili sprejeti še Uredbi o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in 

drugih zavodov. 
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Z novo Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov se ureja 

javno financiranje vseh štirih slovenskih univerz in visokošolskih zavodov, ki jih je ustanovila 

RS na podro�ju študijskih in obštudijskih dejavnosti. Uredba ureja tudi financiranje 

koncesioniranih visokošolskih zavodov ter financiranje univerzitetnih knjižnic, Centralne 

tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in Evro-sredozemske univerze.  

Uredba je za razliko od predhodno izrazito koli�inskega sistema financiranja glede na število 

vpisanih študentov naredila korak k spodbujanju kakovosti z namenom sistemske in 

transparentne ureditve financiranja visokega šolstva v Sloveniji. V njej so navedene tudi 

natan�ne razmejitve med financiranjem javnih visokošolskih zavodov in visokošolskih 

zavodov s koncesijo (Gjerkeš 2011). 

Nova Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov krepi 

avtonomijo univerz in drugih samostojnih visokošolskih zavodov ter s tem daje podlago za 

uresni�itev dolgoro�ne stabilnosti financiranja visokega šolstva (Gjerkeš 2011). 

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov dolo�a financiranje 

študijske dejavnosti za prvo in drugo stopnjo rednega študija. Sredstva se dolo�ijo kot skupna 

sredstva (integralno financiranje) za visokošolski zavod v okviru temeljnega stebra 

financiranja (Uredba 2011, 2. �len). 

Letna prora�unska sredstva za študijsko dejavnost sestavljajo letna sredstva za temeljni steber 

financiranja (TSF) in letna sredstva za razvojni steber financiranja (RSF) (Uredba 2011, 5. 

�len). Letna prora�unska sredstva za študijsko dejavnost v teko�em letu so enaka vsoti 

sredstev, ki združuje temeljni in razvojni steber financiranja.  

Temeljni steber financiranja visokošolskih zavodov – TSF je sestavljen iz fiksnega in 

variabilnega dela. Fiksni del TSF predstavljajo sredstva TSF preteklega leta, pove�ana za 

realno rast BDP preteklega leta. Pri dolo�anju variabilnega dela TSF so upoštevani 

u�inkovitost študija, prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik in mednarodno 

sodelovanje. �e javni visokošolski zavodi ustanavljajo nove �lanice, si morajo sredstva za 

ustanovitev in delovanje novih �lanic zagotoviti v okviru svojih razpoložljivih sredstev 

(Uredba 2011, 5.–13. �len). 

Razvojni steber financiranja – RSF predstavlja letna sredstva za razvojni steber financiranja, 

ki se zagotavljajo glede na prora�unske možnosti. RSF financira projekte, ki temeljijo na 

raznovrstnosti, internacionalizaciji, kakovosti in socialni razsežnosti visokošolskih zavodov 

ter s tem tudi slovenskega visokošolskega prostora. Sredstva so namenjena tako javnim 

visokošolskim zavodom kot koncesioniranim zasebnim visokošolskim zavodom. Sredstva 

RSF se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa (Uredba 2011, 17.–18. �len). 
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Sredstva za investicije so sredstva, ki so namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo 

oziroma najemanje ter vklju�ujejo tudi stroške upravljanja stvarnega premoženja – 

nepremi�nin in premi�nin. Investicijska sredstva se dolo�ijo na podlagi letnega na�rta 

ravnanja s premoženjem visokošolskega zavoda in sprejetim prora�unom (Uredba 2011, 35.–

36. �len). 

Sredstva za univerzitetne knjižnice in Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani se 

dolo�ijo s pogodbo na podlagi letnega programa dela (Uredba 2011, 42. �len). Sredstva, 

namenjena za delovanje Evro-sredozemske univerze, so dolo�ena s pogodbo, upoštevajo� 

veljavni letni program dela, in v skladu s sredstvi, vodenimi na posebni prora�unski postavki 

(Uredba 2011, 49. �len). 

Javno financiranje višješolskega študija je urejeno s Pravilnikom o normativih za financiranje 

višjih strokovnih šol. Sredstva za izvajanje višješolskih študijskih programov se dodeljujejo 

letno v skladu z 2. �lenom Pravilnika. 

Poleg financiranja iz javnih virov se terciarno izobraževanje financira tudi iz zasebnih in 

mednarodnih virov (Jablanovi� idr. 2012, 116). 

Iz zasebnih virov se financirajo izdatki, ki so namenjeni neposredno izobraževalnim 

ustanovam terciarnega izobraževanja. To so šolnine, prehrana in nastanitev v študentskih 

domovih (Jablanovi� idr. 2012, 116). 

Mednarodni viri za terciarno izobraževanje predstavljajo sredstva iz tujine, ki so namenjena 

za znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki se odvija znotraj terciarnega izobraževanja 

(Jablanovi� idr. 2012, 116). 

2.3.2 Financiranje terciarnega izobraževanja v državah Evropske unije 

Evropsko visoko šolstvo urejajo nacionalne zakonodaje, zato se v državah Evropske unije 

mehanizmi financiranja lahko razlikujejo med posameznimi državami. Kot pomembnejše 

dejavnike Trunk Širca (2010, 87) navaja nacionalna pravila financiranja (zlasti za sredstva, 

namenjena ustanovam terciarnega izobraževanja), sisteme evalvacije in kadrovsko politiko. 

Trunk Širca (2010, 88) poudarja pomembnost glavnih izzivov financiranja terciarnega 

izobraževanja, ki jih je opredelila OECD v publikaciji Tertiary Education for the Knowledge 

Society 2008. Ti izzivi so zagotavljanje dolgoro�ne finan�ne stabilnosti terciarnega 

izobraževanja, oblikovanje finan�ne strategije v skladu s ciljem sistema terciarnega 

izobraževanja in u�inkovita poraba javnih sredstev, namenjenih za terciarno izobraževanje. 
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V Evropi terciarno izobraževanje ve�inoma temelji na izvajanju javne službe, medtem ko je 

terciarno izobraževanje v ZDA zasebna zadeva in se ureja v skladu s tržnimi zakonitostmi 

(Aguilera-Barchet 2012, 7–8). 

�e primerjamo financiranje terciarnega izobraževanja v ZDA in Evropi, je razlika o�itna. 

Družine v ZDA namenijo veliko ve� sredstev za financiranje terciarnega izobraževanja kot 

evropske družine. V Evropi terciarno izobraževanje v glavnem pojmujemo kot opravljanje 

javne službe, kar pomeni, da so evropski davkopla�evalci glavni vir financiranja terciarnega 

izobraževanja in izobraževanja nasploh (Aguilera-Barchet 2012, 19). 

Aguilera-Barchet (2012, 9) navaja, da se v Evropi vse od za�etka bolonjskega procesa sistem 

terciarnega izobraževanja po�asi pomika v smeri ameriškega sistema terciarnega 

izobraževanja. Dejstvo, da mora biti terciarno izobraževanje izklju�no del javne službe, ni ve� 

glavna prioriteta v vseh državah Evropske unije. Javna sredstva, ki so namenjena za 

financiranje terciarnega izobraževanja, se zmanjšujejo na ra�un zasebnega financiranja in 

uvedbe raziskovalnih programov, ki jih sofinancira Evropska unija. Prav tako pa se javna 

sredstva, namenjena za izobraževanje nasploh, zmanjšujejo zaradi var�evalnih ukrepov. U�ni 

na�rti postajajo krajši, bolj specifi�ni in bolj prakti�no usmerjeni. 

V ZDA morajo študenti za študij v svojih mati�nih državah, ob upoštevanju, da prebivajo v 

kampusu, za letnik študija na javnih univerzah odšteti v povpre�ju okoli 14.000 USD, na 

zasebnih univerzah pa v povpre�ju okoli 40.000 USD. V ve�ini evropskih držav so šolnine za 

terciarno izobraževanje, ki so relativno nizke, dolo�ene z zakonom. V Španiji na primer 

študent pla�a v povpre�ju 1.000 EUR šolnine za dodiplomski študij, dejanski stroški 

izobraževalne ustanove na študenta pa so desetkrat ve�ji – okoli 10.000 EUR. Tako država 

financira 90 % stroškov za vsakega vpisanega študenta v terciarno izobraževanje. V Nem�iji 

in Franciji je odstotek državnega financiranja terciarnega izobraževanja še višji (Aguilera-

Barchet 2012, 19–20). V prilogi 14 so kot rezultati kon�nega poro�ila projekta Financing the 

Students' Future (FINST), ki ga je izvedla European Students’, podani podatki o prispevkih za 

študij – šolninah, ki jih morajo študenti pla�ati za terciarno izobraževanje v posameznih 

evropskih državah (Payne idr. 2013, 12–14). 

Glavni in najpomembnejši vir financiranja visokošolskih ustanov v vseh državah �lanicah 

Evropske unije predstavljajo javna sredstva. Podatki kažejo, da se je v letu 2008 ve� kot 70 % 

visokošolskih ustanov financiralo iz javne blagajne, delež financiranja terciarnega 

izobraževanja pa je v povpre�ju 85-odstoten (EACEA P9 Eurydice 2011, 11, 35). 

Metode javnega financiranja visokošolskih ustanov lahko temeljijo na številu vpisanih 

študentov – vhodne koli�ine. Kot najpogostejšo metodo financiranja jo uporabljajo v desetih 

izobraževalnih sistemih v Evropi. Lahko pa se poleg števila študentov upošteva tudi število 

študentov, ki so v dolo�enem študijskem letu opravljali izpite. Lahko pa metoda izhaja tudi iz 
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izhodnih koli�in, kot je število diplomantov na visokošolskih ustanovah (EACEA P9 

Eurydice 2011, 38). 

2.4 Vklju�enost v terciarno izobraževanje 

V državah starega sveta je bilo množi�no izobraževanje prisotno že v letu 1870. Razcvet 

množi�nega izobraževanja se je v svetu pojavljal dokaj enakomerno vse do druge svetovne 

vojne, ko se je vklju�enost v izobraževanje precej pove�ala in nadaljevala z množi�nim 

razcvetom v letu 1950 (Meyer, Ramirez in Nuhoglu Soysal 1992, 128). 

Med letoma 1950 in 1970 se je dogajala izredno hitra širitev vklju�enosti v formalne oblike 

izobraževanja po vsem svetu. Vzrok za hitro širitev lahko pripišemo množi�nosti povojnega 

širjenja nacionalnih izobraževalnih sistemov in zna�ilnostim sodobnih izobraževalnih 

sistemov, ki so vplivali na vedno ve�jo vklju�enost v vse oblike formalnega izobraževanja 

(Meyer idr. 1977, 242).  

Teorije množi�ne širitve izobraževanja zagovarjajo predpostavko, da gospodarski razvoj 

pove�uje širitev izobraževanja tako na ravni posameznika kot celotne družbe. Prav tako 

govorijo v prid industrializiranosti, ki pove�uje vklju�enost v izobraževanje, kajti v 

industrializiranih državah so trgi dela bolje organizirani, izobraževanje pa je postalo naložba v 

�loveški kapital ter merilo statusa in veljave (Meyer idr. 1977, 242). 

Ekonomske teorije izobraževanja navajajo, da se v industrijsko razvitejših gospodarstvih 

zahtevata višji nivo znanja in bolj usposobljena delovna sila, kar je mogo�e dose�i samo s 

kontinuiranim izobraževanjem, hkrati pa je treba zagotoviti ve� sredstev za izobraževanje kot 

naložbo v �loveški kapital (Meyer idr. 1977, 243). 

Preglednica 2: Vklju�enost v terciarno izobraževanje v letih 1950, 1960 in 1970 
v odstotkih 

Udeleženci terciarnega izobraževanja v ustrezni 
starostni skupini 

Leto 1950 Leto 1960 Leto 1970 

Vse države* 1,4 2,8 5,3 

Bogatejše države** 2,6 5,2 9,2 

Revnejše države 0,6 1,2 2,6 

* Vklju�ene so tiste države, za katere UNESCO objavlja statisti�ne standardizirane podatke o številu 
vpisanih v formalne oblike izobraževanja. 

** Bogatejše države so definirane kot tiste, ki so imele leta 1950 BNP na prebivalca 172 USD (osnova 
v USD iz leta 1964). 

Vir: Meyer idr. 1977, 244. 

V preglednici 2 je prikazana velika sprememba odstotka udeležencev terciarnega 

izobraževanja. Vklju�enost v terciarno izobraževanje je naraš�ala in se tako v bogatejših kot 
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revnejših državah pove�ala za štirikrat, �eprav celotna vklju�enost v terciarno izobraževanje 

še ni dosegla 10 % populacije, ki ustreza teoreti�ni starostni skupini za vklju�enost v terciarno 

izobraževanje. 

Po podatkih UNESCA je do leta 2000 število študentov, vklju�enih v terciarno izobraževanje, 

poraslo na sto milijonov, kar predstavlja dvestokratno zvišanje števila vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje in predstavlja okoli 20 % ustrezne starostne skupine celotnega 

svetovnega prebivalstva (Schofer in Meyer 2005, 898). 

Slika 2 prikazuje svetovne podatke o številu študentov, vklju�enih v terciarno izobraževanje. 

Od leta 1940 smo pri�a rasti vklju�enosti v terciarno izobraževanje, ki je enakomerno raslo do 

leta 1960. Med letoma 1960 in 1970 smo beležili veliko rast, od leta 1970 do leta 1990 je bila 

rast manjša. Od leta 1990 do leta 2000 pa smo beležili strmo rast, najve�ji razcvet terciarnega 

izobraževanja v svetu. 
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Slika 2: Razcvet svetovnega terciarnega izobraževanja 

Vir: Schofer in Meyer 2005, 899. 

Schofer in Meyer (2005, 916–917) sta ugotovila, da se je terciarno izobraževanje hitreje 

razvijalo in širilo v državah z bolj razširjenimi srednješolskimi sistemi. Množi�na širitev 

terciarnega izobraževanja je bila najo�itnejša in je najhitreje napredovala v Evropi zaradi 

Bolonjske deklaracije, ki ustvarja enotni evropski visokošolski prostor ter spodbuja 

povezanost, prost pretok študentov, standardiziranost in enotnost sistemov terciarnega 

izobraževanja. Podobna opredelitev terciarnega izobraževanja se pojavlja povsod po svetu v 
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smislu prostih tokov študentov, študijske in raziskovalne dejavnosti ter ustreznega 

akademskega osebja. 

Število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje je v obdobju od leta 1995 do leta 2000 

sunkovito naraslo. Najbolj je vidno naraš�anje v letu 2000 zaradi vpliva Lizbonske strategije 

in bolonjskega procesa na nacionalne politike izobraževanja (Souto Otero in McCoshan 2005, 

vi). 

Na sliki 3 je prikazano pove�anje števila vpisanih študentov v terciarno izobraževanje v letih 

med 2000 in 2010 za države Evropske unije, za katere imamo na voljo potrebne podatke, in 

Švico. Iz slike je razvidno, da se je v vseh državah Evropske unije in Švici pove�alo število 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Samo v Španiji in na Portugalskem smo bili 

pri�a zmanjšanju vpisa. Najve�je pove�anje vklju�enosti v terciarno izobraževanje smo 

zabeležili v Romuniji, v Litvi in na Cipru. 
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Slika 3: Število študentov, vpisanih v terciarno izobraževanje, na 100.000 prebivalcev  
v letih 2000 in 2010 

Vir: World DataBank 2013a. 

Danes je v ve�ini držav OECD vklju�enih v terciarno izobraževanje ve� kot polovica mladih. 

Terciarno izobraževanje je raznoliko in se vedno bolj odziva na potrebe trga. Prav tako pa se 

izboljšujeta geografski in socialni dostop do terciarnega izobraževanja (OECD 2012, 325–

326). 
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3 DEJAVNIKI, KI SO POVEZANI Z VPISOM V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE  

Dejavnike, ki so povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje, lahko 

razdelimo na: 

− ekonomske, 

− socialne, 

− demografske,  

− politi�ne. 

Souto Otero in McCoshan (2005, iii) v povezavi z vklju�enostjo v terciarno izobraževanje 

navajata: 

− uspešnost dokon�anja srednješolskega izobraževanja,  

− demografske spremembe,  

− stopnjo družbene neenakosti,  

− individualne ekonomske koristi,  

− stopnjo javnih naložb v terciarno izobraževanje, 

− stopnjo socialnega varstva,  

− raven finan�ne pomo�i študentom,  

− individualne koristi dojemanja posameznika za vstop v terciarni študij. 

�epar (2010, 68–71) razvrš�a dejavnike v povezavi s povpraševanjem po visokošolskem 

izobraževanju v štiri skupine: 

− dejavniki, ki so povezani z ekonomskimi, socialnimi, kulturnimi in drugimi zna�ilnostmi 

družine oziroma gospodinjstva ter posameznikovega ožjega življenjskega okolja (dohodek 

družine, premoženjsko stanje družine, izobrazba staršev, število otrok v družini, verska 

pripadnost, etni�na pripadnost, geografska lokacija prebivališ�a družine), 

− dejavniki, ki so vezani na širše bivalno okolje posameznika oziroma zna�ilnost 

gospodarstva celotne države (splošen življenjski standard, razvitost države), 

− dejavniki, ki merijo stroške (šolnina, življenjski stroški, stroški za nakup študijskih 

pripomo�kov, literature, oportunitetni stroški izobraževanja) in koristi (državna politika 

pomo�i študentom, kot so štipendije, subvencije, bonitete, velikost za�etne pla�e 

diplomanta, velikost pri�akovane dodatne višje pla�e iz naslova dokon�anega terciarnega 

izobraževanja in boljša zaposljivost diplomanta terciarnega izobraževanja) udeleženca 

visokošolskega izobraževanja v �asu trajanja študija in po uspešno zaklju�enem študiju, 

− dejavniki, povezani z zna�ilnostmi ponudbe terciarnega izobraževanja (število ustanov 

terciarnega izobraževanja, geografska lokacija in razdelitev, ponudba programov, 

omejitve vpisa). 

Pavlin in Svetlik (2007, 689) sta raziskovala naslednje dejavnike, ki vplivajo na odlo�itev za 

vklju�enost v izobraževanje: 
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− pozitivne izkušnje z izobraževalnim sistemom in mediji (dobre ocene, ugled posameznih 

u�iteljev in šole ter poro�anje medijev), 

− osebni interes (prosto�asne aktivnosti in osebno zadovoljstvo), 

− materialni dejavniki (dober zaslužek, dobre možnosti zaposlovanja, bližina izobraževalne 

ustanove) in prijatelji, ki predstavljajo obliko socialnega omrežja, 

− negativne izkušnje z izobraževalnim sistemom (slabe ocene, napa�na odlo�itev ob prvem 

vpisu), 

− vpliv staršev. 

Stafford, Lundstedt in Lynn (1984) navajajo tri pomembne skupine dejavnikov, ki so povezni 

z vklju�enostjo na podro�ju terciarnega izobraževanja: demografske, ekonomske in socialne 

dejavnike. 

Demografski dejavniki lahko predvidevajo potencialne možnosti za vklju�enost v terciarno 

izobraževanje, ne morejo pa napovedati dejanske udeležbe v njem. Tako je treba pri napovedi 

vklju�enosti v terciarno izobraževanje poleg demografskih dejavnikov upoštevati tudi druge 

dejavnike, ki so pomembni pri projekciji (npr. gospodarske razmere, zvezna potika, inflacija, 

socialni mehanizmi države) (Stafford, Lundstedt in Lynn 1984, 591–592). 

Ekonomski dejavniki so pomembno povezani z vklju�enostjo v terciarno izobraževanje zaradi 

njihovega vpliva na klju�ne odlo�itve posameznikov za vpis in na odlo�itev družbe o podpori 

terciarnemu izobraževanju, kar vpliva na vklju�enost v terciarno izobraževanje. Vpis v 

terciarno izobraževanje je na koncu odlo�itev posameznika, ki se za vpis odlo�i, upoštevaje 

stroške in pri�akovane koristi uspešno dokon�anega terciarnega študija (Stafford, Lundstedt in 

Lynn 1984, 594). 

Na podlagi socialnih dejavnikov se oblikuje stališ�e oziroma izbira posameznika za 

vklju�enost v terciarno izobraževanje. Socialne dejavnike lahko razdelimo na: duševne in 

telesne sposobnosti, motivacijo, odnos do izobraževanja in izpopolnjevanja ter poklicno 

usmerjenost. Med najpomembnejše dejavnike uvrš�amo socialno-ekonomski status, 

inteligenco in izobrazbo staršev (Stafford, Lundstedt in Lynn 1984, 593–594). 

Tako odlo�itev posameznika za vklju�itev v terciarno izobraževanje združuje vsaj dva 

najpomembnejša dejavnika: ekonomski (vedno so prisotni potencialni stroški in koristi iz 

naslova vklju�enosti v terciarno izobraževanje) in socialnopsihološki dejavnik, ki vpliva na 

njegovo odlo�itev, kar je prikazano na sliki 4. 

Pri stroških in koristih posameznika v zvezi z odlo�itvijo za vpis v terciarno izobraževanje je 

treba upoštevati tako finan�ne kot nefinan�ne koristi in stroške. Kadar so koristi posameznika 

ve�je od stroškov, se pri�akuje višja udeležba v terciarnem izobraževanju (Stafford, Lundstedt 

in Lynn 1984, 596). 
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Slika 4: Povezanost dejavnikov, ki vplivajo na število vpisanih študentov v terciarno 
izobraževanje 

Vir: Stafford, Lundstedt in Lynn 1984, 596. 

Družbene naložbe prek javnih izdatkov za terciarno izobraževanje kažejo na odnos države do 

terciarnega izobraževanja prek neposredne podpore terciarnemu izobraževanju. Kažejo se v 

odstotku od državnih prihodkov, namenjenem za podporo terciarnemu izobraževanju, kar bi 

moralo odražati povezanost s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Ve�ji kot 

je delež prihodkov države, namenjen za terciarno izobraževanje, ve�je je število vpisanih 

študentov v tovrstno izobraževanje (Stafford, Lundstedt in Lynn 1984, 596–597). 

Širše družbeno okolje združuje naslednje socialne in izobraževalne dejavnike oziroma 

spremenljivke (Stafford, Lundstedt in Lynn 1984, 597): 

− odstotek populacije, ki je zaposlen v predelovalni industriji, 

− odstotek populacije dijakov, vpisanih v srednješolske programe, katerih maturanti 

izpolnjujejo pogoje za vpis v terciarno izobraževanje, 

− psihološki oziroma izobraževalni dejavnik je relativni nivo izobraženosti prebivalstva. 

Ob upoštevanju ožjega socialnega in psihološkega okolja posameznika Stafford, Lundstedt in 

Lynn (1984, 598) ugotavljajo, da na posameznikovo odlo�itev za vklju�enost v terciarno 

izobraževanje vpliva ve� socialnih in psiholoških dejavnikov: stopnja motivacije, vplivi 

vrstnikov, vplivi tretjih oseb, vrednote in norme staršev, narava družinskega življenja, pa tudi 

kulturno okolje, v katerem posameznik prebiva. 

Osebne koristi terciarnega izobraževanja 

Posameznikove osebne koristi od terciarnega izobraževanja lahko razdelimo na osebne 

finan�ne koristi po uspešno zaklju�enem terciarnem izobraževanju in osebne nefinan�ne 

koristi, ki jih posameznik pridobi po uspešno zaklju�enem terciarnem izobraževanju. 
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Osebne finan�ne koristi uspešno zaklju�enega terciarnega izobraževanja  

Ena izmed najpomembnejših motivacij posameznika za vklju�enost v terciarno izobraževanje 

je poleg pridobljenega znanja in spretnosti tudi višina pla�e (Blöndal, Field in Girouard 2002, 

42). Diplomanti terciarnega izobraževanja prejemajo višje pla�e kot zaposleni, ki imajo 

zaklju�eno sekundarno izobraževanje (OECD 2008, 18). Pri tem ni pomembno le to, da je 

za�etna pla�a diplomanta pri vstopu na trg dela višja, temve� tudi to, da se s �asom zaposlitve 

ta pla�a še pove�uje (Blöndal, Field in Girouard 2002, 44). 

Dodatek (pribitek, premija) na pla�o za doseženo terciarno izobrazbo je pomembna 

motivacija za posameznika pri odlo�itvi o vpisu v terciarno izobraževanje. Poro�ilo OECD 

navaja, da se dodatki zvišujejo z višjo doseženo stopnjo izobrazbe. Ljudje z dokon�ano 

terciarno izobrazbo prejemajo visoke dodatke k zaslužku (dodatke na pla�o, ki jih posameznik 

pridobi z doseženo terciarno izobrazbo). Dodatek za doseženo izobrazbo pa se prav tako 

pove�uje s starostjo diplomanta terciarnega izobraževanja (OECD 2012, 140). 

Osebna stopnja donosa (angl. Internal rate of return – IRR) za terciarno izobraževanje je 

standardna mera donosnosti za dokon�ano terciarno izobraževanje. Lahko jo opredelimo kot 

diskontno stopnjo, ki ena�i prihodnje koristi s stroški izobraževanja udeleženca terciarnega 

izobraževanja. Kandidate za vpis v terciarno izobraževanje tako zanima višji prihodnji 

zaslužek po kon�ani diplomi in vstopu na trg dela (OECD 2008, 18). 

Osebno stopnjo donosa za terciarno izobraževanje lahko izra�unamo na podlagi naslednjih 

stroškov in koristi terciarnega izobraževanja (OECD 2008, 20–21): 

− neposredni stroški za terciarno izobraževanje, ki združujejo šolnine, stroške bivanja in 

druge stroške študenta, 

− oportunitetni stroški, to so stroški izgubljenega dohodka za �as študija, 

− višje neto pla�e iz naslova dokon�anega terciarnega izobraževanja, 

− ve�ja zaposljivost diplomantov terciarnega izobraževanja, 

− višje zakonsko dolo�ene pokojnine oziroma ugodnosti. 

Osebne nefinan�ne koristi uspešno zaklju�enega terciarnega izobraževanja  

Motiv za vpis v terciarno izobraževanje so poleg finan�nih koristi tudi nefinan�ne koristi, ki 

jih osebe pridobijo z uspešnim zaklju�kom terciarnega izobraževanja (McMahon 2004, 211). 

Osebne nefinan�ne koristi in prednosti terciarnega izobraževanja so lahko naslednje 

(McMahon 2004, 246–248). 

− boljše zdravje posameznika, vklju�enega v terciarno izobraževanje, in njegove družine, 

− manjša umrljivost dojen�kov in ve�ja pri�akovana življenjska doba, 

− kognitivni razvoj otrok, 

− zmanjševanje revš�ine, 
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− u�inkovita poraba sredstev in višji donos na vložena finan�na sredstva (bolje izobraženi 

ljudje znajo bolje upravljati svoja finan�na sredstva), 

− zadovoljstvo na delovnem mestu (npr. boljši delovni pogoji), 

− udobje mestnega življenja (npr. živijo na obmo�ju, kjer je stopnja kriminala nizka). 

Poleg osebnih finan�nih in nefinan�nih koristi po uspešno dokon�anem terciarnem 

izobraževanju naj omenimo tudi javne, družbene koristi uspešno dokon�anega terciarnega 

izobraževanja, na primer korist za javno dobro. Družbenih koristi uspešno dokon�anega 

terciarnega izobraževanja posameznik ne upošteva pri svoji odlo�itvi za vpis v terciarno 

izobraževanje (OECD 2008, 157), zato niso povezane z vklju�itvijo posameznika v terciarno 

izobraževanje. 

3.1 Demografski dejavniki 

Demografski dejavniki so osnovni dejavniki, ki napovedujejo število potencialnih študentov. 

Med demografske procese štejemo rodnost, umrljivost in selitve.  

Rodnost pojmujemo kot družbeno preoblikovan biološki proces, ki omogo�a obstoj 

prebivalstva. Na raven rodnosti vplivajo tako biološki kot družbeni dejavniki (Šircelj 2006, 

36). Rodnost prikazuje število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev v posameznem letu 

(SSKJ 2014, 454). Vsakoletna rodnost napoveduje pri�akovani vpis v terciarno izobraževanje 

�ez devetnajst let. 

Umrljivost predstavlja razmerje med številom umrlih v koledarskem letu in številom 

prebivalstva sredi istega leta na dolo�enem obmo�ju (SURS b. l.). 

Naravni prirast je razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih na dolo�enem 

obmo�ju v koledarskem letu, naravni prirast na 1.000 prebivalcev pa predstavlja razmerje 

med naravnim prirastom v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na 

dolo�enem obmo�ju, pomnoženo s 1.000 (SURS b. l.). 

Selitev predstavlja prostorski premik, pri katerem oseba spremeni naselje svojega stalnega 

prebivališ�a. Vsaka selitev ima dve osnovni selitveni obmo�ji: priselitveno in odselitveno  

(Šircelj 2006, 22). 

V današnjem �asu se rodnost po vsem svetu znižuje. Problem zaradi zniževanja rodnosti se v 

evropskih državah kaže v tem, da ni ve� zagotovljeno obnavljanje generacij, zviševanje 

števila prebivalcev evropskih držav pa je pozitivno le zaradi selitvenega prirasta.4 Visoka 

                                                 
4 Selitveni prirast predstavlja razlika med številom priseljenih in številom odseljenih na dolo�enem 
obmo�ju v koledarskem letu (SURS b. l.). 
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rodnost predstavlja mlado prebivalstvo, zniževanje rodnosti pa povzro�i staranje prebivalstva 

(Šircelj 2006, 15). 

Trunk Širca (2010, 20) opozarja, da današnja demografska slika nakazuje staranje 

prebivalstva, kar pomembno vpliva tudi na podro�je izobraževanja. Navaja naslednje 

dejavnike, ki so povezani s staranjem družbe: 

− manjše število rojstev (zmanjševanje števila družinskih �lanov, zviševanje starosti ženske 

ob rojstvu prvega otroka, pove�evanje števila parov brez otrok), 

− dolgoživost življenja (naraš�a po vsem svetu – v primerjavi z letom 1890 se je 

pri�akovana dolžina življenja podvojila), 

− spremembe starostne strukture prebivalstva, kajti število mladih ljudi v Evropski uniji 

pada – staranje družbe. 

Staranje družbe vpliva tako na število mladih, vklju�enih v izobraževanje, kot na trg delovne 

sile, migracijske tokove in tudi vprašanja, ki so povezana s sožitjem med generacijami (Trunk 

Širca 2010, 18). 

Število študentov, vklju�enih v terciarno izobraževanje, je povezano tudi z demografskimi 

dejavniki, ki vplivajo na velikost populacije v generaciji, ki je najpogosteje vpisana v 

terciarno izobraževanje (�epar in Bojnec 2007, 41). 

Število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje je mo�no odvisno od strukture 

predhodnega srednješolskega izobraževanja in dostopa do visokega šolstva (Komljenovi� 

2010). 

Populacijo študentov v ve�ini sestavlja skupina mladih, ki se vpišejo v terciarno izobraževanje 

takoj po uspešno zaklju�enem srednješolskem izobraževanju. V zadnjem �asu se predvsem 

zaradi tehni�nega napredka pojavljajo tudi študenti iz drugih starostnih skupin (Komljenovi� 

2010). 

V devetdesetih letih se je v Sloveniji za�el pojavljati druga�en pristop k srednješolskemu 

izobraževanju, ki ne daje ve� le poklica, temve� omogo�a nadaljevanje šolanja na terciarnem 

izobraževanju. Prav to prepri�anje je bila še dodatna spodbuda mladim za nadaljevanje 

izobraževanja na višji stopnji. Prav zato smo bili v prejšnjih letih pri�a zmanjševanju vpisa v 

srednješolske programe, ki ne omogo�ajo neposrednega vpisa v terciarno izobraževanje, 

medtem ko je vpis v programe, ki omogo�ajo neposredni vpis v terciarno izobraževanje, ostal 

nespremenjen (Komljenovi� 2010). 

Eurostat, Statisti�ni urad Evropske unije, je leta 2008 pripravil projekcijo demografskega 

razvoja za obdobje 2008–2060, poimenovano EUROPOP2008, ki je vklju�evala napovedi za 

sedemindvajset držav �lanic Evropske unije. 
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Slika 5: Projekcije prebivalstva za starostno skupino 20–24 let za Slovenijo 

Vir: Komljenovi� 2010.  

Glede na Projekcijo prebivalstva za države Evropske unije (EU-27), upoštevajo� nizko 

rodnost, vedno daljšo življenjsko dobo prebivalcev in stalni pritok priseljencev, lahko 

pri�akujemo, da bo število prebivalcev leta 2060 tako, kot je danes. Upoštevati bo treba 

pomembno razliko z današnjim stanjem prebivalstva: prebivalstvo bo bistveno starejše. To 

pomeni, da razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in prebivalstvom v starosti nad 

petinšestdeset let ne bo ve� štiri proti ena, temve� samo dve proti ena, kar predstavlja za 

sodobno družbo nove izzive (Vertot 2009, 27). 

Slovenija spada med države, katerih celotna stopnja rodnosti5 je ena izmed najnižjih v Evropi. 

Podatki za leto 2006 kažejo, da sta bili najvišji celotni stopnji rodnosti med državami 

�lanicami Evropske unije v Franciji (2) in na Irskem (1,9), najnižje celotne stopnje rodnosti pa 

so bile zabeležene na Slovaškem (1,24), Poljskem (1,27) ter v Sloveniji, Latviji in Romuniji 

(1,31). Demografska slika evropskih držav za prihodnost pa ni obetavna niti v drugih državah 

�lanicah Evropske unije. Glavno težavo demografske prihodnosti evropskih držav tako 

predstavlja staranje družbe, kajti projekcija prebivalstva kaže, da se bo prebivalstvo držav 

�lanic Evropske unije mo�no postaralo (Vertot 2009, 18). 

                                                 
5 Celotna stopnja rodnosti predstavlja povpre�no število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi 
v koledarskem letu (Ili� idr. 2009, 28). 
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Preglednica 3:  Prebivalstvo Evropske unije po starostnih skupinah v letih 2008, 2030 
in 2060 v odstotkih od celotne populacije 

Države Evropske unije – EU 27 2008 2030 2060 

Starostni razred 0–14  16 % 14 % 14 % 

Starostni razred 15–64 67 % 52 % 56 % 

Starostni razred 65+ 17 % 24 % 30 % 

Koeficient starostne odvisnosti starega prebivalstva  25 % 38 % 53 % 

Vir: Pangerc Pahernik 2010, 1. 

V preglednici 3 je prikazana projekcija starostne strukture prebivalstva v državah Evropske 

unije za leta 2008, 2030 in 2060. �e upoštevamo �as od leta 2008 do leta 2060, se bo delež 

najmlajših prebivalcev predvidoma znižal za 2 odstotni to�ki, delež delovno sposobnega 

prebivalstva6 pa se bo iz 67 % znižal na 56 %. Najve�je spremembe se predvidevajo v deležu 

prebivalcev, starejših od petinšestdeset let, ki se bo predvidoma pove�al za 13 odstotnih to�k, 

kar bo predstavljalo skoraj tretjino celotnega prebivalstva Evropske unije. Pove�anje 

koeficienta starostne odvisnosti7 starega prebivalstva8 iz 25,39 % na 53,45 % pomeni, da smo 

v letu 2008 beležili razmerje 3,9 delovno sposobne osebe na posameznika, starega ve� kot 

petinšestdeset let, medtem ko bomo v letu 2060 predvidoma beležili le 1,9 delovno sposobne 

osebe na posameznika, starega ve� kot petinšestdeset let (Pangerc Pahernik 2010, 1). 

Za premagovanje ekonomske krize in doseganje gospodarske rasti je treba zagotoviti ustrezno 

izobraženo in usposobljeno delovno silo. Zaradi naraš�ajo�ih potreb po višje izobraženem 

osebju bo treba zagotoviti kakovost ter dostopnost sekundarnega in terciarnega izobraževanja. 

�e upoštevamo demografska gibanja, je ob oblikah formalnega izobraževanja pomemben vir 

tudi pridobivanje potrebnih kvalifikacij, zlasti pri odrasli populaciji, skozi neformalno 

izobraževanje in usposabljanje. Ker delež prebivalcev v starostni skupini petinšestdeset let in 

ve� hitro naraš�a, se pojavljajo potrebe po dodatnem izobraževanju in izpopolnjevanju. Te 

potrebe lahko starejši uresni�ijo skozi koncept vseživljenjskega u�enja (Pangerc Pahernik 

2010, 3–4). 

                                                 
6 Delovno sposobno prebivalstvo vklju�uje vse osebe, stare 15 let in ve� (Svetin 2009). 
7 Koeficient starostne odvisnosti prikazuje razmerje med številom prebivalcev, starih 0–14 let, in 
prebivalcev, starih 65 let ali ve�, ter številom delovno sposobnih prebivalcev v starosti 15–64 let, 
pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti pove, koliko otrok in starejših prebivalcev je 
odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev (Kalin in Razpotnik 2011). 
8 Koeficient starostne odvisnosti starega prebivalstva prikazuje razmerje med številom starejših 
prebivalcev, starih 65 let ali ve�, in številom delovno sposobnih prebivalcev, starih 15–64 let, 
pomnoženo s 100.  
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3.2 Gospodarska razvitost države 

Z gospodarskim razvojem pojmujemo zlasti premike k boljši kakovosti, novostim, 

strukturnim spremembam in tudi h koli�inskemu pove�anju, kajti za doseganje gospodarskega 

razvoja je nujno, da gospodarstvo raste. Pomembne sestavine gospodarskega razvoja so 

gospodarska rast, izboljševanje kakovosti življenja in strukturne spremembe (Senjur 2002, 7–

8). Kadar govorimo o gospodarski rasti, mislimo na koli�inske spremembe, gospodarski 

razvoj pa predstavlja kakovostne spremembe na boljše (Senjur 1993, 2). Gospodarski razvoj 

združuje spremembo na�ina proizvodnje, ki jo spremlja pove�ana produktivnost �loveškega 

dela (Senjur 1993, 438). 

Samuelson in Nordhaus (2002, 540–543) navajata štiri klju�ne elemente, ki imajo pomemben 

vpliv na razvoj gospodarstva: 

− �loveški viri: v slabše razvitih državah se soo�ajo z visoko rodnostjo, zato težko 

obvladujejo revš�ino. Kakovostna izraba �loveških virov se kaže v pove�anju �loveškega 

kapitala. V revnejših državah izvajajo posebne programe za u�inkovitejšo izrabo 

�loveških virov: izboljševanje zdravja in ve�ji nadzor nad boleznimi, doseganje višje 

stopnje izobrazbe in izboljšanje usposabljanja ter boj proti nepismenosti prebivalcev; 

− naravni viri: enega izmed najdragocenejših naravnih virov predstavlja rodovitna zemlja. 

Med naravna bogastva lahko štejemo tudi �ist zrak, vodo in mineralne vire. Ob nenehni 

skrbi za okolje je treba skrbeti za produktivno izkoriš�anje naravnih virov;  

− oblikovanje kapitala: to je mogo�e le, �e se odpovemo sedanji potrošnji – torej �e 

var�ujemo. Vendar se pojavi težava v revnih državah, kjer so dohodki tako nizki, da 

skorajda ni mogo�e ni�esar privar�evati. Premalo naložb v nujno potreben produktivni 

kapital zavira gospodarski razvoj; 

− tehnološke spremembe in inovacije: te so pogosto rezultat novih naložb. Razvijajo�e se 

države lahko uvajajo sadove tehnološkega napredka razvitih držav, kar pa zahteva 

podjetnost. Pomembna naloga gospodarskega razvoja je tudi spodbujanje podjetniškega 

duha. 

V povezavi s stopnjami formalnega izobraževanja Senjur (2002, 295–296) navaja, da 

predstavlja primarno izobraževanje glavno prioriteto razvoja izobraževanja v manj razvitih 

državah, medtem ko se terciarno izobraževanje šele za�ne razvijati. Srednje razvite države 

dajejo poudarek predvsem na sekundarno izobraževanje, prav tako pa vlagajo v širitev 

terciarnega izobraževanja. Za razvite države je zna�ilno pospešeno vlaganje v terciarno 

izobraževanje, kar lahko pripišemo visoki vklju�enosti populacije, ki ustreza teoreti�ni 

starosti za vpis v tovrstno izobraževanje. Terciarno izobraževanje predstavlja edini dinami�ni 

element formalnega izobraževanja ter s svojim pedagoškim in znanstvenoraziskovalnim 

delom predstavlja pomembno komponento gospodarske razvitosti države. 
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Senjur (2002, 10) navaja BDP kot klju�no kategorijo gospodarskega razvoja. BDP je 

najpomembnejši kazalnik razvitosti in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti. 

Meri vrednost vseh koli�in dobrin in storitev, ki jih je v dolo�eni državi v enem letu 

proizvedlo aktivno prebivalstvo, zmanjšano za vmesno potrošnjo (World DataBank 2012a). 

Samuelson in Nordhaus (2002, 390, 409) navajata BDP9 kot najobsežnejšo mero celotnega 

narodnega »outputa« dobrin in storitev, ki združuje denarno vrednost potrošnje (C), bruto 

zasebne doma�e naložbe (I), vladne nakupe dobrin in storitev (G) ter neto izvoz (X) države v 

dolo�enem letu za dolo�eno državo. Uporabljamo ga za številne namene, vendar je dale� 

najpomembnejše merjenje celotne uspešnosti in delovanja gospodarstva. 

Ko želimo ugotoviti stopnjo gospodarske razvitosti dolo�ene države, se upošteva BDP na 

prebivalca. BDP na prebivalca je najpogosteje uporabljen kazalnik razvitosti države – njene 

ekonomske mo�i in celotne ekonomske aktivnosti –, ki je razdeljen na število prebivalcev 

dolo�ene države (World DataBank 2012a).  

Zaradi mednarodne primerljivosti BDP je treba uskladiti BDP razli�nih držav, kar pomeni, da 

je treba BDP razli�nih držav pretvoriti v skupno denarno enoto. Pretvorba se opravi tako, da 

se dolarske vrednosti BDP na prebivalca izra�unajo s pomo�jo posebnega konverznega 

faktorja, imenovanega pariteta kupne mo�i (PKM).10 S tem se izena�i kupna mo� denarja v 

državah, ki so predmet primerjave (Senjur 2002, 12–13). 

PKM so torej koli�niki za pretvorbo valut in se uporabljajo za pretvorbo gospodarskih 

kazalnikov iz nacionalne v umetno skupno valuto, ki se imenuje SKM (angl. Purchasing 

Power Standard – PPS). Izravnava kupno mo� razli�nih nacionalnih valut in omogo�a 

smiselno primerjavo podatkov o BDP na prebivalca med razli�nimi državami (Gaši� 2011).  

Slika 6 prikazuje BDP na prebivalca v PKM za države Evropske unije za leto 2012. 

Vodilnemu Luksemburgu sledita Avstrija in Irska, BDP na prebivalca v Sloveniji pa se je v 

primerjavi z letom 2010 še znižal za 2 %, medtem ko Bolgarija, Romunija in Hrvaška kljub 

nekaj odstotnem pove�anju BDP na prebivalca ostajajo na dnu lestvice. 

                                                 
9 BDP = C + I + G + X 
10 PKM (angl. PPP Purchasing power parity – PPP) izena�uje dolarske cene v vseh opazovanih 
državah. Opredeljena je s številom enot v nacionalni valuti, ki jih na doma�em trgu potrebujemo za 
nakup enake koli�ine blaga in storitev, kakor bi jo dobili za en dolar v ZDA (Senjur 2002, 12–13). 



 

42 

0

50

100

150

200

250

300

L
uk

se
m

bu
rg

A
vs

tr
ija

Ir
sk

a

N
iz

oz
em

sk
a

Š
ve

ds
ka

D
an

sk
a

N
em
�
ija

B
el

gi
ja

F
in

sk
a

V
B

F
ra

n
ci

ja

E
U

 2
8

Ita
lij

a

Š
pa

ni
ja

C
ip

er

M
al

ta

S
lo

ve
ni

ja

�
eš

ka

G
r�

ija

P
o

rt
u

ga
ls

ka

S
lo

va
šk

a

Li
tv

a

E
st

on
ija

M
ad

ža
rs

ka

P
ol

js
ka

La
tv

ija

H
rv

a
šk

a

R
o

m
u

ni
ja

B
o

lg
ar

ija

Država

B
D

P
/p

re
b

iv
a

lc
a

 

Slika 6: BDP na prebivalca v PKM (EU-28 = 100) v državah Evropske unije  
za leto 2012 

Vir: Eurostat 2013a. 

Na stopnjo razvitosti države vpliva ve� dejavnikov, ki so med seboj povezani. Dejavnike, ki 

vplivajo na stopnjo razvitosti države, lahko po SKWIRK (2013) razdelimo na pet kategorij:  

− zgodovinske (prou�evanje preteklosti daje �loveku vpogled v sedanjost), 

− politi�ne (sprejemanje ukrepov, ki usmerjajo gospodarski razvoj države), 

− ekonomske (globalizacija – sistem prostega trga mednarodne trgovine, ki je koristil 

najrazvitejšim državam na svetu, je negativno vplival na gospodarstvo mnogih držav v 

razvoju), 

− socialne (npr. neizpolnjevanje osnovnih potreb ljudi zaradi pomanjkanja javnih sredstev – 

pomanjkanje osnovne infrastrukture; ceste, vodovod, elektri�ni vodi, zdravstvo, 

izobraževanje in sistem socialnega varstva; visoka stopnja rodnosti, ki je prav tako 

povezana z revš�ino), 

− okoljske (dostopnost naravnih virov in naravne nesre�e, kot so poplave, orkani in 

vulkanski izbruhi). 

The World Bank (2012) ugotavlja naslednje dejavnike, ki prispevajo k uspešnemu razvoju 

države: 

− gospodarska rast – uspešen razvoj zahteva trajnostna obdobja visoke rasti dohodka na 

prebivalca, 

− živahen zasebni sektor, ki ustvarja nova delovna mesta, 

− omogo�en dostop do javnih storitev, kot so zdravje, izobraževanje, �ista voda, 

− dobro vodenje tako javnega kot zasebnega sektorja,  

− država mora imeti izdelan na�rt razvoja, kar zagotavlja podporo razvojnim reformam in 

programom. 

Katero merilo za razvitost države je ustrezno in katera država je ozna�ena za razvito državo, 

je sporno vprašanje in je predmet razli�nih diskusij, navaja Princeton University (b. l.). 
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Predstavlja tudi razli�na možna merila razvitosti države. Besedna zveza razvita država se 

uporablja za države z doseženo visoko stopnjo razvoja. Lahko jih razvrš�amo po BDP na 

prebivalca, pri �emer bi države z visokim BDP na prebivalca lahko opisali kot razvite države. 

Drugo merilo bi lahko bila industrializacija. Države, v katerih prevladujeta terciarni11 in 

kvartarni12 sektor dejavnosti, bi lahko ozna�ili za razvite. Kot tretje merilo za razvitost države 

bi lahko uporabili indeks �loveškega razvoja. Države, ki imajo visok indeks �loveškega 

razvoja, bi lahko opredelili za razvite. 

3.3 Prihodki gospodinjstev 

Dohodek staršev pomembno vpliva na življenjske priložnosti ljudi in prihodnost njihovih 

potomcev (Mayer 1997, 1). 

Povezanost med revš�ino in izobrazbo je dobro znana. Mayer (1997, 2) navaja, da ima 

dohodek družine velik vpliv na najstniško rodnost, zgodnje opuš�anje sekundarnega 

izobraževanja ter s tem povezane dosežke izobraževanja in nadaljevanja poklicne kariere. 

Otroci, ki izvirajo iz ekonomsko ogroženih družin, imajo manjše možnosti, da zaklju�ijo 

srednješolsko izobraževanje in da študij nadaljujejo v terciarnem izobraževanju. 

Mladi, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin, ne trpijo le zaradi finan�nih težav, navaja 

Mayer (1997, 1). Ob vstopu v formalno izobraževanje otroci, ki izhajajo iz družin z nizkimi 

dohodki, dosegajo nižje rezultate na standardiziranih kognitivnih testih spretnosti kot otroci, 

ki izhajajo iz družin z visokimi dohodki. Prav tako so ve� odsotni od pouka, prisotnih pa je 

tudi ve� vedenjskih težav v primerjavi z otroki iz socialno trdnejšega okolja. Prisotnega je tudi 

ve� najstniškega starševstva in samohranilstva, zgodnjega opuš�anja izobraževanja ter težav 

zaradi kriminala. Nekateri znanstveniki zagovarjajo trditev, da imajo otroci, ki odraš�ajo v 

enostarševskih družinah, zaradi manjšega dohodka družine pove�ano tveganje za neuspeh na 

svoji življenjski poti. Zaradi krajše in slabše šolske izobrazbe imajo slabše pogoje ob 

vklju�itvi na trg dela ter posledi�no prejemajo nižje pla�ilo za opravljeno delo. Ve�ja je tudi 

verjetnost, da bodo potrebovali socialno pomo�, ko odrastejo (Mayer 1997, 1, 53). 

Starši z nizkimi dohodki se razlikujejo od staršev z visokimi dohodki tudi po drugih 

zna�ilnostih: starši z nizkimi dohodki imajo slabšo izobrazbo, slabša znanja in spretnosti ter 

so manj usposobljeni in manj konkuren�ni na trgu dela v primerjavi s starši z visokimi 

                                                 
11 Storitveni sektor opravlja storitveno dejavnost (trgovina, osebne storitve, turizem, transport). 
12 Kvartarni sektor predstavlja na znanju temelje�i del gospodarstva, ki vklju�uje zahtevnejše storitve, 
kot so pridobivanje in izmenjava informacij, informacijske tehnologije, svetovanje, izobraževanje, 
raziskave in razvoj, finan�no na�rtovanje in druge storitve, ki temeljijo na znanju. Za razvoj 
kvartarnega sektorja je potrebna visoko izobražena in usposobljena delovna sila. Sestavljajo ga tri 
osnovne panoge: zagotavljanje informacijskih storitev, kot sta ra�unalništvo ter informacijska in 
komunikacijska tehnologija, svetovanje, raziskave in razvoj (R & R), zlasti na podro�jih znanosti. 
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dohodki. Ti dejavniki vplivajo na to, koliko bodo zaslužili in koliko bodo imeli njihovi otroci 

možnosti za uspeh v življenju (Mayer 1997, 55). 

Mayer (1997, 2) navaja, da mnogi Ameri�ani zanemarjajo pomen dohodka družine z 

utemeljitvijo, da so za otroke zelo pomembne tudi moralne vrednote staršev, inteligenca in 

druge zna�ilnosti družine. Mayer (1997, 45) poudarja, da je odnos med starši in kasnejšim 

uspehom njihovih otrok skupen rezultat bioloških in drugih dejavnikov, ki jih starši prenesejo 

na svoje potomce. Genetske lastnosti vklju�ujejo otrokov spol in raso, kulturne pa vrednote 

staršev, kot je odnos do izobrazbe otrok. Seveda je treba dodati še vložke staršev v svoje 

otroke na podro�ju vzgoje in izobraževanja. Starši vlagajo �as in denar v �loveški kapital 

svojih otrok, zlasti z naložbo v njihovo izobrazbo. 

Prihodke družine v povezavi s kasnejšim uspehom posameznika na njegovi poklicni in 

življenjski poti opredeljujeta v nadaljevanju predstavljeni Mayerjevi (1997) teoriji. 

Naložbena teorija predvideva, da imajo otroci, ki odraš�ajo v premožnejših družinah, ve�jo 

možnost za uspeh v življenju kot otroci, ki odraš�ajo v revnejših družinah, ker lahko bogatejši 

starši prenesejo na svoje otroke odli�ne lastnosti in ker lahko ve� vlagajo v prihodnost svojih 

otrok (Mayer 1997, 46–47). 

Teorija dobrega starševstva predvideva, da staršem nizki dohodki zmanjšajo sposobnost, da 

bi bili dobri starši, pa ne zato, ker imajo na voljo malo finan�nih sredstev, da lahko investirajo 

v �loveški kapital svojih otrok, temve� zato, ker nizki dohodki zmanjšujejo kakovost 

nedenarnih naložb, kot so interakcije staršev s svojimi otroki, kar zmanjšuje možnost za uspeh 

teh otrok. Revni starši lahko zato prizadenejo socialni in �ustveni razvoj otroka, kar omejuje 

njegovo izobrazbo in zaposlitvene priložnosti (Mayer 1997, 48). 

Indeks �loveškega razvoja odraža tako bogastvo kot blaginjo (Senjur 2002, 16). Je merilo 

�loveškega razvoja in življenjskega standarda ljudi ter zagotavlja širši pogled na življenjski 

standard ljudi in vpogled v razvoj dolo�ene države (Human development reports 2012). 

Blaginja ljudi vsebuje tako ekonomske (prihodki) kot neekonomske komponente (kaj ljudje 

delajo, kako se po�utijo, v kakšnem okolju živijo). Evropska komisija navaja, da je mogo�e 

blaginjo opisati z ve� klju�nimi komponentami: materialni življenjski standard ljudi (prihodki, 

poraba, premoženje), zdravje, izobrazba, osebne aktivnosti, delo, volilna pravica, socialne 

vezi in odnosi, okolje (Suvorov 2009, 2). 

Po podatkih Human development index (HDI 2013) ima vse od leta 1980 do danes ZDA višji 

indeks �loveškega razvoja od vseh držav Evropske unije. Njen indeks �loveškega razvoja se 

vseskozi giblje nad stopnjo, ki dolo�a zelo visoko stopnjo �loveškega razvoja, in je v letu 

2012 znašal 0,937, pri �emer je mejna vrednost za zelo visoko stopnjo �loveškega razvoja v 

istem letu znašala 0,905. 
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Preglednica 4:  Vrednost indeksa �loveškega razvoja za države Evropske unije, Švico 
 in ZDA 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Zelo visoka stopnja 
�loveškega razvoja

0,889 0,892 0,896 0,898 0,898 0,902 0,904 0,905

Visoka stopnja 
�loveškega razvoja

0,725 0,732 0,738 0,745 0,747 0,753 0,755 0,758

Srednja stopnja 
�loveškega razvoja

0,589 0,599 0,609 0,617 0,624 0,631 0,636 0,640

Nizka  stopnja 
�loveškega razvoja

0,424 0,432 0,442 0,448 0,455 0,461 0,464 0,466

ZDA 0,923 0,926 0,929 0,931 0,930 0,934 0,936 0,937
Nizozemska 0,899 0,905 0,911 0,914 0,915 0,919 0,921 0,921
Nem�ija 0,901 0,905 0,907 0,909 0,914 0,916 0,919 0,920
Irska 0,907 0,912 0,918 0,919 0,915 0,916 0,915 0,916
Švedska 0,905 0,907 0,909 0,910 0,907 0,913 0,915 0,916
Švica 0,898 0,901 0,901 0,900 0,906 0,912 0,912 0,913
Danska 0,893 0,895 0,898 0,898 0,897 0,899 0,901 0,901
Belgija 0,884 0,888 0,891 0,894 0,893 0,896 0,897 0,897
Austrija 0,867 0,874 0,879 0,885 0,888 0,892 0,894 0,895
Francija 0,877 0,881 0,885 0,887 0,888 0,891 0,893 0,893
Slovenija 0,876 0,882 0,888 0,892 0,889 0,892 0,892 0,892
Finska 0,882 0,886 0,890 0,891 0,886 0,890 0,892 0,892
Španija 0,865 0,870 0,874 0,878 0,880 0,884 0,885 0,885
Italija 0,869 0,874 0,878 0,879 0,878 0,881 0,881 0,881
Velika Britanija 0,865 0,864 0,867 0,870 0,872 0,874 0,875 0,875
Luksemburg 0,875 0,872 0,879 0,877 0,870 0,875 0,875 0,875
�eška 0,862 0,866 0,869 0,873 0,870 0,871 0,872 0,873
Gr�ija 0,862 0,868 0,865 0,866 0,866 0,866 0,862 0,860
Ciper 0,817 0,822 0,827 0,835 0,845 0,849 0,849 0,848
Malta 0,827 0,830 0,829 0,834 0,836 0,844 0,846 0,847
Estonija 0,830 0,836 0,841 0,842 0,837 0,839 0,844 0,846
Slovaška 0,814 0,821 0,830 0,833 0,833 0,836 0,838 0,840
Madžarska 0,820 0,825 0,826 0,828 0,827 0,829 0,830 0,831
Poljska 0,798 0,802 0,806 0,811 0,813 0,817 0,819 0,821
Litva 0,802 0,806 0,810 0,813 0,809 0,810 0,814 0,818
Portugalska 0,796 0,798 0,806 0,811 0,813 0,817 0,817 0,816
Latvija 0,792 0,800 0,808 0,812 0,806 0,805 0,809 0,814
Hrvaška 0,787 0,792 0,798 0,801 0,800 0,804 0,804 0,805
Romunija 0,756 0,763 0,772 0,784 0,784 0,783 0,784 0,786
Bolgarija 0,756 0,760 0,766 0,773 0,774 0,778 0,780 0,782

Leto

 

Vir: HDI 2013. 
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V preglednici 4 so navedene vrednosti indeksa �loveškega razvoja za države Evropske unije, 

Švico in ZDA ter mejne vrednosti, ki opredeljujejo stopnjo �loveškega razvoja (zelo visoko, 

visoko, srednjo in nizko stopnjo). V letih od 2005 do 2012 se nad stopnjo, ki dolo�a zelo 

visoko stopnjo �lovekovega razvoja, poleg ZDA uvrš�ajo še Nizozemska, Nem�ija, Irska in 

Švedska. Indeks �loveškega razvoja se je v Sloveniji v navedenem obdobju gibal malo pod 

mejo zelo visoke stopnje �loveškega razvoja in je v letu 2012 znašal 0,892. Na dnu lestvice so 

Bolgarija, Romunija in Hrvaška z vrednostjo indeksa �loveškega razvoja na spodnji meji 

visoke stopnje �loveškega razvoja. 

Preglednica 5:  Povpre�ni dohodek gospodinjstev za Slovenijo v letih  
od 2008 do 2013 

Leto

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Povpre�ni dohodek na 
gospodinjstvo

21.112 23.010 21.392 21.694 21.581 21.038
 

Vir: SURS 2015. 

V preglednici 5 je podan povpre�ni dohodek gospodinjstev. Najvišji povpre�ni dohodek 

gospodinjstev smo v Sloveniji zabeležili v letu 2009, najnižji pa v letu 2013. 

V opazovanem obdobju je bilo opaziti pove�evanje razlik med gospodinjstvi z najnižjimi in 

gospodinjstvi z najvišjimi dohodki. Povpre�ni dohodek pri gospodinjstvih z najvišjimi 

dohodki se je zviševal, medtem ko se je povpre�ni dohodek pri gospodinjstvih z najnižjimi 

dohodki zmanjševal. V tem obdobju je bil povpre�ni dohodek na �lana gospodinjstva 

pozitivno povezan z višino dosežene izobrazbe. Povpre�ni dohodek posameznikov brez 

osnovne izobrazbe je znašal 4.965 EUR, medtem ko je povpre�ni osebni dohodek najvišje 

izobraženih posameznikov znašal 11.805 EUR (SURS 2015). 

3.4 Registrirana brezposelnost  

Brezposelnost je eden izmed najaktualnejših problemov, s katerimi se danes soo�ajo evropske 

države. Vse od za�etka svetovne finan�ne in gospodarske krize jo mo�no ob�utimo tudi v 

Sloveniji. 

Brezposelnost je tako ekonomski kot socialni problem. Ker predstavlja neizkoriš�ene 

dragocene vire, pojmujemo brezposelnost kot ekonomski problem. Ker so brezposelni deležni 

majhnih dohodkov (nadomestilo v primeru brezposelnosti, socialna pomo�), je brezposelnost 

tudi socialni problem13 (Samuelson in Nordhaus 2002, 564). 

                                                 
13 Socialni problem opredeljujemo kot dogodek ali stanje, ki prizadetemu poslabša materialno raven 
zaradi znižanja prejemkov ali povišanja izdatkov (Kavar - Vidmar 1993, 99). 
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Samuelson in Nordhaus (2002, 566) opredeljujeta tri razli�ne vrste brezposelnosti: frikcijsko, 

strukturno in cikli�no. 

Frikcijska brezposelnost se pojavlja zaradi �asovnega zamika med za�etkom iskanja 

zaposlitve in njeno pridobitvijo. Najpogosteje se pojavi med mladimi, ki so kon�ali šolanje in 

iš�ejo prvo zaposlitev, ob menjavi zaposlitve pa tudi med starši, ki se vklju�ujejo na trg 

delovne sile po kon�anem porodniškem dopustu (Samuelson in Nordhaus 2002, 566). 

Navadno gre za krajše obdobje brez redne zaposlitve. To je za�asna brezposelnost, ki ni 

vezana na razmere v gospodarstvu. Opredeljena je kot prostovoljna brezposelnost in je 

prisotna v vsakem gospodarstvu s polno zaposlenostjo (Brada� 2011, 71). 

Strukturna brezposelnost se pojavlja zaradi neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem 

po delavcih, ko se izobrazba, sposobnosti in lastnosti iskalcev zaposlitve ne ujemajo s 

pri�akovanji delodajalcev. Do tovrstne neusklajenosti pride zaradi novega povpraševanja po 

dolo�eni vrsti dela, medtem ko upada povpraševanje po drugi vrsti dela, ponudba na trgu dela 

pa se ne prilagodi dovolj hitro. Pogosto je vzrok za strukturno brezposelnost tehnološki 

razvoj, zaradi �esar trenutna delovna sila ni ve� ustrezna, saj potrebujejo zaposlene z drugo 

izobrazbo. Strukturna neskladja so pogosto vidna med razli�nimi poklici ali regijami, kadar 

dolo�ene panoge rastejo, medtem ko je aktivnost drugih v upadanju (Samuelson in Nordhaus 

2002, 567). V povezavi s strukturno brezposelnostjo in vklju�enostjo v sekundarno in 

terciarno izobraževanje Pavlin in Svetlik (2007, 688) navajata primer strukturne 

brezposelnosti zaradi upada vpisa v naravoslovno-tehniške programe. Težavo predstavlja 

presežek diplomantov družboslovnih in humanisti�nih študijskih smeri, katerih število ne 

odraža dejanskih potreb delodajalcev, kar privede do izgube �loveškega potenciala. Posledica 

tega je strukturna brezposelnost. 

Cikli�na brezposelnost je posledica gospodarskih ciklov in obstaja, ko je celotno 

povpraševanje po delu nizko. Pojavi se v recesiji, saj zaradi neravnotežja med agregatno 

ponudbo in povpraševanjem beležimo padec zaposlenosti (Samuelson in Nordhaus 2002, 

567). V obdobju recesije se v ve�ini gospodarskih panog zmanjšuje proizvodnja, posledi�no 

se zmanjšuje povpraševanje po delovni sili, za�ne pa se tudi odpuš�anje. Tako smo pri�a 

naraš�anju brezposelnosti. Posledi�no se pojavi tudi višek delovne sile in podjetje za�ne z 

odpuš�anjem. Brezposelnost naraš�a med vsemi kategorijami, ne glede na vrsto del (Brada� 

2011, 71). Samuelson in Nordhaus (2002, 567) navajata, da je v letu 1982, ko je bilo 

gospodarstvo v globoki recesiji, stopnja brezposelnosti narasla v kar oseminštiridesetih (od 

petdesetih) ameriških zveznih državah. Prav tako smo bili pri�a visoki brezposelnosti v 

tridesetih letih prejšnjega stoletja, ki je bila posledica velike gospodarske krize. Porastu 

brezposelnosti vse od leta 2008 ponovno botruje finan�na in gospodarska kriza, ki je med 

drugim mo�no prizadela tudi Slovenijo. 

Naravno stopnjo brezposelnosti Samuelson in Nordhaus (2002, 591) pojmujeta kot najvišjo 

možno stopnjo zaposlenosti, ki ustreza potencialni proizvodnji. Je dolgoro�en cilj vsakega 
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gospodarstva. Vendar pa je treba poudariti, da vedno obstaja dolo�ena stopnja brezposelnosti. 

Tudi ko je trg uravnotežen, se lahko na primer zaradi deleža ljudi, ki menjavajo službe, 

pojavljajo visoke stopnje frikcijske in strukturne brezposelnosti.  

Zaradi mednarodne primerljivosti merimo stopnjo brezposelnosti z deležem uradno 

registriranih nezaposlenih med aktivnim prebivalstvom.  

Divjak idr. (2010) definirajo stopnjo registrirane brezposelnosti kot delež registriranih 

brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom,14 izražen v odstotku.  

Mednarodna organizacija dela (International Laboru Organization 1982) med brezposelne 

zajema vse delovno sposobne osebe, ki so brez zaposlitve v dolo�enem obdobju, so trenutno 

na voljo za zaposlitev in iš�ejo zaposlitev. Stopnja brezposelnosti je definirana s številom 

oseb, ki so brez zaposlitve v dolo�enem obdobju, kot delež od skupnega števila zaposlenih in 

brezposelnih oseb (delovna sila) v enakem obdobju. Delovna sila je opredeljena kot trenutno 

aktivno prebivalstvo in zajema vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vklju�itev med zaposlene 

ali brezposelne osebe. 

Registrirano brezposelne osebe, iskalce zaposlitve, v Sloveniji opredeljuje Zakon o urejanju 

trga dela. Kot registrirane brezposelne tako opredeljujemo iskalce zaposlitve, ki so sposobni 

za delo, aktivno iš�ejo zaposlitev in so pripravljeni sprejeti primerno zaposlitev, ki jim jo 

ponudi Zavod RS za zaposlovanje, vendar morajo biti prijavljeni na Zavodu RS za 

zaposlovanje kot brezposelne osebe (ZRSZ in MDDSZ 2013, 8). 

Z za�etkom svetovne gospodarske krize se je brezposelnost med mladimi pove�ala. Podatki 

za Slovenijo kažejo, da je bilo v letu 2009 na Zavod RS za zaposlovanje na novo prijavljenih 

46.000 mladih iskalcev zaposlitve, skupaj z drugimi, prijavljenimi na novo, jih je bilo 

114.000. V naslednjih letih smo bili pri�a zmanjševanju deleža mladih med  na novo 

prijavljenimi iskalci zaposlitve. V letu 2012 je bil ta delež najnižji, �e upoštevamo �as od 

za�etka krize (ZRSZ in MDDSZ 2013, 10). 

Mladi v masi brezposelnih predstavljajo posebno skupino, saj jih mnogo prvi� vstopa na trg 

dela in so na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni kot iskalci prve zaposlitve. Delež prvih 

iskalcev zaposlitve je med mladimi zelo visok, saj se je v letih med 2009 in 2012 gibal okoli 

32–39 % (ZRSZ in MDDSZ 2013, 10). 

Ker je v ve�ini držav Evropske unije zaradi vpliva svetovne gospodarske krize stopnja 

brezposelnosti mladih presegla 20 %, se je položaj mladih mo�no poslabšal. V državah 

Evropske unije se zvišuje tudi število mladih, ki niso niti zaposleni niti vklju�eni v 

izobraževanje (ZRSZ in MDDSZ 2013, 31). 

                                                 
14 Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo in registrirane brezposelne osebe. 
Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe. 
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Spodnja starostna meja za možnost udeležbe na trgu dela je zakonsko dolo�ena. V Sloveniji in 

zaradi skupne evropske zakonodaje povsod v Evropski uniji je meja dopolnjenih petnajst let. 

Zgornja meja kategorije mladih je opredeljena s starostjo ob dokon�anju najvišje stopnje 

formalnega izobraževanja, zato so obi�ajno v statisti�nih bazah podatkov za kategorijo mladih 

upoštevani registrirano brezposelni mladi v starosti 15–24 let (Svetlik idr. 2002, 339). 

V decembru 2009 in januarju 2010 smo na obmo�ju Evropske unije beležili 9,5-odstotno 

brezposelnost, decembra 2010 9,6-odstotno brezposelnost in januarja 2011 9,5-odstotno 

brezposelnost (Eurydice Slovenija 2010). Podatki Eurostata kažejo, da se je število 

brezposelnih v marcu 2012 v primerjavi z marcem 2011 najbolj pove�alo v Gr�iji – iz 14,7 % 

na 21,7 %. Stopnja brezposelnosti v Sloveniji se je v enakem obdobju zvišala iz 8,5 % na 

8,9 % (Europe Direct 2012). Stopnja brezposelnosti na obmo�ju EU-28 se je tako od 

septembra 2012 do septembra 2013 zvišala iz 10,6 % na 11,0 % (Eurostat – European 

Commission 2013). 

�e za države EU-28 upoštevamo samo podatke za mlade, stare 15–24 let, je bilo brez dela v 

septembru 2013 5,6 milijona mladih, tako da je stopnja brezposelnosti mladih znašala 23,5 %. 

V primerjavi s septembrom 2012 se je brezposelnost mladih v EU-28 zmanjšala za 57.000. 

Najnižje stopnje brezposelnosti mladih smo v mesecu septembru 2013 zabeležili v Nem�iji 

(7,7 %) in Avstriji (8,7 %), najvišjo pa v Gr�iji (57,3 % po podatkih za mesec julij 2013), 

Španiji (56,5 %) in na Hrvaškem (52,8 % za obdobje od julija do septembra 2013) (Eurostat – 

European Commission 2013). 

Stopnje brezposelnosti mladih so najvišje glede na druge kategorije brezposelnih, kar kažejo 

tudi podatki držav EU-28. Do konca leta 2008 je bila stopnja brezposelnosti mladih dvakrat 

višja od stopnje brezposelnosti za celotno populacijo. Najnižjo vrednost je dosegla v obdobju 

od januarja do marca 2008 in je znašala 15,1 %. Gospodarska kriza je najbolj prizadela mlade. 

To se je najbolj opazilo od za�etka leta 2009 do konca leta 2012, ko je bila stopnja 

brezposelnosti mladih kar 2,6-krat višja od celotne stopnje brezposelnosti (Eurostat – 

European Commission 2013). 

Povpre�na stopnja brezposelnosti in povpre�na stopnja brezposelnosti mladih v letih od 2003 

do 2012 sta za Evropsko unijo prikazani na sliki 7. Prikazan je zna�ilen preobrat stopnje 

brezposelnosti, ki je povezan z udarcem svetovne gospodarske krize in nizke gospodarske 

aktivnosti, kar je od leta 2008 mo�no prizadelo trg dela. Še posebej so to ob�utili mladi, saj se 

je povpre�na stopnja brezposelnosti mladih v letu 2012 povzpela skoraj na 23 %.  
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Slika 7: Povpre�na stopnja brezposelnosti mladih v državah Evropske unije 

Vir: Eurostat 2013b. 

Povezanost izobrazbe z udeležbo na trgu dela 

V poro�ilu OECD (2012, 118) navaja, da imajo v državah OECD posamezniki, ki imajo 

dokon�ano vsaj srednješolsko izobrazbo, ve�je možnosti za zaposlitev kot posamezniki z 

nižjo stopnjo izobrazbe (ISCED 0, 1, 2). V povpre�ju je stopnja zaposlenosti za 18 % višja za 

tiste posameznike, ki imajo dokon�ano višje sekundarno izobraževanje (ISCED 3, 4), in za 

28 % višja za tiste posameznike, ki imajo dokon�ano terciarno izobraževanje (ISCED 5, 6). 

Stopnja zaposlenosti terciarno izobražene populacije je najvišja na Švedskem, Norveškem, 

Islandiji in v Švici ter znaša ve� kot 88 %. 

Tudi v težkih �asih gospodarske krize je dosežena terciarna izobrazba dobro zavarovanje za 

primer brezposelnosti. V državah OECD je v povpre�ju stopnja brezposelnosti za terciarno 

izobraženo populacijo ostala pod 5 %, stopnja brezposelnosti za populacijo z dokon�ano višjo 

sekundarno izobrazbo 8 %, za tiste, ki nimajo dokon�ane srednješolske izobrazbe, pa je 

stopnja brezposelnosti v obdobju 1998 do 2010 ve�krat presegla 10 % (OECD 2012, 119). 

Na sliki 8 podajamo pregled odstotkov zaposlenosti glede na dokon�ano stopnjo izobrazbe v 

letu 2010 za države Evropske unije in ZDA. Vklju�ena je populacija v starostni skupini 25–64 

let. 
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Slika 8: Zaposleni v starostni skupini 25–64 let glede na stopnjo izobrazbe v odstotkih za 
leto 2010 v evropskih državah in ZDA 

Vir: OECD 2012, 118. 

Najve�ji odstotek zaposlenosti terciarno izobražene populacije smo v letu 2010 beležili na 

Norveškem, kar 90,4 %. Tudi v Švici, na Švedskem, Nizozemskem ter v Sloveniji in Nem�iji 

je zaposlena populacija s terciarno izobrazbo presegla 86 %. Slovenija s 87,3 % zaseda peto 

mesto med evropskimi državami glede na odstotek zaposlene populacije z dokon�ano 

terciarno izobrazbo. Najve�jo brezposelnost je opaziti prav pri nižje izobraženi populaciji, in 

sicer na Slovaškem (29,7 %), Madžarskem (37,6 %) in Poljskem (39,9 %). 

3.5 Javni izdatki za terciarno izobraževanje 

Izdatki za terciarno izobraževanje se delijo v štiri glavne skupine (Johnstone 2004, 403–404): 

− državna blagajna subvencionira terciarno izobraževanje ve�inoma z davki od prihodkov 

(npr. davek na pla�e, nepremi�nine, prodaja na drobno), 

− starši in družina krijejo nekatere stroške terciarnega izobraževanja (npr. pla�ila šolnin, 

življenjski stroški študentov), 

− študenti sami pokrivajo del stroškov študija (delo prek študentskega servisa, nepovratna 

javna finan�na pomo�), 

− donatorji prispevajo svoja sredstva za terciarno izobraževanje. 

Formalno izobraževanje se financira iz javnih in zasebnih virov. V letu 2009 so v državah 

OECD namenili za formalno izobraževanje v povpre�ju 6,4 % BDP (javni in zasebni viri 

skupaj). �e upoštevamo države OECD, v povpre�ju 75 % vseh sredstev, namenjenih za 

formalno izobraževanja, prihaja iz javnih virov. Javni vir financiranja je najvišji na Finskem, 

kjer predstavlja 98 % celotnih izdatkov za formalno izobraževanje (OECD 2012, 241). 
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Javni viri za financiranje formalnega izobraževanja imajo v ve�ini držav zelo visok delež, v 

povpre�ju ve� kot 75 %. Od za�etka svetovne gospodarske krize se ve�ina vlad pri 

sprejemanju protikriznih ukrepov trudi zaš�ititi izobraževanje pred velikimi znižanji javnih 

naložb. Ker se je kriza za�ela v letu 2008, v letu 2009 še ni bilo opaziti polnega negativnega 

vpliva na javno financiranje izobraževanja, je pa bilo mogo�e opaziti vpliv krize na 

gospodarstvo. Tako je v letu 2009 glede na leto 2008 opaziti pove�anje BDP le v petih od 

enaintridesetih držav OECD, za katere so bili podatki na voljo: Avstraliji, Izraelu, Koreji, 

Novi Zelandiji in Poljski. Podatki OECD kažejo, da je bilo ob za�etku krize podro�ju 

izobraževanja prizaneseno z zmanjšanjem prora�unskih sredstev, saj so se samo v Izraelu 

javni izdatki za izobraževanje zmanjšali. Nasprotno pa smo v letu 2009 beležili zvišanje 

izdatkov za izobraževanje v kar štiriindvajsetih državah. Najve� so se povišali izdatki za 

izobraževanje na Norveškem, kar za 16,4 % (OECD 2012, 241–242). 

Zasebni izdatki vklju�ujejo vse neposredne izdatke za izobraževalne ustanove, tudi tiste, ki so 

delno krite iz javnih subvencij. Vklju�eni so tudi izdatki zasebnih podjetij, namenjeni za 

strokovne prakse študentov. Javne subvencije, namenjene gospodinjstvom, niso vklju�ene v 

zasebno porabo (OECD 2012, 251). 

Primarno in sekundarno izobraževanje se navadno pojmuje kot javno dobro in je zato v ve�ini 

financirano iz javnih sredstev. Pri terciarnem izobraževanju ve�ja možnost zaposlitve in višja 

pla�a diplomanta kažeta na upravi�enost zara�unavanja višjih prispevkov študentom, 

vklju�enim v terciarno izobraževanje (OECD 2001, 15). Delež zasebnih sredstev, namenjenih 

za formalno izobraževanje, je zato dale� najvišji na terciarni ravni in znaša v državah OECD v 

povpre�ju 30 % vseh izdatkov za izobraževanje na tej ravni (OECD 2012, 252). 

V državah OECD je bilo v letu 2009 ve� kot 64 % izdatkov za formalno izobraževanje 

namenjenih za primarno in sekundarno izobraževanje (ISCED 1, 2, 3 in 4), 25 % za terciarno 

izobraževanje (ISCED 5 in 6) in 9 % za predšolsko vzgojo (ISCED 0) (OECD 2012, 239). 

Javni izdatki za izobraževanje so namenjeni za javne izdatke, namenjene neposredno za 

izobraževalne ustanove in javno podporo gospodinjstvom (štipendije, študentska posojila za 

šolnine in stroške študentskega življenja), ter izdatke drugim zasebnim entitetam za 

izobraževanje (subvencije za podjetja, ki sprejemajo študente na strokovno prakso ali v 

vajeniške programe). Vse javne vire, z izjemo mednarodnih, lahko razdelimo na tri ravni: 

državno (nacionalno), regionalno (pokrajina, država, dežela) in lokalno (ob�ina, okraj) 

(OECD 2012, 268). 

Na sliki 9 so prikazani podatki o javnih in zasebnih izdatkih, ki so jih države leta 2009 

namenile za ustanove terciarnega izobraževanja. Podatki kažejo, da so Finska, Danska in 

Švedska prispevale najvišji odstotek javnih izdatkov za ustanove terciarnega izobraževanja, 

medtem ko je najvišji odstotek zasebnih izdatkov prevladoval v Koreji, �ilu in ZDA. 
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Slika 9: Izdatki za ustanove terciarnega izobraževanja kot % BDP  
za leto 2009 po javnih in zasebnih virih financiranja 

Vir: OECD 2012, 239. 

V zadnjem �asu se breme financiranja terciarnega izobraževanja seli iz državnega prora�una 

na ple�a študentov in njihovih družin. Podatki OECD (2008, 160–161) za leto 2004 kažejo, da 

se prispevek gospodinjstev k pokrivanju stroškov iz naslova terciarnega izobraževanja po 

državah zelo razlikuje. Odstotek zasebnih izdatkov gospodinjstev za ustanove terciarnega 

izobraževanja je v Avstraliji, �ilu, Koreji, Mehiki, Novi Zelandiji in ZDA presegel 30 %. V 

Avstriji, na Danskem, v Gr�iji in na Švedskem se je odstotek zasebnih izdatkov gospodinjstev 

za ustanove terciarnega izobraževanja gibal pod manj kot 5 %. Med letoma 1995 in 2004 pa 

se je odstotek v enajstih od trinajstih držav, za katere je OECD zbral primerljive podatke, 

pove�al. Izjemi sta bili le Irska in Finska. 

Slika 10 prikazuje izdatke za ustanove terciarnega izobraževanja na študenta za leto 2009. 

Dale� najvišji izdatki na študenta so v ZDA, in sicer 29.201 USD. V evropskih državah imajo 

najvišje izdatke na študenta v Švici (21.577 USD), na Švedskem (19.961 EUR) in Norveškem 

(19.269 USD).� Izdatki na študenta v Španiji, ki znašajo 13.614 USD, so najbližji povpre�ju 

držav OECD (13.728 USD). Dale� najnižje izdatke na študenta pa so v letu 2009 zabeležili v 

Indoneziji, in to le�972 USD. Slovenija je z 9.311 USD precej pod povpre�jem OECD. 
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* Izdatki za zasebno terciarno izobraževanje so izvzeti – vklju�eni so samo izdatki za javno terciarno 
izobraževanje. 

Slika 10: Izdatki za ustanove terciarnega izobraževanja v USD na študenta v PKM za 
leto 2009* 

Vir: OECD 2012, 219. 

Poro�ilo OECD (2012, 214) navaja, da niso vsi izdatki, ki so namenjeni izobraževalnim 

ustanovam, izdatki za neposredne izdatke pedagoškega procesa. Izobraževalne ustanove v 

mnogih državah OECD nudijo svojim študentom tudi razli�ne storitve, kot so prevoz, 

prehrana, stanovanje. Prav tako so na terciarni ravni izdatki za znanstvenoraziskovalno delo 

precejšnji. Izdatke za terciarno izobraževanje lahko opredelimo z virom financiranja. Glede na 

vire financiranja razvrstimo izdatke za terciarno izobraževanje takole: javni sektor in 

mednarodne agencije (javni viri sredstev), gospodinjstva in druge zasebne entitete (zasebni 

viri sredstev) ter zasebni viri sredstev, ki so subvencionirani iz javnih sredstev in so razvidni 

iz priloge 15.  

Ve�ja udeležba v terciarnem izobraževanju v mnogih državah OECD odraža mo�ne potrebe 

posameznika in družbe. Pove�anje vpisa v terciarno izobraževanje je spremljalo zviševanje 

javnih in zasebnih naložb v tovrstno izobraževanje, kar je privedlo do spremembe razmerja v 

javnih in zasebnih izdatkih za terciarno izobraževanje. Tako se je delež javnih sredstev, 

namenjenih za ustanove terciarnega izobraževanja, iz 78 % v letu 1995 zmanjšal na 77 % v 

letu 2000 in na 73 % v letu 2005, ko se je delež javnih sredstev ustalil in je v letu 2009 prav 

tako znašal 73 %. Trend zmanjševanja javnih izdatkov je opaznejši v neevropskih državah, 

kjer so šolnine na splošno višje in donacije podjetij terciarnim ustanovam ve�je. Kar v 

osemnajstih od petindvajsetih držav, za katere so bili OECD na voljo primerljivi podatki, so 

od leta 2000 do leta 2009 zabeležili pove�anje deleža zasebnih sredstev, namenjenih za 

terciarno izobraževanje (OECD 2012, 252). 
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3.6 Pregled dosedanjih raziskav dejavnikov, povezanih z vpisom v terciarno 

izobraževanje  

Prou�ili smo številne študije, ki so raziskovale povezanost posameznih dejavnikov z 

vklju�enostjo prebivalstva v terciarno izobraževanje. 

Raziskava Stafforda, Lundstedta in Lynna (1984, 605) za obdobje 1971–1980 je za petdeset 

ameriških zveznih držav pokazala, da so socialni in ekonomski dejavniki povezani s številom 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje in da so ti dejavniki zna�ilni za projekcijo 

udeležbe v tovrstnem izobraževanju. Ugotovili so, da so izobrazbena raven prebivalstva, 

osebni dohodek in dav�ni prihodki na prebivalca države pomembno povezani s številom 

študentov, ki so vklju�eni v terciarno izobraževanje. Izobrazbena raven prebivalstva se je 

izkazala kot spremenljivka z najve� napovedovalnega vpliva na vklju�enost v terciarno 

izobraževanje. 

Stafford, Lundstedt in Lynn (1984, 594, 606–607) so ugotovili povezanost med osebnim 

dohodkom in vklju�enostjo v terciarno izobraževanje ter navedli pla�ilno sposobnost kot 

pozitiven dejavnik pri odlo�itvi za vpis v terciarno izobraževanje. Na podlagi odgovorov 

anketiranih staršev razli�nih družbenih slojev so ugotovili, da je želja staršev v zvezi z 

izobraževanjem njihovih otrok prav tako povezana z vpisom. Navajajo tudi, da so številne 

študije pokazale, da je izobrazba staršev pomemben dejavnik pri odlo�itvi posameznika za 

vklju�itev v terciarno izobraževanje in da je ta raven izobraženosti odraslih povezana z 

njihovo višjo vklju�enostjo v terciarno izobraževanje. Predvsem v državah z relativno nizko 

stopnjo vklju�enosti v terciarno izobraževanje je bilo ugotovljeno, da je to posledica politike 

vlad. Nizka vklju�enost v terciarno izobraževanje posledi�no zagotavlja manj izobraženo in 

usposobljeno delovno silo, kar negativno vpliva na gospodarski razvoj države. Z 

vklju�enostjo v terciarno izobraževanje so povezane tudi spodbude terciarnemu izobraževanju 

s strani vlade, ki s subvencijami in štipendijami pripomore k izobraževanju.  

Raziskava Pavlina in Svetlika (2007, 691–704) je pokazala, da na vpis v terciarno 

izobraževanje najve� vpliva osebni interes posameznika. Najmanjši vpliv sta zaznala pri 

negativnih izkušnjah z izobraževalnim sistemom. Posamezniki se ob prehodu na višje 

izobrazbene ravni vse bolj identificirajo s svojo izobraževalno vlogo oziroma vlogo študentov 

ter iz tega �rpajo svoje zadovoljstvo. Prav zaradi vpliva izobraževalnih izkušenj se oblikuje in 

izraža njegov osebni interes. 

Marks idr. (2000, 15–16) so raziskali povezanost socialno-ekonomskih dejavnikov s številom 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje na primeru Avstralije. Ugotavljajo, da je poklic 

staršev povezan z udeležbo v terciarnem izobraževanju. Za mlade iz družin, kjer imajo starši 

zaklju�eno vsaj srednješolsko izobraževanje, je verjetneje, da bodo svoje šolanje nadaljevali 

na terciarni ravni. Manj verjetno je nadaljevanje šolanja pri mladih, katerih starši imajo 

dokon�ano osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Na vklju�enost v terciarno izobraževanje 



 

56 

vpliva tudi vrsta srednje šole, ki jo posameznik obiskuje. Za dijake iz zasebnih šol je 

vklju�itev v terciarno izobraževanje verjetnejša kot za dijake, ki se šolajo na državnih šolah. 

Raziskava povezanosti socialno-ekonomskega ozadja z vpisom v terciarno izobraževanje je 

prav tako pokazala, da so finan�ni in kulturni dejavniki povezani z razliko v doseženi 

izobrazbi ter da je mo�nejša povezanost prisotna pri kulturnih dejavnikih, ki so se merili z 

izobrazbo staršev (Marks idr. 2000, 43). 

Marginson (1998, 13) na primeru Avstralije ugotavlja, da so v povezavi s številom vpisanih 

študentov v terciarno izobraževanje še vedno številne prednosti v korist posameznikov, ki 

prihajajo iz bogatejših socialno-ekonomskih okolij. To se odraža v dohodkih družine, 

premoženju, višji izobrazbi staršev. Velik delež študentov, ki so vpisani v terciarno 

izobraževanje, prihaja iz zasebnih šol in se bolj vpisujejo na prestižne univerze. 

Socialno-ekonomski položaj družine Kilpatrick in Abbott-Chapman (2002, 63–64) 

opredeljujeta kot del družinskega socialnega kapitala, ki spodbuja ali ovira udeležbo 

posameznika pri nadaljevanju študija. Socialni kapital, ki je prisoten v šolah in njihovih 

skupnostih, je dopolnitev družinskega socialnega kapitala, na podlagi katerega si mladi 

oblikujejo svoje prednostne naloge ter še posebej izobraževalne prioritete in cilje. Družinski 

socialni kapital, združen z vplivom socialnega kapitala šolskih skupnosti, vpliva na prihodnje 

ambicije mladih, najizraziteje pa na njihove sedanje prednostne naloge – šolanje. Trenutne 

prioritete ter odlo�itve posameznika in družine so povezane z udeležbo oziroma neudeležbo v 

terciarnem izobraževanju ter vplivajo tudi dolgoro�no, pri vstopu na trg dela. Dejavniki, kot 

so dosežen uspeh pri predhodnem šolanju, izobrazba in poklic staršev ter lokacija prebivanja, 

so bili povezani z razlikami v stopnjah dokon�anega šolanja. Prehod med zaklju�kom 

srednješolskega izobraževanja in za�etkom terciarnega izobraževanja je težji za mladino s 

podeželja, ugotavljata Kilpatrick in Abbott-Chapman (2002, 62–63). Oddaljenost kraja 

izobraževanja od kraja bivanja predstavlja �asovne ovire in dodatne stroške, izpostavila pa sta 

tudi �ustvene ovire, to je lo�enost od družine in prijateljev. 

Chevalier in Lanot (2002, 174) ugotavljata, da imajo zna�ilnosti družine, ki vplivajo na razvoj 

otroka, pomembne vplive na odlo�itev za izobraževanje in dosežke v njem. Družinsko ozadje 

lahko vpliva na motivacijo mladih in dostop do informacij o izobraževanju in poklicni karieri. 

Avtorja sta potrdila, da je dohodek družine pomemben dejavnik pri odlo�itvi posameznika za 

vklju�enost v izobraževanje. 

OECD (2012, 102) v poro�ilu prou�uje, kakšna je možnost, da bi se posamezniki, katerih 

starši imajo zaklju�eno nizko stopnjo izobraževanja, vklju�ili v terciarno izobraževanje. Delež 

mladih, vklju�enih v terciarno izobraževanje, starih 20–34 let, je nizek, �e njihovi starši niso 

zaklju�ili vsaj sekundarnega izobraževanja. V državah OECD je v povpre�ju za posameznika, 

ki ustreza teoreti�ni starosti za vklju�enost v terciarno izobraževanje in ima vsaj enega izmed 
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staršev, ki je zaklju�il terciarno izobraževanje, dvakrat verjetneje, da bo udeležen v terciarnem 

izobraževanju, kot za posameznika, katerega starši imajo nižjo stopnjo izobrazbe.  

Voigt (2007, 104) poudarja, da stroški terciarnega izobraževanja lahko za študente z nizkimi 

dohodki družine pomenijo dejansko visoke stroške. To pomeni, da je študij na zasebnih 

ustanovah, ki ga študenti, �e nimajo polne štipendije, financirajo iz lastnih sredstev oziroma 

sredstev družine. To pa za posameznike iz nižjega socialno-ekonomskega razreda sploh ne 

pride v poštev. Samo osnovni stroški, ki jih mora pla�evati študent (npr. stroški nastanitve, 

mese�ne vozovnice, prehrana), lahko predstavljajo veliko oviro za mnoge posameznike, ki 

izvirajo iz nižjega socialno-ekonomskega razreda. Da bi zmanjšali te neenakosti, je družine 

študentov treba podpreti z razli�nimi oblikami donacij, kot so nepovratna sredstva ali 

štipendije. Avtor tudi ugotavlja, da zasebno izobraževanje v Veliki Britaniji zagotavlja 

številne prednosti za svoje potencialne študente, od iz�rpnih informacij o terciarnem 

izobraževanju do osebnih stikov z ustanovami terciarnega izobraževanja, kar posledi�no 

predstavlja števil�nejši vpis populacije iz višjih družbenih razredov. 

Gibbons in Vignoles (2012, 89–99) v raziskavi o sodelovanju v terciarnem izobraževanju v 

Angliji navajata, da pri odlo�itvi za vpis v terciarno izobraževanje lahko razdalja med lokacijo 

izobraževalne ustanove in domom predstavlja oviro za vstop v terciarno izobraževanje. 

Stroški prevoza ali selitve imajo najve�ji vpliv na pripadnike etni�nih manjšin in nižjih 

družbenih slojev zaradi finan�nih in kulturnih razlogov, zaradi �esar se manj odlo�ajo za vpis 

v terciarno izobraževanje, �e gre za ve�jo razdaljo med lokacijama. Prisotni so tudi psihi�ni 

stresi, ki so povezani s prevozom, selitvijo in s tem daljšo odsotnostjo iz družinskega okolja. 

Prav oddaljenost od doma pa lahko študente odvra�a, da bi izbrali univerze visoke kakovosti, 

kar ima za posledico neenakost v izobraževalnih dosežkih, dohodkih in kakovosti življenja. 

Corazzini, Dugan in Grabowski (1972, 40) ugotavljajo, da je odlo�itev posameznika za 

vklju�itev v terciarno izobraževanje odvisna od tega, kako ta gleda na terciarno izobraževanje. 

�e posameznik gleda na odlo�itev za vpis v terciarno izobraževanje kot na investicijo, se bo 

odlo�il za vpis v terciarno izobraževanje, �e bo sedanja vrednost koristi enaka najmanj 

diskontirani vrednosti direktnih in oportunitetnih stroškov terciarnega izobraževanja. Sedanjo 

vrednost koristi lahko razdelimo v dve osnovni komponenti: pri�akovana vrednost toka 

pove�anih prihodkov, ki nastanejo iz naslova dokon�ane terciarne izobrazbe, in vrednost 

drugih koristi, ki jih je deležen diplomant terciarnega študija. Oportunitetni stroški so 

neposredno povezani s pla�o, ki bi jo posameznik lahko zaslužil v tistem �asu, ko je obiskoval 

terciarno izobraževanje. Izra�un oportunitetnih stroškov za udeležence terciarnega 

izobraževanja upošteva povpre�no pla�o v dolo�eni državi v proizvodnji in stopnjo 

brezposelnosti, ki kaže na verjetnost dobiti zaposlitev na trgu dela. 

Ker so dohodki družine pozitivno povezani z izobrazbo staršev, slednja pozitivno deluje na 

sposobnost financiranja terciarnega izobraževanja. Izobrazba staršev zagotavlja tudi 

intelektualno okolje, ki ga je deležen študent doma. Iz tega se odražajo njegov osebni odnos in 
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preference za doseženo terciarno izobrazbo ter seveda tudi pri�akovani donosi iz naslova 

dokon�ane terciarne izobrazbe. Ekonomsko ogroženi starši so manj optimisti�ni glede 

možnosti terciarnega izobraževanja svojih otrok in jih ne spodbujajo dovolj k vpisu, 

ugotavljajo Corazzini, Dugan in Grabowski (1972, 44). 

Corazzini, Dugan in Grabowski (1972, 47) poudarjajo, da sta šolnina in brezposelnost 

pomembno povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Visoka stopnja 

brezposelnosti deluje kot svarilo pred takojšnjim vstopom med delovno silo. V primeru ve�je 

brezposelnosti je pri�akovana pozitivna povezanost z vpisom v terciarno izobraževanje.  

Uspešnost u�encev na testih dosežkov na srednjih šolah je pozitivno povezana z vklju�enostjo 

v terciarno izobraževanje. Visok rezultat na uvrstitvenih testih zagotavlja mesto na prestižni 

univerzi, saj vsaka univerza sprejme študenta v skladu s svojimi standardi, ugotavljajo 

Corazzini, Dugan in Grabowski (1972, 47). 

Crosnoel, Mistry in Elder (2002, 699–700) so ugotovili, da imajo starši pomembno vlogo v 

izobraževalni karieri svojih otrok. Rezultati študije so pokazali, da je povezanost med 

prikrajšanostjo za blagostanje v zgodnjem obdobju otroštva in vklju�enostjo v izobraževanje 

razložljiva z vedenjem staršev in njihovim odnosom. Finan�no ogroženi starši bolj 

pesimisti�no gledajo na možnost vklju�itve svojih potomcev v sekundarno in kasneje 

terciarno izobraževanje. Zaradi finan�nih težav imajo starši manj upanja za dobro prihodnost 

svojih otrok. V družinah z višjimi prihodki so starši sposobnejši usmerjati svoje otroke, kar se 

kaže v pove�anju motivacije, trdem delu in visokih pri�akovanjih. 

V poro�ilu raziskave o ekonomskem, socialnem in bivalnem položaju ter mednarodni 

mobilnosti študentov v Sloveniji – Evroštudent SI 2010 Nekrep idr. (2010, 5–6) ugotavljajo 

povezanost izobrazbe staršev s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Višja 

izobrazbena raven staršev je povezana z višjim številom vpisanih študentov na univerzitetne, 

magistrske in doktorske študijske programe. 

�epar in Bojnec (2012, 283–285) sta ugotovila, da so pomembni dejavniki, ki so povezani z 

vpisom v terciarno izobraževanje, naslednji: dostopnost do interneta in uporaba osebnega 

ra�unalnika v gospodinjstvu, uspešno dokon�ano terciarno izobraževanje vsaj enega izmed 

staršev, višina neto osebnega dohodka na �lana gospodinjstva, spol ter število �lanov 

gospodinjstva. Ugotovila sta tudi, da ima starost negativen vpliv na vklju�enost v terciarno 

izobraževanje; starejša ko je oseba, manj je možnosti, da bo vklju�ena v terciarno 

izobraževanje. Dostopnost do interneta in prisotnost osebnega ra�unalnika v gospodinjstvu 

imata najmo�nejšo vlogo in pozitiven vpliv na vklju�itev v terciarno izobraževanje. 

Posamezniki, ki imajo doma osebni ra�unalnik in dostop do interneta, imajo lažji dostop do 

vseh potrebnih informacij o terciarnem izobraževanju, ve�jo možnost komunikacije 

(elektronska pošta, forumi, blogi, on-line komuniciranje) in so bolj usposobljeni za delo z 

ra�unalnikom. 
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Ugotovitve raziskave (�epar 2010, 203) na primeru slovenskega visokošolskega 

izobraževanja kažejo, da na verjetnost vpisa na visokošolski študij pomembno vplivajo 

možnost dostopa do informacij v družinskem okolju, dokon�ana visokošolska izobrazba 

staršev in razpoložljiva finan�na sredstva družine. 

Lynch in O’Riordan sta v študiji (1998), ki sta jo izvedli na osnovi intervjujev irskih 

študentov, ugotavljali, kako družbeni razred, iz katerega izhaja posameznik, vpliva na 

vklju�enost v izobraževanje. Ugotovili sta, da je relativna revš�ina glavna ovira, da bi bilo 

vklju�evanje v izobraževanje enako dostopno tudi za študente iz nižjega delavskega razreda z 

nizkimi dohodki. V gospodinjstvih z nizkimi dohodki je predstavljalo težavo že vsakodnevno 

preživetje, zato strošek za enega otroka, vklju�enega v terciarno izobraževanje, za družino 

predstavlja luksuzno dobrino, ki bi si jo lahko privoš�ili izklju�no na ra�un manjka pri drugih 

družinskih �lanih. Negotovi in nizki dohodki negativno vplivajo tudi na osebna pri�akovanja 

ljudi ter na ob�utek manjvrednosti in socialne izklju�enosti (Lynch in O’Riordan 1998, 454–

459). Avtorici sta potrdili, da obstajajo tri glavne ovire, s katerimi se sre�ujejo potencialni 

prihodnji študenti: ekonomske, socialne in kulturne ovire. Rezultati študije so pokazali, da so 

najizrazitejše ekonomske in socialne ovire, vendar je bila prav tako izrazita tudi kulturna 

ovira, v katero je vklju�eno prepri�anje, da zaklju�ena izobrazba ni pomembna (Lynch in 

O’Riordan 1998, 469–470). 

Rezultati raziskave, ki so jo izvedli Lamb, Long in Malley (1998, 104), nakazujejo razlike pri 

udeležencih na trgu dela, ki so posledica neenakosti pri vstopu v razli�ne ravni izobraževanja 

zaradi socialno-ekonomskega položaja posameznika. Prav te razlike poudarjajo, kako 

pomembno je spodbujanje ve�je enakosti pri dostopu do izobraževanja in usposabljanja. 

Ugotovili so, da so kljub številnim politi�nim spodbudam in državnim subvencijam na 

podro�ju izobraževanja, da bi zagotovili enakopravno vklju�evanje v terciarno izobraževanje 

in izobraževanje nasploh tudi za socialno šibkejše, razlike še vseeno prisotne. Poudarjajo, da 

je pomembno zagotoviti, da koristi od izobraževanja, kot so boljša delovna mesta, višja pla�a, 

zmanjšana brezposelnost, ne pripadajo le izbranim skupinam višjega socialnega položaja 

oziroma statusa. 

Lamb, Long in Malley v študiji (1998, 104–106) ugotavljajo, da je udeležba v 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju povezana tudi z družbenim ozadjem. Za 

posameznike, ki izhajajo iz nižjih družbenih slojev, je verjetneje, da se vpišejo na poklicno 

usposabljanje, kot za tiste posameznike, ki izhajajo iz višjih slojev, za katere je verjetneje, da 

se vpišejo v klasi�no srednješolsko izobraževanje in ga nadaljujejo na terciarni ravni. Študija 

je pokazala, da ženske pogosteje zaklju�ijo izobraževanje kot moški. Za populacijo s 

podeželja je bilo ugotovljeno, da je manj zastopana v višjih stopnjah izobraževanja v 

primerjavi z vrstniki iz mestnih središ�. Avtorji prav tako ugotavljajo, da je za tiste 

posameznike, ki imajo slabe šolske uspehe, verjetneje, da se bodo vklju�ili na trg dela in ne 

bodo nadaljevali šolanja na višjih stopnjah, medtem ko je za posameznike z boljšim u�nim 
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uspehom verjetneje, da bodo šolanje nadaljevali. Verjetneje je tudi, da bo med posamezniki iz 

nižjih socialno-ekonomskih razredov na višji stopnji izobraževanja ve� osipa, ve�ja pa je tudi 

verjetnost, da bodo dlje �asa brezposelni, da bodo njihove pla�e nižje in da bodo zasedali 

nizko kvalificirana delovna mesta. 

Ainley, Malley in Lamb (1997, 19–20) v študiji na primeru Avstralije ugotavljajo, da so 

družbene razlike, izobrazba staršev in kultura povezani s tem, v kakšno izobraževanje so 

vklju�eni posamezniki. Predvsem pri posameznikih iz družin, kjer imata starša nizko 

formalno izobrazbo, slabše pla�ani delovni mesti in posledi�no manjše prihodke, je 

vklju�enost v višje oblike izobraževanja precej nizka. V družinah, kjer imajo starši višjo 

formalno izobrazbo, uspešno poklicno kariero in višje prihodke, je visoka vklju�enost 

posameznikov v višje oblike formalnega izobraževanja. Visoko izobraženimi starši, ki imajo 

ve� znanja o šolskem sistemu in željo, da so tudi njihovi otroci visoko izobraženi, svoje 

otroke spodbujajo k vpisu v višje oblike izobraževanja. Posledica tega je višja vklju�enost v 

terciarno izobraževanje. Pri posameznikih, katerih starši imajo dokon�ano nizko formalno 

izobraževanje, so zna�ilne višje stopnje osipa in manjša vklju�enost v višje stopnje 

formalnega izobraževanja. Za nadaljevanje izobraževanja sta pomembna tudi obmo�je, kjer 

družina živi, in vrsta šole, ki jo je posameznik obiskoval. U�enci, ki živijo na podeželju, kjer 

so šole navadno manjše, je manj slušateljev in imajo na voljo manj izbirnih predmetov, niso v 

enakopravnem položaju s tistimi, ki so obiskovali ve�je šole v mestih, kjer so imeli na voljo 

veliko izbirnih predmetov. U�enci s podeželja se tudi manj pogosto kot njihovi vrstniki v 

mestih odlo�ijo za nadaljevanje šolanja. To še bolj velja za dekleta s podeželja. 

Vladna politika oblikovanja prostih vpisnih mest za vpis v terciarno izobraževanje s 

pove�evanjem oziroma zmanjševanjem prostih mest za vpis v programe terciarnega 

izobraževanja vpliva na število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Marjeti� in 

Lesjak (2013, 6) poudarjata, da bi število vpisnih mest na visokošolski in višješolski študij 

moralo biti v skladu s strateškimi usmeritvami države oziroma njeno vpisno politiko, težava 

pa je, da ob razpisu za vpis še ne poznamo gospodarskih razmer za prihodnja leta. 

Blöndal, Field in Girouard (2002, 50) v študiji ugotavljajo, da bodo osebe z doseženo 

terciarno izobrazbo lažje dobile zaposlitev. Ve�ja je tudi možnost, da bodo bolje izobraženi 

delavci tudi bolje pla�ani za svoje delo. Blöndal, Field in Girouard (2002, 70) opažajo mo�no 

povezanost med izobrazbo staršev in vklju�enostjo mladih v terciarno izobraževanje. 

Na splošno študije podajajo prepri�ljive dokaze, da sta vpis in seveda uspešno dokon�anje 

terciarnega izobraževanja zelo donosna naložba za prihodnost vsakega posameznika. 
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4 ANALIZA DEJAVNIKOV, POVEZANIH S ŠTEVILOM VPISANIH 

ŠTUDENTOV V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 

V empiri�nem delu magistrske naloge smo skladno z namenom in cilji raziskave ter na 

podlagi zastavljenih hipotez na izbranem vzorcu izvedli multiplo linearno regresijo in panelno 

regresijo. 

4.1 Opredelitev temeljne teze in predstavitev hipotez  

Temeljna teza naloge je bila, da so posamezni ekonomski dejavniki in razvitost države 

povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 

V magistrskem delu smo preverjali naslednje hipoteze: 

H1: Gospodarska razvitost države je pozitivno povezana s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje. 

Utemeljitev: razvitejše države Evropske unije stremijo k doseganju ekonomskega napredka in 

razvoja, zato namenjajo veliko pozornost izobraževanju, predvsem krepitvi množi�nosti in 

kakovosti terciarnega izobraževanja, raziskav ter inovacij. S preverjanjem hipoteze H1 smo 

želeli ugotoviti, ali je gospodarska razvitost resni�no pozitivno povezana s številom vpisanih 

študentov v terciarno izobraževanje. 

H2: Indeks �loveškega razvoja je pozitivno povezan s številom vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje. 

Utemeljitev: starši z višjim življenjskim standardom imajo lahko boljše možnosti, da 

pripomorejo k vklju�itvi svojih otrok v terciarno izobraževanje. Predvidevali smo, da je 

indeks �loveškega razvoja pozitivno povezan s številom vpisanih študentov, kar smo 

ugotavljali s preverjanjem hipoteze H2. V raziskavi smo uporabili indeks �loveškega razvoja 

kot nadomestilo spremenljivke »prihodki gospodinjstev«. Za prihodke gospodinjstev namre� 

ni bilo na voljo javno dostopnih podatkov. 

H3: Stopnja brezposelnosti mladih je pozitivno povezana s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje. 

Utemeljitev: ve�ja je stopnja brezposelnosti mladih s kon�ano srednješolsko izobrazbo, ve�ja 

je lahko motivacija za nadaljevanje študija in ve�je naj bi bilo število vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje. Ker ni dostopnih potrebnih podatkov o brezposelnih mladih z 

zaklju�enim srednješolskim izobraževanjem, smo namesto podatkov o brezposelnosti oseb, ki 

imajo zaklju�eno srednješolsko izobraževanje, uporabili podatke o brezposelnosti oseb, 

mlajših od štiriindvajset let. Za navedene podatke smo s hipotezo H3 preverjali pozitivno 



 

62 

povezanost stopnje brezposelnosti mladih s številom vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje. 

H4: Delež javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v BDP je pozitivno povezan s številom 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 

Utemeljitev: javno vlaganje v terciarni študij lahko pripomore k pove�anju dostopnosti do 

terciarnega izobraževanja in posledi�no k višjemu vpisu. Namen javnega vlaganja v terciarno 

izobraževanje je spodbujanje tako k množi�nosti kot h kakovosti terciarnega izobraževanja. 

Javni izdatki pripomorejo tudi k boljšemu socialnemu položaju študentov (štipendije, 

subvencije prehrane, bivanja in prevoznih stroškov). S hipotezo H4 smo preverjali, ali višje 

javno vlaganje v terciarno izobraževanje resni�no pomeni tudi višji vpis. 

4.2 Zbiranje podatkov 

Empiri�ni del magistrske naloge temelji na sekundarnih podatkih, ki smo jih pridobili iz baz 

podatkov World DataBank, Eurostat in Human development reports. 

Najprej smo iz podatkovne baze World DataBank pridobili podatke o študentih, ki so vpisani 

v terciarno izobraževanje, natan�neje na peto in šesto stopnjo po Mednarodni standardni 

klasifikaciji izobraževanja ISCED 1997. Podatki o številu vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje vklju�ujejo študente, ki so v terciarnem izobraževanju vpisani v vse letnike 

študija na državnih in zasebnih visokošolskih ustanovah ter študirajo redno in izredno (World 

DataBank 2013b). 

Za potrebe preverjanja zastavljenih hipotez smo iz podatkovne baze World DataBank 

pridobili podatke o: 

− stopnji brezposelnosti mladih (World DataBank 2013c), 

− javnih izdatkih za terciarno izobraževanje (World DataBank 2013d), 

− uporabnikih interneta (World DataBank 2013e), 

− bruto stopnji vklju�enosti v terciarno izobraževanje (World DataBank 2013f), 

− rodnosti (World DataBank 2013g), 

− številu prebivalcev (World DataBank 2013h), 

− številu prebivalcev v starostni skupini, ki bi lahko bili vklju�eni v terciarno izobraževanje 

(World DataBank 2013i). 

Iz podatkovne baze Eurostat (2012) smo pridobili podatke o BDP na prebivalca po kupni 

mo�i, iz podatkovne baze Human development reports – indicators (2012) in posameznih 

dokumentov Human development reports (2001; 2003; 2004; 2005; 2006) pa smo pridobili 

podatke o indeksu �loveškega razvoja. 
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Nato smo v podatkovni bazi World DataBank pregledali podatke držav �lanic Evropske unije 

in Švice, ki so na voljo v navedeni bazi podatkov. Ugotovili smo, da podatki o študentih, ki so 

vpisani v terciarno izobraževanje (angl. Enrolment in total tertiary, public and private, full 

and part time), obsegajo podatke o vpisu med letoma 1999 in 2010, in sicer za vse države 

Evropske unije in Švico, z izjemo Nem�ije in Luksemburga, za kateri ni na voljo podatkov o 

številu vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Ugotovili smo tudi, da manjkata podatka 

o vpisu za Malto v letu 2006 in Gr�ijo v letu 2009. Za zagotovitev popolnih podatkov smo 

pregledali tudi druge javno dostopne podatkovne baze, vendar ni bilo na voljo želenih 

podatkov. 

Podatki o številu vpisanih študentov so podani kot število vpisanih študentov na 1.000 

prebivalcev in so normalizirani, zato smo potrebovali še podatke o številu prebivalcev (angl. 

Total population), ki smo jih pridobili iz podatkovne baze World DataBank in so popolni. 

Število prebivalcev temelji na definiciji prebivalstva, v katero so všteti vsi reziden�ni 

prebivalci, ne glede na državljanstvo ali pravni status. Prikazane so vrednosti na sredini 

koledarskega leta. 

Glede na nedostopnost podatkov o vklju�enosti v terciarno izobraževanje v Nem�iji in 

Luksemburgu smo iz nadaljevanja raziskave ti dve državi izklju�ili.  

Podatki o BDP na prebivalca po kupni mo�i (angl. GDP per capita in PPS) iz podatkovne 

baze Eurostat so popolni. Pri podatkih za Gr�ijo je navedeno, da gre za za�asne podatke. Pri 

podatkih za vse države za leto 2005 je navedeno, da gre za prelom v �asovni vrsti podatkov, 

kar lahko pomeni spremembo v metodologiji oziroma upoštevanje drugega vira podatkov. 

Podatki za indeks �loveškega razvoja iz podatkovne baze Human development reports – 

indicators in posameznih dokumentov Human development reports so popolni. Za leto 2000 

in leta od 2005 do 2010 smo podatke pridobili iz podatkovne baze Human development 

reports – indicators, za leto 1999 smo jih pridobili iz Human development report 2001, za leto 

2001 iz Human development report 2003, za leto 2002 iz Human development report 2004, za 

leto 2003 iz Human development report 2005 in za leto 2004 iz Human development report 

2006. Izra�une indeksov �loveškega razvoja so Human development reports pripravili na 

podlagi podatkov UNDESA, Barro-Lee, UNESCO Institute for statistics, World Bank in IMF 

– International monetary fund. 

Podatki o stopnji brezposelnosti mladih (angl. Total unemployment, youth – % of total labor 

force ages 15–24) iz podatkovne baze World DataBank so na voljo za vseh sedemindvajset 

opazovanih držav, z izjemo Bolgarije, Cipra in Malte za leto 1999 ter Hrvaške za leti 1999 in 

2000. Podatki o brezposelnosti mladih so bili s strani World Bank pridobljeni na podlagi 

raziskav, ki so bile izvedene na vzorcih delovne sile, vzor�nih anketah gospodinjstev, popisih 

prebivalstva in uradnih ocenah o brezposelnosti. 
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Podatki o javnih izdatkih, namenjenih za terciarno izobraževanje (angl. Public expenditure 

per pupil as a % of GDP per capita, tertiary), ki jih je World Bank zbrala iz podatkovnih baz 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for 

Statistics, temeljijo na ocenah World Bank. Podatki iz podatkovne baze World DataBank 

predstavljajo kategorijo podatkov, kjer je najve� manjkajo�ih podatkov. Manjkajo�i podatki o 

javnih izdatkih, namenjenih za terciarno izobraževanje, obsegajo naslednje države v 

naslednjih letih: Belgija (leto 1999 in leto 2000), Bolgarija (leto 1999 in leto 2000), Danska 

(leto 2010), Estonija (leto 2000 in leto 2006), Gr�ija (od leta 2006 do leta 2010), Hrvaška 

(leto 2001 in od leta 2004 do leta 2006), Latvija (leto 2005), Litva (leto 1999 in leto 2000), 

Malta (od leta 1999 do leta 2001, leto 2003, leto 2005 in leto 2006), Romunija (leto 1999, leto 

2000, leto 2006, leto 2008 in leto 2010), Slovenija (leto 1999 in leto 2000). 

Podatki o uporabnikih interneta na 100 prebivalcev (angl. Internet users – per 100 people) iz 

podatkovne baze World DataBank o osebah, ki imajo dostop do svetovnega omrežja, so 

popolni. Podatke je World Bank pridobila pri International Telecommunication Union, World 

Telecommunication/ICT Development Report and database in temeljijo na oceni World Bank. 

Podatke smo za potrebe statisti�ne analize normalizirali – uporabniki interneta na 1.000 

prebivalcev.  

Podatke o bruto vklju�enosti v terciarno izobraževanje (angl. Gross enrolment ratio, tertiary 

– ISCED 5 and 6) smo pridobili iz podatkovne baze World DataBank. Manjkajo�e podatke o 

bruto vklju�enosti v terciarno izobraževanje smo za Gr�ijo v letih 2008 in 2009 ter Hrvaško 

za leto 2004 lahko izra�unali po formuli za izra�un bruto vklju�enosti v terciarno 

izobraževanje: skupno število študentov, vpisanih v terciarno izobraževanje, ne glede na 

starost (ISCED 5 in 6), deljeno s skupnim številom prebivalcev v starostni skupini, ki 

teoreti�no ustrezajo starosti, da bi lahko bili vklju�eni v terciarno izobraževanje. Za izra�un 

smo uporabili podatke o številu prebivalcev v starostni skupini, ki teoreti�no ustrezajo, da bi 

lahko bili vklju�eni v terciarno izobraževanje, iz podatkovne baze World DataBank (angl. 

School age population, tertiary). Za Gr�ijo za leto 2010 in za Malto za leto 2006 ni na voljo 

niti podatkov o bruto stopnji vklju�enosti v terciarno izobraževanje niti podatkov o številu 

prebivalcev, ki bi teoreti�no ustrezali starosti, da bi lahko bili vklju�eni v terciarno 

izobraževanje. 

Za pridobitev podatkov o teoreti�ni velikosti populacije za vklju�itev v terciarno 

izobraževanje smo pregledali podatke o rodnosti, ki prikazujejo število živorojenih otrok v 

teko�em letu na 1.000 prebivalcev (angl. Birth rate, crude – per 1.000 people), iz podatkovne 

baze World DataBank. Pri�akovan vpis v terciarno izobraževanje danes je za namene 

raziskave prilagojen povpre�nim rodnostim pred osemnajstimi, devetnajstimi in dvajsetimi 

leti. Glede na vsako opazovano leto izra�unavamo povpre�ja rodnosti treh let, to je za leta 

osemnajst, devetnajst in dvajset let pred opazovanim letom (v nadaljevanju: povpre�na 

rodnost pred osemnajstimi, devetnajstimi in dvajsetimi leti) – to so podatki od leta 1979 do 
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leta 1992. Ugotovili smo, da za �eško manjkajo podatki o rodnosti, in sicer za leta od 1979 do 

1981 ter od 1983 do 1986. Pri izra�unu povpre�ne rodnosti za �eško je bila zaradi 

manjkajo�ih podatkov izra�unana povpre�na rodnost pred osemnajstimi, devetnajstimi in 

dvajsetimi leti naslednja: za leta 2000, 2001 in 2003 je bil uporabljen podatek iz leta 1982, za 

leto 2005 podatek iz leta 1987, za leto 2006 pa smo izra�unali povpre�no rodnost iz podatkov 

za leti 1987 in 1988. 

Za vse kategorije podatkov smo za zagotovitev popolnih podatkov pregledali tudi druge javno 

dostopne podatkovne baze, vendar ni bilo na voljo želenih podatkov. 

Zbrane podatke smo uredili v programu Microsoft Excel ter jih za potrebe statisti�ne analize 

uvozili in obdelali v programskem paketu Stata 12 (Stata 2011). 

4.3 Opredelitev vzorca in opazovanega �asovnega obdobja 

Celotno populacijo predstavljajo države �lanice Evropske unije in Švica (devetindvajset 

držav). Raziskavo smo izvedli na vzorcu sedemindvajsetih držav. V raziskavo smo vklju�ili 

šestindvajset držav �lanic Evropske unije (Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, �eško, Ciper, Dansko, 

Estonijo, Finsko, Francijo, Gr�ijo, Hrvaško, Irsko, Italijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, 

Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Veliko 

Britanijo) in Švico. Iz raziskave smo izvzeli Nem�ijo in Luksemburg, ker ni dostopnih 

potrebnih podatkov o številu vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Ker smo v vzorec 

vklju�ili sedemindvajset od devetindvajsetih držav, kar predstavlja 93 % celotne populacije 

držav Evropske unije, je vzorec reprezentativen. 

Dostopnost podatkov nam omogo�a, da analiza obsega �asovno obdobje od leta 1999 do leta 

2010. 

4.4 Opredelitev spremenljivk 

V raziskavo smo vklju�ili osem spremenljivk: eno odvisno in sedem pojasnjevalnih.  

Odvisna spremenljivka (y): število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje – ISCED 5 in 

6 

Podatki o številu vpisanih študentov v terciarno izobraževanje vklju�ujejo študente, ki so v 

terciarnem izobraževanju vpisani v vse letnike študija na državnih in zasebnih visokošolskih 

ustanovah ter študirajo na rednem in izrednem študiju v teko�em letu. Podani so kot število 

vpisanih študentov na 1.000 prebivalcev. 
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Pojasnjevalne spremenljivke (x): 

x1: BDP na prebivalca po kupni mo�i – indeks (EU-27 = 100) 

Indeks (EU-27 = 100) predstavlja BDP na prebivalca v SKM, ki je dolo�en kot povpre�je za 

Evropsko unijo (EU-27) in znaša 100. �e je indeks države višji od 100, je BDP na prebivalca 

višji od povpre�ja v Evropski uniji, in obratno. Podatki so izraženi v SKM, tako imenovani 

skupni valuti, ki odpravlja razlike v ravneh cen med državami, ki omogo�ajo primerjavo 

obsega BDP med razli�nimi državami. 

x2: indeks �loveškega razvoja 

Indeks �loveškega razvoja omogo�a mednarodno statisti�no primerljivost podatkov. Vrednost 

indeksa se giblje med 0 in 1. Ker podatki o dohodkovnem položaju in prihodkih 

gospodinjstev niso javno dostopni, smo v raziskavi uporabili indeks �loveškega razvoja, 

katerega pomembna sestavina je tudi prihodek gospodinjstev. Indeks �loveškega razvoja je 

poleg prihodkov gospodinjstev sestavljen tudi iz drugih indikatorjev, ki pa niso ekonomskega 

zna�aja. Indeks �loveškega razvoja združuje povpre�ne dosežke v treh osnovnih dimenzijah 

�loveškega razvoja: dolgo in zdravo življenje, znanje ter dostojen življenjski standard.  

x3: stopnja brezposelnosti mladih 

Stopnjo brezposelnosti mladih smo merili v odstotkih od aktivnega prebivalstva, mlajšega od 

štiriindvajset let. To stopnjo predstavlja odstotni delež registriranih brezposelnih oseb 

(iskalcev zaposlitve) med aktivnim prebivalstvom, mlajšim od štiriindvajset let. 

x4: javni izdatki za terciarno izobraževanje 

Javne izdatke za terciarno izobraževanje smo merili kot javne izdatke na študenta, 

vklju�enega v terciarno izobraževanje, v odstotkih od BDP na prebivalca. Javni izdatki na 

študenta predstavljajo javno porabo za terciarno izobraževanje, deljeno s številom študentov. 

Javni izdatki vklju�ujejo javne izdatke za izobraževalne ustanove (javne in zasebne), 

upravljanje in administriranje izobraževanja, pa tudi subvencije za zasebne subjekte (študenti, 

gospodinjstva in druge zasebne entitete). 

x5: uporabniki interneta 

Uporabniki interneta so osebe, ki imajo dostop do svetovnega omrežja. Število uporabnikov 

interneta je izra�unano na 1.000 prebivalcev. 

x6: bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje 

Podatki o bruto stopnji vklju�enosti v terciarno izobraževanje so podani v odstotkih. Izra�un 

kazalnika: skupno število študentov, vpisanih v terciarno izobraževanje, ne glede na starost 



67 

(ISCED 5 in 6), deljeno s skupnim številom prebivalcev v starostni skupini, ki teoreti�no 

ustrezajo starosti, da bi lahko bili vklju�eni v terciarno izobraževanje. 

x7: rodnost 

Rodnost prikazuje število živorojenih otrok v teko�em letu. Podatki o številu živorojenih 

otrok so podani na 1.000 prebivalcev. Pri podatkih je upoštevano stanje v sredini 

koledarskega leta. V analizo smo vklju�ili povpre�no rodnost pred osemnajstimi, 

devetnajstimi in dvajsetimi leti glede na opazovano leto. 

Vse spremenljivke smo vklju�ili v enoten model. S spremenljivko x1 smo preverjali hipotezo 

H1, s spremenljivko x2 hipotezo H2, s spremenljivko x3 hipotezo H3, s spremenljivko x4 pa 

hipotezo H4. 

Spremenljivke x5, x6 in x7 so v model vklju�ene kot kontrolne spremenljivke, ker smo želeli 

izklju�iti morebiten vpliv dejavnikov, za katere predpostavljamo, da so tudi povezani s 

številom študentov, ki so vpisani v terciarno izobraževanje. Ti dejavniki so: 

− uporabniki internetnih storitev, ki imajo dostop do svetovnega omrežja – kot kazalnik 

razvoja informacijske in komunikacijske tehnologije, 

− bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje – kot glavni kazalnik, ki meri 

dostopnost do terciarnega izobraževanja, 

− povpre�na rodnost pred osemnajstimi, devetnajstimi in dvajsetimi leti glede na opazovano 

leto, kar predstavlja teoreti�no velikost populacije za vklju�itev v terciarno izobraževanje 

– kot demografski kazalnik. 

4.5 Predstavitev podatkov, ki so bili uporabljeni v raziskavi 

Za podrobnejši pregled podatkov, vklju�enih v raziskavo, predstavljamo podatke za zadnje 

dostopno leto (2010), ki so bili uporabljeni v raziskavi. 

Slika 11 prikazuje število vpisanih študentov v državah Evropske unije in Švici za leto 2010. 

V letu 2010 so zabeležili najvišje število vpisanih študentov v Litvi, in sicer šestdeset 

študentov na 1.000 prebivalcev. V Gr�iji, na Finskem, v Sloveniji in na Poljskem je bilo na 

vsakih 1.000 prebivalcev šestinpetdeset posameznikov vpisanih v terciarno izobraževanje. 

Najnižje število vpisanih študentov na terciarni študij je bilo opaziti na Cipru (devetindvajset 

študentov na 1.000 prebivalcev) in Malti (šestindvajset študentov na 1.000 prebivalcev). 

Ugotavljamo, da je po številu vpisanih študentov glede na število prebivalcev Slovenija v 

samem vrhu Evropske unije. 
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Slika 11: Število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje na 1.000 prebivalcev 
v državah Evropske unije in Švici za leto 2010 

Vir: World DataBank 2013b, World DataBank 2013h. 

Za celotno opazovano obdobje (od leta 1999 do vklju�no leta 2010) so v preglednici 6 

prikazani podatki o številu vpisanih študentov za Slovenijo.  

Preglednica 6:  Prikaz podatkov o številu vpisanih študentov v terciarno izobraževanje v 
Sloveniji za vsa opazovana leta 

Leto 
Število vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje 

1999 79.126 

2000 83.816 

2001 91.494 

2002 99.214 

2003 101.458 

2004 104.396 

2005 112.228 

2006 114.794 

2007 115.944 

2008 115.445 

2009 114.391 

2010 114.873 

Vir: World DataBank 2013b. 
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Iz podatkov v preglednici 6 je razvidno, da se je število vpisanih študentov od leta 1999 pa 

vse do leta 2007 pove�evalo. V letih 2008, 2009 in 2010 pa smo bili pri�a malenkostnemu 

zmanjšanju števila vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 
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Slika 12: Indeks (EU-27 = 100) – BDP na prebivalca po kupni mo�i 

za države Evropske unije in Švico v letu 2010 

Vir: Eurostat 2012. 

Na sliki 12 je prikazan indeks (EU-27 = 100), ki predstavlja BDP na prebivalca v SKM za 

države, ki so predmet raziskave. Najvišjo vrednost indeksa smo v letu 2010 zabeležili v Švici, 

kjer je bil BDP precej višji od povpre�ja Evropske unije in je znašal 154. Indeks za Slovenijo 

se je z vrednostjo 84 nahajal pod povpre�jem Evropske unije. Na dnu lestvice sta pristali 

Romunija z vrednostjo indeksa 47 in Bolgarija z vrednostjo indeksa 44. Ugotavljamo, da med 

državami Evropske unije obstaja precejšnja razlika v višini BDP na prebivalca. 

Slika 13 prikazuje indeks �loveškega razvoja za države Evropske unije in Švico v letu 2010. 

Indeks �loveškega razvoja je bil na Nizozemskem, Irskem, Švedskem in v Švici višji od 0,90, 

kar ustreza zelo visoki stopnji �loveškega razvoja. Slovenija se je z indeksom �loveškega 

razvoja 0,892 uvrstila v prvo tretjino držav z najvišjim indeksom �loveškega razvoja. Najnižji 

indeks �loveškega razvoja smo zabeležili v Romuniji (0,783) in Bolgariji (0,778). 
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Slika 13: Indeks �loveškega razvoja za države Evropske unije in Švico v letu 2010 

Vir: Human development reports – indicators 2012. 
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Slika 14: Stopnja brezposelnosti mladih, prikazana v odstotkih, v državah Evropske 
unije in Švici v letu 2010 

Vir: World DataBank 2013c. 

Na sliki 14 je prikazana stopnja brezposelnosti mladih v odstotkih aktivnega prebivalstva, 

mlajšega od štiriindvajset let. Skrajni vrednosti zavzemata Španija z 42-odstotno 

brezposelnostjo mladih in Švica, kjer znaša stopnja brezposelnosti mladih le 8 %. 

Brezposelnost mladih je bila v Sloveniji s 15 % dokaj nizka. 
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Slika 15: Javni izdatki na študenta v odstotku od BDP na prebivalca v državah 
Evropske unije in Švici v letu 2010 

Vir: World DataBank 2013d. 

Slika 15 prikazuje javne izdatke na študenta, vklju�enega v terciarno izobraževanje, v 

odstotkih od BDP na prebivalca v državah Evropske unije in Švici. Na Malti so namenili za 

javno  vlaganje  v  terciarno izobraževanje  dale�  najvišji  delež  BDP  na prebivalca (ve� kot 

60 %). V Bolgariji in Latviji je bil ta delež trikrat manjši. 

Iz slike 16 je razvidno število uporabnikov interneta na 1.000 prebivalcev v državah Evropske 

unije in Švici. Po podatkih za leto 2010 najbolj izstopata Romunija in Gr�ija z le 400 oziroma 

440 uporabniki interneta na 1.000 prebivalcev. Na Nizozemskem, Švedskem in Danskem se 

število uporabnikov interneta giblje okrog 900 uporabnikov na 1.000 prebivalcev, kar 

predstavlja približno 90-odstotno uporabo interneta. V Sloveniji se s 700 uporabniki interneta 

na 1.000 prebivalcev uvrš�amo med države s precej visokim deležem uporabnikov interneta. 
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Slika 16: Uporabniki interneta na 1.000 prebivalcev v državah Evropske unije in Švici 
v letu 2010 

Vir: World DataBank 2013e. 
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Slika 17: Bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje v državah Evropske unije 
in Švici v letu 2010 

Vir: World DataBank 2013f. 

Bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje, ki je prikazana na sliki 17, se je v letu 

2010 v državah Evropske unije in v Švici gibala med 35 % in 94 %. Najvišji bruto stopnji 
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vklju�enosti v terciarno izobraževanje  sta bili zabeleženi na Finskem (94 %) in v Sloveniji 

(90 %). 
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Slika 18: Povpre�na rodnost pred osemnajstimi, devetnajstimi in dvajsetimi leti glede na 
leto 2010 v državah Evropske unije in Švici  

Vir: World DataBank 2013g. 

Iz slike 18 izhaja, da so Slovenija, Španija, Gr�ija in Italija imele v letu 2010 najnižjo 

pri�akovano višino vpisa v terciarno izobraževanje zaradi najnižjega povpre�ja rodnosti v 

letih 1992, 1991 in 1990. Z najvišjo povpre�no rodnostjo pred osemnajstimi, devetnajstimi in 

dvajsetimi leti se je ponašal Ciper z devetnajstimi živorojenimi otroki na 1.000 prebivalcev. 

Sledijo mu Irska, Malta in Litva s petnajstimi živorojenimi otroki na 1.000 prebivalcev v 

navedenih letih. 

4.6 Uporabljena metodologija 

Za preverjanje zastavljenih hipotez smo uporabljali metode kvantitativnega raziskovanja – 

statisti�ne metode za obdelavo podatkov.  

Za preizkušanje zastavljenih hipotez ter odkrivanje zakonitosti in korelacij v podatkih smo na 

modelu dejavnikov, ki so povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje, 

izvedli multiplo linearno regresijo in panelno regresijo. 

Z metodo multiple linearne regresije smo ugotavljali, katere pojasnjevalne spremenljivke so 

statisti�no zna�ilno povezane z odvisno spremenljivko. Na osnovi dobljenih regresijskih 

koeficientov smo analizirali, ali so izbrani dejavniki pozitivno ali negativno povezani s 

številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 
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Z metodo panelne regresije smo oblikovali model, ki definira dejavnike, ki so povezani s 

številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Analiza temelji na panelnih podatkih, 

saj gre za ve� prou�evanih enot (držav) v razli�nih �asovnih obdobjih. Prednost panelnih 

podatkov je, da upoštevajo spremembe spremenljivk v �asu in po opazovanih enotah.15 

Panelni podatki nam omogo�ajo, da lahko nadzorujemo spremenljivke, ki jih nismo vklju�ili 

in jih ne moremo opazovati ali meriti (npr. kulturni dejavniki, razlike v poslovnih praksah 

gospodarskih družb), ali spremenljivke, ki se spreminjajo skozi �as, ne pa skozi opazovane 

enote (državna politika, državna regulativa, medsebojni dogovori). To so spremenljivke, ki 

zaznamujejo heterogenost posameznih enot (Torres-Reyna 2012). 

Za analizo panelnih podatkov se uporabljata dve metodi: metoda fiksnih u�inkov in metoda 

naklju�nih u�inkov. 

Odlo�itev, s katero metodo se analizirajo panelni podatki, se sprejme skladno z rezultati 

Hausmanovega testa. 

4.7 Obdelava podatkov in analiza rezultatov 

V programski paket Stata 12 smo uvozili podatke za izbrane spremenljivke vseh 

sedemindvajsetih opazovanih držav ter izvedli multiplo linearno regresijo po metodi 

najmanjših kvadratov in panelno regresijo. 

4.7.1 Multipla linearna regresija  

V vzorec raziskave smo vklju�ili sedemindvajset držav, od tega šestindvajset držav �lanic 

Evropske unije in Švico. Države smo v programskem paketu Stata 12 ozna�ili z naslednjimi 

oznakami: 

1 Avstrija, 

2 Belgija, 

3 Bolgarija, 

4 Ciper, 

5 �eška, 

6 Danska, 

7 Estonija, 

8 Finska, 

9 Francija, 

10 Gr�ija, 

11 Hrvaška, 

12 Irska, 

                                                 
15 Opazovane enote so lahko posamezniki, gospodarske družbe, regije, države. 
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13 Italija, 

14 Latvija, 

15 Litva, 

16 Madžarska, 

17 Malta, 

18 Nizozemska, 

19 Poljska, 

20 Portugalska, 

21 Romunija, 

22 Slovaška, 

23 Slovenija, 

24 Španija, 

25 Švedska, 

26 Švica, 

27 Velika Britanija. 

Raziskavo smo izvedli z vklju�itvijo osmih spremenljivk: ene odvisne spremenljivke y in 

sedmih pojasnjevalnih spremenljivk. 

Vse navedene podatke smo vklju�ili v enoten model ter izvedli multiplo linearno regresijo po 

metodi najmanjših kvadratov in panelno regresijo. 

Najprej smo izvedli multiplo linearno regresijo po metodi najmanjših kvadratov, v katero smo 

vklju�ili vse pojasnjevalne spremenljivke: 

ititititititititit xxxxxxxy εβββββββα ++++++++= 77665544332211  

Pri tem so: 

y – odvisna spremenljivka,  

VpisTI – število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje – ISCED 5 in 6, 

i – posamezna opazovana enota – država, 

t – �as, 

7,...,1x  – pojasnjevalne spremenljivke, 

1x  – BDP – BDP na prebivalca po kupni mo�i, 

2x  – HDI – indeks �loveškega razvoja, 

3x  – BreML – stopnja brezposelnosti mladih, 

4x  – IzdTI – javni izdatki za terciarno izobraževanje, 

5x  – UNet – uporabniki interneta, 

6x  – BruTI – bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje, 

7x  – Rod – rodnost, 
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α  – regresijska konstanta, 

7,...,1β  – regresijski koeficient multiple regresije (parcialni regresijski koeficient), 

ε  – slu�ajnostni odkloni. 

Rezultati multiple regresijske analize po metodi najmanjših kvadratov z vklju�enimi vsemi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami so razvidni iz priloge 1. 

S pomo�jo uporabe multiple linearne regresije po metodi najmanjših kvadratov smo ugotovili, 

katere pojasnjevalne spremenljivke so statisti�no zna�ilno povezane z odvisno spremenljivko. 

Na podlagi vzorca držav Evropske unije in Švice pri stopnji tveganja 5=α  % smo ugotovili, 

da so statisti�no zna�ilne štiri pojasnjevalne spremenljivke. To so BDP na prebivalca po kupni 

mo�i, javni izdatki za terciarno izobraževanje, bruto stopnja vklju�enosti v terciarno 

izobraževanje in rodnost. 

Nato smo izvedli multiplo linearno regresijo po metodi najmanjših kvadratov le z uporabo 

pojasnjevalnih spremenljivk, ki so se izkazale za statisti�no zna�ilne. 

Rezultati multiple regresijske analize po metodi najmanjših kvadratov z vklju�enimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami, ki so statisti�no zna�ilne, so razvidni iz priloge 2. 

Linearni multipli regresijski model zapišemo kot: 

++−−= itititit BruTIIzdTIBDPVpisTI 571346,01955166,00498445,0442026,7  

ititRod ε++ 6978366,0  

Pri tem so: 

y – odvisna spremenljivka, 

VpisTI – število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje – ISCED 5 in 6, 

i – posamezna opazovana enota – država, 

t – �as, 

4,...,1x  – pojasnjevalne spremenljivke, 

1x  – BDP – BDP na prebivalca po kupni mo�i, 

2x  – IzdTI – javni izdatki za terciarno izobraževanje, 

3x  – BruTI – bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje, 

4x  – Rod – rodnost, 

α  – regresijska konstanta, 

4,...,1β  – regresijski koeficient multiple regresije (parcialni regresijski koeficient), 

ε  – slu�ajnostni odkloni. 

Na podlagi vzorca držav Evropske unije in Švice pri stopnji tveganja 5=α  % smo ugotovili, 

da so statisti�no zna�ilne štiri pojasnjevalne spremenljivke. To so BDP na prebivalca po kupni 
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mo�i, javni izdatki za terciarno izobraževanje, bruto stopnja vklju�enosti v terciarno 

izobraževanje in rodnost. 

Na podlagi dobljenih regresijskih koeficientov smo analizirali, ali so izbrani dejavniki 

pozitivno ali negativno povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Za 

statisti�no zna�ilne pojasnjevalne spremenljivke, ki imajo regresijski koeficient s pozitivnim 

predznakom, to pomeni, da višja kot je vrednost posamezne pojasnjevalne spremenljivke, 

višje je število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Za statisti�no zna�ilne 

pojasnjevalne spremenljivke, ki imajo regresijski koeficient z negativnim predznakom, pa to 

pomeni, da višja kot je vrednost posamezne pojasnjevalne spremenljivke, nižje je število 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 

Tako smo lahko iz modela na podlagi vzorca držav Evropske unije in Švice pri stopnji 

tveganja 5=α  % ocenili, da se ob povišanju BDP na prebivalca po kupni mo�i za 1 % 

število vpisanih študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih v povpre�ju zmanjša za 

0,05 %. Ob povišanju javnih izdatkov za terciarno izobraževanje za 1 odstotno to�ko se 

število študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no zmanjša za 0,20 %. Ob 

pove�anju bruto stopnje vklju�enosti v terciarno izobraževanje za 1 odstotno to�ko se število 

študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no zviša za 0,57 %. Ob pove�anju 

rodnosti (povpre�na rodnost pred osemnajstimi, devetnajstimi in dvajsetimi leti glede na 

opazovano leto) za 1 % se število študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no 

zviša za 0,70 %. 

Popravljeni determinacijski koeficient (angl. Adj R-squared) znaša 0,8616 in nam pove, da s 

statisti�no zna�ilnimi pojasnjevalnimi spremenljivkami (x1, x2, x3 in x4) – BDP na prebivalca 

po kupni mo�i, javni izdatki za terciarno izobraževanje, bruto stopnja vklju�enosti v terciarno 

izobraževanje in rodnost – pojasnimo 86 % odstotkov variabilnosti odvisne spremenljivke y – 

število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Preostalih 14 % variabilnosti povzro�ajo 

drugi, neznani dejavniki, med njimi tudi slu�ajni dejavniki. 

Pri multipli linearni regresiji smo preverjali naslednje predpostavke (Basti� 2006, 31–32): 

− multikolinearnost – v tem primeru obstaja med pojasnjevalnimi spremenljivkami 

prevelika korelacija (funkcijska povezanost), 

− homoskedasti�nost – varianca ostankov mora biti konstantna za vse vrednosti odvisne 

spremenljivke, 

− predpostavka normalne porazdelitve – ostanki morajo biti normalno porazdeljene slu�ajne 

spremenljivke s povpre�no vrednostjo ni�. 
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Multikolinearnost 

�e med pojasnjevalnimi spremenljivkami obstaja visoka funkcijska povezanost, so ocene 

regresijskih koeficientov slabe. Ocene regresijskih koeficientov so nestabilne in ob�utljive na 

spremembe vzorca (Nojkovi� 2012). Pomembno je ugotoviti stopnjo multikolinearnosti in ne 

prisotnost ali odsotnost te v vzorcu. Razlikujemo razli�ne stopnje multikolinearnosti, od šibke 

do zelo mo�ne. Multikolinearnost lahko izmerimo z razli�nimi metodami (Gujarati 2004, 

359). 

Pri prisotnosti visoke stopnje multikolinearnosti lahko postopamo na ve� na�inov (Gujarati 

2004, 359–369): 

− uporabimo pristop »ne narediti ni�esar«, 

− uporabimo podatke, ki so pridobljeni s transformacijo spremenljivk, 

− pove�amo vzorec, 

− izklju�imo tiste pojasnjevalne spremenljivke, med katerimi obstaja visoka funkcijska 

povezanost,  

− uporabimo faktorsko analizo. 

Kolinearnost pojasnjevalnih spremenljivk smo ugotavljali s pomo�jo varian�nega 

inflacijskega faktorja – VIF (angl. Variance inflation factor) (Basti� b. l.): 
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�e je vrednost VIF višja od 10, je med pojasnjevalnimi spremenljivkami prisotna premo�na 

korelacija, zato iz modela izklju�imo pripadajo�o spremenljivko. 

V regresijskem modelu smo preverjali jakost multikolinearnosti z VIF. Ugotovili smo, da je 

med pojasnjevalnimi spremenljivkami prisotna rahla multikolinearnost, ki pa ni kriti�na. Iz 

modela nismo izklju�ili nobene spremenljivke. Rezultat VIF za model s statisti�no zna�ilnimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami je razviden iz priloge 3. 

Homoskedasti�nost 

Prisotnost heteroskedasti�nosti v modelu lahko ugotavljamo (Gujarati 2004, 401–403, 311): 

− na podlagi predhodnih empiri�nih raziskav, 

− na podlagi teoreti�nih domnev, 

− z grafi�nimi metodami za odkrivanje heteroskedasti�nosti, 

− z razli�nimi testi za ugotavljanje heteroskedasti�nosti, ki so vklju�eni v statisti�ne pakete. 

Heteroskedasti�nost lahko omilimo s transformacijo osnovnega modela. Transformacija je 

na�in, s katerim dosežemo homoskedesti�nost, ohranjeni pa sta vsebina in s tem tudi razlaga 
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regresijskih koeficientov osnovnega modela. Zgolj heteroskedasti�nost ne sme biti vzrok, da 

bi opustili dober model, kljub temu pa moramo biti nanjo pozorni (Pfajfar b. l.). 

Prisotnost heteroskedasti�nosti v modelu smo ugotavljali z Breusch-Pagan/Cook-Weisberg 

testom za heteroskedasti�nost. Rezultati tega testa za model s statisti�no zna�ilnimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami so razvidni iz priloge 4. 

V ni�elni domnevi testa smo predpostavljali, da imajo napake stabilno varianco. Prisotnost 

heteroskedasti�nosti se kaže v visoki vrednosti chi2. P-vrednost je manj kot 0,05 

(Prob > chi2 = 0,00), zato smo zavrnili ni�elno hipotezo in sprejeli alternativno hipotezo. 

Rezultati Breusch-Pagan/Cook-Weisberg testa so pokazali, da v modelu obstaja dolo�ena 

stopnja heteroskedasti�nosti, kar pomeni, da predpostavka homoskedasti�nosti v našem 

primeru ni izpolnjena. 

V primeru heteroskedasti�nosti je uporaba metode najmanjših kvadratov manj primerna, zato 

smo v tem primeru uporabili metodo panelne regresije, ki daje konsistentnejše rezultate. 

Normalna porazdelitev 

Predpostavko o normalni porazdelitvi lahko preverjamo z (StatsBytes 2011):  

− grafi�nimi metodami (histogram, Q-Q grafi�ni prikaz),  

− razli�nimi testi, ki so vklju�eni v statisti�ne programe.  
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Slika 19: Q–Q grafi�ni prikaz normalne porazdelitve 
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V raziskavi smo za preverjanje postavke o normalni porazdelitvi uporabili grafi�no metodo 

(Q-Q grafi�ni prikaz), ki primerja dve statisti�ni porazdelitvi, tako da vrednostim kvantilom 

prve porazdelitve prireja vrednosti kvantilov druge porazdelitve (StatsBytes 2011). Rezultat 

testa normalnosti porazdelitve ostankov prikazuje slika 19. 

Grafi�ni prikaz je potrdil, da je predpostavka normalne porazdelitve izpolnjena. Ne 

predvideva se popolna normalna porazdelitev (StatsBytes 2011). Porazdelitev je lahko zelo 

blizu normalne, kot je to primer pri naši raziskavi. 

Izpolnjena predpostavka multikolinearnosti in normalne porazdelitve je kljub ugotovljeni 

heteroskedasti�nosti botrovala odlo�itvi, da modela nismo spreminjali. Vsi podatki, vklju�eni 

v analizo, so podani v relativnem in ne absolutnem smislu (so normalizirani). 

Multipla regresijska analiza ima dolo�ene omejitve in pomanjkljivosti, zato smo v raziskavi 

uporabili panelno regresijo, ki je primernejša za obdelavo tovrstnih podatkov. 

4.7.2 Panelna regresija 

�e bi v raziskavi uporabili le multiplo linearno regresijo po metodi najmanjših kvadratov, bi 

bila težava v tem, da model ne bi razlikoval med sedemindvajsetimi razli�nimi državami in bi 

s tem zanikali heterogenost ali individualnost, ki obstaja med temi državami. Zato smo 

izvedeli še panelno regresijo z uporabo metode fiksnih u�inkov in panelno regresijo z uporabo 

metode naklju�nih u�inkov. Nato smo izvedeli Hausmanov test, ki nam pove, katera metoda 

je primernejša za našo raziskavo: metoda fiksnih u�inkov ali metoda naklju�nih u�inkov. 

Za potrebe panelne regresije smo najprej pretvorili podatke, ki so vklju�eni v statisti�no 

analizo, v panelne podatke, kar je razvidno iz priloge 5. 

Izvedeli smo panelno regresijo na podlagi metode fiksnih u�inkov z vklju�enimi vsemi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami. Rezultat panelne regresije na podlagi metode fiksnih 

u�inkov smo shranili v delovni spomin. Rezultat modela fiksnih u�inkov z vklju�enimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami je razviden iz priloge 6. 

Nato smo izvedeli panelno regresijo na podlagi metode naklju�nih u�inkov z vsemi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami. Rezultat panelne regresije na podlagi metode naklju�nih 

u�inkov smo shranili v delovni spomin. Rezultat modela naklju�nih u�inkov z vklju�enimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami je razviden iz priloge 7. 

Na podlagi Hausmanovega testa smo dolo�ili, s pomo�jo katere metode bomo analizirali 

panelne podatke. Rezultat Hausmanovega testa je razviden iz priloge 8. 
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Ker je bila P-vrednost (angl. Probability value) zelo nizka, manj kot 0,05 

(Prob > chi2 = 0,0000), smo zavrnili ni�elno hipotezo in sprejeli alternativno hipotezo, kar 

pomeni, da je bila za našo raziskavo primernejša uporaba modela fiksnih u�inkov. 

Glede na rezultate Hausmanovega testa smo še enkrat izvedli regresijo na podlagi metode 

fiksnih u�inkov. V model smo vklju�ili vse pojasnjevalne spremenljivke. Rezultat panelne 

regresije na podlagi metode fiksnih u�inkov z vklju�enimi vsemi pojasnjevalnimi 

spremenljivkami je razviden iz priloge 9. 

Na podlagi vzorca držav Evropske unije in Švice pri stopnji tveganja 5=α  % smo ugotovili, 

da je statisti�no zna�ilnih pet pojasnjevalnih spremenljivk. To so BDP na prebivalca po kupni 

mo�i, javni izdatki za terciarno izobraževanje, uporabniki interneta, bruto stopnja vklju�enosti 

v terciarno izobraževanje in rodnost. 

Iz modela izhaja, da se ob povišanju BDP na prebivalca po kupni mo�i za 1 % število 

vpisanih študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih v povpre�ju zviša za 0,28 %. Ob 

povišanju javnih izdatkov za terciarno izobraževanje za 1 odstotno to�ko se število študentov 

ob drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no zmanjša za 0,12 %. Ob povišanju 

uporabnikov interneta za 1 % se število študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih 

povpre�no pove�a za 0,005 %. Ob pove�anju bruto stopnje vklju�enosti v terciarno 

izobraževanje za 1 odstotno to�ko se število študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih 

povpre�no zviša za 0,35 %. Ob pove�anju rodnosti (povpre�na rodnost pred osemnajstimi, 

devetnajstimi in dvajsetimi leti glede na opazovano leto) za 1 % se število študentov ob 

drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no zviša za 0,97 %. 

Nato smo še enkrat izvedli regresijo na podlagi metode fiksnih u�inkov. V model smo 

vklju�ili le statisti�no zna�ilne pojasnjevalne spremenljivke. Rezultati panelne regresije na 

osnovi metode fiksnih u�inkov so razvidni iz priloge 10.  

Model fiksnih u�inkov lahko zapišemo: 

+++−= itititit BruTIUNetIzdTIBDPVpisTI 3542526,00050783,011997,02803387,0  

itit uRod +−+ 23429,199680444,0  

Pri tem so: 

y – odvisna spremenljivka, 

VpisTI – število vpisanih študentov v terciarno izobraževanje – ISCED 5 in 6, 

i – posamezna opazovana enota – država, 

t – �as, 

5,...,1x  – pojasnjevalne spremenljivke, 

1x  – BDP – BDP na prebivalca po kupni mo�i, 

2x  – IzdTI – javni izdatki za terciarno izobraževanje, 
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3x  – UNet – uporabniki interneta, 

4x  – BruTI – bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje, 

5x  – Rod – rodnost, 

iα  – neznan ostanek za vsako posamezno opazovano enoto, 

5,...,1β  – koeficienti panelne regresije, 

itu  – slu�ajnostni odkloni. 

Na podlagi vzorca držav Evropske unije in Švice pri stopnji tveganja 5=α  % smo ugotovili, 

da je statisti�no zna�ilnih pet pojasnjevalnih spremenljivk. To so BDP na prebivalca po kupni 

mo�i, javni izdatki za terciarno izobraževanje, uporabniki interneta, bruto stopnja vklju�enosti 

v terciarno izobraževanje in rodnost. 

P-vrednost je rezultat F-testa, s katerim smo preverjali, ali so vsi koeficienti v modelu razli�ni 

od 0 (Torres-Reyna 2012). P-vrednost je bila zelo nizka, manj kot 0,05 (Prob > F 0,0000), kar 

pomeni, da niso bili vsi koeficienti v tem modelu enaki ni� in da je P-vrednost zna�ilna. To 

pomeni, da je naš model ustrezen. 

Test P-vrednosti z dvema repoma testira hipotezo, da je vsak posamezni koeficient razli�en od 

0. Da bi hipotezo zavrnili, morajo biti P-vrednosti manjše od 0,05 ( 5=α  %), kar pomeni 95-

odstotni interval zaupanja (Torres-Reyna 2012). Takrat lahko re�emo, da ima pojasnjevalna 

spremenljivka x zna�ilen vpliv na odvisno spremenljivko y. Statisti�no zna�ilne pojasnjevalne 

spremenljivke v našem modelu so BDP na prebivalca po kupni mo�i, javni izdatki za 

terciarno izobraževanje, uporabniki interneta, bruto stopnja vklju�enosti v terciarno 

izobraževanje in rodnost, saj je pri vseh pojasnjevalnih spremenljivkah P-vrednost 0,000 

( 0=> tP ,000). Vrednost je zelo majhna, manjša od 0,05, kar pomeni, da so posamezne 

pojasnjevalne spremenljivke statisti�no zna�ilno povezane s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje. 

�e primerjamo rezultate multiple regresije in rezultate panelne regresije, opazimo razliko pri 

številu pojasnjevalnih spremenljivk, ki so statisti�no povezane z odvisno spremenljivko. 

Rezultati multiple regresije kažejo na štiri pojasnjevalne spremenljivke, medtem ko rezultati 

panelne regresije kažejo na pet pojasnjevalnih spremenljivk. Poleg že navedenih 

pojasnjevalnih spremenljivk, ki so statisti�no zna�ilne, se je pri panelni regresiji pokazala za 

statisti�no zna�ilna še pojasnjevalna spremenljivka uporabniki interneta – UNet, vendar je 

koeficient pri panelni regresiji majhen – 0,005. 

Na podlagi ocenjenih regresijskih koeficientov smo lahko sklepali na povezanost med 

pojasnjevalnimi spremenljivkami (BDP na prebivalca po kupni mo�i, javni izdatki za 

terciarno izobraževanje, uporabniki interneta, bruto stopnja vklju�enosti v terciarno 
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izobraževanje in rodnost) in odvisno spremenljivko y – število vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje.  

Tako smo lahko iz modela na podlagi vzorca držav Evropske unije in Švice ocenili, da se ob 

povišanju BDP na prebivalca po kupni mo�i za 1 % število vpisanih študentov ob drugih 

nespremenjenih dejavnikih v povpre�ju zviša za 0,28 %. Ob povišanju javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje za 1 odstotno to�ko se število študentov ob drugih nespremenjenih 

dejavnikih povpre�no zmanjša za 0,12 %. Ob povišanju uporabnikov interneta za 1 % se 

število študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no pove�alo za 0,005 %. Ob 

pove�anju bruto stopnje vklju�enosti v terciarno izobraževanje za 1 odstotno to�ko se število 

študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no zviša za 0,35 %. Ob pove�anju 

rodnosti (povpre�na rodnost pred osemnajstimi, devetnajstimi in dvajsetimi leti glede na 

opazovano leto) za 1 % se število študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no 

zviša za 0,97 %. 

Pri panelni regresiji smo z Modified Wald testom za model fiksnih u�inkov preverjali 

predpostavko o homoskedasti�nosti. Modified Wald test je namenjen za testiranje modela 

fiksnih u�inkov, ki ga uporabnik sam namesti v programski paket Stata z ukazom .ssc install 

xtest3 (Torres-Reyna 2012). Rezultati Modified Wald testa heteroskedasti�nosti za model 

fiksnih u�inkov s statisti�no zna�ilnimi pojasnjevalnimi spremenljivkami so prikazani v 

prilogi 11. 

V ni�elni hipotezi testa smo predpostavljali, da imajo slu�ajne napake stabilno varianco – 

(homoskedasti�nost), medtem ko je alternativna hipoteza predpostavljala, da je varianca 

slu�ajne napake spremenljiva (heteroskedasti�nost). Prisotnost heteroskedasti�nosti se kaže v 

visoki vrednosti chi2 (Torres-Reyna 2012). P-vrednost je manjša kot 0,05, zato smo zavrnili 

ni�elno hipotezo in sprejeli alternativno hipotezo. Rezultati Modified Wald testa so pokazali, 

da v modelu obstaja dolo�ena stopnja heteroskedasti�nosti, kar pomeni, da predpostavka 

homoskedasti�nosti v našem primeru ni bila izpolnjena. To pomeni, da varianca ostankov na 

obravnavanem vzorcu ni homogena.  

Serijska korelacija ne predstavlja težave pri kratkih �asovnih vrstah. Test za serijsko 

korelacijo je treba opraviti na makropanelih z dolgimi �asovnimi vrstami (ve� kot 20–30 let) 

(Torres-Reyna 2012). 
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5 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Z uporabo statisti�nih metod za obdelavo podatkov smo v empiri�nem delu magistrske naloge 

prou�evali države Evropske unije in Švico v obdobju od leta 1999 do leta 2010. 

Na vzorcu sedemindvajsetih držav (šestindvajsetih držav Evropske unije in Švice) smo izvedli 

multiplo linearno regresijo z metodo najmanjših kvadratov in panelno regresijo, ki je 

primernejša za statisti�no analizo na panelnih podatkih. Skladno z rezultati Hausmanovega 

testa smo uporabili metodo fiksnih u�inkov. 

Ugotovili smo, da je statisti�no zna�ilnih pet pojasnjevalnih spremenljivk: BDP na prebivalca 

po kupni mo�i, javni izdatki za terciarno izobraževanje, uporabniki interneta, bruto stopnja 

vklju�enosti v terciarno izobraževanje in rodnost.  

Skladno z rezultati panelne regresije z uporabo metode fiksnih u�inkov smo preverjali 

zastavljene hipoteze. 

S hipotezo H1 smo ugotavljali, ali je gospodarska razvitost države pozitivno povezana s 

številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Iz modela smo lahko pri stopnji 

tveganja 5=α  % na podlagi vzorca držav Evropske unije in Švice ocenili, da se ob povišanju 

BDP na prebivalca po kupni mo�i za 1 % število vpisanih študentov ob drugih 

nespremenjenih dejavnikih v povpre�ju zviša za 0,28 %. Glede na rezultat panelne regresije 

lahko sklepamo na pozitivno povezanost med gospodarsko razvitostjo države in številom 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje ter potrdimo hipotezo H1. 

S hipotezo H2 smo ugotavljali, ali je indeks �loveškega razvoja pozitivno povezan s številom 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Hipoteze H2 ne moremo potrditi, ker je bila 

stopnja zna�ilnosti previsoka (ni pokazala linearne odvisnosti), kar pomeni, da povezanost 

med indeksom �loveškega razvoja in številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje ne 

obstaja. 

S hipotezo H3 smo ugotavljali, ali je stopnja brezposelnosti mladih pozitivno povezana s 

številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Hipoteze H3 ne moremo potrditi, ker 

je bila stopnja zna�ilnosti previsoka (ni pokazala linearne odvisnosti), kar pomeni, da 

povezanost med stopnjo brezposelnosti mladih in številom vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje ne obstaja. 

S hipotezo H4 smo ugotavljali, ali je delež javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v BDP 

pozitivno povezan s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Hipoteze H4 ne 

moremo potrditi, ker na podlagi izvedene panelne regresije rezultati kažejo, da se ob 

povišanju javnih izdatkov za terciarno izobraževanje za 1 odstotno to�ko število študentov ob 

drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no zmanjša za 0,12 %. Glede na rezultat panelne 
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regresije lahko sklepamo na negativno povezanost med deležem javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje v BDP in številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje.  

Ob pregledu rezultatov panelne regresije za kontrolne spremenljivke lahko ugotovimo, da 

smo pravilno predpostavili povezanost dejavnikov, za katere smo predvidevali, da so 

povezani s številom študentov, ki so vpisanih v terciarno izobraževanje. Vse tri kontrolne 

spremenljivke so se izkazale za statisti�no zna�ilne. 

Uporabnike internetnih storitev smo v raziskavi uporabili kot kazalnik razvoja informacijske 

in komunikacijske tehnologije. Ob pove�anju uporabnikov interneta za 1 % se število 

študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no pove�a za 0,005 %. Glede na 

rezultat panelne regresije lahko sklepamo na pozitivno povezanost razvoja informacijske in 

komunikacijske tehnologije ter števila vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 

Bruto stopnja vklju�enosti v terciarno izobraževanje smo uporabili kot glavni kazalnik, ki 

meri dostopnost do terciarnega izobraževanja. Ob pove�anju bruto stopnje vklju�enosti v 

terciarno izobraževanje za 1 odstotno to�ko se število študentov ob drugih nespremenjenih 

dejavnikih povpre�no zviša za 0,35 %. Glede na rezultat panelne regresije lahko sklepamo na 

pozitivno povezanost dostopnosti do terciarnega izobraževanja s številom vpisanih študentov 

v terciarno izobraževanje. 

Rodnost (povpre�na rodnost pred osemnajstimi, devetnajstimi in dvajsetimi leti glede na 

opazovano leto), ki predstavlja teoreti�no velikost populacije za vklju�itev v terciarno 

izobraževanje, je bila vklju�ena kot demografski kazalnik. Ob pove�anju rodnosti (povpre�na 

rodnost pred osemnajstimi, devetnajstimi in dvajsetimi leti glede na opazovano leto) za 1 % se 

število študentov ob drugih nespremenjenih dejavnikih povpre�no zviša za 0,97 %. Glede na 

rezultat panelne regresije lahko sklepamo na pozitivno povezanost med demografskimi 

dejavniki in številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. 

Kakovost rezultatov 

Kakovost rezultatov empiri�nih analiz je odvisna predvsem od velikosti vzorca, kakovosti 

podatkov, ki so vklju�eni v vzorec, in statisti�ne metode, ki jo izberemo za analizo izbranih 

podatkov.  

Omejitev lahko predstavlja dejstvo, da v raziskavo nismo vklju�ili vseh dejavnikov, ki so 

povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje, temve� smo se omejili le na 

prou�evanje izbranih dejavnikov. Obstaja možnost, da podatki o številu vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje za nekatere države ne vklju�ujejo podatkov o vpisu na 

nekoncesionirane zasebne samostojne visokošolske zavode (npr. za Slovenijo je znano, da 

podatki niso dostopni), prav tako pa so v podatke o številu vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje vklju�eni tudi študenti, ki so ponovno vpisani v isti letnik študija – ponavljavci. 
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Omejitev lahko predstavlja tudi razli�na opredelitev delovne sile in merjenje brezposelnosti 

po posameznih državah ter dejstvo, da lahko statistike razli�nih držav pri izra�unih 

uporabljajo razli�na pravila. Dodatno omejitev lahko predstavlja tudi neizpolnjena 

predpostavka o homoskedasti�nosti, zaradi �esar so lahko rezultati regresijskih koeficientov 

pristranski. 

Želeli bi opozoriti na dejstvo, da so lahko kljub enotnemu bolonjskemu sistemu razlike v 

organiziranosti in financiranju terciarnega študija, ki so lahko specifi�ne za vsako posamezno 

državo. 

Prispevek k znanosti 

Prispevek k znanosti predstavlja predvsem lastna kvantitativna raziskava z uporabo panelnega 

regresijskega modela, ki je pokazala, kakšna je povezanost prou�evanih dejavnikov s številom 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje na primeru prou�evanih držav Evropske unije in 

Švice. Gre za izvirno raziskavo, ki izbrane dejavnike prou�uje v opazovanem �asovnem 

obdobju ter je specifi�na že zaradi pojava finan�ne krize in težke ekonomske situacije. Kriza 

je v ustaljena razmerja makroekonomskih dejavnikov vnesla dolo�eno dinamiko in verjetno 

vplivala tudi na pri�akovanja glede rezultatov te raziskave. 

Pri podajanju sklepov v magistrski nalogi izhajamo iz rezultatov, ki temeljijo na podatkih, ki 

smo jih zbrali iz obstoje�ih podatkovnih baz. Prispevek k znanosti je spoznanje, da je 

gospodarska razvitost edini izmed ekonomskih dejavnikov, ki smo jih prou�evali in preverjali 

v hipotezah magistrske naloge, in je pozitivno povezan s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje.  
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6 SKLEP 

Razcvet terciarnega izobraževanja lahko pripišemo zavedanju, da je visoko izobražena 

delovna sila klju�na za gospodarski razvoj in blaginjo ljudi, zato evropske države pripisujejo 

vedno ve�ji pomen tako množi�nosti kot kakovosti terciarnega izobraževanja. Prav 

terciarnemu izobraževanju velja pripisati pomembne zasluge za razvoj temeljnih raziskav, s 

pomo�jo aplikativnega raziskovanja pa implementacijo znanja in inovacij v gospodarstvo. Za 

uspešen izhod iz krize so potrebni vrhunsko izobraženi znanstveniki, ki prelivajo znanje v 

povezovanju z gospodarstvom v razvoj novih tehnologij in izdelkov. 

Terciarno izobraževanje prispeva h gospodarski in socialni rasti države skozi štiri glavne 

naloge (OECD 2008, 11): 

− oblikovanje �loveškega kapitala (pedagoški proces), 

− izgradnja baz znanja in inovacij (znanstvenoraziskovalno delo), 

− uporaba in posredovanje pridobljenega znanja (sodelovanje z uporabniki znanja), 

− ohranjanje nivoja znanja (medgeneracijsko posredovanje znanja). 

Odlo�itev za vpis v terciarno izobraževanje je osebna odlo�itev posameznika. Uspešno 

dokon�an študij omogo�a posamezniku ustrezno zaposljivost, osebnostni razvoj in 

uresni�evanje zastavljenih življenjskih ciljev ter mu zagotavlja dostojen socialni in ekonomski 

položaj. 

V magistrski nalogi je poudarek na raziskavi ekonomskih dejavnikov, ki so povezani s 

številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. V izvedeni raziskavi smo s panelno 

regresijo opredelili dejavnike, ki so povezani s številom vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje. V okviru magistrske naloge smo preverjali štiri zastavljene hipoteze. 

Skladno z ugotovitvami empiri�ne raziskave je bila potrjena hipoteza H1, saj smo dokazali, da 

je gospodarska razvitost države pozitivno povezana s številom vpisanih študentov v terciarno 

izobraževanje. Tako lahko potrdimo, da razvitejše države Evropske unije stremijo k doseganju 

ekonomskega napredka in razvoja, zato namenjajo veliko pozornost izobraževanju, predvsem 

krepitvi množi�nosti in kakovosti terciarnega izobraževanja, raziskav ter inovacij. 

Pri potrditvi hipoteze H1 se je treba zavedati tudi vzro�no-posledi�ne povezave. Dvig 

gospodarske razvitosti (BDP) ni vzrok za ve�ji vpis, temve� posledica bolj izobražene in bolj 

usposobljene delovne sile. �e je, kot že omenjeno, odlo�itev za vpis v terciarno izobraževanje 

osebna odlo�itev posameznika, potem krepitev množi�nosti in kakovosti ne pomeni, da 

nena�rtno dodeljujemo finan�na sredstva programom terciarnega izobraževanja, temve� 

narekuje premislek o na�inih stimulacije mladih, da se odlo�ijo za terciarno izobraževanje. 

Sistemsko gledano pa je potrebna izdelava jasne izobraževalne strategije. 
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Za razvite države je zna�ilna visoka vklju�enost v terciarno izobraževanje. Terciarno 

izobraževanje s pedagoškim in znanstvenoraziskovalnim delom predstavlja klju�en element, 

ki pomembno vpliva na gospodarsko razvitost države. Države Evropske unije se spopadajo s 

hudimi posledicami finan�ne krize, zato mora biti nadaljnje izobraževanje ena izmed 

najpomembnejših prioritet ter kot tako vezano na zahteve in povpraševanje gospodarstva. 

Hipoteze H2 nismo uspeli potrditi, saj rezultati empiri�ne raziskave kažejo, da povezanosti 

med indeksom �loveškega razvoja in številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje 

ni. Rezultati raziskave so ravno nasprotni nekaterim empiri�nim raziskavam, ki so nakazale 

povezanost prihodkov gospodinjstev in življenjskega standarda ljudi s številom vpisanih 

študentov v terciarno izobraževanje. 

Iz številnih dosedanjih empiri�nih raziskav je namre� razvidno, da so prihodki gospodinjstev 

pomembno povezani s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. To gre verjetno 

pripisati dejstvu, da so bile te raziskave (na primeru ZDA: Stafford, Lundstedt in Lynn 

(1984), Corazzini, Dugan in Grabowski (1972) ter Crosnoel, Mistry in Elder (2002); na 

primeru Avstralije: Marginson (1998) ter Ainley, Malley in Lamb (1997); na primeru Velike 

Britanije Voigt (2007) ter Chevalier in Lanot (2002, 174); na primeru Irske Lynch in 

O’Riordan (1998)) izvedene v državah, kjer so zasebni izdatki za terciarno izobraževanje višji 

kot v ve�ini držav Evropske unije. V slednjih se terciarno izobraževanje še vedno financira 

predvsem iz javnih sredstev.  

Hipoteze H3 nismo uspeli potrditi, saj rezultati empiri�ne raziskave kažejo, da med 

brezposelnostjo mladih in številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje ni statisti�ne 

povezanosti. Naša ugotovitev je nasprotna empiri�ni raziskavi, ki so jo izvedli Corazzini, 

Dugan in Grabowski (1972). 

V slovenskem prostoru se v zadnjem �asu kažejo tendence, da zaradi prisilne brezposelnosti 

med mladimi prihaja do pove�anega vpisa v terciarno izobraževanje in umetnega 

podaljševanja študija. Visoka stopnja brezposelnosti deluje kot svarilo pred hitrejšim vstopom 

mladih na trg delovne sile. Z našo raziskavo je to težko dokazati, saj zajema le podatke do leta 

2010, ko vpliva brezposelnosti in posledi�nega vedenja mladih še ni bilo opaziti v taki meri. 

Hipoteze H4 nismo mogli potrditi, saj ugotovitve empiri�ne raziskave kažejo na negativno 

povezanost med deležem javnih izdatkov, namenjenih za terciarno izobraževanje, in številom 

vpisanih študentov v terciarno izobraževanje. Ugotovitev je nasprotna raziskavi (Souto Otero 

in McCoshan 2005, vi), ki kaže, da je javno vlaganje v terciarni študij klju�nega pomena za 

pove�anje dostopnosti in posledi�no za vpis v terciarno izobraževanje.  

Našo ugotovitev bi morda lahko pripisali dejstvu, da ve�je javno vlaganje v terciarno 

izobraževanje dviguje kakovostno raven študija, ne pa ravni vpisa študentov. V zadnjih letih 
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je tudi opaziti, da se je delež izdatkov, namenjenih za terciarno izobraževanje, s strani 

zasebnih virov pove�al v ve�ini evropskih držav.  

Na šibkost povezave v H4 bo v prihodnosti dodatno vplivala tudi prihodnja struktura 

financiranja. Opaziti je trend, da se ustanove terciarnega izobraževanja vedno manj 

financirajo iz javnih sredstev. Razlog je v krepitvi povezav z gospodarstvom in pove�anjem 

zasebnih vlaganj v pedagoško in znanstvenoraziskovalno dejavnost. Kljub temu pa javno 

financiranje ostaja eden izmed najpomembnejših virov financiranja terciarnega izobraževanja.  

Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Raziskavo lahko razširimo tudi na druge dejavnike, ki so povezani s številom vpisanih 

študentov v terciarno izobraževanje. Predvsem bi bilo zanimivo posebno pozornost posvetiti 

zgolj demografskim dejavnikom terciarnega izobraževanja.  

Zaradi demografskega upada v naslednjih letih lahko pri�akujemo zmanjšanje števila 

študentov terciarnega izobraževanja. Seveda lahko ta upad omili zavedanja starejših, že 

zaposlenih, da lahko s kakovostno izobrazbo uspešneje konkurirajo na trgu dela. Oviro pri 

vpisu lahko predstavljajo posledice finan�ne krize (brezposelnost, nizki dohodki), zaradi 

katerih si mnogi, kljub želji, ne bodo mogli privoš�iti pla�ila študija.  

Zanimive bi bile tudi primerjalna analiza med posameznimi državami Evropske unije, 

primerjalna analiza med ZDA in državami Evropske unije ter povezanost posameznih 

dejavnikov glede na število vpisanih študentov po razli�nih študijskih podro�jih (npr. 

primerjava družboslovje–tehnika). Raziskavo lahko nadaljujemo tudi z ugotavljanjem 

dejavnikov, ki so povezani s številom vpisanih študentov v dodiplomske in podiplomske 

študijske programe.  

Nadalje bi se bilo zanimivo osredoto�iti na število diplomantov terciarnega izobraževanja v 

povezanosti z dejavniki, ki smo jih raziskovali v povezavi s številom vpisanih študentov v 

terciarno izobraževanje. Lahko pa bi raziskovali tudi povezanost števila diplomantov 

terciarnega izobraževanja z gospodarskim razvojem države za Evropsko unijo ali jo primerjali 

med posameznimi državami. 

Za trenutno slovensko politi�no realnost bi bilo zanimivo prou�iti tudi razmerje med javnim 

in zasebnim deležem financiranja terciarnega izobraževanja. Možno je, da bi se programi 

strank in javno mnenje na podlagi takih raziskav in svetovne prakse mo�no spremenili.  
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Priloga 1 

 

Rezultati multiple regresijske analize po metodi najmanjših kvadratov z 
vklju�enimi vsemi pojasnjevalnimi spremenljivkami 

                                                                              

       _cons     2.241922   6.332979     0.35   0.724    -10.22476    14.70861

         Rod     .7116609   .1006169     7.07   0.000     .5135931    .9097287

       BruTI     .5553325   .0185535    29.93   0.000     .5188093    .5918557

        UNet     .0022333   .0013027     1.71   0.088    -.0003312    .0047978

       IzdTI    -.2119189   .0251795    -8.42   0.000    -.2614857   -.1623521

       BreML    -.0443194   .0320926    -1.38   0.168    -.1074949     .018856

         HDI      9.22203   8.167202     1.13   0.260    -6.855385    25.29945

         BDP    -.0692985   .0150844    -4.59   0.000    -.0989927   -.0396043

                                                                              

      VpisTI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    29741.5764   285  104.356408           Root MSE      =  3.7864

                                                       Adj R-squared =  0.8626

    Residual    3985.54242   278  14.3364835           R-squared     =  0.8660

       Model    25756.0339     7  3679.43342           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  7,   278) =  256.65

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     286

. regress VpisTI BDP HDI BreML IzdTI UNet BruTI Rod

 

 





Priloga 2 

 

Rezultati multiple regresijske analize po metodi najmanjših kvadratov z 
vklju�enimi pojasnjevalnimi spremenljivkami, ki so statisti�no zna�ilne 

                                                                              

       _cons     7.442026   2.139505     3.48   0.001     3.230534    11.65352

         Rod     .6978366   .1001695     6.97   0.000     .5006588    .8950145

       BruTI      .571346   .0161954    35.28   0.000     .5394662    .6032257

       IzdTI    -.1955166   .0239437    -8.17   0.000    -.2426483   -.1483849

         BDP    -.0498445   .0094953    -5.25   0.000    -.0685354   -.0311536

                                                                              

      VpisTI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    29741.5764   285  104.356408           Root MSE      =  3.8009

                                                       Adj R-squared =  0.8616

    Residual    4059.65685   281  14.4471774           R-squared     =  0.8635

       Model    25681.9195     4  6420.47988           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   281) =  444.41

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     286

. regress VpisTI BDP  IzdTI BruTI Rod
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Rezultati VIF za model s statisti�no zna�ilnimi pojasnjevalnimi 
spremenljivkami 

    Mean VIF        1.56

                                    

         Rod        1.24    0.807208

       BruTI        1.32    0.756677

       IzdTI        1.75    0.569836

         BDP        1.93    0.519351

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif
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Rezultati Breusch-Pagan/Cook-Weisberg testa heteroskedasti�nosti za model 
s statisti�no zna�ilnimi pojasnjevalnimi spremenljivkami 

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =    16.68

         Variables: fitted values of VpisTI

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. hettest
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Prikaz panelnih podatkov 

                delta:  1 unit

        time variable:  LETO, 1999 to 2010, but with gaps

       panel variable:  DRZAVA (unbalanced)

. xtset DRZAVA LETO

 

 

       27    100.00            XXXXXXXXXXXX

                                           

        2      7.41  100.00   (other patterns)

        1      3.70   92.59    111111.11111

        1      3.70   88.89    1.11111.1111

        1      3.70   85.19    .11111111111

        1      3.70   81.48    .111..111111

        1      3.70   77.78    ..11111.1.1.

        1      3.70   74.07    ...11...1111

        1      3.70   70.37    ...1.1..1111

        4     14.81   66.67    ..1111111111

       14     51.85   51.85    111111111111

                                           

     Freq.  Percent    Cum.    Pattern

                         6       6      10        12        12      12      12

Distribution of T_i:   min      5%     25%       50%       75%     95%     max

           (DRZAVA*LETO uniquely identifies each observation)

           Span(LETO)  = 12 periods

           Delta(LETO) = 1 unit

    LETO:  1999, 2000, ..., 2010                             T =         12

  DRZAVA:  1, 2, ..., 27                                     n =         27

. xtdescribe
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Rezultati panelne analize po metodi fiksnih u�inkov z vklju�enimi vsemi 
pojasnjevalnimi spremenljivkami 

F test that all u_i=0:     F(26, 252) =    26.66             Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .97254883   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    2.0534951

     sigma_u    12.222751

                                                                              

       _cons    -26.85965    6.23771    -4.31   0.000    -39.14433   -14.57496

         Rod     .9652981   .1523035     6.34   0.000     .6653482    1.265248

       BruTI     .3540611   .0263747    13.42   0.000     .3021181    .4060041

        UNet     .0053017   .0010775     4.92   0.000     .0031796    .0074239

       IzdTI    -.1178591   .0318337    -3.70   0.000    -.1805531   -.0551651

       BreML     .0103507   .0267735     0.39   0.699    -.0423776    .0630789

         HDI     8.538711   4.829366     1.77   0.078    -.9723514    18.04977

         BDP     .2790825   .0310162     9.00   0.000     .2179985    .3401665

                                                                              

      VpisTI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.6450                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(7,252)           =    159.59

       overall = 0.1411                                        max =        12

       between = 0.1065                                        avg =      10.6

R-sq:  within  = 0.8159                         Obs per group: min =         6

Group variable: DRZAVA                          Number of groups   =        27

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       286

 

. estimates store fixed  
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Rezultati panelne analize po metodi naklju�nih u�inkov z vklju�enimi vsemi 
pojasnjevalnimi spremenljivkami 

                                                                              

         rho     .6995558   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    2.0534951

     sigma_u    3.1334513

                                                                              

       _cons     3.231005   5.745761     0.56   0.574    -8.030479    14.49249

         Rod      .700186   .1550687     4.52   0.000      .396257    1.004115

       BruTI     .4163449   .0272541    15.28   0.000     .3629279     .469762

        UNet     .0038426   .0011746     3.27   0.001     .0015405    .0061448

       IzdTI    -.2213042   .0319346    -6.93   0.000    -.2838948   -.1587136

       BreML    -.0149055   .0296757    -0.50   0.615    -.0730687    .0432577

         HDI     4.685305    5.56849     0.84   0.400    -6.228736    15.59934

         BDP     .0414076   .0216421     1.91   0.056    -.0010102    .0838255

                                                                              

      VpisTI        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(7)       =    899.02

       overall = 0.7629                                        max =        12

       between = 0.7830                                        avg =      10.6

R-sq:  within  = 0.7653                         Obs per group: min =         6

Group variable: DRZAVA                          Number of groups   =        27

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       286

. xtreg VpisTI BDP HDI BreML IzdTI UNet BruTI Rod, re

 

. estimates store random  
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Rezultati Hausmanovega testa 

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =       49.25

                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

         Rod      .9652981      .700186        .2651121               .

       BruTI      .3540611     .4163449       -.0622839               .

        UNet      .0053017     .0038426        .0014591               .

       IzdTI     -.1178591    -.2213042        .1034451               .

       BreML      .0103507    -.0149055        .0252561               .

         HDI      8.538711     4.685305        3.853406               .

         BDP      .2790825     .0414076        .2376748        .0222176

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman fixed .
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Rezultati ponovljene panelne analize po metodi fiksnih u�inkov z vklju�enimi 
vsemi pojasnjevalnimi spremenljivkami 

F test that all u_i=0:     F(26, 252) =    26.66             Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .97254883   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    2.0534951

     sigma_u    12.222751

                                                                              

       _cons    -26.85965    6.23771    -4.31   0.000    -39.14433   -14.57496

         Rod     .9652981   .1523035     6.34   0.000     .6653482    1.265248

       BruTI     .3540611   .0263747    13.42   0.000     .3021181    .4060041

        UNet     .0053017   .0010775     4.92   0.000     .0031796    .0074239

       IzdTI    -.1178591   .0318337    -3.70   0.000    -.1805531   -.0551651

       BreML     .0103507   .0267735     0.39   0.699    -.0423776    .0630789

         HDI     8.538711   4.829366     1.77   0.078    -.9723514    18.04977

         BDP     .2790825   .0310162     9.00   0.000     .2179985    .3401665

                                                                              

      VpisTI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.6450                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(7,252)           =    159.59

       overall = 0.1411                                        max =        12

       between = 0.1065                                        avg =      10.6

R-sq:  within  = 0.8159                         Obs per group: min =         6

Group variable: DRZAVA                          Number of groups   =        27

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       286

. xtreg VpisTI BDP HDI BreML IzdTI UNet BruTI Rod, fe
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Rezultati panelne analize po metodi fiksnih u�inkov z vklju�enimi statisti�no 
zna�ilnimi spremenljivkami 

F test that all u_i=0:     F(26, 254) =    26.76             Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .97119637   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    2.0589658

     sigma_u    11.955811

                                                                              

       _cons    -19.23429   4.634683    -4.15   0.000    -28.36159   -10.10699

         Rod     .9680444   .1526019     6.34   0.000     .6675182    1.268571

       BruTI     .3542526   .0261518    13.55   0.000     .3027507    .4057545

        UNet     .0050783   .0010405     4.88   0.000     .0030291    .0071275

       IzdTI      -.11997   .0318907    -3.76   0.000    -.1827739   -.0571661

         BDP     .2803387    .029427     9.53   0.000     .2223867    .3382907

                                                                              

      VpisTI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.6284                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,254)           =    221.58

       overall = 0.1470                                        max =        12

       between = 0.1106                                        avg =      10.6

R-sq:  within  = 0.8135                         Obs per group: min =         6

Group variable: DRZAVA                          Number of groups   =        27

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       286

. xtreg VpisTI BDP IzdTI UNet BruTI Rod, fe
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Rezultati Modified Wald testa heteroskedasti�nosti za model fiksnih u�inkov 
s statisti�no zna�ilnimi pojasnjevalnimi spremenljivkami 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (27)  =    6927.42

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

. xttest3

 

 





Priloga 12 

 

Prikaz števila vpisanih študentov v terciarno izobraževanje za obravnavane 
države 
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Prikaz števila vpisanih študentov v terciarno izobraževanje za vsako 
obravnavano državo posebej 
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Podatki o prispevkih za študij – šolninah, ki jih morajo študenti pla�ati za 
terciarno izobraževanje v posameznih evropskih državah* 

Država Znesek šolnine** Pla�nik šolnine*** Povpre�ni mese�ni 
znesek 

Avstrija 363,36–726,72 EUR 
(za semester) 

Študenti, ki niso državljani 
držav EU (726,72 EUR), 
študenti brez statusa (363,36 
EUR) 

380 EUR 

Bolgarija � 15–886 EUR 
(za študijsko leto) 

Doma�i in tuji študenti � 138 EUR 

Danska NP Študenti, ki niso državljani 
držav EU, izredni študenti 

� 755 EUR 

Estonija 600–1.600 EUR  
(za semester) 

Doma�i in tuji študenti 82 EUR 

Finska 0–12.000 EUR Brezpla�no za doma�e in tuje 
študente (pilotna študija šolnin 
za študente, ki niso državljani 
držav EU) 

268 EUR 

Francija 177–584 EUR 
(za študijsko leto) 

Doma�i in tuji študenti 100 EUR 

Madžarska 0–2.500 EUR Doma�i in tuji študenti (60 % 
vseh vpisanih študentov je 
pla�nikov) 

30–300 EUR 

Irska 2.250 EUR 
(dodiplomski študenti) 

4.000–10.000 EUR 
(podiplomski študenti) 

Doma�i študenti in študenti iz 
držav �lanic EU; študentom, ki 
niso državljani držav EU, je 
zara�unan višji znesek 

130 EUR 

Italija 1.215,34 EUR Doma�i in tuji študenti; samo 
študenti, ki imajo pravico do 
subvencije, so oproš�eni 
pla�ila šolnine 

NP 

Latvija  � 1.970 EUR Doma�i in tuji študenti NP 

Litva 1.150–4.900 EUR 
(odvisno od študijskega 
programa) 

Doma�i in tuji študenti Do 1.400 EUR 

Makedonija 0–3.000 EUR Doma�i in tuji študenti 40–200 EUR 

Malta NP Brezpla�no na prvi stopnji 84 EUR 

Nizozemska 1.771 EUR  
(za študijsko leto) 

Doma�i študenti in študenti iz 
držav EGP (evropski 
gospodarski prostor); za druge 
tuje študente znesek šolnine 
dolo�i visokošolski zavod 

266,23 EUR 
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Država Znesek šolnine** Pla�nik šolnine*** Povpre�ni mese�ni 
znesek 

Poljska 1.000–5.000 EUR 
(za študijsko leto) 

33 % šolnine pokrije državni 
prora�un, 66 % šolnine se 
zara�una študentom 

70,00 EUR 

Portugalska 999,71 EUR 
(za študijsko leto; 
najvišji znesek, ki je 
zakonsko dolo�en) 

Doma�i in tuji študenti (prva in 
druga stopnja) 

82,64 EUR 

Romunija 340–2.270 EUR 
(za študijsko leto) 

Doma�i in tuji študenti NP 

Slovaška 400–2.200 EUR Študenti brez statusa, študenti 
ob delu, tuji študenti 

10–265 EUR 

Slovenija 1.500–4.500 EUR Tuji študenti in študenti ob 
delu 

120–300 EUR  

Švedska Brezpla�no za prvo 
stopnjo, 

14.000 EUR  
za magistrsko stopnjo 
(za študijsko leto) 

Študenti, ki niso državljani 
držav EU  

312 EUR 

Švica 500–3.200 EUR Doma�i in tuji študenti 460 EUR 

Velika Britanija 4.178 EUR 
(dodiplomski študenti) 

Doma�i in tuji študenti 127 EUR 

* Podatki, ki so bili za potrebe raziskave navedeni v anketi, je raziskovalna skupina pridobila od 
avgusta do oktobra 2012. 

** Prikazan je znesek šolnin v posameznih državah. Vsaka navedena država ima specifi�en sistem 
terciarnega izobraževanja.  

*** Za študente, ki ne prihajajo iz držav �lanic Evropske unije, so upoštevani študenti, ki niso 
državljani sedemindvajsetih držav Evropske unije, Norveške, Švice, Islandije in Lihtenštajna. 

NP – ni podatka. 

Vir: Payne idr. 2013, 12–14. 
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Izdatki za terciarno izobraževanje glede na vir sredstev 

 Izdatki za izobraževalne 
ustanove 

(npr. univerze, visoke in 
višje šole, upravljanje 
ustanov terciarnega 

izobraževanja 
in storitve socialnega 

skrbstva) 

Izdatki za izobraževanje, 
izvedeni zunaj 

izobraževalnih ustanov 
(npr. nakup u�benikov, 

inštrukcije, zasebno 
mentorstvo) 

Izdatki za osnovno 
izobraževalno dejavnost  

Javna poraba za pedagoški 
proces v ustanovah 
terciarnega izobraževanja  

Subvencioniranje zasebnih 
izdatkov za u�benike 

Subvencionirani zasebni 
izdatki za pedagoški proces 
v ustanovah terciarnega 
izobraževanja 

Zasebni izdatki za u�benike, 
u�ne pripomo�ke ali zasebno 
tutorstvo/mentorstvo 

Zasebni izdatki za šolnine 

Izdatki za  
znanstvenoraziskovalno 
dejavnost in razvoj 

Javni izdatki za 
znanstvenoraziskovalno 
dejavnost na univerzah 

 

Sredstva iz gospodarstva, 
namenjena za 
znanstvenoraziskovalno 
dejavnost in razvoj na 
ustanovah terciarnega 
izobraževanja 

Izdatki za izobraževalne 
storitve, ki niso del osnovne 
izobraževalne dejavnosti 

Javni izdatki za prehrano, 
prevoz in nastanitev v 
študentskih domovih 

Subvencioniranje zasebnih 
izdatkov, namenjenih za 
življenjske stroške ali 
znižane cene prevoza 

Zasebni izdatki za 
pristojbine in pomožne 
storitve 

Zasebni izdatki za 
življenjske stroške ali prevoz 

      Javni viri sredstev  

      Zasebni viri sredstev  

      Zasebni viri sredstev, ki so subvencionirani iz javnih sredstev 

Vir: OECD 2012, 214. 


