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POVZETEK
V diplomskem delu je raziskano, kakšno vlogo ima študentsko delo pri vstopu mladih na trg dela
v Sloveniji. Zanimalo me je, ali občasno in kratkotrajno delo študentov, že v času njihovega
študija, vpliva na vstop mladih diplomantov po končanem študiju na trg dela. Zanima me, ali ima
študentsko delo vpliv na lažji in uspešnejši prehod mladih diplomantov na trg dela, ali je
študentsko delo ovira in konkurenca mladim diplomantom. S pisanjem diplomskega dela želim
raziskati pozitivne in negativne vplive študentskega dela, glede na mnenje študentov in mladih
zaposlenih. Zanima me tudi mnenje delodajalcev, zato želim pridobiti informacije tudi z njihove
strani; zanima me kakšen vpliv ima študentsko delo na zaposlovanje novega kadra v organizaciji
ali podjetju. V začetni fazi je predstavljena razlika med študentskim delom in rednim
zaposlitvenim odnosom, za lažje razumevanje nadaljnje raziskave.
V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni vplivi študentskega dela, ko mladi
diplomanti vstopijo na trg dela in iščejo redno zaposlitev, ter vpliv študentskega dela, ko se
delodajalci odločijo za sprejem novih kadrov v svoj delovni proces. Med pozitivne značilnosti
študentskega dela pri vstopu mladih na trg dela sodijo pridobivanje delovnih izkušenj in
delovnih navad, kar predstavlja konkurenčno prednost pri prijavi na razpis za delovno mesto, saj
imajo poleg teoretičnega znanja tudi praktično znanje. S študentskim delom je mladim, že v
obdobju izobraževanja, omogočen vstop v različne panoge, tako da se lahko preizkusijo v
različnih delovnih okoljih in procesih ter spoznajo različne ljudi, navežejo stik z mnogimi
delodajalci ter si zagotovijo delovno mesto po končanem študiju.
Ključne besede: študentsko delo, redna zaposlitev, vstop na trg dela, prednosti, slabosti, Slovenija.
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ABSTRACT
THE ROLE OF STUDENT WORK AT THE ENTRY OF YOUNG PEOPLE INTO THE
LABOR MARKET
The thesis explores how student work influences the entry of young people into the labour
market in Slovenia. I am interested whether the student work has an impact on the easier and
successful transition of young graduates to the labour market, or whether student work is an
obstacle for young graduates. By writing my graduation thesis, I want to explore the positive
and negative effects of student work, according to the opinion of students and young people. I
am also interested in the opinion of employers, so I want to get information from them, more
specifically, I am interested in the impact of student work on recruiting new employees in an
organization or company. First, I write about the differences between student work and regular
employment relationships to better understand further research.
The empirical part of the thesis presents the effects of student work when young people
graduate and enter the labour market and seek regular employment, as well as the impact of
student work when employers choose to admit new employees in their work process. The
positive features of student work in the entry of young people into the labour market include
the acquisition of work experience and work habits, which is a competitive advantage in
applying for a job post because they have practical knowledge in addition to theoretical
knowledge. Through student work, young people are already able to enter various industries
during their education, so they can test themselves in different work environments and
processes, meet different people, connect with many employers and secure a job after
graduation.
Keywords: student work, regular employment, entrance into the labour market, advantages,
disadvantages, Slovenia.
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1 UVOD
V diplomskem delu bom pisala o povezanosti in so-vplivu med študentskim delom in iskanjem
redne zaposlitve po končanem študiju, torej ko mladi diplomanti vstopijo na trg dela. V raziskavi
so zajeti podatki za Republiko Slovenijo, veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji; anketirane
osebe so prav tako prebivalci Republike Slovenije.
Študentsko delo je danes v Sloveniji zelo razširjeno, z njim se je srečalo veliko študentov.
Ponujene so jim različne priložnosti za delo v različnih strokah. Študent ima tako možnost
spoznati različna delovna mesta, različne delovne procese, pridobiti nova znanja in kompetence.
Poleg tega dobi študent delovno navado, spozna se z razgovori za delo, kar pripomore h manjši
tremi pri razgovorih za pravo zaposlitev po končanem študiju. Študentom študentsko delo
omogoča vstop na trg dela, saj se lahko izkažejo v raznih organizacijah in podjetjih, ter si tako
ustvarijo lažjo pot za vstop na trg dela. Poleg vseh pozitivnih značilnosti, obstajajo tudi
negativne plati študentskega dela, saj študent nima nobene varnosti zaposlitve, z malomarnim
odnosom do delodajalca pa si lahko tudi "zapre vrata" za zaposlitev v določenem
podjetju/organizaciji.
Moj namen pri pisanju diplomskega dela je, da pojasnim kaj je študentsko delo, kaj je trg dela
ter kakšna je povezava med tema dvema pojmoma. Predstavila bom pravno in finančno ureditev
študentskega dela. Z vidika študenta bom raziskala in prikazala kaj so pozitivne in kaj, po mnenju
anketiranih študentov, negativne značilnosti študentskega dela, nato bom raziskala z vidika
organizacij in podjetij, kakšne so za njih pozitivne in kakšne so negativne posledice zaposlovanja
študentov ter sklepanje delovnega razmerja z mladimi diplomanti.
Cilj je, da prikažem vlogo študentskega dela pri vstopu mladih na trg dela, torej ali je študentsko
delo dobra odskočna deska ali nima nobenega vpliva ali pa je celo ovira pri iskanju zaposlitve
mladih diplomantov. Glavni cilj raziskovanja in pridobivanja podatkov je, da potrdimo oziroma
zavržemo naslednje hipoteze:
- Hipoteza 1 (H1): S študentskim delom je študentom omogočen vstop v različne panoge.
- Hipoteza 2 (H2): Če se dobro izkažeš kot študent, lahko pri podjetju skleneš delovno
razmerje po končanem študiju.
- Hipoteza 3 (H3): Na razpisu za določeno delovno mesto imajo prednost študentje, ki so v
tem podjetju že delali.
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-

Hipoteza 4 (H4): Študent ima večje možnosti pri iskanju zaposlitve, če priloži svoje
izkušnje, pridobljene s študentskim delom.

Moj cilj je dokazati, da obstaja povezava med študentskim delom in vstopom mladih
diplomantov na trg dela. Raziskava pa bo pokazala bodisi da gre za pozitivno povezavo bodisi za
negativno povezavo dveh obdobij človekovega življenja, torej obdobja šolanja in izobraževanja
ter obdobja dela.
Diplomsko delo ima značilno strukturo empiričnega raziskovanja. Najprej je določen in
opredeljen raziskovalni problem, sledi določitev ciljev raziskovanja, hipoteze, zbiranje potrebnih
podatkov ter obdelava in analiza informacij pridobljenih z raziskovanjem. Sledi obdelava in
razumevanje podatkov ter povezava z zastavljenimi hipotezami. Empirična metoda raziskovanja
zajema empirične podatke, torej podatke, ki so zbrani s praktičnimi poskusi. Z deskripcijo bom
predstavila teoretična izhodišča študentskega dela ter trga dela, ki služi kot uvod v samo
tematiko in omogoča lažje razumevanje empiričnega dela kot tudi analize zbranih podatkov.
Deskriptivna metoda opisuje dejstva, zakonodajo, procese, dosedanje ugotovitve o študentskem
delu na splošno; kdo je posrednik pri zaposlovanju, kako je urejeno finančno področje
poslovanja med študentom - študentskim servisom - podjetjem. Pri zbiranju podatkov je
uporabljen kvantitativni pristop, podatki so zbrani s pomočjo standardiziranega anketnega
vprašalnika, vsem anketirancem so zastavljena enaka vprašanja, kar omogoča statistično analizo
pridobljenih podatkov.
Same ugotovitve so pisane v stilu induktivne metode, saj na osnovi anketiranega vzorca
študentov, ki opravljajo študentsko delo sklepam, da se ugotovitve nanašajo na vse študente ter
da ugotovitve pridobljene od določenega števila anketiranih delodajalcev, lahko veljajo za vse
delodajalce. Ugotovitve so predstavljene na osnovi induktivne metode, saj je praktično
nemogoče anketirati vse študente in delodajalce, ki nudijo študentsko delo. Pričakujem, da bom
z raziskavo dokazala, da je študentsko delo v veliko pomoč pri iskanju zaposlitve ter da ima
vsekakor veliko prednosti za študente. Prednosti so, da je delovnik prilagodljiv, da ne
potrebujejo diplome, da se lahko preizkusijo v različnih strokah, da se naučijo novih znanj, tako
teoretičnih kot praktičnih, ki jih na predavanjih na fakulteti ne dobijo.
Pričakujem, da bom po anketiranju podjetij in delodajalcev ugotovila in dokazala, da je
študentsko delo dobra priložnost za vstop mladih na trg dela, saj podjetja zaposlijo nekoga, ki je
pri njih že delal in se dobro izkazal. Zaželen rezultat oziroma prispevek k raziskavi je tudi, da
dokažem, da opravljanje različnih študentskih del, v različnih podjetjih, pripomore h lažji
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zaposlitvi mladih, ko vstopijo na trg dela. Prav tako pričakujem, da bom dokazala, da so
določene prednosti ob enem tudi slabosti, kot je na primer varnost zaposlitve. Študent lahko
preneha s študentskim delom kadarkoli, kar je zanj dobro, saj je neobvezujoč do delodajalca, ob
enem pa lahko tudi delodajalec prekliče poslovno sodelovanje s študentom, kar je za študenta
slabo, saj nima sigurnosti, do kdaj bo delal in imel zagotovljen vir dohodka.
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2 OPREDELITEV TRGA DELA
2.1

DEFINICIJA TRGA DELA

Trg dela je trgovanje z delovnimi storitvami, natančneje gre za trg dela, ki s svojim delovanjem
skrbi za uravnoteženost med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Trg dela torej tvorijo
tri glavne prvine, to so povpraševanje po delovni sili, ponudba delovne sile in srečanje prvih
dveh elementov. Povpraševanje se kaže v obliki razpisov in drugih oblik povpraševanja po
delovnih mestih. Ponudba se oblikuje na podlagi števila iskalcev zaposlitve. Posledično se kreira
tudi cena delovne sile, glede na ponudbo in povpraševanje.
Ponudba delovne sile se deli na aktualno, iskalci zaposlitve oziroma brezposelne osebe, in
potencialno, kamor spadajo osebe, ki ne iščejo dela, vendar bi pod določenimi pogoji bile
pripravljene delati. Vrednost dela se, poleg ponudbe in povpraševanja, določa tudi s pomočjo
ekonomije in socialnih kriterijev. Delovanje trga dela ima velik vpliv na strukturo družbe kot
celote, saj predstavlja vir dohodka in tako vpliva na izbiro življenjskega sloga posameznika.

2.2

STATUSNE OBLIKE PREBIVALSTVA NA TRGU DELA

Na trgu dela so prebivalci razdeljeni v več statusnih oblik. Najbolj splošna delitev je na delovno
sposobno prebivalstvo, kamor spadajo vse osebe stare 15 let in več. Nato se delovno sposobni
prebivalci delijo v dve skupini, in sicer med aktivne prebivalce in neaktivne prebivalce, kot je
razvidno iz spodnje tabele (tabela 1). Aktivno prebivalstvo je sestavljeno iz delovno aktivnih in
brezposelnih prebivalcev. Med neaktivno prebivalstvo uvrščamo vse osebe, stare 15 let in več, ki
niso uvrščene v nobeno skupino delovno aktivnega prebivalstva ter niso brezposelne osebe. Kot
kaže tabela, se aktivno prebivalstvo deli še naprej v različne podskupine in delitve po kriterijih.
Prva večja delitev aktivnega prebivalstva je na delovno aktivno prebivalstvo in brezposelne
osebe. Delovno aktivno prebivalstvo so prebivalci, ki so v zadnjem letu opravili kakršno koli delo
proti plačilu ter vse osebe, ki so začasni presežek saj čakajo na prenehanje delovnega razmerja
ali pa so na porodniškem dopustu, med tem ko med brezposelno prebivalstvo uvrščamo osebe,
ki v zadnjem letu niso delale, vendar aktivno iščejo delo in so pripravljene sprejeti delo takoj.
Brezposelni prebivalci so tudi tisti, ki so delo našli, vendar niso še pričeli z opravljanjem le-tega
(SURS, 2018).
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Delovno aktivno prebivalstvo se nato deli še v štiri podskupine, to so pomagajoči družinski člani,
delovno aktivno prebivalstvo z delovnim časom krajšim od polnega, zaposlene osebe v
delovnem razmerju ter zaposlene osebe, ki opravljajo druge oblike dela. Študentsko delo sodi
med druge oblike dela.
Tabela 1: Struktura prebivalstva na trgu dela
DELOVNO SPOSOBNO PREBIVALSTVO
Aktivno prebivalstvo

•Delovno aktivno prebivalstvo
•Pomagajoči družinski člani
•Delovno aktivno prebivalstvo z delovnim časom krajšim od polnega
•Zaposlene osebe v delovnem razmerju
•Zaposlene osebe, ki opravljajo druge oblike dela
•Brezposelne osebe

Neaktivno prebivalstvo

Vir: SURS (2018)

Na trgu dela se vsakodnevno dogajajo prehodi med statusi po aktivnosti, torej dogajajo se
gibanja posameznih oseb med statusom delovno aktivnega prebivalca, brezposelnostjo in
neaktivnostjo. Študentje, ki opravljajo študentsko delo spadajo v kategorijo delovno aktivnega
prebivalstva, ko postanejo diplomanti in njihov študentski status preneha veljati, pa spadajo
bodisi med brezposelne osebe, ki aktivno iščejo zaposlitev, bodisi med delovno aktivno
prebivalstvo, natančneje med zaposlene osebe v delovnem razmerju. Slednji status imajo, v
kolikor po končanem študiju uspejo uspešno najti zaposlitev in sklenejo pogodbo o zaposlitvi z
delodajalcem (SURS, 2019).

2.3

OBLIKE DELOVNEGA RAZMERJA

V Republiki Sloveniji obstajajo različne oblike delovnega razmerja. Najpogosteje se sklepa
delovno razmerje v obliki redne zaposlitve, čigar glavna lastnost je, da je vsaka zaposlitev
sklenjena na osnovi pogodbe o zaposlitvi, ki je pravna podlaga za delovno razmerje in vsebuje
elemente samega delovnega razmerja po dogovoru delavca in delodajalca. Redna zaposlitev je
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delovno razmerje, ki je sklenjeno bodisi za določen bodisi za nedoločen čas. Delo se lahko izvaja
za polni delovni čas, ki je 40 ur na teden ali za krajši delovni čas od polnega. S sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi se obvezno določi datum nastopa dela, trajanje dela, naziv delovnega
mesta, kraj opravljanja dela, delovni čas, znesek osnovne plače, plačilnem dnevu in načinu
izplačila, o letnem dopustu ter druge pravice in obveznosti v določenih primerih (LMIT, b. d.).
Poleg redne zaposlitve obstaja tudi delo na osnovi podjemne pogodbe. Lastnost tovrstnega
delovnega razmerja je, da se podjemnik, torej delavec, in naročnik, delodajalec, zavežeta
opraviti določeno delo v zameno za plačilo. Torej, naročnik si želi novo ograjo, in se s
podjemnikom dogovori, da mu za izdelavo le-te plača določen znesek. Na takšen način se v
praksi opravljajo predvsem fizična dela, kot so gradbene storitve, čiščenje, popravila, varstvo
otrok in podobno. Ta način poslovanja največkrat izberejo osebe, ki si želijo z opravljanjem
dodatnih del in zagotoviti vir dodatnega dohodka, saj s podjemno pogodbo oseba nima
plačanega zdravstvenega in socialnega varstva. Dostikrat se za takšen način poslovanja odločijo
tudi študentje, ki imajo prispevke za socialno varnost in zdravstveno zavarovanje plačane iz
drugega naslova (LMIT, b. d.).
Podobno kot obstaja podjemna pogodba za fizična dela obstaja tudi vrsta pogodbe za
intelektualne stvaritve. Imenuje se avtorska pogodba, in se od podjemne pogodbe loči le po
predmetu pogodbe. Avtorska pogodba se sklene izključno v primerih, ko je predmet pogodbe
določeno avtorsko delo, torej individualno intelektualno delo. V vseh ostalih primerih se sklene
podjemna pogodba (LMIT, b. d.).
Med oblike delovnega razmerja sodi tudi dijaško in študentsko delo. Gre za občasno in začasno
delo, za opravljanje katerega je pravna osnova veljavna napotnica za delo. Tako delo lahko
opravljajo le osebe, ki imajo status dijaka ali študenta, in služi kot vir zaslužka, nabiranje izkušenj
ter predstavitev na trgu dela, saj omogoča sodelovanje z različnimi delodajalci. Delodajalcem pa
je omogočena selekcija bodočega novega kadra (LMIT, b. d.).

2.4

OBSEG ŠTUDENTSKEGA DELA V OKVIRIH TRGA DELA

Študentsko delo predstavlja obliko dela, s pomočjo katere lahko študentje vstopajo na trg dela.
Ker gre za eno izmed oblik dela, tako študentje spadajo med delovno aktivno prebivalstvo na
trgu dela, in tako predstavljajo pomemben del celotne aktivne populacije mladih na trgu dela.
Najnovejši podatki s Statističnega urada Republike Slovenije so podatki za prva tri četrtletja leta
2018. Iz zbranih podatkov je razvidno, da je stopnja delovne aktivnosti večja pri prebivalcih v
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starostni skupini od 15–29 let, kot v starostni skupini od 15–24 leta. Delo preko študentskega
servisa je v tretjem četrtletju leta 2018 opravljajo 33.000 prebivalcev starostne skupine od 15 do
24 let ter 5.000 prebivalcev v starostni skupini od 25 do 34 leta. Večina študentov torej
študentsko delo opravlja v okviru študija, manjši delež nadaljuje s tovrstnim delom na
podiplomskem študiju. V tej številki so tudi tisti, ki status študenta podaljšajo zato, ker se po
končanem študiju ne zaposlijo in si s fiktivnim vpisom na fakulteto omogočijo, da študentsko
delo opravljajo tudi po diplomiranju. »Vpisi fiktivnih ali navideznih študentov – to so tisti
študenti, ki se na neko izobraževalno ustanovo vpišejo le zaradi pridobitve statusa in ne zaradi
samega izobraževanja« (Buh, 2010).

Število prebivalcev v 1000

Grafikon 1: Prebivalstvo po starostnih skupinah in obliki delovnega razmerja
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Kot kažejo podatki na grafikonu zgoraj (grafikon 1), pridobljeni iz Statističnega urada Republike
Slovenije, je zaposlenih prebivalcev v starostni skupini od 15. do 24. leta manj kot v starostni
skupini od 25. do 34. leta, kar kaže, da se trajanje izobrazbe prebivalstva daljša in se prebivalstvo
odloča za doseganje višje stopnje izobrazbe. Zaposlenih, skupaj med 15. in 24. letom, je bilo v
tretjem četrtletju leta 2018 66.000, kar kaže modra črta na grafu, zaposlenih skupaj med 25. in
34. letom starosti pa 186.000, kar kaže rdeča črta na grafu. Študentsko delo je prisotno
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predvsem pri prebivalcih med 15. in 24. letom starosti, kar kaže svetlo modra črta, in sicer, v
tretjem četrtletju leta 2018 je 33.000 oseb te starostne skupine opravljalo študentsko delo, med
tem ko je študentsko delo opravljalo le 5.000 oseb iz starostne skupine prebivalcev med 25. in
34. letom starosti, kot prikazuje rumena črta na grafu.
Če se usmerimo na starostno skupino med 15. in 24. letom starosti, saj v to skupino sodi največji
odstotek dijakov in študentov, vidimo na spodnjem grafu (grafikon 2), da se število oseb, ki se
odločajo za študentsko delo veča. Modra črta na grafu predstavlja gibanje skupnega števila
zaposlenega prebivalstva v starostni skupini med 15. in 24. letom starosti v časovnem obdobju
od leta 2016 do tretjega četrtletja leta 2018, rdeča črta predstavlja gibanje števila zaposlenega
prebivalstva, zelena črta pa prikazuje gibanje števila prebivalcev, ki opravljajo študentsko delo.
V prvem četrtletju leta 2016 je študentsko delo opravljalo 20.000 študentov, v tretjem četrtletju
leta 2018 pa 33.000 študentov. Zanimivo je, da je narastlo število oseb, ki so v delovnem
razmerju, namreč v prvem četrtletju leta 2016 je bilo 23.000 mladih v delovnem razmerju, v
tretjem četrtletju leta 2018 pa 33.000. Med delovno aktivnim prebivalstvom v starostni skupini
med 15. in 24. letom je torej enako število oseb v delovnem razmerju kot oseb, ki opravljajo
študentsko delo, kar kaže, da študentsko delo predstavlja pomemben del trga dela za starostno
skupino med 15. in 24. letom starosti. Vse več prebivalcev te skupine se torej odloča za
študentsko delo, kar kaže, da se sama stopnja izobrazbe prebivalstva viša, saj se vse več oseb
odloča za študij in s statusom študenta opravlja študentsko delo.

Št. prebivalcev v 1000

Grafikon 2: Zaposleni od 15–24 let po obliki delovnega razmerja
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Obseg študentskega dela se veča tudi iz drugih razlogov. Študentje pridobijo s »statusom« veliko
ugodnosti v obliki subvencij, vendar je bivanje v mestu in obiskovanje študija še vedno velik
izdatek, zato je tudi obseg študentskega dela med študenti, velik. Namreč poleg nabiranja
izkušenj, so nekateri tudi obvezni opravljati začasna in občasna dela, saj za njih to predstavlja vir
dohodka, s katerim bodo lahko plačali stroške bivanja, stroške prevoza do fakultete, in podobne
izdatke.
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3 OPREDELITEV ŠTUDENTSKEGA DELA
3.1

DEFINICIJA ŠTUDENTSKEGA DELA

Delovno razmerje je razmerje, ki ga tvorita delodajalec in delojemalec. Delavec – delojemalec se
prostovoljno vključi v delovni proces delodajalca, v zameno za plačilo. Delovno razmerje je
urejeno z navodili in pogodbenimi določili, ki jih sprejmeta obe strani. Delovni odnos je lahko
sklenjen za določen ali za nedoločen čas (ZDR-1, 4. člen). Študentsko delo spada med občasna
oziroma kratkotrajna dela. Pogodbena določila in navodila so manj stroga od določil redne
zaposlitve (Šket, 2019).
Značilnosti študentskega delovnega razmerja so, da je ta vrsta zaposlitve namenjena mladim, ki
so vključeni v proces izobraževanja. Izobrazba je torej primarna dejavnost študentov, delo pa
sekundarna, zato je študentsko delo fleksibilna oblika dela. Tako imajo študentje možnost
uskladiti predavanja in delo. Fleksibilnost študentskega dela je prednost tudi za delodajalce, saj
jim ustreza prožnost takega dela, ki ni niti časovno niti vsebinsko omejeno, finančno pa je
stroškovno konkurenčno redni zaposlitvi, saj so obremenitve z davki in prispevki nižje (Šket,
2019).
Na razpis za študentsko delo se lahko prijavijo mladi, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje,
in sicer (Šket, 2019):
- oseba mora imeti status študenta,
- status dijaka in dosegati starost nad 15 let,
- status dijaka ali študenta v tujini,
- biti študent tuje univerze, ki je zaradi mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki
Sloveniji.
Poleg navedenih pogojev oseba, ki želi opravljati študentsko delo, ne sme biti vpisana v register
Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, kot zaposlena oseba ali brezposelna oseba (Orehek,
2017). Posebnost študentskega dela je, da deluje preko agencij, ki pripravijo izbor prostih del ter
so pooblaščene za izdajo napotnic za delo. Napotnica za delo predstavlja pravno podlago za
opravljanje študentskega dela. Napotnica se izda v štirih izvodih, delodajalcu pa mora biti
dostavljena še pred pričetkom dela, v nasprotnem primeru študent opravlja delo na črno
(Cotman, 2006).
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Delodajalci so lahko iz javnega ali iz zasebnega sektorja, lahko gre za podjetja, organizacije,
družbe. Na njihovi strani ni posebnih omejitev glede števila ur študentskega dela. Delna
omejitev je bolj na strani študentov, saj Ministrstvo za delo, socialne zadeve in enake možnosti
(v nadaljevanju MDDSZ) z Zakonom o malem delu omejuje opravljanje študentskega dela na
letni ravni, z višjo stopnjo obdavčenja v primeru, da študent preseže določeno število ur
študentskega dela v obdobju enega leta. »Študent ali dijak lahko malo delo opravlja tudi več ur
na teden, vendar pa v posameznem koledarskem letu ne sme preseči dovoljenega obsega ur iz
prejšnjega odstavka, preračunanega na letni obseg ur, kar znese 728 ur« (ZMD, 2010). V kolikor
delodajalec ponuja delovno mesto s posebnimi tveganji in nevarnostmi za zdravje, mora
študenta pred pričetkom dela napotiti na zdravstveni pregled. V primeru, da delovno mesto
nima posebnih tveganj in nevarnosti za zdravje, dodatnih pregledov študentu ni potrebno
opraviti, zadostuje da ima opravljen preventivni pregled in da od tega pregleda ni minilo več kot
pet let.

3.2

PRAVNA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA

Področje občasnega in začasnega dela študentov ter dijakov ureja Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti. Pravna podlaga za sklenitev tovrstnega delovnega
razmerja je ustrezno izpolnjena in veljavna napotnica, ki jo izda posrednik.

3.2.1 Kdo je lahko koncesionar
»Dejavnost posredovanja malega dela lahko opravljajo pravne osebe zasebnega ali javnega
prava s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega
prostora ali Švicarske konfederacije, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje ter pridobijo
dovoljenje za opravljanje dejavnosti posredovanja malega dela (v nadaljevanju: dovoljenje), ki
ga podeli in odvzame ministrstvo, pristojno za delo« (ZMD, 2010). Koncesionarji so organizacije,
določene s strani ministrstva, ki delujejo kot vmesni člen med delodajalcem in študentom.
Organizacija oziroma delodajalec, ki želi postati koncesionar mora vlogo za podelitev koncesije
poslati na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nato se ministrstvo
odloči bodisi za podelitev koncesije bodisi za zavrnitev vloge. Najprej se za podelitev koncesije
odloči z odločbo v upravnem postopku, nato pa sklene koncesijsko pogodbo z vlagateljem.
Vlagatelj mora izpolnjevati kadrovske, organizacijske, tehnične in prostorske pogoje določene v
Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju brezposelnosti. Koncesionar sklene pogodbo za
opravljanje koncesijske dejavnosti za določen čas, večinoma za obdobje enega leta, ter pogodbo
s študentsko organizacijo o odvajanju sredstev, ki je pogoj za ohranitev pogodbe. Agencije za
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opravljanje svojih storitev od delodajalcev prejmejo del sredstev, od katerih morajo izplačati
koncesijsko dajatev študentski organizaciji.
Poleg tega, je področje urejeno z različnimi pravilniki, ki veljajo za koncesionarje. Pravilnik o
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, da bi agencija lahko opravljala
dejavnost posredovanja zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega načrta ter izvajanje ukrepov aktivne
politike zaposlovanja ureja sam postopek podelitve koncesije in postopek za vpis ter izpis iz
registra agencij za zagotavljanje dela. Urejen je tudi način sodelovanja agencij s pristojnimi
organi, njihovo poročanje pristojnim organom in izvajanje nadzora nad delom zaposlitvenih
agencij. Sam nadzor nad delovanjem agencij opravlja ministrstvo in inšpektorat pristojen za
delo.
V Republiki Sloveniji deluje več koncesionarjev. Med seboj se razlikujejo po ugodnostih, načinu
obveščanja in hitrosti nakazila plačila. Prav tako pokrivajo različne regije, kar je po navadi glavni
razlog pri izbiri študentskega servisa, namreč študentje se vpišejo v tisti servis, ki jim je najbližji
in je specializiran za njihovo regijo. Trenutno delujoči koncesionarji so:
- e-Študentski servis,
- Agencija M servis,
- Študentski.si,
- Študentski servis Atama,
- Študentski servis Maribor,
- Študentski servis Adecco,
- Študentski servis Študent,
- PikaCom,
- Severnica,
- Alt študentski servis,
- Koroški študentski servis,
- Mladinski servis-Pomurski študentski servis,
- Študentski servis Luna (Mestomladih, b. d.)

3.2.2 Naloge koncesionarja
Posredniki so študentski servisi, v katere morajo biti včlanjeni delodajalci, dijaki in študentje.
Njihova primarna naloga je posredovanje prostih delovnih mest študentom in objava oglasov za
delo, po naročilu delodajalcev ter izdajanje veljavnih napotnic za delo. Napotnica za delo je
dokument, ki mora biti izdan ter podpisan s strani posrednika in delodajalca pred začetkom
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dela, namreč delo brez veljavne napotnice, se šteje za delo na črno. 20. člen Zakona o malem
delu določa: »Ustrezno potrjena napotnica je podlaga za opravljanje malega dela in za plačilo
opravljenega malega dela« (ZMD, 2010).
Poleg tega koncesionarji skrbijo za izplačila ter za varnost študentov, tako da se aktivno trudijo
zmanjšati in omejiti število delodajalcev, ki študentom ne izplačujejo plačil pravočasno, nudijo
študentom pomoč in vse potrebne informacije o študentskem delu, bodisi s pravnega bodisi s
finančnega vidika, v primeru sporov, koncesionar posreduje, v vlogi mediatorja med študentom
in podjetjem.
Koncesionarji svoje delovanje izvajajo bodisi preko spleta bodisi v poslovalnicah. E-poslovalnice
so večinoma nastavljene tako, da imajo študentje svoj vpogled, podjetja pa svojega. Študent v
e-poslovalnici lahko poišče prosta delovna mesta, pregleda svoje zaslužke in izplačila, ima
pregled nad izdanimi napotnicami, tako aktivnimi kot ne aktivnimi. E-poslovalnica pa omogoča
tudi naročanje novih napotnic za delo. Podjetja oziroma delodajalci lahko preko e-poslovalnice
obračunajo zaslužek študenta, naročijo študente za delo, naročijo novo napotnico, imajo
pregled nad računi ter izpis po stroškovnih mestih. Vzpostavljen je tudi arhiv vseh podatkov o
poslovanju s študentskim servisom.

3.2.3 Z zakonom določene pravice študentov pri opravljanju študentskega dela
Študentsko delo nima strogo določenih pravic in obveznosti kar je lahko ob enem prednost in
slabost, tako za študenta kot za delodajalca. Kljub temu obstajajo določena področja delovnega
odnosa, ki jih zakon ureja in tako nudi varnost študentom pri opravljanju študentskega dela.
Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavec, ki še ni polnoleten, ne sme opravljati nočnega
dela, delavec, ki je starejši od 18 let pa nima omejitve do nočnega dela. Poleg tega je s 154., 155.
in 156. členom zakona določeno, da ima študent pravico do 30 minutnega odmora, v primeru,
da dela polni delovni čas. Čas odmora se všteva v delovni čas in mora biti po zakonu plačan.
Področje stroškov prevoza na delovno mesto ni zakonsko urejeno, a kljub temu obstaja možnost
uveljavljanja le-teh. Stroške prevoza lahko študent uveljavi kot dejanske stroške v napovedi za
odmero dohodnine. Torej, prevoz in malica študentom nista plačana, tako kot je to urejeno v
primeru redne zaposlitve, vendar obstaja možnost uveljavljanja tovrstnih stroškov za znižanje
davčne osnove ob oddaji dohodninske napovedi. Zakonodaja ureja pravno varnost oseb, ki
opravljajo študentsko delo tako, da s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za
zaposlovanje omejuje in zmanjšuje pogosto kršitev, neplačevanje za opravljeno študentsko delo.
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Določeno je, da agencija oblikuje rizični sklad ter prevzame vlogo poroka za izplačilo. Poleg tega
ukrepa, se je vzpostavila tudi spletna stran, kjer so navedeni vsi delodajalci, za katere je že
znano, da so bile težave pri izplačilu, tako da študent preden se odloči za sodelovanje z
delodajalcem, lahko preveri, da se le-ta ne nahaja na seznamu neplačnikov.

3.2.4 Zakonsko določene obveznosti in pravice delodajalcev
Delodajalec nima veliko obveznosti do študenta, namreč sodelovanje lahko prekine kadarkoli,
njegov delavnik je fleksibilen, zato mu lahko dodeli število delovnih ur na mesec po potrebi; ni
obvezen omogočiti študentu dela za polni delovni čas. Obvezen je študentu izplačati zaslužek,
po takšni urni postavki kot sta dogovorjena, ni pa obvezen izplačati malice in prevoza na delo.
Preden študent prične z delom pri delodajalcu, mora imeti ta pri sebi že veljavno napotnico za
delo, kar pomeni, da morajo biti vsaj trije izvodi napotnice potrjeni s strani posrednika in
delodajalca. Z 42. členom Zakona o malem delu je določeno: »Z globo 5.000 EUR se za prekršek
sankcionira samostojni podjetnik – posameznik, če omogoči opravljanje malega dela
upravičenca brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje malega dela, ali
če omogoči, da to napotnico uporabi za delo druga oseba.« (ZMD, 2010). Tako da je delodajalec
obvezen preveriti, ali napotnica za delo res pripada osebi, ki bo delo opravljala. Delodajalec je
obvezen tudi voditi evidenco števila opravljenih ur začasnega in občasnega dela študenta,
seštevek teh ur pa mora biti enak skupnemu številu ur na napotnici za izplačilo. Zakon določa
tudi minimalno bruto urno postavko, tako da je delodajalec obvezen izplačati študenta po
minimalni urni postavki, ali višji postavki če imata tak dogovor, ne sme pa delovnih ur
obračunati z bruto urno postavko nižjo od minimalne.
Delodajalec je s sklenitvijo delovnega razmerja s študentom preko napotnice obvezen spoštovati
in uporabljati predpise ter določbe Zakona o delovnih razmerjih o prepovedi diskriminacije,
enaki obravnavi glede na spol, določbe o delovnem mestu, delovnem času, pravici do odmora in
počitka ter o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti. Obveznost
delodajalca je tudi, da spoštuje določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter spoštuje svojo
odškodninsko odgovornost.
Poleg obveznosti imajo delodajalci tudi pravice pri zaposlovanju študentov. Delodajalec je
upravičen do zaposlitve študenta za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb, kar pomeni, da
študentu nudi fleksibilen delovni čas. Pravico ima prekiniti sodelovanje s študentom brez
odškodninske odgovornosti, ko se delo na projektu za katerega je bil študent zaposlen zaključi,
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ali iz katerega koli drugega razloga. Študentu mora delodajalec izplačati le njegov zaslužek glede
na dogovorjeno urno postavko, ni obvezen do izplačila potnih stroškov, ki jih ima študent s
prevozom na delo, vendar se kljub temu nekateri delodajalci dogovorijo, da študentu krijejo tudi
potne stroške. Z Zakonom o Delovnih razmerjih je določeno, da v primeru, da študent na
delovnem mestu namenoma ali iz malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, ima delodajalec
pravico zahtevati povračilo škode.

3.2.5 Varnost pri delu, socialna varnost in zdravstveno varstvo študenta pri
opravljanju študentskega dela
Podjetja, ki zaposlujejo študente so obvezna poskrbeti za varnost študentov pri delu. Vsako
delovno mesto ima svojo oceno tveganja in predpisana zaščitna sredstva, ki jih podjetje mora
zagotoviti študentu, za varno opravljanje delovnih nalog na določenem delovnem mestu.
Delodajalec mora zagotoviti študentu tako kot zaposlenim osebam varno delovno okolje,
delavce obveščati in seznanjati o ukrepih, obdelovati osebne podatke skladno z določili zakona,
ipd. Delavec pa je dolžan delovati v skladu z navodili delodajalca in uporabljati morebitno
zaščitno opremo, v primeru okvare in škodljivih pojavov obvestiti delodajalca in ostale delavce,
ipd.
Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela,
določeno je da se teoretični del lahko izvaja izven delovnega mesta , pogoj je le, da ga izvaja za
to pooblaščena oseba. Praktični del usposabljanja pa mora biti izpeljan na delovnem mestu, saj
je prilagojen posebnostim določenega delovnega mesta, pripravi pa ga strokovni delavec v
podjetju. Če delodajalec opravlja živilsko dejavnost, mora poskrbeti za izobraževanje in
usposabljanje svojih zaposlenih za izvajanje tovrstne dejavnosti. Za opravljanje študentskega
dela mora imeti študent opravljen veljaven zdravniški pregled. Veljavnost preventivnega
zdravniškega pregleda, ki ga opravi vsak študent je 5 let, tovrstno potrdilo pa zadostuje za delo
na delovnih mestih, kjer ni posebnih tveganj ter kjer delavcem ne preti posebna nevarnost za
zdravje. Delovna mesta, katerih ocena tveganja pokaže na morebitno nevarnost izpostavljenosti
delavcev posebnim tveganjem, mora delodajalec študentu zagotoviti pregled v celotnem
obsegu, ki je za delovno mesto potreben.
V Republiki Sloveniji je urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, poleg tega pa se vsak
posameznik lahko vključi tudi v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno zavarovanje
imajo šolo obvezni otroci urejeno do 26. leta starosti in pri obisku zdravnika nimajo doplačil.
Študentje pa kljub plačevanju prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen nimajo pravice
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do odškodnine. S tem prispevkom jim je zagotovljena upravičenost do zdravstvenih storitev, ki
so posledica poškodb pri delu in poklicnih bolezni. Pri študentskem delu se ne odvajajo enaki
prispevki kot pri redni zaposlitvi, ampak le prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Torej so študentje na področju socialnega varstva vključeni le v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.

3.3

FINANČNI VIDIK ŠTUDENTSKEGA DELA

Začasno delo študentov in dijakov ima drugače določene parametre dajatev in prispevkov od
redne zaposlitve. Z zakonom je urejeno in določeno, da je občasno delo vključeno v pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbe pri delu ter
poklicne bolezni. Poleg tega, se od bruto zaslužka študenta odvede tudi procent za koncesijsko
dajatev. Prispevke obračuna posrednik, torej organizacija, ki ima dodeljeno koncesijo s strani
MDDSZ, prav tako ta ista organizacija izvede tudi nakazilo denarja.
Finančni vidik študentskega dela je urejen z Zakonom o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov
izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov. Določena sta višina, 2 odstotka od
prejemkov in namen dodatne koncesijske dajatve. Gre za dajatev, ki jo zaračunavajo
organizacije/koncesionarji za posredovanje začasnih in občasnih del v skladu s predpisi na
področju zaposlovanja. Namen dodatnega prispevka je, da se zbrani denar nakaže v proračunski
sklad ter se porablja za financiranje gradnje in vzdrževanja javnih visokošolskih zavodov ter za
vzdrževanje in opremljanje študentskih in dijaških bivalnih zmogljivosti. Koncesionarji plačujejo
tudi obvezno koncesijsko dajatev v višini 16 odstotkov od prejemkov, z namenom, da se zbrana
sredstva uporabijo za financiranje obštudijskih dejavnosti študentov in dijakov. Poleg Zakona o
dodatni koncesijski dajatvi, je finančno področje občasnega dela urejeno z Zakonom za
uravnoteženje javnih financ, ki ureja področje zdravstvenega zavarovanja, področje visokega
šolstva, področje zakona o dohodnini.

3.3.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Na napotnici se bruto znesku dodajo prispevki v višini 15,74 %, kjer je vključen prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen ter
prispevek za zdravstveno zavarovanje. Od študentovega zaslužka se odvede 15,50 % od bruto
zasluženega zneska na napotnici za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ostale prispevke in
dajatve pa plača delodajalec. Torej, študentu teče pokojninska doba.
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Skupni odstotek dajatev in prispevkov znaša 33,74 %, na to pa se obračuna še DDV, ki je v
Republiki Sloveniji 22 %. Če študent opravi 40 ur po urni postavki 5 EUR bruto/h, mora
delodajalec plačati 200 EUR x 1,3374, kar pomeni da tak študent delodajalca stane 267,48 EUR
brez DDV, študent pa za opravljeno delo prejme 169 EUR neto. Za lažjo razlago spodnji graf
(slika 1) prikazuje porazdelitev odvajanja prispevkov za račun za delodajalca v višini 100 EUR, od
tega dobi študent 59,86 EUR neto izplačila. Študentska organizacija in študentski servis
(koncesionar) prejmeta oba po 2,69 odstotka vsakega izplačila.
Slika 1: Študentsko delo - razdelitev med bruto in neto

Vir: Študentski servis (2019)

Izpostaviti je potrebno, da študentsko delo ni v celoti obremenjeno s socialnim in zdravstvenim
zavarovanjem, saj so študentje obvezno socialno zavarovani na podlagi zavarovanja staršev ali
skrbnikov, kot vzdrževani družinski član.

3.4

VZPOSTAVITEV ŠTUDENTSKEGA DELOVNEGA ODNOSA V PRAKSI

Za opravljanje študentskega dela se odločijo študentje iz različnih razlogov. Nekateri zaradi
finančnih potreb, drugi zaradi želje po osamosvojitvi, tretji zaradi želje po novih znanjih in
spoznavanju novega okolja ter novih ljudi in postopkov, nekateri pa zaradi iskanja delodajalca, ki
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bi jim po končanem študiju nudil redno zaposlitev. Študentje najprej vstopijo na spletno stran
študentskega servisa in označijo kriterije po katerih bodo iskali prosta dela. Nato si med prostimi
deli izberejo tisto, ki jim najbolje ustreza in potem stopijo v kontakt z delodajalcem. Nekateri
zahtevajo prijavo z življenjepisom, druge je potrebno le poklicati in se dogovoriti za razgovor. Če
se delodajalec odloči za študenta in tudi študentu ustrezajo delovni pogoji, mora študent
naročiti napotnico na študentskem servisu. To lahko stori preko spleta ali pa osebno v
poslovalnici, prav tako lahko napotnico odnese v podjetje osebno ali po pošti. Ko napotnica
prispe v podjetje, kjer bo študent opravljal študentsko delo, lahko študent prične z delom.
Nekateri delodajalci iščejo študente za polni delovni čas (v takih primerih največkrat zaposlijo
absolvente), drugi iščejo delavce za občasno delo, po navadi med vikendi ali pa za kratkotrajno
delo na določenem projektu. Urne postavke so različne, odvisno od vrste dela. Zakon je omejil
delodajalce in omogočil zmanjšanje diskriminacije in neenakosti s tem, da je zakonsko določena
minimalna urna postavka za študentsko delo. V letu 2018 je minimalna urna postavka znašala 4
EUR neto, od prvega januarja 2020 pa bo minimalna urna postavka znašala 4,56 EUR neto.
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4 POVEZAVA MED TRGOM DELA IN ŠTUDENTSKIM DELOM
4.1

ŠTUDENTSKO DELO - ENA IZMED OBLIK DELOVNEGA RAZMERJA

Na trgu dela obstaja več različnih povezav med delodajalci in delojemalci, nekatere so bolj
strogo določene, nekatere manj. Trg dela tvorijo 3 skupine delovnih razmerjih. To so prebivalci v
delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas, delo preko študentskega servisa ter druge
oblike dela. Med njimi obstajajo razlike, predvsem v dajatvah in pravni varnosti vključenih
strank. Študentsko delo nima posebne pravne varnosti, saj se sklepa na osnovi napotnice in ne
pogodbe o delovnem razmerju ali sodelovanju, kjer bi bile določene tako pravice kot dolžnosti
obeh pogodbenih strank. Kljub temu pa predstavlja eno izmed skupin zaposlenih na trgu dela.
Torej, študentsko delo predstavlja trg dela in tako študentom omogoča vstop na trg dela že v
času študija.

4.2

STATUS ŠTUDENTA NA TRGU DELA

Status študenta imajo lahko le določene osebe, ki izpolnjujejo vse pogoje potrebne za pridobitev
le-tega. Tako je mladim omogočeno, da se v času izobraževanja že vključujejo na trg dela. S
statusom študenta oseba pridobi nekaj pravic, kot so pravica do subvencionirane prehrane,
pravica do subvencioniranega bivanja, pravica do zdravstvenega varstva, pravica do
štipendiranja, pravica do dela preko študentskega servisa, pravica do družinske pokojnine.
»Pravice in ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta, so delno tudi odraz ustavnega načela
socialne države« (Zavod Študentska svetovalnica, 2016).
S statusom študenta torej oseba pridobi kar nekaj pravic in socialne varnosti. Kljub temu
nekateri nimajo finančne podpore doma, potrebne za študij, zato jim je s študentskim delom
omogočeno, da vstopijo na trg dela ter si poiščejo delo in si zagotovijo dodaten vir dohodka.
Namreč, kljub temu, da je šolanje v Republiki Sloveniji urejeno tako, da ob rednem vpisu na
univerzo ali višjo šolo študentje oziroma dijaki ne potrebujejo plačati šolnine, je dejstvo, da
nastanejo različni stroški zaradi izobraževanja. Študentje in dijaki morajo imeti dovolj denarja,
da si lahko financirajo prevoz do šole ali univerze. Prav tako morajo imeti dovolj denarja za
prehrano in bivanje, dovolj denarja za nakup morebitnih delovnih zvezkov, za tisk prezentacij v
sklopu predavanj in podobno. Država je torej poskrbela, da tistim, ki nimajo dovolj finančnih
virov in sredstev nudi subvencije in jim tako olajša študij. Poleg tega pa jim je s statusom
študenta omogočen vstop na trg dela, kjer jim je na voljo več kot 2.000 prostih delovnih mest,
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kjer si lahko priskrbijo finančna sredstva. Prav tako je mladim s statusom študenta omogočeno,
da v času šolanja vstopijo na trg dela, se spoznajo z različnimi delodajalci, naberejo delovne
izkušnje, spoznajo različne delovne procese in svoje teoretično znanje, ki ga pridobijo na
predavanjih, podprejo tudi z znanjem iz prakse, torej s praktičnim usposabljanjem. Na trgu dela
obstajajo različne statusne oblike prebivalcev, prebivalce s statusom študenta uvrščamo med
delovno aktivno prebivalstvo, torej so prebivalci s statusom študenta ena izmed skupin
prebivalcev, ki skupaj tvorijo trg dela kot celoto.

4.3

PREDNOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA

4.3.1 Prednosti študentskega dela za delodajalce
Sodelovanje s fakultetami je prednost za delodajalce, saj jim je omogočeno da se predstavijo na
javnih prireditvah na fakulteti, predstavijo svoje potrebe po kadrih in pogoje dela. Prav tako
imajo možnost, da delavca preizkusijo, saj študentsko delo nima odpovednega roka in za
delodajalca ni tako strogo določeno kot redna zaposlitev delavca. V kolikor so s študentom
zadovoljni, mu lahko po končanem študiju ponudijo redno zaposlitev v podjetju oziroma
organizaciji. V nasprotnem primeru pa lahko študenta s katerim so nezadovoljni odpustijo takoj,
brez odpovednega roka in posebnih administrativnih postopkov.
Pozitivna značilnost študentskega dela je, da študent v podjetje ali organizacijo vstopi kot nov,
»nepopisan list« in delodajalec študenta nauči tistih znanj, ki so za delovni proces potrebna ter
študenta specializira za določeno delovno mesto. Nasprotno od »nepopisanega lista« je prav
tako velika prednost za delodajalca, če zaposli študenta z veliko delovnimi izkušnjami, saj takega
delavca lahko uporabi na več področjih dela. Kakovostni kadri so namreč ključnega pomena v
današnjem gospodarstvu za povečanje konkurenčnosti in dobičkonosnosti podjetja.
Kompetence delavca povečajo učinkovitost delovnega procesa, če ima ta več znanj, veščin in
spretnosti, ki jih delodajalec zna optimalno izkoristiti v okviru delovnega procesa. Oseba z več
znanji je dobra za podjetje, saj poveča učinkovitost izkoriščanja človeških virov s tem, ko eno
osebo lahko postavi v različne situacije in različna delovna okolja, po potrebi.
Študent z veliko izkušnjami se lažje vklopi med zaposlene, prav tako pa lažje razume in se nauči
novih delovnih procesov, saj se ne srečuje prvič z učenjem novih veščin. Študent z izkušnjami se
bo delodajalcu lažje prilagodil, lažje ga je vpeljati v delovno okolje. Torej delodajalec porabi
manj časa za uvajanje mladih z veliko izkušnjami, kot pa z uvajanjem mladih brez izkušenj.
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Oseba, ki je v času študija opravljala študentsko delo, daje delodajalcu vtis, da je sposobna
dobre organizacije ter da ima že priučeno določeno stopnjo odgovornosti do dela in delodajalca.

4.3.2 Prednosti študentskega dela za študente
Študije in že znane dosedanje ugotovitve so pokazale, da študentsko delo pomaga mladim
graditi delovne navade in pridobiti delovne izkušnje z različnih področij dela, ki lahko po
končanem študiju pripomorejo k lažji sklenitvi delovnega razmerja.
Veliko prednost za mlade predstavlja dejstvo, da za opravljanje študentskega dela ne
potrebujejo vedno predznanja, kar pomeni, da predhodne izkušnje niso potrebne, da bi lahko
opravljali določeno delo. Tako uspejo pridobiti popolnoma nova znanja in izkušnje ter povečati
svoje kompetence in konkurenčnost pri poznejšem iskanju redne zaposlitve. Poleg zahtevanih
kompetenc za prijavo na razpis za določeno delovno mesto, je vsako drugo znanje in izkušnja
prednost, saj so mnoge kompetence uporabne na mnogih delovnih področjih. Že v času študija
in izobraževanja, imajo študentje priložnost srečati se z različnimi delodajalci in postopno
prehajajo na trg dela. Če se nekje izkažejo kot zelo dobri in primerni za ponujeno delovno
mesto, lahko takoj po zaključenem študiju sklenejo pogodbo o delovnem razmerju.
Študent lahko preko študentskega servisa opravlja neomejeno število del, torej se lahko nauči
soočati z različnimi situacijami in z različnimi osebami ter delati v različnih medosebnih odnosih.
S tem lahko študent premaga tremo pred razgovorom za delo, s čimer se na razgovoru za redno
zaposlitev lahko predstavi bolj samozavestno. Poleg tega se študent nauči reagirati in odzivati na
različne situacije in dejavnike iz delovnega okolja, nauči se graditi medosebne odnose z
različnimi ljudmi, kar zmanjšuje konflikte in nezaželene reakcije. Prav tako študentje pridobijo
občutek za odgovornost in lažje vzpostavijo odgovoren odnos do dela. Velik preskok se zgodi na
področju samo organizacije študenta, saj se nauči prilagajati tempu in potrebam ostalih. Študent
namreč v obdobju šolanja sam ustvari svoj načrt učenja, med opravljanjem študentskega dela pa
se mora prilagoditi potrebam in zahtevam delodajalca, s čimer se nauči prilagajati potrebam in
tempu nadrejenega ter skupini, v kolikor gre za timsko delo. Vse pridobljene kompetence
omogočajo študentom osebnostno rast in izpopolnjevanje na različnih osebnostnih področjih.
Prednost za mlade je tudi v tem, da imajo mladi, ki se šolajo, možnost za zaslužek in lahko
postanejo samostojni, se osamosvojijo od staršev in preidejo v obdobje odraslosti.
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4.4

SLABOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA

4.4.1 Slabosti študentskega dela za delodajalce
Prednost pri zaposlitvi študenta je, da je delovno razmerje neobvezujoče in ga delodajalec, v
primeru nezadovoljstva lahko prekine takoj, brez odpovednega roka, vendar je to lahko tudi
slabost. Podjetja po navadi zaposlijo študente in jih preizkusijo, ko ugotovijo, da so z njimi in
njihovim delom ter odnosom do dela in kolektiva zadovoljni, jih vpeljejo v delovni proces,
naučijo jih novih znanj, nekatera podjetja tudi pošljejo študenta na dodatna izobraževanja na
stroške delodajalca. Nato se študent lahko odloči, da si želi druge službe in se brez potrebe po
navajanju posebnih razlogov odloči, da preneha z delom v tem podjetju. Tak študent predstavlja
za delodajalca veliko izgubo na finančnem področju, izgubo časa in porabe kadrovskih virov.
Delodajalec je namreč moral enega izmed delavcev uporabiti kot mentorja študentu, ki je
študenta vpeljal v delo in ga podučil, torej je svoj čas namenil učenju in nadzoru drugega
delavca, namesto da bi opravljal svoje delo. Finančno izgubo predstavlja dejstvo, da so
izobraževanja večinoma plačljiva, in če podjetje pošlje študenta na dodatno izobraževanje, je to
za delodajalca strošek, ki se mu ne bo povrnil, saj študent novo pridobljenih znanj ne bo
izkoristil v prid tega podjetja ampak drugega, kjer se bo kasneje zaposlil.

4.4.2 Slabosti študentskega dela za študente
Res je, da ima študentsko delo več pozitivnih kot negativnih značilnosti in priložnosti, vendar
negativnih plati ne smemo zanemariti. V prehodnem obdobju med mladostjo in odraslostjo, je
na strani mladih velika želja po samostojnosti in začetku gradnje kariere. Študij lahko traja od 23
do 26 leta in dlje, in v tem obdobju so mladi večinoma finančno odvisni od staršev ali skrbnikov.
S študentskim delom imajo priložnost zaslužiti svoj denar, kar jih lahko zapelje in zaradi želje po
samostojnosti se zgodi, da študij potisnejo na drugo mesto. Na prvo mesto pa postavijo službo,
kjer opravljajo študentsko delo. Dosti študentov tako začne graditi kariero, študij pa pustijo ob
strani in diplomirajo šele pozneje, kar je slabost študentskega dela. Dodaten strošek in slabost
se izpostavi, ko se mladi pozneje, po 26. letu, odločijo dokončati študij, saj morajo takrat plačati
pisanje diplomskega dela in zagovor.
Če se študij zavleče in podaljša zaradi pomanjkanja časa za izobraževanje, saj mladi namenijo
svoj prosti čas delu, se pozneje pokažejo tudi druge negativne plati. Do redne zaposlitve pride
pozneje in pozneje začne teči delovna doba. Namreč, delovna doba se nabira tudi s študentskim
delom, vendar ne sorazmerno kot v rednem delovnem odnosu. Z zakon je določeno, da se
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študentu prizna en mesec delovne dobe, ko doseže vsaj 58 % ali več povprečne bruto plače.
Torej, v letu 2018 je povprečna bruto plača znašala 1.681,55 EUR, v primeru da študent zboli in v
enem mesecu ne doseže določenega zneska, mora delati dlje kot en mesec, da bi se mu zapisal
ta mesec v pokojninsko dobo.
Negativno je tudi za ženske, ki v obdobju ko imajo status študenta zanosijo, saj namreč nimajo
porodniškega dopusta. Zgodi se, da prioriteta postane delo, študij pa ostane ob strani. Zato se
zaključek študija zavleče, v vmesnem času pa študentka zanosi in po določenem času ne more
več opravljati študentskega dela. Ker študentsko delo ne ponuja varnosti zaposlitve, saj se
opravlja na podlagi napotnice, in je zakonsko določeno kot občasno in začasno delo, ne pa na
podlagi pogodbe o delovnem razmerju s katero oseba sprejme obveznosti, dobi pa tudi pravice.
Študentka ne bo dobila nadomestila za porodniško odsotnost, ampak bo plačana na koncu
meseca, kolikor ima delovnih ur. Študent, ki opravlja občasno oziroma začasno delo, nima
pravice do plačanega dopusta in plačane bolniške odsotnosti, kar bi kot redno zaposlena oseba
imela. Negativni vidik študentskega dela je opazen tudi pri zaposlovanju mladih, saj je
študentsko delo konkurenčno redni zaposlitvi, zato se delodajalci raje odločijo za zaposlitev
študenta, kar zmanjšuje možnost zaposlitve za mlade diplomante.
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5 PREHOD DIPLOMANTOV NA TRG DELA
5.1

PROCES PREHODA DIPLOMANTOV NA TRG DELA

Študent svoj študij uspešno zaključi z diplomskim delom, s čimer avtomatično izgubi status
študenta. Takrat se njegov status na trgu dela spremeni, saj brez statusa študenta ne more več
opravljati študentskega dela, nima pravice do določenih subvencij, spremenijo se tudi njegove
obveznosti do zdravstvenega zavarovanja. Mladi diplomanti izgubijo pravico do subvencionirane
prehrane, vozovnic, bivanja ter opravljanja študentskega dela in zdravstvenega varstva.
Zdravstveno varstvo si morajo urediti sami. Namreč kot študentje imajo osnovno in dopolnilno
zdravstveno zavarovanje urejeno preko staršev, ko jim status preneha, pa ga morajo urediti
sami, v roku enega meseca. Če se oseba v tem času zaposli, bo obvezno zdravstveno
zavarovanje zanj/o plačeval delodajalec, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa mora oseba
plačati sama. Prav tako se mora diplomant prijaviti na Zavod za zaposlovanje ter dobi status
aktivnega iskalca zaposlitve. Ko pride diplomant na Zavod za zaposlovanje mu dodelijo referenta
s katerim skupaj ustvarita profil diplomanta, načrt iskanja prve zaposlitve ter na katerih delovnih
mestih si diplomant želi delati. Nato referent diplomantu pošilja predloge za zaposlitev, po
kriterijih ki sta jih določila skupaj. Diplomant se mora udeležiti različnih delavnic in predavanj, če
si želi obdržati status aktivnega iskalca zaposlitve, saj je to pogoj za prejemanje nadomestila, ki
ga prejemajo iskalci zaposlitve. Poleg obiska delavnic, mora kandidat opraviti tudi razgovor za
delo, v podjetju ki mu ga predlaga referent in ustreza kriterijem, ki jih je določil diplomant.
Mladi diplomanti so na trgu zaznamovani s pomanjkanjem izkušenj, zaradi česar so manj
konkurenčni od ostalih iskalcev zaposlitve, ki že imajo določene izkušnje poleg dosežene stopnje
izobrazbe, kar posledično lahko vodi v brezposelnost diplomantov in povzroči fiktivne vpise na
univerzah ter višjih šolah. Da do tega ne bi prihajalo ter da bi se zmanjšali tako brezposelnost
mladih, kot tudi fiktivni vpisi izvaja Zavod za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) različne
ukrepe.

5.1.1 Vloga zavoda za zaposlovanje
Na Zavodu za zaposlovanje obstaja več povezav koristnih za študente in mlade zaposlene. Na
spletni strani tako omogočajo mladim dostop do informacij in podatkov pomembnih za gradnjo
kariere, smernice pri iskanju zaposlitve, pomoč v primeru, da ne vedo kaj storiti po končanem
študiju. V rubriki Mladi iskalci zaposlitve obstaja podrubrika z naslovom Storitve za učence,
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dijake, študente in njihove starše, kjer so informacije za pomoč študentom pri izbiri študijskega
programa na univerzi. Priložene so povezave, na katerih lahko oseba še pred vpisom na univerzo
pregleda zaposljivost diplomantov posameznih študijskih smeri. Zavod prav tako izvaja vrsto
ukrepov za mlade na področju njihovega zaposlovanja, samozaposlovanja in usposabljanja.
Namreč mladi so ob vstopu na trg dela večinoma brez predhodnih delovnih izkušenj, zaradi
česar niso konkurenčni ostalim iskalcem zaposlitve. Prav tako nimajo izkušenj z razgovori za
delo.
Nekateri mladi diplomanti ne vedo kje iskati redno zaposlitev, kako se prijaviti na razpis in
podobno. Na Zavodu lahko pridobijo vse te informacije in še več. Zavod organizira učne
delavnice, ki delujejo kot spodbuda za zaposlovanje, če se mladi diplomant prijavi med
brezposelne ima pravico do vključitve v program Trajno zaposlovanje mladih ter program
Zaposlimo mlade, kjer delodajalec za zaposlitev mladega diplomanta prejme subvencijo. Nudijo
možnost usposabljanja na delovnem mestu, kjer si lahko kandidat pridobi znanja in izkušnje za
delo v najbolj iskanih poklicih na njegovem območju, seveda pod pogojem da kandidat
izpolnjuje zahtevane pogoje, kjer je eden izmed pogojev, da je oseba najmanj tri mesece
prijavljena na Zavodu kot brezposelna. Poleg podobnih programov na Zavodu organizirajo tudi
programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, kjer si iskalci zaposlitve lahko pridobijo
nova znanja in veščine. Mladi imajo tako veliko možnosti, kjer si lahko naberejo izkušnje in nova
znanja. Poleg programov za mlade pa je vloga Zavoda ta, da nudi pregled prostih delovnih
mest in razpisov za iskanje novih kadrovskih virov v podjetjih. Na Zavodu so kandidatom na voljo
podatki in smernice kako napisati dobro prijavo na prosto delovno mesto ter kako napisati
prepričljiv življenjepis. Ponujajo tudi nasvete kako se pripraviti na razgovor za delo, na kaj mora
biti kandidat pozoren. Prav tako ponujajo nasvete kako se na razgovorih najbolje odzvati in
izkazati.
Iskalcem zaposlitve so ponujene povezave do spletnih strani Zavoda, kjer so vsak dan objavljena
nova prosta delovna mesta. Poleg svojih spletnih strani pa Zavod nudi tudi povezavo do ostalih
zaposlitvenih portalov. Ko se mladi diplomant znajde na veliki življenjski prelomnici, ko zaključi
svoje šolanje in začne z iskanjem zaposlitve, mu je v veliko pomoč tovrsten portal, kjer lahko
najde vse uporabne informacije in smernice.

5.1.2 Najpogostejše zahteve delodajalcev na razpisih za delovno mesto
Na spletni strani MojeDelo.com je objavljena raziskava o kriterijih kadrovikov pri izbiri
kandidatov. Ko delodajalec izbira nov kader, ki ga bo vpeljal v svoj delovni proces, je zelo

25

pomembno, da kandidat poseduje sposobnost delati z drugimi. Namreč, novi delavec lahko
korektno izvaja svoje delovne naloge in zadolžitve, vendar če pri tem moti sodelavce pri
opravljanju njihovih nalog, naruši organizacijsko klimo, širi napetost, to ni dober kandidat za
novi kader. Pri izbiri novega kadra je delodajalcem izrednega pomena, da delavec ne moti
sodelavcev, ne otežuje njihovega dela in tako ne zavira delovnega procesa, razume skupni cilj
podjetja in dela za njegovo dosego ter dobrobit podjetja ter vseh v podjetju in ne samo za svojo
osebno dobrobit in svoj uspeh. Kadrovik, ki je zadolžen za izbiro novega kadra namreč dobro
pozna vrednote podjetja, zato lahko že na razgovoru za delo oceni, ali se bo kandidat lahko
vključil v delovni proces ter ali bo kandidat sposoben svoje cilje poenotiti s cilji podjetja. Večina
kadrovikov išče novi kader v pričakovanju, da bodo z novim delavcem povečali prihodke
podjetja. Zato dajejo prednost kandidatom, ki nimajo prevelikih zahtev po plačilu, namreč tako
delodajalec ne bo imel stroškov za plačo večjih od prihodkov. Velik pomen za delodajalce je, da
je novi kandidat zanesljiv, da bo deloval v dobro podjetja ter da bo delo opravil do zastavljenega
roka. Prednost imajo kandidati, katerih pretekle izkušnje potrjujejo njihovo zanesljivost
(MojeDelo, 2016).
Poleg izkušenj in stopnje izobrazbe kandidatov, ki sta dva najpomembnejša kriterija za
delodajalce pri izbiri novega kadra, je pomembno tudi, da je kandidat samozavesten, saj
takšnemu kandidatu lažje zaupajo, da bo delo opravil kakovostno in dosegel zastavljene cilje.
Prav tako je pomembno, da je kandidat motiviran za delo, saj je motivacija velika prednost za
menedžerje, ki tako prihranijo čas za motiviranje zaposlenih in se lahko usmerijo v druga
področja pomembna za uspeh podjetja in dosego ciljev. Ustrezna stopnja izobrazbe in že
pridobljene delovne izkušnje torej ne pretehtajo, ali bo kandidat pridobil delovno mesto ali ne,
zato je za študente in bodoče mlade diplomante izrednega pomena, da gradijo tudi svoje
osebnostne lastnosti, samozavest in se pred prijavo na prosto delovno mesto pozanimajo o
podjetju, kakšne so njihove vrednote ter cilji ter ocenijo, ali se vidijo v takšnem kolektivu. Torej
še preden doživijo zavrnitev, je potrebno, da sami preverijo podjetje in ocenijo, ali je primerno
za njih ali ne. Kot je zapisano na portalu MojeDelo.com (2016): "Delavčevo vedenje je izjemno
pomemben vidik pri odločitvi delodajalca o zaposlitvi ali ohranjanju delavca na delovnem
mestu.« Sam nastop kandidata na razgovoru za delo in sama predstavitev je izrednega pomena.
Vse več delodajalcev se odloča za delovno preizkušnjo kandidata, tako da se zavarujejo pred
izbiro napačnega kadra. Gre za določeno obdobje, ki služi delodajalcu za prepoznavanje
ustreznosti delavca in delavcu za prepoznavanje ustreznosti delovnega mesta in podjetja.
Odstopi lahko bodisi delodajalec in delavca odslovi, bodisi delavec, če ugotovi, da delovno
mesto ni primerno zanj. Najpogostejša metoda delovne preizkušnje je seznanjanje
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potencialnega delavca z bodočimi sodelavci in zadolžitvami na delovnem mestu, tako da lahko
delavec oceni, ali mu to ustreza ali ne. Večina podjetij se odloča za uvajanje potencialnega
delavca. Obdobje uvajanja se izvede še pred sklenitvijo delovnega razmerja, tako da ima
delodajalec priložnost preizkusiti kandidata. Obstaja možnost, da delodajalec želi preveriti
kandidatovo usposobljenost v praksi, torej da želi preveriti veščine in sposobnosti, ki jih je
kandidat navedel v intervjuju, ali jih zna res pokazati in izvesti tudi v praksi.

5.1.3 Konkurenčne prednosti kandidatov pri iskanju zaposlitve
Pri iskanju zaposlitve obstaja več kriterijev, več lastnosti, ki pretehtajo kateri kandidat bo zmagal
in bil izbran med ostalimi konkurenti. Seveda je najbolj pomembno, da ima kandidat doseženo
stopnjo izobrazbe in zahtevano smer izobrazbe. Velika prednost so delovne izkušnje, pri mladih
diplomantih, ki iščejo svoj prvo zaposlitev in so brez delovnih izkušenj ali pa imajo določene
izkušnje pridobljene s študentskim delom, pa pretehtajo tudi drugi kriteriji. Pomembno je, da je
diplomant samoiniciativen, saj delodajalci iščejo tak kader in sodelavce, ki so sposobni sami
prepoznati problem ter poiskati in predlagati rešitev. Zato je dobro, da diplomant na razgovoru
za delo z zgledi pritegne pozornost delodajalca in mu predstavi svojo samoiniciativnost. Vsaka
dodatna znanja in prilagodljivost so lahko konkurenčna prednost, saj delodajalec večinoma ne
zaposli novega kadra za opravljanje samo strogo predpisanih nalog za določeno delovno mesto,
ampak si želi takega kadra, ki bo sposoben prevzeti tudi kakšne dodatne odgovornosti, znal
priskočiti na pomoč ali pa opraviti tudi kakšno »naduro«, zato da bi bil cilj dosežen v
zastavljenem roku.
Diplomanti si lahko različna znanja in izkušnje pridobijo s študentskim delom. Prav tako lahko z
opravljanjem študentskega dela pridobijo različne nove veščine in sposobnosti, kar je ena izmed
konkurenčnih prednosti pri iskanju zaposlitve. Z opravljanjem študentskega dela pridobijo tudi
različne komunikacijske sposobnosti. S prijavo na različna delovna mesta preko študentskega
servisa, se srečajo z različnimi delodajalci, kjer opravijo razgovore za delo in izgubijo tremo,
vidijo kaj vse lahko delodajalci na razgovorih zahtevajo ter si v naprej pripravijo možne
odgovore, oziroma se na razgovoru za delo ne zmedejo in izgubijo samozavesti. S spoznavanjem
različnih delovnih okolij spoznajo delovne procese in delovne naloge, naučijo se sodelovati z
drugimi zaposlenimi, se že spoznajo z občutkom časovnega pritiska, predvsem če so delali na
določenih projektih, in se zato lažje znajdejo v različnih situacijah, v katere jih delodajalec lahko
postavi v času delovne preizkušnje. Če se je diplomant v podobni situaciji že znašel in jo je rešil,
preučil, dobil v času opravljanja študentskega dela kakšen nasvet, je velika verjetnost da se bo
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bolje »odrezal« in uspešneje rešil nastalo situacijo ter bil bolj samozavesten kot diplomant, ki se
bo v takšni situaciji znašel prvič v svojem življenju.
Prednost na razpisih imajo kandidati, ki so vljudni, poleg tega pa je v večini primerov pomemben
tudi videz kandidata. Kriteriji za videz se razlikujejo glede na delovno mesto na katerega se
kandidat prijavlja. Pomembno pa je, da se kandidat obleče primerno, ustrezno in tako naredi
dober prvi vtis. Zato je priporočljivo, da se pred udeležbo na razgovoru za delovno mesto
kandidat pozanima, ali ima podjetje določena pravila oblačenja in se ustrezno obleče, primerno
vrednotam in merilom podjetja ter tudi tako vede na razgovoru.

5.2

OBSEG BREZPOSELNOSTI MED MLADIMI

Iz grafikona 3 je razvidno, da se stopnja brezposelnosti med mladimi manjša. V zadnjem
četrtletju leta 2018 je bilo med prebivalci v starostni skupini od 15 do 29 let brezposelnih
13.000, kar je najmanjše število v obdobju od začetka leta 2015 do konca leta 2018. Iz tega
podatka lahko sklepam, da so ukrepi na področju zmanjševanja brezposelnosti med mladimi
uspešni. Obseg študentskega dela je največji v vsakem tretjem četrtletju, kar kaže, da podjetja
res zaposlujejo študente za občasno in začasno delo ter za pokritje pomankanja kadrovskih virov
v času poletnih dopustov. Torej študentje ne predstavljajo konkurentov mladim diplomantom
pri iskanju redne zaposlitve, saj predstavljajo za delodajalca le kratkotrajno rešitev za
nadomestilo kratkotrajne odsotnosti zaposlenih.
Grafikon 3: Stopnja brezposelnosti in študentskega dela med mladimi
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5.3

UKREPI MINISTRSTVA ZA ZMANJŠEVANJE BREZPOSELNOSTI MLADIH

Ker so mladi diplomanti precej zaznamovani, se že nekaj časa politika ukvarja z izboljšanjem
pogojev za zaposlitev mladih in zmanjšanjem stopnje brezposelnosti med mladimi diplomanti.
Študentsko delo je velika prednost in možnost študentom, da si naberejo izkušnje in na trgu dela
lahko konkurirajo iskalcem zaposlitve, ki že imajo delovne izkušnje. Po podatkih z Statističnega
urada Republike Slovenije, se stopnja brezposelnosti med delovno aktivnim prebivalstvom
zmanjšuje, torej so ukrepi na tem področju uspešni. Med brezposelnimi prebivalci, je po
statističnih podatkih, največji delež tistih, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo. Delež
brezposelnosti med prebivalci, ki imajo višješolsko in visokošolsko izobrazbo pa se zmanjšuje.
Bolj podrobne meritve prikazuje spodnji grafikon (grafikon 4).
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Grafikon 4: Stopnja brezposelnosti glede na izobrazbo
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Kot kaže grafikon 4, je največji delež brezposelnosti prisoten pri prebivalstvu z osnovnošolsko
izobrazbo, najmanjši odstotek brezposelnosti pa je prisoten pri prebivalstvu z visokošolsko
izobrazbo. Lahko sklepam, da pomanjkanje izkušenj pri diplomantih ni problematično, saj imajo
diplomanti glede na ostalo prebivalstvo najmanjšo stopnjo brezposelnosti. Manjšanje
brezposelnosti med prebivalstvom kaže, da so ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti učinkoviti.
MDDSZ je oblikovalo program Jamstvo za mlade. Gre za načrt in zbir ukrepov, katerega cilj je
hitra aktivacija mladih na trgu dela po končanem šolanju. Osrednji cilji so trije, in sicer, izboljšati
prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje števila
brezposelnih. Že v obdobju šolanja je mladim predstavljeno stanje na trgu dela, katera delovna
sila se išče, v katerih panogah zaposlujejo in potrebujejo delavce. Poleg tega so jim
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predstavljene strategije za uspešno iskanje dela, v sklopu izobraževanja je več praktičnega
usposabljanja, kjer se mladi lahko srečajo z bodočimi delodajalci, ipd. Obstaja 5 ukrepov za
uresničitev ciljev, politika pa se je izvajala v dveh sklopih, izvedbeni načrt 2004–2005 in
izvedbeni načrt 2006–2020.
Slika 2 prikazuje ukrepe, določene v prvem izvedbenem načrtu.
Slika 2: Program Jamstvo za mlade-ukrepi

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2017)
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MDDSZ si prizadeva z ukrepi še preden pride do brezposelnosti med mladimi, torej že v času
šolanja. To je prvi korak ukrepov, ki so ga poimenovali »Preventivno ukrepanje«. V tem
programu organizirajo vseživljenjsko karierno orientacijo, različne štipendije, mlade seznanijo z
predvidenimi potrebami na trgu dela ter jim že v času izobraževanja omogočijo praktično
usposabljanje pri delodajalcih. Ko mladi zaključijo s šolanjem in se prijavijo na Zavod, se znajdejo
med iskalci zaposlitve in brezposelnimi prebivalci. Takoj jim je dodeljen referent s katerim
pripravita individualni zaposlitveni načrt, mladi diplomant dobi poglobljeno svetovanje in pomoč
pri iskanju zaposlitve, omogočeno mu je projektno učenje, izobraževanje in usposabljanje. Tretji
val ukrepov sledi po treh mesecih brezposelnosti ko iskalcu zaposlitve ponudijo ponovno
svetovanje, podporo pri uresničitvi podjetniške ideje, v kolikor jo kandidat ima, oprostitev
plačila prispevkov delodajalca ter dodatni ukrepi za povečanje zaposljivosti, kot jih navaja zgoraj
priložena slika (slika 2). Po štirih mesecih brezposelnosti so iskalcu zaposlitve ponujena javna
dela, zavod pa delodajalcem ponudi spodbudo za zaposlitev, v sklopu dodatnih ukrepov aktivne
politike zaposlovanja.
Praktično usposabljanje pri delodajalcih v času izobraževanja lahko zajema poleg praktičnega
pouka tudi študentsko delo. Mladi dobijo informacijo katerega kadra na trgu dela primanjkuje.
Zato se lahko usmerijo v iskanje študentskega dela v sektorjih in panogah, kjer primanjkuje
delavcev in jih bo v bodoče primanjkovalo, se dobro izkažejo in si zagotovijo zaposlitev po
končanju študija. Prav tako se lahko usmerijo v pridobitev dodatnih znanj, za katera vedo, da
bodo pri bodočih delodajalcih predstavljala konkurenčno prednost pred drugimi kandidati. Z
udeležbo na predavanjih se lahko študentje srečajo z bodočimi delodajalci, kjer lahko navežejo
stike in poznanstva. Na delavnicah pa se naučijo kako se pripraviti na razgovor za delo, na kaj
morajo biti pozorni pri iskanju zaposlitve in podobno.
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6 EMPIRIČNA ANALIZA VLOGE ŠTUDENTSKEGA DELA PRI VSTOPU
MLADIH NA TRG DELA
Vlogo študentskega dela pri vstopu mladih na trg dela lahko raziščemo z dveh vidikov. Sprva
smo raziskali, kaj mislijo o povezavi med tema pojmoma sami študenti in mladi diplomanti, ko se
znajdejo na prehodu iz statusa študenta na trg dela, kaj oni vidijo kot pozitivno in kaj kot
negativno vlogo študentskega dela pri poznejšem iskanju redne zaposlitve. Nato smo anketirali
še delodajalce, da raziščemo povezavo med omenjenima oblikama dela, ali povezava sploh
obstaja in če obstaja, ali je pozitivna ali negativna.
Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika. Pripravili smo dva različna vprašalnika,
enega za prvo skupino anketirancev (študentje in mladi zaposleni) ter drugega za delodajalce.
Anketiranih je bilo 280 študentov in mladih zaposlenih, s pomočjo spletne ankete, izvedene na
spletnem portalu 1KA-en klik anketa, saj smo tako lahko zajeli kar se da večjo množico
anketirancev. Anketa je sestavljena iz 10 različnih vprašanj, izvedena pa je bila leta 2019, od
meseca maja do meseca junija. Delodajalci so dobili drugačen anketni vprašalnik, katerega tvori
6 vprašanj. Vsem delodajalcem so bila zastavljena enaka vprašanja, anketni vprašalnik pa je bil
poslan v kadrovske službe 10 različnih podjetij, ki delujejo v med seboj različnih panogah, kar
nam je omogočilo da smo pridobili mnenja delodajalcev iz različnih področij zaposlovanja. Tako
smo lahko ugotovili, kolikšna je vloga študentskega dela pri zaposlovanju novih kadrov na
različnih področjih dela. Odgovore smo zbirali od meseca maja 2019 do konca junija 2019.

6.1

STALIŠČE ŠTUDENTOV IN MLADIH NA TRGU DELA

Da bi lahko potrdili ali ovrgli zastavljene hipoteze, smo predhodno raziskali področje o katerem
pišemo. Pri raziskovanju je pomembno, da zberemo čim več podatkov, zato smo se odločili, da
pri svoji raziskavi uporabimo anketni vprašalnik. Tako smo lahko v raziskavi zajeli večjo množico
anketirancev, kot če bi izvajali poglobljene pogovore (kvalitativna raziskava). Pridobili smo tudi
več informacij, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju.
Sam anketni vprašalnik je sestavljen iz 10 vprašanj, različnega tipa (priloga 1). Večina vprašanj je
takih, da zahteva pisni odgovor, ki se razlikuje pri vsakem anketirancu, saj smo mnenja, da se
določenih vprašanj in samih odgovorov na vprašanja ne da generalizirati. Prav tako je s tem
anketirancu omogočeno, da poda odgovor tako, kot on želi ter s tem ne izpustimo nobenega
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možnega odgovora. Na anketo je odgovorilo 280 oseb, njihovi odgovori pa so si med seboj
različni.
S prvim vprašanjem smo ugotovili, ali je oseba, ki podaja odgovore študent ali je zaposlena
oseba. Od 280 anketiranih, je bilo 54 % študentov in 46 % zaposlenih oseb.
Z drugim vprašanjem smo se prepričali, da so vsi anketirani in vključeni v raziskavo opravljali
študentsko delo, kar pomeni, da bodo znali oceniti koliko jim je študentsko delo pripomoglo pri
iskanju zaposlitve.
Iz grafikona 5 je razvidno, da je 78 % anketirancev, ki imajo status zaposlene osebe odgovorilo,
da jim je študentsko delo pripomoglo pri iskanju zaposlitve, 23 % je odgovorilo nikalno, torej da
jim opravljanje študentskega dela ni pripomoglo pri iskanju zaposlitve po končanem študiju.
Grafikon 5: Ali je študentsko delo pripomoglo pri iskanju zaposlitve?

Vir: lasten (2019)

Tisti, katerim je bilo študentsko delo v pomoč in prednost pri iskanju zaposlitve, so navedli,
kakšne prednosti je za njih predstavljalo študentsko delo. Našteli bomo najpogostejše odgovore,
in sicer, največkrat so anketiranci napisali, da jim je študentsko delo pripomoglo pri iskanju
redne zaposlitve tako, da so z opravljanjem začasnega dela študentov nabrali nove izkušnje in
delovne izkušnje oziroma delovno navado. Druga najpogostejša razlaga, kako jim je študentsko
delo pripomoglo do zaposlitve je, da so s študentskim delom sklenili nova poznanstva. Nekateri
so spoznali nove ljudi, ki so na različnih položajih in delovnih mestih. Poznanstva z le-temi so jim,
po končanem študiju, pripomogla pri iskanju zaposlitve. Nekateri so s pomočjo študentskega
servisa prišli do kontaktov in podjetij, ki iščejo delavce ter zaposlujejo nov kader. 8 %
anketirancev, katerim je študentsko delo pripomoglo pri iskanju zaposlitve je navedlo, da so
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svojo prvo zaposlitev dobili pri delodajalcu, kjer so opravljali študentsko delo. Poleg že naštetih
pozitivnih značilnosti, so anketiranci izpostavili tudi, da so s študentskim delom napredovali na
osebnostni stopnji, dosegli so osebnostno rast, kar jim je pomagalo na poti do zaposlitve. Z
pridobljenimi odgovori lahko potrdimo svojo drugo hipotezo, ki pravi, da če se dobro izkažeš kot
študent, lahko pri podjetju skleneš delovno razmerje po končanem študiju. Namreč 8 %
anketirancev, ki imajo redno zaposlitev in jim je pri iskanju le-te pomagalo opravljanje
študentskega dela, je odgovorilo, da so svojo prvo zaposlitev po zaključku študija dobili pri
delodajalcu, kjer so opravljali študentsko delo. Preko študentskega servisa je delodajalcem
omogočeno, da objavijo razpise za tistim kadrom, ki jim ga primanjkuje in tistim kadrom, za
katerega vedo, da jim ga bo primanjkovalo v bližnji prihodnosti. Z zaposlitvijo študenta na
takšno delovno mesto, delodajalec lahko preizkusi kandidata brez obveznosti, v kolikor se
kandidat, torej študent, izkaže za dobrega in potencialnega delavca za dolgoročno sodelovanje
na delovnem mestu, ki se bo kmalu sprostilo. Delodajalec ga izobrazi in skozi študentsko delo
poduči ter pripravi, da lahko po končanem študiju samostojno prične z delom na delovnem
mestu, kjer ga delodajalec potrebuje. Torej, če delodajalec ve, da bo šel trenutni zaposleni v
pokoj, razpiše da išče študenta za to delovno mesto, trenutni zaposleni pa ga uvaja in mu je
mentor saj ima na tem delovnem mestu največ izkušenj. To je prednost za delodajalca, saj
študenta, ki mu ne odgovarja lahko brez obveznosti in odpovednih rokov odslovi, zelo dobro pa
je tudi za študenta, saj lahko spozna delovno okolje in vidi ali mu odgovarja ali ne ter si s pridnim
delom zagotovi redno zaposlitev po končanju študija.
Lahko tudi potrdimo četrto hipotezo, ki pravi, da ima študent večje možnosti pri iskanju
zaposlitve, če priloži svoje izkušnje, pridobljene s študentskim delom. Izmed anketirancev, ki so
opravljali študentsko delo in imajo zdaj status osebe v delovnem razmerju, jih je 46 % navedlo,
da jim je študentsko delo pripomoglo pri iskanju redne zaposlitve tako, da so z njim pridobili
nove izkušnje, in je to pretehtalo da se je delodajalec odločil da zaposli njih izmed ostalih
kandidatov, prijavljenih na razpis za delovno mesto.
S četrtim vprašanjem, ki se glasi: »Zakaj si se odločil/a za opravljanje študentskega dela?«, smo
hoteli zbrati podatke s strani študentov, zakaj se odločajo za študentsko delo ter ugotoviti, ali se
študentje zavedajo vseh prednosti, ki jim jih študentsko delo nudi. Večini izmed anketiranih
študentsko delo predstavlja prvenstveno denar oziroma zaslužek. Večina študentov se v času
študija znajde v prehodu med obdobji življenja, torej na prehodu med otroštvom in odraslostjo.
Da bi lahko vstopili v svet odraslih, morajo sprejeti določene odgovornosti, med katere spada
tudi finančna odgovornost in samostojnost. Le-to lahko dosežejo s pomočjo študentskega dela.
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Torej, mladi vidijo študentsko delo kot nekaj pozitivnega s strani zaslužka. Zaslužek ne bi bil na
prvem mestu, pri ocenjevanju pomembnosti študentskega dela, če bi bili stroški bivanja za
študente manjši. Trenutno večina študentov v študentskem delu vidi priložnost za zaslužek
namesto priložnosti za pridobitev novih znanj in izkušenj. Prav tako je obseg študentskega dela
na trgu dela velik, saj so študentje primorani zagotoviti določen vir zaslužka, da lahko financirajo
stroške, ki nastanejo v obdobju študija, kot so na primer visoke najemnine. Drugi najpogostejši
odgovor je, da so si želeli nabrati novih izkušenj in novih znanj. Želja po znanju in izkušnjah je v
času šolanja in izobraževanja prisotna pri mladih, predstavlja pa tudi veliko konkurenčnost na
trgu dela po končanem študiju. Z dodatnimi znanji in izkušnjami se mladi diplomant lažje in
hitreje znajde na trgu dela in v novem delovnem okolju. Dejstvo, da ima poleg določene stopnje
izobrazbe, svežega znanja in novih idej pridobljene tudi izkušnje in praktično znanje pa ga naredi
zanimivega za delodajalce, lažje se prebije skozi konkurenco na razpisu in lažje dobi želeno
delovno mesto. Anketiranci so izpostavili tudi, da so se za študentsko delo odločili zato, da bi
imeli boljše zaposlitvene možnosti, kar potrjuje, da študentsko delo za njih ni le vir zaslužka,
ampak tudi odskočna deska po končanem študiju za preboj na trgu dela in priložnost za razvoj
na karierni poti. Zanimivo in zelo pomembno se nam zdi, da se je med odgovori znašel tudi
podatek, da s študentskim delom študent poveča svojo samozavest. Torej, napreduje na
osebnostni rasti, zmanjša tremo pred razgovori za zaposlitev, saj se je že v obdobju študija
znašel v taki situaciji, vendar pod manjšim pritiskom, saj je šlo za študentsko delo in ne redno
zaposlitev. Prav tako lahko pridobi izkušnje v različnih delovnih okoljih in je bolj samozavesten
ko se zaposli in znajde v podobnem delovnem okolju kot se je že prej. Študent se lahko odloči,
da bo nabiral izkušnje iz različnih področij dela in panog, ali pa se odloči, da bo pridobival
izkušnje v panogi, ki se navezuje na njegovo smer študija in v kateri si želi kasneje zaposliti. Tako
se že spozna z delovnim okoljem in ima manjši strah pred prvim delovnim dnem po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi, kot če se predhodno nikoli ne bi znašel v podobnem delovnem okolju. S
spoznavanjem več različnih delovnih mest prav tako raste samozavest študentov, saj se naučijo
hitreje prilagajati novem okolju in situacijam okoli sebe in izgubijo oziroma zmanjšajo strah pred
novostmi in nepredvidenimi situacijami.
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Št. anketirancev, ki je navedlo razlog

Grafikon 6: Zakaj si se odločil/a za opravljanje študentskega dela?
250

230

200
150

140

100
50

10

20

15

0

Razlogi za opravljanje študentskega dela
Vir: lasten (2019)

S petim vprašanjem iz anketnega vprašalnika smo ugotovili, koliko različnih študentskih del so
opravljali anketiranci, torej zanimalo nas je, ali se študentje večinoma usmerijo v pridobivanje
znanja in izkušenj iz ene panoge, ali se preizkusijo na več različnih delovnih mestih ter v različnih
delovnih okoljih, saj jim je s študentskim delom prav to omogočeno.
Njihove zaposlitvene možnosti večinoma niso omejene s smerjo študija in stopnjo znanja.
Večina delodajalcev zaposli študente ne glede na smer študija in predhodne izkušnje. Obstajajo
pa tudi taka delovna mesta, kjer delodajalec določi zahtevano smer izobrazbe, kar je pogosto pri
opravljanju študentskega dela v zdravstvu, gradbeništvu in podobnih delovnih mestih, kjer se
iščejo strokovna znanja z delovnega področja.
11 % anketirancev je opravljalo študentsko delo samo v eni panogi, najpogosteje samo v prodaji
in samo v gostinstvu, ostalih 89 % anketirancev je opravljalo študentsko delo v več različnih
panogah oziroma sektorjih dela. Najpogosteje so anketiranci opravljali študentsko delo v
trgovini, torej v prodaji, in v gostinstvu, torej strežba. Na tretjem mestu po pogostosti je
opravljanje administrativnih del. Večina anketiranih, ki je opravlja več kot eno študentsko delo,
je odgovorila, da so opravljali delo v panogah, ki so si med seboj podobne in kjer se najpogosteje
išče študente. Večina je delala v trgovini, v gostinstvu in administraciji, v pisarnah, na
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ministrstvih. Z vidika vpliva študentskega dela na vstop diplomantov na trg dela, je razvidno da
se diplomanti večinoma usmerijo v iskanje študentskega dela iz takih panog in sektorjev, kjer bi
si v prihodnje želeli tudi zaposliti. Največkrat pa se, glede na odgovore pridobljene z raziskavo,
odločajo za delo v prodaji, kar lahko povežemo s podatkom iz prejšnjega vprašanja, kjer smo
ugotovili, da se največ študentov odloči za študentsko delo zaradi vira dohodka, zaslužka.
Res je, da študentsko delo pozitivno vpliva na vstop mladih na trg dela, kar potrjuje ugotovitev,
da je 100-im zaposlenim izmed 130-ih opravljanje študentskega dela pripomoglo pri iskanju
zaposlitve, vendar glede na odgovore pridobljene s četrtim vprašanjem ugotavljamo, da je
ključni razlog za opravljanje študentskega dela zaslužek.
Odgovori na peto vprašanje pa potrjujejo, da je pri študentih najpomembnejši vidik
študentskega dela zaslužek in šele za tem se izrazi tudi razumevanje študentskega dela kot
prednost za vstop na trg dela. Namreč, v prodaji res lahko pridobijo veliko kompetenc z vidika
razvoja osebnosti, saj se soočijo z različnimi situacijami, spoznavajo različne ljudi, vzpostavljajo
nove naveze in stike, znajdejo se v različnih odnosih med ljudmi, naučijo se delati in sodelovati z
različnimi osebami ...
Naučijo se tudi, kako se znajti in kako delovati pod pritiskom, v situacijah ko so v časovni stiski,
kako rešiti nesporazume in konflikte, in podobno. Vendar pa si kot mladi diplomanti ne želijo
delati v trgovini kot prodajalci, ampak si po končanem študiju želijo zaposlitve v sektorju, za
katerega so se izobrazili.
Zato menimo, da študentje študentsko delo vidijo predvsem kot priložnost za zaslužek. Zato se
večinoma odločijo za delo, kjer si ne želijo dolgoročnega sodelovanja. Pridobivanje izkušenj in
razvoj karierne poti pa je na drugem mestu, saj se tovrstna študentska dela, ki zajemajo delovna
mesta, kjer je za redno zaposlitev zahtevana določena smer študija in stopnja izobrazbe,
pojavljajo manj pogosto kot trgovina in gostinstvo.
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Slika 3: Panoge, kjer se opravlja študentsko delo po pogostosti
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KLICNI CENTER
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PROIZVODNJA in
SKLADIŠČE
VARSTVO OTROK
ZDRAVSTVO
PROJEKTI NA FAKULTETI

Vir: lasten (2019)

Zgornja piramida (slika 3) prikazuje (glede na anketo) v katerem sektorju najpogosteje delajo
študentje. Razvidno je, da je manj pogosto delo v tistih panogah, kjer se zahteva predhodna
izobrazba in praksa, kot je to na primer značilno za delo študentov v zdravstvu in delo z otroki.
Glede na pogostost ostalih odgovorov lahko ocenimo, da študentje študentskega dela ne
razumejo kot prednosti za vstop na trg dela, oziroma tega ne izkoristijo kot prednost. Večinoma
opravljajo študentska dela v takih sektorjih, kjer za poznejšo zaposlitev ne potrebujejo 6. stopnje
izobrazbe.
S pridobljenimi odgovori lahko potrdimo tudi svojo prvo hipotezo, ki pravi: S študentskim delom
je študentom omogočen vstop v različne panoge. To je razvidno iz piramide, saj so študentje
delo opravljali v različnih panogah, en študent je opravljal več študentskih del, v različnih
sektorjih, s čimer mu je bilo omogočeno pridobiti različna znanja in biti konkurenčen na trgu
dela po končanem študiju.
S šestim vprašanjem smo izvedeli ali je delodajalec zahteval predhodne izkušnje in znanja za
opravljanje študentskega dela. 80 % jih je odgovorilo, da izkušnje niso bile zahtevane, od tega jih
je 8 % navedlo da so bile le prednost. 20 % anketirancev je moralo imeti izkušnje s tovrstnim
delom, ko so se prijavili za študentsko delo. Pridobljeni rezultati kažejo, da je študentom
omogočen vstop v skoraj vsako panogo. S strani delodajalcev ni veliko omejitev, zato menimo,
da je to prednost študentskega dela za nabiranje izkušenj in kompetenc.
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Na naslednje vprašanje je vseh 100 % anketirancev odgovorilo pritrdilno. Zanimalo nas je, ali so
s študentskim delom pridobili nove izkušnje ali ne. Vsi so potrdili, in sicer tako, da so pridobili
nova znanja in nove izkušnje, kar dokazuje, da je delo preko študentskega servisa koristno, saj
mladi pridobijo nova praktična znanja, naučijo se novih stvari, ki se jih sicer ne bi.
Da bi lahko potrdili, da ima študentsko delo pozitiven vpliv na vstop mladih na trg dela, smo
želeli izvedeti, ali so delodajalci ponudili dolgoročno sodelovanje študentom ali ne. Večina
delodajalcev je želela dolgoročno sodelovati s študentom, ki je pri njih opravljal začasno delo,
kar kaže, da s študentskim delom mladi res pridobijo možnost za preboj na trg dela, zagotovijo si
lahko delovno mesto in redno zaposlitev še pred diplomiranjem.
Grafikon 7: Ali delodajalec nudi dolgoročno sodelovanje?

Vir: lasten (2019)

Grafikon 8 kaže, da je bilo 67 % anketirancem (od 280-ih) s strani delodajalca ponujeno
sodelovanje, tudi ko jim preneha veljati status študenta in se znajdejo na trgu dela. Ta podatek
kaže, da je študentsko delo dobra priložnost mladim, da zagotovijo uspešen prehod med
šolanjem in zaposlitvijo. Pomembno je le, da si v času študija, če se odločijo za opravljanje
študentskega dela, najdejo zaposlitev v takšnem podjetju, kjer si tudi oni želijo dolgoročno delati
ter da se pri takšnem delodajalcu izkažejo. Slabost, ki jo je potrebno izpostaviti, je namreč ta, da
nekateri študentje opravljajo študentska dela v podjetjih in panogah, ki niso vezane na njihovo
smer študija. Zato jim tudi ponudba za sodelovanje po končanem študiju ne pride prav. Res je,
da ima študentsko delo slabosti, da napotnica za delo ni enakovredna pogodbi o zaposlitvi,
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vendar kljub temu je študentsko delo zelo dobra priložnost za srečanje z delodajalci, dobra
priložnost, da se izkažejo in si tako vtrejo pot na trgu dela.
Študije, opravljene do sedaj, so izpostavile nekaj prednosti in tudi slabosti oziroma
pomanjkljivosti študentskega dela, tako za študente kot tudi za delodajalce, vendar smo si tudi
sami želeli to področje dodatno raziskati. Zato smo se odločili, da zadnji dve vprašanji anketnega
vprašalnika oblikujemo tako, da zberemo čim več različnih odgovorov.
Na vprašanje, kaj so po mnenju anketirancev, torej študentov in mladih zaposlenih, pozitivne
lastnosti študentskega dela, so se zopet pojavili nekateri odgovori bolj pogosto, nekateri manj.
Najpogostejši odgovor je bil, kot lahko razberemo iz grafikona 8, da je prednost študentskega
dela v tem, da preko njega pridobijo nove izkušnje in delovne navade. Zanimivo je, da je tak
odgovor napisalo 75 % anketirancev, kar je velika večina, saj so pod razlog, zakaj se za
študentsko delo odločajo, najpogosteje navedli da zaradi denarja, torej zaslužka. Iz zbranih
odgovorov lahko zaključimo, da se študentje večinoma odločajo za študentsko delo, na prvem
mestu zaradi zaslužka, vendar se z opravljanjem študentskega dela zavedajo, da z njim pridobijo
veliko izkušenj in delovnih navad. Poleg tega, so navedli, da je prednost študentskega dela ravno
v tem, da pozneje omogoči lažje iskanje zaposlitve, kar potrjuje, da študentsko delo ima
pozitiven vpliv na vstop mladih na trg dela. Anketiranci so odgovorili, da jim je tako ponujena
možnost za iskanje pravega dela zase, torej delajo lahko v različnih panogah in na ta način
spoznajo katero delovno okolje in delovni proces jim najbolj ustrezata ter se pozneje lažje
odločijo v katerem sektorju bi se radi zaposlili. Na tretjem mestu po pogostosti je podatek, da na
ta način sodelujejo z novimi ljudmi, torej da navezujejo nova poznanstva, ki jim lahko pozneje v
življenju in po končanem študiju pomagajo do zaposlitve. Anketirancem se zdi koristno tudi to,
da jim je preko študentskega dela omogočen zaslužek in se na ta način naučijo gospodariti z
denarjem, sprejemati odgovornosti in lažje vstopajo v svet odraslih. Obdobje študentskega delo
je kot prehodna faza med študijem in vstopom na trg dela, med otroštvom in odraslostjo. Ko
diplomant vstopi na trg dela, je zanj velika prednost, da se ni v takem položaju znašel prvič,
ampak je že iskal delo, se je že v času študija soočil z različnimi razpisi in razgovori za delo,
spoznal delovno okolje v sektorju, kjer se želi zaposliti, hkrati tudi že doživel zavrnitev, ki je manj
stresna za študenta, kot pa za osebo, ki je šolanje zaključila in se na trgu delovne sile bori za
konkurenčnost med ostalimi.
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Grafikon 8: Prednosti študentskega dela pri vstopu na trg dela
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Z zadnjim vprašanjem v anketi smo izvedeli, katere so, po mnenju študentov, negativne
značilnosti študentskega dela. Najpogosteje je izraženo, da študente moti neresen odnos s strani
delodajalca, študent ima manjši vpliv na sam delovni proces, njegovi predlogi in delo so nekoliko
ne resno sprejeti in poslušani s strani delodajalca. Iz tega lahko sklepamo, da je manjša
odgovornost pomanjkljivost študentskega dela. Študent torej nima vpliva pri odločitvah, pri
podajanju mnenja glede določene naloge kot tudi pri dajanju iniciative za neko spremembo ali
izboljšavo, saj ga ne jemljejo resno in mu ni dodeljena takšna stopnja odgovornosti kot je
dodeljena redno zaposlenim osebam. Tak odnos vzbuja v študentih občutek manjvrednosti, kar
lahko spremeni predstavo študentov o trgu dela. Lahko dobijo napačno predstavo o delovnem
odnosu in delu. Druga najpogosteje izpostavljena pomanjkljivost je ta, da študente izkoriščajo.
Redno zaposlena oseba v podjetju opravlja tisto delo, za katero so jo zaposlili, med tem ko
študent dela vse, kar mu delodajalec naloži oziroma dodeli. Predvsem gre za opravljanje takšnih
opravil, ki nimajo velike odgovornosti in se jih redno zaposleni nimajo volje lotiti (na primer v
administraciji in pisarnah urejanje dokumentov po fasciklih in podobno). Študent na ta način
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sicer pridobi delovno navado, nauči se upoštevati navodila nadrejenih, vendar je slabo to, da
slabše spozna delovni proces in delovne naloge, ki jih bo nekega dne kot redno zaposlena oseba
moral znati opravljati. Slabo je tudi, da ni upoštevan s strani delodajalca pri dajanju svojih
predlogov in idej, kar lahko zatre razmišljanje študenta in postane le poslušen delavec, brez
samoiniciative. Tretja najbolj frekvenčna pomanjkljivost je nizko plačilo, ker podjetja študentsko
delo jemljejo kot delo, ki nima velike odgovornosti in ni določeno z pogodbo o zaposlitvi, torej
nima strogih pravic in obveznosti, tako za delavca kot tudi za delodajalca, je plačilo za
opravljanje tovrstnega dela najpogosteje minimalno. Študentje to opredeljujejo kot izkoriščanje
študentov, saj niso plačani enakovredno svojemu delu. 4 % jih je izpostavilo, da so plačani
minimalno, odgovornosti in delovne naloge pri delodajalcu pa imajo kot redno zaposlena oseba.
Zanimivo je, da jih je 12 % anketirancev izpostavilo, da zaradi omogočenega študentskega dela
težje pridejo do redne zaposlitve. Mladi anketiranci torej menijo, da študentje s študentskim
delom zasedajo delovna mesta mladim diplomantom na trgu dela. Delodajalci raje zaposlijo
študenta, do katerega nimajo obveznosti in odgovornosti, kar jim bolj ustreza kot sklenitev
delovnega razmerja z mladim diplomantom, ki ima pravico do bolniške odsotnosti, do dopusta,
ima plačano malico in prevoz, določen odpovedni rok ... Pogosto se zgodi, da je delodajalec
zadovoljen s študentom in z njim sodeluje vse dokler ima ta oseba status študenta ter dela
preko napotnice. Ko študent diplomira, mu isti delodajalec predlaga, da status študenta kupi, v
kolikor želi še naprej delati v tem podjetju, saj mu redne zaposlitve ne ponudi oziroma
delodajalcu bolj ustreza, da je oseba zaposlena kot študent. To je za mlade diplomante velika
slabost pri vstopu na trg dela, saj jim delodajalci dajo vedeti, da so zanimivi kot študenti, ampak
ko enkrat imajo diplomo, je ta za njih ovira in ne prednost pri iskanju zaposlitve.
Negativno sprejemajo tudi nestabilnost zaposlitve, namreč študentsko delo opravljajo dokler jih
delodajalec potrebuje. Ko jih ne potrebuje več, jih odslovi brez obveznosti. Ta nesigurnost
zaposlitve in dohodka negativno vpliva na pozitivne značilnosti študentskega dela, kjer so
študentje izpostavili, da jim je z zaslužkom in delom omogočen prehod v svet odraslih. Res jim je
omogočeno, vendar je trajanje zaposlitve in posledično tudi prejemanje dohodka nepredvidljivo,
ne morejo se zanesti, da bodo imeli določeno vsoto denarja vsak mesec, saj ne vejo ali bodo
naslednji dan še delali ali ne, kar pomeni, da študentsko delo ne omogoča prehoda iz obdobja
otroštva v obdobje odraslosti, ampak je le vmesna faza, ki mlade pripravi na svet odraslih in
odgovornosti, ki jih čakajo po končanem študiju. Omogočen jim je vpogled v delovne odnose in
procese ter lahko vidijo kakšno delo jih čaka, ko zaključijo študij in kakšne bodo njihove nove
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odgovornosti. Ni jim pa omogočeno, da že v fazi izobraževanja prevzamejo odgovornosti iz sveta
odraslih.
Nizek zaslužek sicer lahko opredelimo kot motivacijo za študente, da študij zaključijo v roku in se
čim prej zaposlijo ter tako dobijo plačilo primerno svojemu delu in odgovornostim, vendar pa
anketiranci izpostavljajo tudi, da je študentsko delo večkrat vzrok za ne dokončanje študija in
razlog za ponavljanje letnika. Namreč zaradi nizkega plačila morajo opraviti študentje večje
število ur, da bi prišli do želenega zaslužka, kar vodi v pomanjkanje časa za študij in učenje.
Denar deluje zavajajoče, saj s prejemanjem svojega prihodka okusijo svobodo in finančno
neodvisnost od staršev, kar študente zavede in zaslužek za njih postane pomembnejši od
študija. Več časa namenijo delu kot študiranju, kar pripelje do negativnih rezultatov ob koncu
študijskega leta. To posledično vodi v podaljšanje študijskega obdobja in poznejši vstop na trg
dela.

6.2

STALIŠČE DELODAJALCEV

Da bi lahko potrdili ali ovrgla hipoteze, smo potrebovali odgovore, ne samo od študentov in
mladih, ki so na trgu dela, ampak tudi od delodajalcev. S pomočjo drugega anketnega
vprašalnika (priloga 2), smo stopila v stik z delodajalci, da bi izvedeli, kakšno je njihovo mnenje o
tematiki, ki jo raziskujemo. Tokrat smo zajeli manjše število anketirancev. Pri tem nam je bilo
pomembno, da so le-ti iz različnih panog. Anketirali smo 10 delodajalcev in s pomočjo šestih
vprašanj v anketnem vprašalniku pridobili naslednje podatke.
Na prvo vprašanje, kjer smo spraševali, ali se odločajo za zaposlitev študenta, smo prejeli
podobne odgovore. Delodajalci so pojasnili, da študentom ne ponujajo redne zaposlitve, saj si
želijo, da študent najprej zaključi študij. To dokazuje, da je študentsko delo ovira pri zaključku
študija le s strani študentov samih, ki prednost dajo delu in posledično zanemarijo študij.
Delodajalci jih celo spodbudijo h zaključku študija v roku, saj jim dajo jasno vedeti, da jih ne
bodo zaposlili, dokler ne dokončajo študija.
S drugim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali delodajalci sodelujejo s študenti samo na kratek
čas, ali si z njimi želijo dolgoročnega sodelovanja, seveda če se študent »izkaže« v podjetju, kjer
opravlja študentsko delo. Vsi anketiranci so odgovorili enako, in sicer, navedli so, da je to
odvisno od delovnega mesta in same naloge, ki jo študent opravlja in zaradi katere je bil študent
primarno sprejet v podjetje. Delodajalci so navedli, da študente zaposlujejo za kratkočasna dela
in predvsem delo na določenem projektu. V kolikor se v podjetju pojavi potreba po novem
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kadru vsekakor dajo prednost študentom, ki v podjetju delajo, v kolikor imajo kompetence
potrebne za opravljanje nalog na delovnem mestu, za katerega iščejo nov kader. Torej je
študentsko delo pozitivno za študente, saj imajo tako priložnost, če se »izkažejo«, za pridobitev
redne zaposlitve. Delodajalci, ki iščejo študente za delo v administraciji so navedli, da v kolikor
so s študentom zadovoljni, po poteku študentskega statusa poiščejo nove oblike sodelovanja s
študentom. Odločajo se bodisi za redno zaposlitev bodisi za delo preko s. p.
Da bi dokončno potrdili tretjo hipotezo, ki pravi: »Na razpisu za določeno delovno mesto imajo
prednost študentje, ki so v tem podjetju že delali.«, smo delodajalce vprašali, ali imajo pri
zaposlovanju novega kadra v podjetju prednost tisti kandidati, ki so v njihovem podjetju že prej
opravljali študentsko delo.
Odgovori so bili pozitivni. 40 % delodajalcev je pojasnilo, da ko se odločijo za zaposlovanje
novega kadra, najprej pogledajo v bazo vseh, ki so že delali na podobnih projektih/delovnem
mestu znotraj podjetja ter nato iščejo kader izven podjetja. Torej, prednost imajo tisti, ki so v
podjetju že delali, bodisi kot pripravniki bodisi kot študenti. Za mlade diplomante je to odlična
priložnost, saj imajo prednost pri delodajalcih, s katerimi so že sodelovali, pred drugimi mladimi
diplomanti, ki niso opravljali študentskega dela pri delodajalcu ki je objavil razpis za nov kader.
Ostalih 60 % je pojasnilo, da je odvisno od delovnega mesta, kjer iščejo novega kandidata.
Pomembne so jim posebne spretnosti ter znanja in dajo prednost tistim kandidatom, ki
izpolnjujejo vse zahteve za razpisano delovno mesto.
S četrtim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako pomembne so za delodajalce izkušnje
pridobljene s študentskim delom. Zanimalo nas je, ali je navedba pridobljenih izkušenj za njih
pomembna informacija ali pa je to za njih podatek nepomembne narave. Odgovori so bili
različni.
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Slika 4: Diplomanti brez izkušenj/diplomanti z izkušnjami
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Generalno večina delodajalcev (70 % anketiranih) upošteva izkušnje pridobljene s študentskim
delom, samo v primeru, če so relevantne za delovno mesto, kjer iščejo novega sodelavca. Kot
kaže slika 3, so diplomanti z izkušnjami bolj zaželen kader, kot diplomanti brez kakršnih koli
delovnih izkušenj in dodatnih znanj. Trije delodajalci so navedli, da ne zaupajo v kompetence
pridobljene preko študentskega servisa. Iz grafikona 10 je razvidno, da je za delodajalce
vsekakor prednost, če se je študent nekoč že srečeval s podobnimi delovnimi izkušnjami, četudi
preko študentskega dela.
Grafikon 9: Ali izkušnje pridobljene s študentskim delom štejejo?
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Vir: lasten (2019)

Ena izmed problematik študentskega dela je po mnenju študentov ta, da se delodajalci raje
odločijo za sodelovanje s študenti kot pa za sodelovanje v obliki redne zaposlitve, saj je po
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njihovem mnenju zaposlitev študenta cenejša oblika sodelovanja. Poleg tega pa imajo
delodajalci do študentov manj obveznosti, kot do redno zaposlenih. Ta problem smo želeli
raziskati z stališča delodajalcev, da bi lahko ugotovili, ali je to res pomanjkljivost študentskega
dela za mlade diplomante, ki vstopajo na trg dela, ali pa je to le njihovo mnenje, v realnosti pa ni
ovira za njih. S petim vprašanjem, ki pravi: »Kadar se odločite za sprejem novega kadra v vaše
podjetje, se raje odločite za študente ali za delavce, ki bi jih redno zaposlili? Lahko pojasnite s
finančnega (prispevki) in pravnega vidika (obveznosti) do zaposlene/ga in njegove/njene
obveznosti do delodajalca.« smo ugotovili, da je mnenje študentov napačno.
80 % delodajalcev je pojasnilo, da se za študente odločajo kadar potrebujejo kader za delo na
krajših projektih, ko iščejo kader za daljši čas pa se odločijo za redno zaposlitev. Prav tako se za
študente odločajo, ko potrebujejo predvsem pomoč, za v naprej znan čas (mesec, dva, pol leta,
eno leto ali več). V kolikor pa potrebujejo nove sodelavce na sistemiziranih delovnih mestih, kjer
je tudi večja stopnja odgovornosti in ne gre le za potrebo po kadru, ki bi bil v pomoč ampak
potrebujejo kader, ki lahko samostojno deluje in opravlja dane naloge in zadolžitve, pa se
odločijo za zaposlitev preko pogodbe o zaposlitvi. Torej, s pridobljenimi ugotovitvami lahko
potrdimo, da študentje ne jemljejo prostih delovnih mest mladim diplomantom in mladim
diplomantom ni otežen prehod na trg dela zaradi navidezne konkurenčnosti študentske oblike
dela.
Na zadnje vprašanje anketnega vprašalnika za delodajalce, ki se glasi: »Za kakšnega kandidata se
raje odločite pri iskanju novega kadra, za študenta, za mladega diplomanta brez delovnih
izkušenj in navad, za mladega diplomanta z delovnimi izkušnjami in navadami pridobljenimi
preko študentskega dela, za osebo, ki je že bila v rednem zaposlitvenem odnosu oziroma menja
delodajalca?«, je 50 % delodajalcev navedlo, da za manj zahtevna delovna mesta vzamejo
mladega diplomanta, ki ima izkušnje in navade pridobljene preko študentskega servisa, ko iščejo
kader za zahtevnejša delovna mesta pa je zelo odvisno od delovnega mesta in samih zahtev za
določeno delovno mesto. Vsekakor imajo prednost tisti diplomanti, ki že imajo določene
izkušnje ter tisti diplomanti, ki so v podjetju že delali.
Za delodajalce je pomemben predvsem odnos do dela. Pri iskanju novega kadra pa opravljajo
različne teste, tudi psihološke, da bi izbrali najboljšega kandidata za delovno mesto. Ostali
delodajalci so odgovorili, da je odvisno od delovnega mesta. 10 % izmed anketiranih je pojasnilo,
da za določena strokovna delovna mesta raje vidijo, da zaposlijo kandidata brez predhodnih
izkušenj, saj ga tako lahko izobrazijo in usposobijo, da bo pravilno deloval na delovnem mestu. V
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pojasnilo so še dodali, da je včasih, za strogo določeno delovno mesto, lažje kandidata naučiti
kot pa priučiti in popraviti narobe naučeno znanje in pridobljeno navado.
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7 ZAKLJUČEK
Z raziskavo smo prišli do ugotovitev o študentskem delu, o trgu dela in povezavi med tema
dvema pojmoma. Povezavo smo skušali najti med vplivnostjo enega pojma na drugega, torej
kako študentsko delo vpliva na vstop mladih na trg dela. Študentsko delo je oblika sodelovanja
med delodajalcem in študentom, ki deluje na osnovi napotnice za delo, katero izda študentski
servis. Redna zaposlitev deluje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Kako priti do nje pa je problem
med mladimi diplomanti, ki po koncu študija ne najdejo zaposlitve. Ugotovili smo, da ima
študentsko delo, po mnenju študentov, pozitivne kot tudi negativne vplive na njihov vstop in
preboj na trgu delovne sile. Večina anketiranih študentov kot najbolj pozitiven vpliv
študentskega dela na vstop mladih na trg dela navaja, da lahko v času študija lahko pridobijo
delovne navade, izkušnje in nova znanja, tako teoretična kot tudi praktična. Kompetence so
namreč največkrat konkurenčna prednost pred drugimi kandidati na razpisu za določeno
delovno mesto. Ker se tega študentje zavedajo, je Študentska organizacija Slovenije vzpostavila
projekt Evidenca študentskega dela - EDI, kjer je glavni cilj vzpostaviti javno in uradno evidenco
kompetenc, ki jih je oseba pridobila s študentskim delom ter v katero bo vpogled omogočen
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Tako bo študentom omogočeno uradno
dokazovanje pridobljenih izkušenj in kompetenc, kar jim bo v pomoč pri iskanju zaposlitve.
Na podlagi odgovorov delodajalcev smo prišli do ugotovitev, da pri iskanju novega kadra dajo
prednost tistim, ki so pri njih že delali in jih imajo v bazi zaposlenih v podjetju. Prav tako je
dobrodošlo, če ima kandidat za novega sodelavca že pridobljene delovne navade in določeno
stopnjo izkušenj za delo na ponujenem delovnem mestu. Torej študentsko delo študentom
omogoča, poleg nabiranja novih znanj, tudi spoznavanje delodajalcev in navezovanje stikov z
novimi ljudmi, s katerimi lahko, po končani izobrazbi, sklenejo pogodbo o delovnem razmerju.
Študentom je pravzaprav omogočeno, da se v času študija predstavijo potencialnim bodočim
delodajalcem. Ta vpliv študentskega dela na vstop mladih na trg dela je potrjen tako s strani
študentov in diplomantov kot tudi s strani delodajalcev, kar pomeni, da ima študentsko delo
pozitiven vpliv na prehod diplomantov iz univerze na trg dela.
Negativen vidik, ki so ga izpostavili diplomanti je, da jim študentje zasedajo delovna mesta in so
jim konkurenca pri iskanju zaposlitve na trgu dela. Delodajalci sicer zanikajo to ugotovitev.
Namreč trdijo, da študente zaposlijo za delo na kratkotrajnih projektih in za manj odgovorna
delovna mesta, redno zaposlitev pa iščejo za dolgoročno sodelovanje in za delo na bolj
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odgovornih delovnih mestih. Študent je za delodajalca lahko prednost in slabost. Prednost
neobvezujočega delovnega odnosa je lahko tudi slabost, saj delodajalec nima zanesljivega
delavca. Zato sklepamo, da mnenje diplomantov, da jim študentje zasedajo delovna mesta ni
pravilno.
V diplomskem delu smo z izpeljano raziskavo in pridobljenimi podatki potrdili štiri hipoteze. Prvo
hipotezo: »S študentskim delom je študentom omogočen vstop v različne panoge« potrjujejo
pridobljeni odgovori v anketnem vprašalniku za študente, kjer je razvidno, da so študentje
opravljali več različnih študentskih del v več različnih panogah (graf 7). 89 % anketiranih, torej
velika večina, je navedlo, da so opravljali več kot eno študentsko delo v več kot eni panogi dela.
»Če se dobro izkažeš kot študent, lahko pri podjetju skleneš delovno razmerje po končanem
študiju«, glasi druga hipoteza. Izmed anketiranih študentov jih je 67 % navedlo, da jim je bilo s
strani delodajalca ponujeno dolgoročno sodelovanje (graf 8). Delodajalci pa so potrdili, da v
kolikor se pojavi potreba po novem kadru, se odločijo da zaposlijo študenta, ki pri njih opravlja
študentsko delo. V primeru, da študentu poteče status študenta, ponudijo tudi sodelovanje
preko s. p.
Tretja hipoteza »Na razpisu za določeno delovno mesto imajo prednost študentje, ki so v tem
podjetju že delali«, je potrjena s strani 40 % anketiranih delodajalcev, z odgovorom in
pojasnilom na tretje vprašanje, kjer so navedli, da pri iskanju novega kadra dajejo prednost
tistim kandidatom, ki so z njihovim podjetjem že sodelovali.
Zadnjo hipotezo »Študent ima večje možnosti pri iskanju zaposlitve, če priloži svoje izkušnje,
pridobljene s študentskim delom«, potrjujejo zbrane ugotovitve s pomočjo četrtega vprašanja v
anketnem vprašalniku za delodajalce in tretjega vprašanja v anketnem vprašalniku za študente.
70 % anketiranih delodajalcev je navedlo, da pri izboru novih sodelavcev štejejo izkušnje in da
upoštevajo izkušnje pridobljene s študentskim delom. Tudi študentje, katerim je študentsko
delo pripomoglo pri iskanju zaposlitve navajajo, da so ena izmed najpogostejših prednosti prav
pridobljene izkušnje.
V času študija je najbolj pomembno, da se študent posveti izobrazbi in uspešnem zaključku
šolanja. Ker se danes vse več mladih odloča za študij, je pomembno, da si mladi pridobijo
določene kompetence, ki bodo predstavljale konkurenčno prednost pri iskanju zaposlitve. Poleg
teoretičnega znanja je dobrodošla tudi praktična usposobljenost za delovanje na različnih
področjih. S študentskim delom je študentom omogočeno, da se tudi praktično usposobijo,
pridobijo nova znanja in se naučijo delovati v različnih situacijah in na različnih delovnih
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področjih. Za delodajalca je namreč pomembno, ko zaposluje nov kader, da so novi sodelavci
vsestranski in že imajo določeno stopnjo izkušenj ter delovnih navad, ob tem pa tudi najnovejša
teoretična znanja na tem področju. V kolikor si študentje zagotovijo dobro znanje z učenjem in
doseganjem dobrih ocen, podkrepijo pa ga s praktično usposobljenostjo in delovnimi navadami,
imajo konkurenčno prednost pred kandidati, ki imajo le eno od dveh navedenih lastnosti. Za
študente je torej priporočljivo opravljanje študentskega dela, kjer poleg pridobitve praktičnih
znanj vzpostavijo tudi nova poznanstva in se predstavijo na trgu dela.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ŠTUDENTE IN MLADE ZAPOSLENE
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE
Spoštovani,
sem študentka Fakultete za upravo in pišem svoje diplomsko delo z naslovom
Vpliv študentskega dela na vstop mladih na trg dela. Tema moje raziskave je,
kako študentsko delo vpliva, bodisi pozitivno bodisi negativno, na prehod in vstop
mladih diplomantov na trg dela. Da bi potrdila ali ovrgla svoje hipoteze,
potrebujem informacije, s katerimi bom prišla do želenih zaključkov in ugotovitev.
Zato Vas prosim, da si vzamete 10 minut časa in odgovorite na moj anketni
vprašalnik.
V naprej se Vam iskreno zahvaljujem, saj mi z odgovori pomagate pri raziskavi!

Prijazen pozdrav,
Bojana Lazić
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VPLIV ŠTUDENTSKEGA DELA NA VSTOP MLADIH NA TRG DELA
1. Ali ste že zaposlovali študente?

2. Ali iščete študente za dolgoročno sodelovanje (pozneje redna zaposlitev) ali za
opravljanje začasnega dela (dokler ima oseba status študenta, ko preneha status,
preneha tudi sodelovanje s to osebo)?

3. Ali imajo pri zaposlovanju novega kadra v vašem podjetju prednost tisti
kandidati, ki so v vašem podjetju že prej opravljali študentsko delo?

4. Ali pri zaposlovanju novega kadra dajete prednost tistim, ki navedejo, da imajo
pridobljene različne izkušnje s študentskim delom, ali je to za vas nepomembna
informacija? (Prosim, pojasnite).

5. Ko se odločite za sprejem novega kadra v vaše podjetje, se raje odločite za
študente ali za delavce, ki bi jih redno zaposlili? Lahko prosim, pojasnite s
finančnega (prispevki) in pravnega vidika (obveznosti) do zaposlene/ga in
njegove/njene obveznosti do delodajalca.

6. Za kakšnega kandidata se raje odločite pri iskanju novega kadra, za študenta, za
mladega diplomanta brez delovnih izkušenj in navad, za mladega diplomanta z
delovnimi izkušnjami in navadami pridobljenimi preko študentskega dela oziroma
za osebo, ki je že bila v rednem zaposlitvenem odnosu in na podlagi menja
delodajalca? (Prosim vas, da svojo izbiro pojasnite).
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PRILOGA 3: ALI JE ŠTUDENTSKO DELO PRIPOMOGLO PRI ISKANJU ZAPOSLITVE?
DA, študentsko delo je pripomoglo pri iskanju
zaposlitve.

NE, študentsko delo ni pripomoglo pri
iskanju zaposlitve.

100

30
Vir: lasten

PRILOGA 4: ZAKAJ SI SE ODLOČIL/A ZA OPRAVLJANJE ŠTUDENTSKEGA DELA?
Razlog, za opravljanje
Študentskega dela
Denar/zaslužek

Koliko anketirancev
je podalo ta odgovor
230

Izkušnje/nova znanja/
Reference

140

Pridobitev samozavesti

10

Preveč prostega časa

20

Sklepanje novih
poznanstev

15
Vir: lasten
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PRILOGA 5: PANOGE, KJER SE OPRAVLJA ŠTUDENTSKO DELO PO POGOSTOSTI
Delovno področje študentskega dela.

Št. anketirancev, ki je delalo na tem
delovnem področju.
198
162
131
50
39
24
10
8

TRGOVINA (prodaja)
GOSTINSTVO
ADMINISTRATIVNA DELA
KLICNI CENTER
PROMOCIJA
PROIZVODNJA in SKLADIŠČE
VARSTVO OTROK
ZDRAVSTVO
PROJEKTI NA FAKULTETI

5
Vir: lasten
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PRILOGA 6: ALI DELODAJALEC NUDI DOLGOROČNO SODELOVANJE?
DA, delodajalec mi je ponudil dolgoročno
sodelovanje.
NE, delodajalec mi ni ponudil dolgoročno
sodelovanje.

188
92
Vir: lasten

PRILOGA 7: PREDNOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA PRI VSTOPU NA TRG DELA
Dobre značilnosti študentskega dela za
vstop mladih na trg dela.
Lažje iskanje zaposlitve
Izkušnje in delovne navade
Nova poznanstva
Zaslužek
Samozavest in osebnostna rast
Samostojnost
Ni strogo definiranih odgovornosti,
fleksibilen delovni čas

Število anketirancev, ki je navedlo ta
odgovor.
211
184
98
70
59
44
41
Vir: lasten

PRILOGA 8: ALI IZKUŠNJE PRIDOBLJENE S ŠTUDENTSKIM DELOM ŠTEJEJO PRI
ISKANJU REDNE ZAPOSLITVE?
Izkušnje pridobljene s študentskim delom so
prednost pri iskanju zaposlitve.
Izkušnje pridobljene s študentskim delom ne
predstavljajo prednosti pri iskanju zaposlitve.

7
3

Vir: lasten
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