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POVZETEK
Študentsko delo je v Sloveniji prisotno že dolgo časa in je tudi zelo pogosto delo med študenti
in dijaki. Čas študija je za mlade pomembna prelomnica v življenju, saj so ekonomsko še odvisni
od staršev, hkrati pa je obdobje dozorevanja in težnje po neodvisnosti in samostojnosti. Mladi
se med izobraževanjem želijo vključiti na trg dela zaradi različnih razlogov. Tako začnejo delati
preko študentske napotnice. S samim delom študentje dvigujejo osebnostno rast ter si
pridobijo različne delovne izkušnje, ki pa niso formalno priznane. Ravno zaradi delovnih
izkušenj, pridobljenih s študentskim delom, pride do težav pri prvi zaposlitvi v javnem sektorju,
kjer so v razpisih zahtevane delovne izkušnje, pridobljene v času delovnega razmerja.
Ko se študent prijavi na prosto delovno mesto v javnem sektorju, mora poleg prošnje priložiti
tudi verodostojno listino, ki dokazuje delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom.
Listina mora biti izvirna in potrjevati vsebino. Delovne izkušnje pa se upoštevajo pod
določenimi pogoji. Študentom se v javnem sektorju upoštevajo delovne izkušnje, pridobljene
s študentskim delom, če kandidat kandidira za prosto delovno mesto v javnem sektorju na
enaki stopnji zahtevnosti, kot je opravljal delo preko študentske napotnice. Temeljne
ugotovitve diplomskega dela so, da področje študentskega dela in tako pridobljene delovne
izkušnje ni ovrednoteno v enem samem zakonu in bi to bilo treba storiti ne samo za študente,
ampak tudi za delodajalce, ki se s to težavo srečujejo pri zaposlitvi. Tako bi bilo to področje za
vse zakonsko celoviteje in sistematično urejeno.
Ključne besede: študentsko delo, študentska napotnica, trg dela, delovne izkušnje, zaposlitev,
javni sektor

iv

ABSTRACT
LEGAL ASPECTS OF PERFORMING STUDENT WORK IN THE PUBLIC SECTOR
In Slovenia, student work has been present for a long time and is also very frequent among
tertiary and secondary students. The study period is an important turning point in the life of
young people, since they still depend on their parents and are at the same time maturing and
having aspirations for independence and autonomy. During their education, young people
want to participate on the labour market for different reasons and begin working via a student
job referral. Through work, students raise their personal growth and gain different work
experiences, which are, however, not recognized formally. Particularly the work experiences,
gained with student work, cause trouble in the case of first employment in the public sector,
where job vacancies require work experience, gained during employment.
When a student applies for a vacancy in the public sector, his application must also enclose an
authentic document proving his work experiences gained with student work, and this
document needs to be an original and prove the content. These experiences are considered
under certain conditions. The student’s student work experiences are considered, when he
applies for a vacancy in the public sector at the same level of complexity as he was working at
via the student job referral. The main findings of the thesis are that the field of student work
and related work experiences is not regulated in one single act, but this would need to be
done not only in favour of students, but also for employers, which are facing this problem on
employment. This way, this field would be more comprehensively and systematically legally
regulated for students and employers.
Key words: student work, student job referral, labour market, work experience, employment,
public sector
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1 UVOD
Študentsko delo je v Sloveniji prisotno že dlje časa. Njegov prvotni namen je bil mladim
ponuditi možnost zaslužka med izobraževanjem in nabiranje delovnih izkušenj. Taka začasna
dela mladim ponudijo prvi stik s trgom dela in izkušnje, ki so v nadaljnji karieri izredno
pomembne, niso pa formalno priznane. Prav tako nudi priložnost spoznavanja študentov z
delodajalci in delom na različnih položajih (Dekleva, Simoniti & Kampl, 2014).
Pravna ureditev študentskega dela je razpršena v več zakonih, in sicer v Zakonu o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C),
Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13,
100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US), Zakonu za
uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Uradni list RS, št. od 40/12 do 72/19), Zakonu o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. od 72/06 –
uradno prečiščeno besedilo, do 36/19), Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 –
ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17,
28/19 in 75/19), Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in
začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ, Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 79/17), Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.,
47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), Zakonu o
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11), Zakonu o dohodnini (ZDoh-2,
Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 –
ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17,
21/19, 28/19 in 66/19) in Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
(Uradni list RS, št. 139/06 in 80/10 – ZUTD).
Ravno zaradi številčnosti zakonov, ki urejajo študentsko delo, razpršeno v njih, imajo številni
študenti in celo delodajalci težave pri iskanju pravilne pravne podlage. Pri iskanju določene
zahteve si je treba vzeti dovolj časa za ugotovitev in hkrati brskanje po vseh zakonih, v drugem
primeru pa določeno besedilo, ki ga iščemo, ni zapisano. Ena številnih težav pri iskanju pravne
podlage je tudi, kako dokazati delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom.
ZUTD, ki je sicer v celoti razveljavil ZZZPB, je v 192. členu ohranil določbe ZZZPB, ki se nanašajo
na posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom. ZZZPB tako ohranja določbo
6. člena, ki določa, da je študentsko delo začasno in občasno delo dijakov in študentov. To
pomeni, da je študentsko delo ena od prilagodljivih oblik dela, ki je namenjena izrecno mladim,
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ki so vključeni v proces izobraževanja in imajo status študenta in dijaka ter si želijo vključitve
na trg dela tako iz finančnih razlogov kot zaradi pridobivanja delovnih izkušenj in kompetenc.
Študentsko delo vzdržuje minimalno ravnotežje pri delodajalcih med rigidnimi oblikami
zaposlovanja za nedoločen čas in potrebo po prilagajanju poslovne aktivnosti ter dnevni in
tedenski dinamiki potrebe po delovni sili. Tako pa si podjetja povečujejo konkurenčnost, ki je
tista, ki pripelje do rasti podjetja, do novega in več zaposlovanja, več plačanih davkov in tudi s
tem več vlaganj v izobraževanje, kulturo, javno porabo in socialni sektor (Dekleva idr., 2014,
str. 16).
Ta vrsta dela študentom daje tudi nekaj drugačnosti od študijskega življenja – čas odsotnosti
od študija in s tem priložnost za spoznavanje novih ljudi in tudi drugačnih ljudi od tistih, ki jih
srečujejo v univerzitetnih družbenih krogih. Z delom pridobijo nove izkušnje in s tem tudi
sredstvo za lajšanje dolgočasenja, zlasti med počitnicami (Williams, 2014).
Razne delovne prakse, poletna dela, dela preko študentskih servisov so priložnosti za
razvijanje veščin, vzpostavljanje stikov s trgom dela, ocenjevanja raznih delovnih področij,
razvijanje samozavesti in kompetenc, predvsem pa za pridobitev delovnih izkušenj, na katere
so delodajalci vse bolj pozorni, ko iščejo novega kandidata za zaposlitev (Ažman idr., 2005,
str. 97).
ZDR-1 v 4. členu določa, da je delovno razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se
delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo,
osebno in nepretrgano, opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Zakon določa
tudi, da je v delovnem razmerju vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter
predpisane pravice in obveznosti. Ko se študent ali dijak vključi na delovni trg in opravlja
študentsko delo v določeni organizaciji, je v civilnem razmerju z delodajalcem.
Študentsko delo je oblika začasnega in občasnega dela, ki ga študent ali dijak za plačilo opravi
pri delodajalcu preko pooblaščene organizacije. Za opravljanje dela se ne sklene pogodba o
zaposlitvi, temveč se delo opravlja na podlagi študentske napotnice. Študentsko delo torej ni
delovno razmerje, saj ne ustreza zakonski definiciji delovnega razmerja (Pisnik, 2018). Ne
glede na to, da študentsko delo ne ustreza definiciji delovnega razmerja iz ZDR-1, pa veljajo
nekatere določbe ZDR-1 tudi za dijake in študente, ki delajo preko študentske napotnice. Te
so: prepoved diskriminacije (6. člen), enaka obravnava glede na spol (27. člen), določbe o
delovnem času (členi 142–146) ter o odmorih in počitkih (členi 154–156), posebno varstvo
delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti (členi 190–193), odškodninska odgovornost (členi
177–180) in delo otrok, mlajših od 15 let, dijakov in študentov (211. člen) (Franca, 2019).
Da študent ali dijak lahko opravlja delo v določeni organizaciji, mora organizacija, tj. študentski
servis, izpolnjevati določene pogoje. Po 6. členu ZZZPB lahko Ministrstvo, pristojno za delo, s
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pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge
pogoje, da opravlja strokovne naloge posredovanja dela, ki vključuje tudi posredovanje
začasnih in občasnih del dijakom in študentom, posredovanja zaposlitve, izdelavo
zaposlitvenega načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Organizacije, ki
posredujejo začasna in občasna dela dijakom in študentom, morajo v javni sklad nameniti 25 %
fakturiranih sredstev iz koncesijske dajatve.
Naslednji zakon, ki deloma pokriva področje študentov, je tudi ZZVZZ, ki v 17. členu določa, da
so za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovani tudi učenci in študentje pri praktičnem
pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
ter učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko
pooblaščenih organizacij. ZZVZZ v 23. členu določa, da je z obveznim zavarovanjem
zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev zavarovanim osebam do dopolnjenega 26. leta
starosti. Prispevek za zavarovanje za poškodbi pri delu in poklicno bolezen morajo plačevati
pravne in fizične osebe, v našem primeru so to študentski servisi, kjer študentje in dijaki
opravljajo delo (49. člen ZZVZZ).
Ko študentje zaključijo izobraževanje in delo preko študentskega servisa, se ti želijo zaposliti
pri želeni organizaciji. Delodajalec v skladu z ZDR-1 ter internimi akti določi pogoje za
zaposlitev.
Težava za študente pa nastane, ko delodajalec v objavi za prosto delovno mesto določi pogoj
delovnih izkušenj kandidata. Za zasedbo določenega delovnega mesta v javnem sektorju s
težavo najdemo objavo, kjer ne bi bilo navedeno kot pogoj delovne izkušnje. Delovne izkušnje
pa veljajo formalno priznane, ko je bil delavec v delovnem razmerju z delodajalcem in so s tem
priznane pridobljene spretnosti in veščine. Za študente pa se tukaj pojavi težava, saj imajo ti
po končani izobrazbi priznano listino o dokončanem izobraževanju, vendar brez formalno
priznanih delovnih izkušenj, čeprav so opravljali delo preko študentskega servisa. Delodajalci
pa raje zaposlijo nekoga, ki ima delovne izkušnje, ki jih je pridobil v delovnem razmerju, kot pa
študenta. Ravno zaradi teh težav se študentje ne morejo zaposliti. Tako si podaljšujejo študij
zaradi opravljanja študentskega dela, ki pa se jim ne šteje v delovne izkušnje, pri njem niso
deležni delovnopravnega varstva, prav tako nimajo socialne varnosti (Senčur-Peček, 2013).
V diplomskem delu smo se osredotočili na težavo priznavanja delovnih izkušenj študentov v
javnem sektorju, saj se večina študentov spopada s težavo, kako bi dokazali neformalne
delovne izkušnje pri prvi zaposlitvi. V Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63/07
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) 6. člen
določa, da so delovne izkušnje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za
delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z
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opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba,
razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela
in stopnja izobrazbe.
Ker zakonodaja delovnih izkušenj študentskega dela ne ureja, je raziskovalni problem
diplomskega dela, kako se upoštevajo delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom, saj
ima večina študentov ali dijakov pri prijavi na prosto delovno mesto pri prvi zaposlitvi težavo,
ker ne vedo, ali bo delodajalec delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom, upošteval
in kako jih bodo dokazali.
Namen diplomskega dela je preučiti zaposlovanje študentov v javnem sektorju, in sicer
natančneje, kako delodajalec v javnem sektorju pri prvi zaposlitvi upošteva vse delovne
izkušnje, pridobljene s študentskim delom, ter kako se te izkušnje dokazujejo.
Cilj diplomskega dela je analizirati pravne vire, ki urejajo študentsko delo ter zaposlovanje v
javnem sektorju, in ugotoviti, kako v javnem sektorju dokazovati delovne izkušnje, pridobljene
s študentskim delom, pri zaposlovanju ter oblikovati priporočila za morebitne zakonske
spremembe pri vprašanju priznavanja delovnih izkušenj, pridobljenih s študentskim delom, pri
zaposlovanju v javnem sektorju.
V diplomskem delu smo preučili in analizirali sekundarne vire, to so zlasti veljavni pravni akti
in strokovna literatura. Analizirali smo ključne člene iz nacionalnih pravnih virov, kot so Zakon
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1),
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZZPB), Zakon o varnosti in
zdravju pri delu (ZVZD-1), Zakon o dohodnini (Zdoh-2), Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in Zakon o javnih uslužbencih (ZJU).
Ker se večina študentov spopada s težavo, kako dokazati delovne izkušnje, pridobljene s
študentskim delom, in ali bodo te upoštevane s strani delodajalcev pri prvi zaposlitvi v javnem
sektorju, smo oblikovali raziskovalno vprašanje: Kakšne so pravne možnosti za upoštevanje
študentskega dela kot formalne delovne izkušnje pri zaposlovanju v javnem sektorju?
Ob uvodu vsebuje diplomsko delo še tri poglavja. V drugem poglavju smo predstavili
študentsko delo, položaj študentov na trgu dela, razliko med zaposlitvijo in študentskim
delom, pravno ureditev študentskega dela ter pravice in obveznosti študentov pri opravljanju
dela. V tretjem poglavju smo predstavili zaposlovanje prvih iskalcev zaposlitve v javnem
sektorju, razliko med javnim in zasebnim sektorjem, nato študentsko delo v javnem sektorju
ter posebnosti zaposlovanja javnih uslužbencev, kjer je opisano o pogodbah pri zaposlitvi,
izbiri kandidatov, delovna mesta, nazivi, položaj in vstop v uslužbensko razmerje. V četrtem
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poglavju pa smo opredelili, kako so delovne izkušnje javno priznane ter s katerimi dokazili
lahko dokažemo neformalne delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom. V zaključku
pa smo predstavili odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje, podali zaključne ugotovitve
ter predloge nadaljnjih raziskav.
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2 POSEBNOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA KOT OBLIKE DELA
Večina mladih se v času izobraževanja odloči za delo preko študentskega servisa in si s tem
pridobi različne kompetence in izkušnje za prihodnje delo. Po 6. členu ZZZPB lahko študentsko
delo opravljajo zgolj in samo mladi, ki so vključeni v proces izobraževanja in imajo status
študenta ali dijaka ter si želijo vključitve na trg dela. Študentsko delo se predstavlja kot
prilagodljiva oblika dela, saj se študentje ali dijaki dogovorijo s svojim delodajalcem o
opravljanjem dela in si svoje delovne obveznosti lahko prilagodijo s študijem. Občasno ali
začasno študentsko delo lahko poistovetimo kot pripravo na redno zaposlitev. Kot pravijo
Dekleva idr. (2014, str. 14), lahko mladi delo opravljajo tudi v panogah, za katere se ne
izobražujejo, taka dela pa jim nudijo izkušnje, ki so v nadaljnji karieri izredno pomembne, niso
pa formalno priznane.
Da pa dijak ali študent lahko začne opravljati delo oziroma se vključi v delovni proces in tako v
razmerje med delavcem (študent) in delodajalcem, agencija študentom in dijakom posreduje
delo na podlagi napotnice, pri čemer se za realizirano posredovanje štejeta opravljeno delo,
ki ga na napotnici potrdi delodajalec, in izvršeno plačilo dijaku in študentu (peti odstavek 6.
člena ZZZPB). Agencija pa lahko posreduje delo za dijake in študente le za osebe, ki imajo status
dijaka v Republiki Sloveniji in so že dopolnili 15 let, za osebe s statusom študenta v Republiki
Sloveniji ter za osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in
se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega
strokovnega izobraževanja (drugi odstavek člena 6b ZZZPB).
Pred študentskim delom študent obišče agencijo, ki posreduje dela, za izdajo napotnice.
Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje v 19. členu določa
obvezne podatke na izdani napotnici, kot so osebni podatki študenta (ime, priimek, rojstni
datum, številka osebnega dokumenta, davčna številka), podatki organizacije za opravljanje
dela (naziv, sedež, davčna številka), vrsta dela, časovna veljavnost napotnice ter rok plačila in
nakazila.
Med študentskim delom in zaposlenimi pa so tudi razlike, saj lahko s študentskim delom lažje
prenehamo opravljati delo kot v primeru zaposlitve, saj je odpoved pogodbe o zaposlitvi bolj
kompleksna. Pri študentu velja, da ko se odloči o prekinitvi dela, delo lahko preneha opravljati
takoj. Medtem ko pri zaposlenih v primeru redne odpovedi velja odpovedni rok od 15 do 30
dni (94. člen ZDR-1). Študente plačujejo po opravljeni uri. Ti nimajo plačane bolniške
odsotnosti, dopustov in praznikov, kot jih imajo zaposleni. Nadalje je razlika, da študentsko
delo ne pozna konkurenčne klavzule ali konkurenčne prepovedi, kot jo poznajo zaposleni
(Šket, 2014).
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Pri opravljanju študentskega dela je dobra stran ta, da je delo občasno in začasno ter da se
študent sam dogovori z delodajalcem, koliko ur na teden bo opravil in o celotnem opravljanju
dela. Skozi celoten potek dela si študent pridobiva delovne izkušnje ter delovne navade. Če
mu delo ne ustreza, poišče drugo. Tako raziskuje samega sebe in se zaposli, kjer mu ustreza.
Naj omenimo tudi prevoz na delovno mesto in plačilo prehrane. V ZDR-1 nam 130. člen določa,
da mora delodajalec delavcu mesečno zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom,
za prevoz na delo ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na
službenem potovanju. Delodajalec je dolžan tudi delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta,
izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače (131. člen, ZDR-1). Čeprav je
študentsko delo v praksi zelo podobno delu, ki ga opravlja delavec v delovnem razmerju, so
vidna odstopanja oziroma slabosti. Študentje pri svojem delu ne prejemajo povračila stroškov
za prehrano med delom in prevoz ter tako tudi njihov dopust ni plačan. Torej je bistvena razlika
iz delovnega pravnega vidika začasnost in občasnost študentskega dela. V drugih elementih
pa je praktično enako kot delno razmerje, le da študentje nimajo vseh pravic kot zaposleni
(Franca, 2019).
Pri delovnem razmerju veljajo elementi delovnega razmerja, ki so že predstavljeni v opredelitvi
delovnega razmerja v prvem odstavku četrtega člena po ZDR-1. To so:
-

prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca, kjer se
delavec sam odloči za delodajalca,
zagotovitev plačila je seveda glavna obveznost delodajalca,
osebno delo, kjer delavec opravlja delo samostojno,
nepretrgano opravljanje dela se nanaša na stalno in neprekinjeno opravljanje dela,
delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Pri elementih delovnega razmerja že pri prvi točki vidimo besedi delavec in delodajalec. ZDR1 v 5. členu določa, da je delavec fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene
pogodbe o zaposlitvi, ter da je delodajalec pravna in fizična oseba ter drug subjekt, ki zaposluje
delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
Ker pa se študentsko delo opravlja na osnovi študentskih napotnic oziroma pogodb civilnega
prava in ne na podlagi pogodbe o zaposlitvi, med študentom in delodajalcem ne smejo
obstajati elementi delovnega razmerja. Tičar (2014, str. 155) trdi, da je v praksi študentsko
delo pogosto nadomeščalo delovno razmerje in da je prikrivanje delovnega razmerja s
študentskim delom znan koncept, vendar nezakonit, in kot tak obsojen tudi v sodni praksi. Če
so podani vsi elementi delovnega razmerja pri opravljanju študentskega dela, lahko študent
na podlagi 200. člena po ZDR-1 zahteva od delodajalca ugotovitev delovnega razmerja in
izročitev pisne pogodbe o zaposlitvi. Če razmerje, ko študent navaja, da ima elemente
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delovnega razmerja, že preneha, mora študent uveljaviti neposredno sodno varstvo pred
sodiščem v roku 30 dni od dneva, ko je takšno razmerje prenehalo.
Pri vsem tem pa moramo upoštevati tudi to, da redni študentje, ki obiskujejo izobraževanje,
ne morejo delati 30 ur na teden. Znati morajo uravnotežiti svoje službeno, domače, družbeno,
in kar je najpomembnejše, študentsko življenje. V vsem tem ne smemo pozabiti, da je za
študente prednostna naloga študij (Kristian, 2020). Sicer to teoretično drži, vendar praksa
govori nasprotno.
Že po raziskavi Franca (2020) navaja, da gre čas, ki ga študentje namenijo delu, večinoma na
račun časa, ki bi moral biti namenjen študiju, zato ima to posledice na študijskem področju,
kar se kaže v slabših ocenah, počasnejšem napredovanju v višji letnik, večjem osipu ipd.
Nekatere univerze po svetu celo odsvetujejo delo preko študentskega servisa, oziroma če je
le možno, naj delo traja 10–15 ur tedensko, med konci tedna. S tem se študentje posvetijo
študiju in tako ne pridobijo delovnih izkušenj ali delovnih navad (Imperial College, 2011).

2.1 POLOŽAJ ŠTUDENTOV NA TRGU DELA
Ko študentje začnejo postopati po trgu dela, se seznanijo z resničnostjo vsakdanjega
službenega dela in lahko tudi ugotovijo, ali je sektor, v katerem delajo, dejansko pravi zanje. Z
delom ugotovijo, katero delo jim ustreza in obratno ter ali bi raje delali v majhni oziroma večji
organizaciji. Pri vsem tem pa študent spoznava še samega sebe in njegove prednosti ter
slabosti (Rihtarič, 2016).
ZUTD v 13. točki 5. člena določa, da je trg dela prostor, na katerem se srečujejo iskalci
zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za
prosta delovna mesta oziroma vrste dela. Tako kot si iskalci zaposlitve poiščejo ustrezno delo
na trgu dela, si tudi študentje poiščejo delo preko agencij za posredovanje dela v določeni
organizaciji in nato opravljajo študentsko delo.
Vsak študent ima svoje razloge za opravljanje študentskega dela. Na podlagi raziskave
Evroštudent, ki je bila izvedena leta 2016 in je v njej sodelovalo 4698 višješolskih in
visokošolskih študentov, je bila izvedena anketa o razlogih za opravljanje študentskega dela.
Kot je prikazano na sliki 1, je 52,96 % študentov podalo glavni razlog, da si poleg kritja
življenjskih stroškov privoščijo tudi kaj drugega, kot so razna potovanja in druge materialne
dobrine. Pri trditvi, da študentje opravljajo študentsko delo iz razloga, da morajo finančno
vzdrževati družino, pa je 68,06 % študentov glasovalo, da ta trditev sploh ne drži.
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Slika 1: Razlogi za opravljanje študentskega dela

Vir: Evroštudent VI (2018, str. 53)

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je v Sloveniji prisotno že dalj časa. Iz
primerjalnega vidika ostaja njegova ureditev ena glavnih posebnosti slovenskega trga dela
(Franca, 2019). Študentsko delo omogoča prvi stik dijaka in študenta z delodajalci in tako
sodelovanje v delovnem procesu pozitivno vpliva na delovne navade dijakov in študentov ter
krepi njihove izkušnje in jih že v času izobraževanja motivira k doseganju določenih
zaposlitvenih ciljev. Študentsko delo je pozitivno tako za študente kot za delodajalce, saj je
pomemben dejavnik pri izbiri kandidatov za delo. Prav tako je pozitivno zaradi učinkovite
stroškovne učinkovitosti oziroma nizkih fiskalnih obremenitev te vrste dela ter zaradi njegove
prilagodljivosti (Knez, 2014).
Predvsem zaradi manjših stroškov dela preko študentskega servisa delodajalci z veseljem v
svojo organizacijo sprejmejo študente (E-študentski servis, 2020c). Študentje pa se tudi
zavedajo, da vse več delodajalcev pri novi zaposlitvi redko sprejmejo ravnokar diplomiranega
diplomanta brez delovnih izkušenj na trgu dela in je tako najboljša odločitev za pridobitev le
teh dostop dela preko študentkih servisov (Gati & Robert, 2013, str. 93).
Da pa se mladi odločijo za vstop na trg dela preko študentske napotnice v času izobraževanja,
obstaja več razlogov. Nekateri od njih so zagotovo seznanjanje mladih s trgom dela, možnost
dodatnega zaslužka, postopna ekonomska in socialna osamosvojitev, pridobivanje delovnih
izkušenj ter pridobivanje kompetenc (Miloševič Zupančič & Franca, 2018).
Ravno zaradi prilagodljivosti študentskega dela ustreza delodajalcem, saj jim omogoča hipno
prilagajanje v skladu z lastnimi potrebami ali dogajanjem na trgu. Sistem posrednikov
študentom in tudi delodajalcem zagotavlja hitro, preprosto in prilagodljivo storitev tako z
vidika podpore celotni dejavnosti kot podpore posameznemu poslovnemu procesu pri
delodajalcu ter zagotavlja podpore iskalcem dela, študentom in dijakom. Začasno in občasno
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delo študentov in dijakov predstavlja poseben del trga dela, kjer lahko delodajalci preizkusijo
potencialne prihodnje kadre v resničnih okoliščinah in s tem zadostijo potrebo po ustrezni
prilagodljivi delovni sili (Bobovnik, 2015).
Ko študentje pridobijo določeno dokumentacijo, tj. napotnico, lahko v določeni organizaciji
začnejo opravljati delo. Njihovo delo pa poteka zelo prilagodljivo, saj usklajujejo študijske
obveznosti. Tako se z delodajalci dogovorijo, kolikokrat bodo delali in po koliko ur na teden
ter kdaj začnejo opravljati delo. Dekleva idr. (2014, str. 16) govorijo, da je v Sloveniji težava
relativno neprilagodljivega trga dela, a se moramo zavedati, da tudi trg potrebuje prilagodljive
storitve, kot so sezonske dejavnosti, izjemni dogodki, promocije, anketiranje, kratkotrajna
fizična dela itd., saj se s tem izpolnjujejo različne potrebe delodajalcev na trgu dela.
Bobovnik (2015) meni, da ima študentsko delo veliko pozitivnih učinkov in tudi veliko
negativnih, kjer je eden od teh ta, da namesto procesa, v katerem bi začasno in občasno delo
dijakov in študentov vodilo do rednih zaposlitev, so se dandanes redne zaposlitve začele
nadomeščati z začasnim in občasnim delom dijakov in študentov. Predvsem pa je študentsko
delo danes preraslo svoj namen ter pozitivni vidik, saj obstaja oblika izkoriščanja oseb brez
izbire.
Poleg študentskega dela je prisotnih tudi več dobrobiti, kot so subvencionirano bivanje,
prehrana, prevoz in druge prednosti. Ker je za pridobitev teh prednosti potreben le vpis, so se
številni študenti v preteklih letih vpisovali na študij izključno zaradi koristi in ne zaradi
izobraževanja, napotnice pa so se izkoriščale tudi za delo tretjih oseb, zaradi česar se je ustvaril
sivi trg (Knez, 2014).
Franca in Miloševič Zupančič (2018) menita, da spremljanje in ocenjevanje študentskega dela
zgolj na podlagi števila oglasov vsebuje kar nekaj pomanjkljivosti, saj so ti oglasi razpršeni na
različnih študentskih servisih, nekateri so objavljeni elektronsko na drugih spletnih straneh,
majhen segment pa še fizično pri delodajalcu, za nekatera prosta dela pa ni oglasov. Taka dela
se namreč zapolnijo s kandidati, ki jih dobijo z zvezami in poznanstvom, s kandidati, ki so že
pretekla leta opravljali študentsko delo, ter s kandidati, ki sami pridejo do njih. Število oglasov
za študentsko delo se dnevno zelo spreminja, tudi med sezonami. Po njunih ugotovitvah so v
praksi najdlje oglašeni tisti oglasi, ki oglašujejo deficitarna dela in dela, ki ponujajo nizko urno
postavko ter neprivlačne delovne pogoje in s tem ne pridobijo kandidatov. S proučevanjem
sta tudi preučili, da je največ ponudb za dela v gostinstvu in turizmu. V vrhuncih sezone je
študentsko delo koristno predvsem v gostinstvu, kjer je Primorska regija ena od primerov, kjer
v poletnem času študentsko delo precej poraste (Jenič idr., 2018).
Na študentsko delo in njegov obseg je imela oziroma ima v letu 2020 močan vpliv epidemija
COVID-19, saj je prinesla veliko posledic in sprememb tako za druge prebivalce kot za
študente. Študentska organizacija Slovenije (2020c) navaja, da je obseg študentskega dela v
10

drugi polovici marca in aprila 2020 (to je v času epidemije) upadel za 50 %, v mesecu maju je
bil obseg dela za 40 % nižji od 2019, v mesecu juniju pa je bil nižji za 30 %, torej je obseg
študentskega dela začel počasi rasti. Posledično je tudi ponudba študentskega dela v drugi
polovici marca in aprila 2020 padla za 90 %. Študentje so bili sicer upravičeni do dodatka, kar
pa najverjetneje ni nadomestilo tega izpada.
Urne postavke so od dela do dela drugačne in so odvisne od težavnosti. V tabeli 1 so razvidne
urne postavke, kako so se te iz leta v leto višale. V letu 2015 pa do 1. 9. 2016 je bila minimalna
urna postavka 4,50 € bruto (neto 3,80 €), do 1. 6. 2017 je znašala 4,53 € bruto (neto 3,83 €).
Po petih letih oziroma do leta 2020 urna postavka znaša 5,40 € bruto, neto pa 4,56 € (Eštudentski servis, 2020a).
Tabela 1: Urne postavke
Leto

Urna postavka – NETO

Urna postavka – BRUTO

Urna postavka od 1. 2. 2015

3,80 €

4,50 €

Urna postavka od 1. 9. 2016

3,83 €

4,53 €

Urna postavka od 1. 6. 2017

3,90 €

4,61 €

Urna postavka od 1. 4. 2018

4,00 €

4,73 €

Urna postavka od 1. 4. 2019

4,13 €

4,89 €

Urna postavka od 1. 1. 2020

4,56 €

5,40 €

Vir: E-študentski servis (2020a)
Moramo pa biti pozorni tudi na to, da delodajalci prilagodljivost študentskega dela ne
izkoriščajo in da delajo le tisto delo, ki jim je podano na začetku dela v organizaciji, ter da so
za to plačani v določenem roku, saj so najpogostejše kršitve povezane s plačevanjem
opravljenega dela (Šuligoj, 2020).
V državah članicah EU lahko posameznik pri 15 letih (z izjemo Italije pri 16 letih) vstopi na trg
dela. Obvezno šolanje se v vseh državah EU zaključi najkasneje z 18. letom starosti, številni
mladi pa že med izobraževanjem uporabljajo različne oblike študentskega ali poletnega dela
(Žorž & Hadalin, 2018). Dekleva idr. (2014) govorijo, da Slovenijo lahko primerjamo z drugimi
državami Evropske unije, še bolj pa s sosednjimi državami glede vstopa mladih na trg delovne
sile med izobraževanjem. Slovenska mladina je v primerjavi z evropsko v relativno dobrem
ekonomskem položaju.
Študentje lahko študirajo tudi drugje po svetu. Ob študiju želijo opravljati študentsko delo in s
tem pridobiti nekaj dohodkov za bivanje v drugi državi. Pred tem pa morajo spoznati tudi
določena pravila delovanja ob vstopu na trg dela.
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Grafikon 1: Delež dijakov in študentov

Vir: Študentska organizacija Slovenije (2018)

Študentska organizacija Slovenije je leta 2018 po zadnjih podatkih Zavoda za zaposlovanje, ki
vodi registrske podatke o vplačilih v pokojninsko blagajno z naslova študentskega dela, izdelala
tabelo deleža dijakov in študentov glede na število pridobljenih mesecev pokojninske dobe
preko študentskega dela. Iz grafikona lahko opazimo, da je vključenost dijakov in študentov v
študentsko delo vsako leto večji oziroma se v primerjavi z letom 2016 položaj študentov in
dijakov na trgu študentskega dela krepi. Opazimo povečanje deleža dijakov in študentov, ki v
pokojninsko zavarovanje vplačajo do 7 mesecev v študijskem oz. šolskem letu, ter zmanjšanje
tega deleža pri tistih, ki vplačajo za več kot 7 mesecev pokojninske dobe. Glede na rezultate
se povečuje delež dijakov in študentov, ki opravljajo študentsko delo v obsegu do največ
polovičnega delovnega časa, medtem ko se zmanjšujeta delež in število tistih, ki s študentskim
delom nadomeščajo zaposlitve za polni delovni čas (Študentska organizacija Slovenije, 2018).
Čeprav v pravni ureditvi ni nikakršnih določil, je v praksi pogost primer, da se študentje
zaposlijo pri delodajalcu, pri katerem so opravljali študentsko delo. Iz tega lahko sklepamo, da
se to zgodi v primerih, ko študentje opravljajo dela, ki so povezana bodisi s področjem študija
bodisi so na podobni zahtevnostni ravni. Ker študentsko delo omogoča pridobivanje znanj in
kompetenc, ki jih bo študent potreboval pri kasnejši zaposlitvi, se s tem delodajalcu skrajša
čas uvajanja v delo (Franca, 2019, str. 299).
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PRAVNA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA
Za študente, ki opravljajo občasno ali začasno delo, ni enotnega zakona. Pravna ureditev
študentskega dela je razpršena v več zakonih, in sicer v ZDR-1, ZZZPB, ZPIZ-2, ZVZD-1, ZDoh-2,
ZZVZZ, ZUTD, ZUJF in v ZDKDPŠ.
ZDR-1 v 211. členu določa delo otrok, mlajših od 15 let, in študentov. Delodajalci morajo tako
v primerih občasnega ali začasnega opravljanja dela dijakov in študentov ter volonterskega
opravljanja pripravništva uporabljati določbe ZDR-1 o prepovedi diskriminacije, enaki
obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev,
ki še niso dopolnili 18 let starosti, ter o odškodninski odgovornosti.
V 6. členu ZZZPB določa, da Ministrstvo, pristojno za delo, pooblasti organizacijo oziroma
delodajalca, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnih nalog posredovanja dela, ki
vključuje tudi posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom. Te organizacije pa
morajo v javni sklad nameniti 25 % fakturiranih sredstev iz koncesijske dajatve. 6. b člen
določa, da začasna in občasna dela lahko opravljajo dijaki, ki so že dopolnili 15 let, študenti in
udeleženci izobraževanj odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih
programih osnovnega, poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja.
Ker študentje opravljajo začasna in občasna dela samo na podlagi napotnice, ki jo izda
posrednik s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja študentskega dela, se prav tako
plačujeta tudi koncesijska in dodatna koncesijska dajatev. Višina koncesijske dajatve od
prejemkov, ki so izplačani za študentsko delo, je določena v Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C, Uradni list RS, št. 95/149).
Študentski servisi morajo od leta 2015 plačevati koncesijsko dajatev v višini 16 % (130. člen
ZUJF-C).
Organizacije za posredovanje začasnih in občasnih del študentov zaračunavajo dodatno
koncesijsko dajatev v višini 2 % od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov
(2. člen ZDKDPŠ). Vsa zbrana sredstva se nakazujejo v proračunski sklad v pristojnosti
ministrstva, pristojnega za izobraževanje, za odplačilo posojil, najetih za sofinanciranje ali
financiranje gradnje, nakupa, razširitve, prenove, vzdrževanja in posodobitve prostorskih
pogojev in opremljenosti javnih visokošolskih zavodov in za odplačilo posojil, najetih za
sofinanciranje ali financiranje gradnje, nakupa, razširitve, rekonstrukcije, prenove,
vzdrževanja in opremljanja študentskih in dijaških bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji, v
javnih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ali javni visokošolski zavod (3. člen
ZDKDPŠ).
Študentsko delo je vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanju in zdravstveno
zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. ZPIZ-2 v 20. členu določa,
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da so obvezno zavarovani tudi študentje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni. Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so zavarovani tudi dijaki in
študentje, ki opravljajo delo preko pooblaščenih organizacij (17. člen ZZVZZ). Prav tako so
študentje in dijaki priskrbljeni z obveznim zavarovanjem in imajo zagotovljeno plačilo
zdravstvenih storitev (23. člen ZZVZZ).
V Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11), v 1. členu, določajo
pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepom za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. S pojmom delavec ZVZD zajema tudi dijake in
študente.
Vsi dohodki, tudi dohodki, pridobljeni s študentskim delom, prejeti iz delovnega razmerja v
določeni organizaciji, so obdavčeni z dohodnino. Zavezanec za plačilo dohodnine od vseh
dohodkov je rezident in rezidentka, ki imata vir dohodnine v Republiki Sloveniji (5. člen ZDoh2). Pri tem pa moramo poudariti, da so študentje pri opravljanju študentskega dela oproščeni
plačevanja dohodnine, razen če presežejo določen znesek posebne olajšave, ki ga določi vlada
(44. člen ZDoh-2).
Vsakemu rezidentu se prizna tudi zmanjšanje letne davčne osnove v višini 3500 € letno, če
drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana (111. člen
Zdoh-2).
V tabeli 2 je prikazana dohodninska lestvica za leto 2020, kjer prikazuje, da če je dohodek nižji
od višine olajšav, se dohodnina ne plača. Če je osnova nižja od določenega zneska (v letu 2020
8500 €), se dohodek obdavči po 16-% dohodninski lestvici, sicer pa po spodaj prikazani tabeli.
Tabela 2: Dohodninska lestvica 2020

Vir: FURS (2020)
Rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, se do dopolnjenega 26. leta
starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo
na podlagi napotnice pooblaščene organizacije (tretji odstavek 113. člena ZDoh-2). Vsakemu
študentu se prizna splošna olajšava, pod pogojem, da ga eden od staršev ne uveljavlja kot
vzdrževanega družinskega člana (111. člen ZDoh-2), ter posebna osebna olajšava, ki je
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namenjena izrecno študentom in dijakom do dopolnjenega 26. leta starosti (113. člen ZDoh2).
ZUTD v 122. členu določa, da vodi evidenco dijakov in študentov, ki opravljajo občasno in
začasno delo študentov in dijakov. To evidenco pa vodi Študentska organizacija Slovenije (v
nadaljevanju ŠOS) kot javno pooblastilo, kjer na podlagi iz teh evidenc ŠOS vzdržuje
informacijski sistem osebnih elektronskih portfoliov znanj, izkušenj in kompetenc, ki se
pridobijo z opravljanjem občasnega in začasnega dela študentov in dijakov, zaradi izvajanja
nadzora, spremljanja, načrtovanja in vodenja politike (123. a člen ZUTD).

2.2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI PRI OPRAVLJANJU ŠTUDENTSKEGA DELA
Kot vsi zaposleni, ki začnejo opravljati delo v določeni organizaciji, ima tudi študentsko delo
svoje pravice in obveznosti, ki jih je treba spoštovati in upoštevati. Pri opravljanju dela v
delovnem razmerju se uporablja ZDR-1 in nekatere določbe tega zakona veljajo tudi za
študentsko delo.
Tako kot za delavce tudi za študente, ki opravljajo študentsko delo v organizaciji, velja, da mora
delodajalec zagotavljati enako obravnavo, ne glede na narodnost, raso ali etično poreklo,
nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali
prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko
stanje ali drugo osebno okoliščino (6. člen ZDR-1).
Pri objavi prostega delovnega mesta za delavce in za študente mora delodajalec upoštevati
enako obravnavo glede na spol in tako ne sme objaviti dela samo za moške ali samo za ženske,
razen če določen spol predstavlja bistven in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva
sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem (27. člen ZDR-1).
Za študente velja tudi delovni čas, ki pa je učinkoviti delovni čas in čas odmora (142. člen ZDR1). Za delavce, ki so sklenili delovno razmerje z delodajalcem, velja polni delovni čas, ki ne sme
biti daljši od 40 ur na teden in ne krajši od 36 ur na teden (143. člen). Za študente ta člen ne
velja, saj nimajo sklenjene pogodbe, ampak delajo preko študentske napotnice in svoje delo
opravljajo občasno in začasno.
Pri študentskem delu, kakor tudi pri zaposlitvi, delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega
delovnega časa delavcu, ki še ni dopolnil 18 let (146. člen ZDR-1).
Med opravljanjem dela ima delavec kot tudi študent pravico do odmora, ki traja 30 minut. V
primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa, torej če
študent dela krajši delovni čas oziroma najmanj 4 ure dnevno, se dolžina odmora določi
sorazmerno dolžini dnevnega delovnega časa. Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in
najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa (154. člen ZDR-1).
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ZDR-1 v 155. členu določa, da ima delavec in s tem tudi študent v obdobju pravico do počitka,
ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur. Poleg dnevnega počitka pa ZDR-1 v 156. členu določa tudi
pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur.
Če pride do hude malomarnosti pri študentskem delu in se s tem povzroči škoda delodajalcu,
jo je študent dolžan povrniti (177. člen ZDR-1). V obratni situaciji, torej, da delodajalec povzroči
škodo študentu, je delodajalec odškodninsko odgovoren (179. člen ZDR-1).
Vsak delodajalec mora svojim zaposlenim zagotoviti varne pogoje dela, varno delovno okolje
in skrbeti za varnost in zdravje zaposlenih. Pri tem pa niso izvzeti niti študentje pri opravljanju
svojega dela. Če posamezno delovno mesto zahteva določeno varnostno opremo, mora
delodajalec tako zaposlenim kot študentom zagotoviti varnost in jim priskrbeti delovno
obleko, očala, rokavice ipd.
ZVZD-1 v 38. členu določa, da mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela
ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove
tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči
spremembo varnosti pri delu.
Že ZDR-1 v 4. členu določa, da mora biti delavec, ki je prostovoljno vključen v organiziran
delovni proces delodajalca, za to delo tudi plačan. Pri zaposlenih je razlika le ta, da je njihova
plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov, po dogovoru
z delodajalcem pa je sestavni del plače lahko tudi poslovna uspešnost. Plačilo pa mora biti
vedno v denarni obliki (126. člen ZDR-1). Pri študentskem delu pa je določeno minimalno
plačilo za uro opravljenega dela oz. t. i. minimalna urna postavka, ki od 1. januarja 2020 znaša
5,40 € bruto oziroma 4,56 € neto (1. člen Odredbe o višini urne postavke in višini dohodka za
opravljeno začasno ali občasno delo). Bruto urna postavka ne sme biti nižja od zneska
minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni
delovni čas, tako da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni
čas znaša 174 ur (130. c člen ZUJF).
V tabeli 3 je prikazan primer bruto zneska na napotnici, ki je v našem primeru 100 €. Od tega
zneska delodajalec za študenta ali dijaka plačuje pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini
8,85 %, zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 %, zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni v višini 0,53 % ter koncesijsko dajatev, ki je 16-%, in dodatno koncesijsko dajatev v
višini 2 %. Torej celoten strošek za delodajalca je v višini 33,74 %. Študentje pa plačujejo
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,50 %. Višina tega zavarovanja je
že odšteta, ko študent prejme mesečni zaslužek. V spodnjem primeru od teh 100 € prejme
študent nakazilo v vrednosti 84,50 €.
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Tabela 3: Izplačilo študentskega dela

Vir: Šuligoj (2019)

Franca (2019) navaja, da je leta 2018 v eni največjih študentskih servisov delo opravljalo
66.000 študentov, od tega jih je 0,02 % letno doseglo znesek povprečne slovenske plače, 2 %
pa znesek minimalne slovenske plače. Po podatkih SURS (2020) je bila leta 2018 povprečna
mesečna bruto plača 1650,84 €.
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3 ZAPOSLOVANJE PRVIH ISKALCEV ZAPOSLITVE V JAVNEM
SEKTORJU
Za mlade je prehod iz izobraževanja na trg dela prelomnica v življenju posameznika. Nekateri
se zaposlijo v organizaciji, kjer so že opravljali študentsko delo v času študija, drugi pa si po
študiju na trgu dela poiščejo ustrezno delo zase. Eržen idr. (2005) menijo, da si morajo
posamezniki pri iskanju prve zaposlitve zastaviti poklicne cilje, ki so odraz njihovega interesa,
ter da so hkrati resnični, dosegljivi in časovno opredeljeni. Predvsem je to pomembno pri
iskanju zaposlitve v dejavnostih, kjer so zaposlitvene možnosti majhne in kjer vlada na trgu
delovne sile zelo veliko konkurenca.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2019) po zadnjih objavljenih podatkih navaja, da
je bilo vseh mladih prebivalcev na določeni dan 310.038. Od tega je bilo delovno aktivnih
130.032, brezposelnih pa 15.169, kjer jih 14,0 % spada v starostno obdobje od 15 do 24 let,
8,5 % pa v obdobje od 25 do 29 let.
Grafikon 2 prikazuje, da delovno aktivno prebivalstvo od leta 2015 do 2019 narašča. V
starostni skupini od 15 do 24 let opazimo, da je leta 2015 bilo 27.554 delovno aktivnih, v letu
2019 pa kar 43.976, kjer se je povečalo za 16.422 delovno aktivnih ljudi. V starostnem obdobju
od 25 do 29 let pa se je krivulja od leta 2015, kjer je bilo delovno aktivnih 79.448, do leta 2019
povečala za 6608 delovno aktivnih. Če seštejemo obe starostni skupini, se je od leta 2015
delovno aktivnih mladih iz 107.002 v letu 2019 povečalo za 23.030, torej na 130.032 (Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, 2019).
Grafikon 2: Delovno aktivno prebivalstvo, 2019

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2019)

Nekateri študenti se za svojo prvo zaposlitev odločijo oz. jim bolj ustreza delo v zasebnem
sektorju in si tudi tam poiščejo delo. Drugim pa bolj ustreza delo v javnem sektorju, saj menijo,
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da je služba v javnem sektorju varnejša in si s tem zagotovijo neko varnost. Pridobitev službe
v javnem sektorju je bolj kompleksno, saj je postopek zaposlitve daljši, strožji, zaprt ter
težavnejši kot pa v zasebnem sektorju, kjer so službe veliko bolj prilagodljive in je postopek
zaposlitve hitrejši (Cankar, 2012).
Kordež (2018) je pripravil analizo gibanja števila zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju od
leta 2005 do leta 2017.
Iz grafikona 3 je razvidno gibanje števila zaposlenih od leta 2005. Opazimo, da so od takrat
vidne spremembe. V času gospodarske krize, od leta 2008 do 2014, je v zasebnem sektorju, v
industriji in gradbeništvu, zaradi zmanjševanja povpraševanja zaposljivost padla, nato pa se je
do leta 2017 znova dvignila. V preostalih dejavnostih v zasebnem sektorju pa se je zaposljivost
do leta 2008 dvignila, do leta 2013 pa se je zaposljivost zmanjšala, vendar ne tako nizko kot v
gradbeništvu in v industriji. V storitvenem sektorju se je število zaposlenih tako v zasebnem
kot v javnem sektorju povečalo. V grafikonu 3 lahko opazimo, da ni opaznega zmanjšanja
zaposljivosti v javnem sektorju, saj bi tukaj lahko razpravljali o učinkovitosti posameznikov in
pogojih dela, ki pa so v javnem sektorju bistveno ugodnejši predvsem zaradi varnosti
zaposlitve (Kordež, 2018).

Grafikon 3: Gibanje števila zaposlenih

Vir: Kordež (2018)

V situaciji epidemije COVID-19 jeseni 2020 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2020)
navaja, da je prišlo do krize na trgu dela, in sicer se je močno povečalo prijavljanje brezposelnih
oseb, zmanjšalo povpraševanje po delavcih ter zaposlovanje brezposelnih oseb. Naj omenimo,
da se je epidemija začela nekje na polovici marca 2020, v aprilu istega leta pa so že zabeležili,
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da je bilo v evidenco brezposelnih prijavljeno 14.419 oseb, v mesecu maju pa 7089. Glede na
podatke marec–april 2019 se je prijavljenih brezposelnih v letu 2020 povečalo za 123,0 %.
Največji upad beležijo v zasebnem sektorju, kot so gostinstvo, turizem in trgovina. Zabeležili
so tudi podatke brezposelnih mladih, in sicer se je od lanskega aprila brezposelnost povečala
za dve odstotni točki. Podatki za trg dela v času epidemije v javnem sektorju niso beležili
sprememb, kar lahko sklepamo, da ni bilo drastičnih sprememb oziroma upada zaposlitev.
Tako bi lahko rekli, da je zaposlitev v javnem sektorju 'varna'.
Ko se bodoči delavci podajo na pot aktivnega iskanja zaposlitve, je pomembno, da vzdržujejo
visoko stopnjo motivacije, da si poišče zaposlitev, v kateri se vidi kot delavec ter v kateri lahko
raste tako osebnostno kot na višja delovna mesta ter nazive. S tem lahko omenimo, da svoj
čas lahko porabijo zelo konstruktivno ter se udeležujejo raznih izobraževanj, delavnic,
usposabljanj, tečajev in svetovanj. Po nekaterih univerzah v Sloveniji so organizirani programi
za pridobitev dodatnih kompetenc. Kot primer bi lahko navedli, da Filozofska fakulteta,
Univerza v Ljubljani, organizira razne programe za izpopolnjevanje študentovih znanj in
kompetenc po njihovem izobraževanju. Za prvo zaposlitev, predvsem pa za javni sektor, je
pomembno, da ima bodoči delavec čim več dodatnih usposabljanj, dodatnih kompetenc ter
znanj. Tako ima dodatno možnost zaposlitve kot pa delavec samo z verodostojno listino o
dokazilu pridobljene izobrazbe (Ramšak, 2019).
Ko se nekateri odločijo za delo v javnem sektorju, to pomeni, da bodo delali v državnih organih,
upravah samoupravne lokalne skupnosti, v javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih in
javnih gospodarskih zavodih ter drugih oseb pravnega prava (drugi odstavek 1. člena ZJU). V
Uredbi o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) 2. člen določa, da se izbira kandidata izvede le,
če je delovno mesto prosto in če tako zahtevajo okoliščine. To pomeni, da se trajno ali začasno
poveča obseg dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječimi javnimi uslužbenci, ter da je
zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom organa in da ima organ dovolj finančnih sredstev za
zaposlitev.
Pri sklenitvi novega delovnega razmerja oziroma pri sami odločitvi za novo zaposlitev je v
zasebnem sektorju postopek zaposlovanja bolj prožen kot v javnem sektorju. Za novo
zaposlitev v javnem sektorju mora najprej to omogočati akt o sistematizaciji delovnih mest,
ker le ta določa o številu in strukturi delovnih mest (55. člen ZJU). 25. člen po ZDR-1 določa, da
mora delodajalec, ki zaposluje nove delavce, v primeru sprostitve delovnega mesta prosto
delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti, ta pa mora vsebovati pogoje za opravljanje
dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Na vseh razpisih za prosto
delovno mesto v javnem sektorju je zapisana vrsta delovnega mesta, datum objave, rok za
prijavo, tip zaposlitve (polni delovni čas, krajši delovni čas), na kateri instituciji poteka delo,
način zaposlitve (določen čas, nedoločen čas), tip objave, pogoji za zaposlitev ter okvirna
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vsebina dela. Pri nekaterih razpisih pa so še kot priponke pripeti obrazci za prijavo za
zaposlitev. Če prvemu iskalcu zaposlitve ustreza razpisano prosto delovno mesto, izpolni
obrazec oz. napiše prošnjo za prosto delovno mesto z vsemi ustreznimi podatki ter jo pošlje
na sedež organizacije. Po poteku objave razpisa na spletni strani poteka izbirni postopek
kandidata, kjer se ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za razpisano delovno mesto, ter se
opravi preizkus znanja oziroma sposobnost kandidatov. Po izbiri ustreznega kandidata se
sklene pogodba o zaposlitvi, po 30. členu ZDR-1 pa se pošlje pisno obvestilo neizbranim
kandidatom v osmih dneh po zaključenem postopku.
Težava prvih iskalcev zaposlitve je, da nimajo formalno priznanih delovnih izkušenj in tako s
težavo poiščejo službo, ki ne zahteva le teh.
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3.1 ŠTUDENTSKO DELO V JAVNEM SEKTORJU
Študentje si v času izobraževanja lahko izberejo, kje in kaj bi opravljali kot študentsko delo.
Vsa prosta študentska delovna mesta so razpisana na spletnih straneh študentskih servisov,
pri tem pa si sami izberejo, ali bi delali v javnem ali v zasebnem sektorju.
Slika 2: Javni sektor
JAVNA UPRAVA
DRŽAVNA UPRAVA
Ministrstva z organi v
sestavi in izpostavami

Politični sistem
Lokalna
samouprava

Šolstvo

Vladne služne
Javne službe

Zdravstvo in
socialna varnost

Upravne enote
Raziskovalna sfera

Vir: Kovač & Ferfila (2000, str. 152)

Slika 2 prikazuje razmejitev med javnim sektorjem, javno upravo in državno upravo. Študentje,
ki želijo opravljati študentsko delo v javnem sektorju, opravljajo delo v zgoraj navedenih
organizacijah. Druge organizacije, ki niso prikazane na sliki, pa se štejejo kot zasebni sektor.
V času opravljanja študentskega dela je prisotnih tudi veliko kršitev. Ena od njih je delo na
črno, ki pa se žal med študenti dogaja tudi v Sloveniji. Redko se kršitev dogaja v javnem
sektorju. Po podatkih DATA, d. o. o. (2020), je FURS v letu 2019 izrekel za 5,8 milijona EUR
glob.
Ker je delo na črno kaznivo dejanje, o tem natančno opredeljuje Zakon o preprečevanju dela
in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1, Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19). ZPDZC v
5. členu določa, da je delo na črno, če delodajalec omogoči delo posamezniku, s katerim ni
sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ter omogoči delo
dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in
študentov. Zakonodaja izrecno ne predpisuje, da bi študent moral imeti napotnico med
opravljanjem dela ves čas pri sebi.
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Dijaki in študentje lahko opravljajo delo na podlagi napotnice. Ker je študentska napotnica
pravna podlaga pooblaščene organizacije, se morajo napotnice glasiti na ime osebe, ki delo
opravlja. Če v organizaciji delajo druge osebe, kot so navedene na napotnici, pomeni kršitev v
zvezi z zaposlovanjem na črno po ZPDZC-1.
Če nadzorni organ ugotovi zaposlitev na črno oziroma delodajalec omogoči delo študentu v
nasprotju s predpisi, se kaznuje z globo od 5000 do 26.000 € (23. člen ZPDZC).

3.2 POSEBNOSTI ZAPOSLOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV
Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju (1. člen ZJU). Ko
opravlja delo, uresničuje javni interes in uporablja javna sredstva, ki se lahko uporabljajo samo
za namene, določene v predpisih. Za javne uslužbence v javnem sektorju velja ZJ9U.
Kozjek (2014) navaja, da so postopki zaposlovanja zelo zahtevni in predstavljajo odgovorno
opravilo, pri katerem je treba upoštevati postopkovne zahteve in zadovoljiti interes za
pridobitev dobrega, uspešnega ter najbolj strokovno usposobljenega kandidata, pri čemer pa
se morajo nove zaposlitve izvajati v skladu s predpisi.
Če v javnem sektorju sprejmejo odločitev o novi zaposlitvi, predstojnik oceni, ali je mogoče
prosto delovno mesto zasesti s premestitvijo javnega uslužbenca iz istega organa. Če tega
prostega delovnega mesta ni mogoče zasesti, se lahko delovno mesto zasede s premestitvijo
javnega uslužbenca iz drugega organa in se tako lahko izvede interni natečaj. Natečaj se izvaja
tako, da zajame tudi druge državne organe in uprave lokalnih skupnosti. Postopek izvedbe
internega natečaja določi vlada z uredbo. Če se na prosto delovno mesto ne premesti javni
uslužbenec iz istega oz. drugega organa, se začne postopek za novo zaposlitev (57. člen ZJU).
ZJU natančneje opredeljuje delovna mesta v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti,
saj gre v teh organih za ločevanje med uradniškimi in strokovno tehničnimi delovnimi mesti.
Za zasedbo navedenih delovnih mest so namreč predpisani različni pogoji, prav tako je določen
drugačen postopek izbire, kar je bistvena razlika v primerjavi z delovnimi mesti v drugem
javnem sektorju (Korade Purg, Korpič Horvat, Ramšak Pešec & Vidič, 2012, str. 20).
Po 23. členu ZJU določa, da so uradniki javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne naloge,
ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa. Temu
delovnemu mestu pravimo uradniška delovna mesta. Javni uslužbenci, ki v organih opravljajo
spremljajoča dela, so strokovno-tehnični javni uslužbenci. Ta dela so na področju kadrovskega
in materialno-finančnega poslovanja, tehnična in podobna dela ter druga dela, ki jih je treba
izvajati za nemoteno izvajanje javnih nalog organa. Uradnike izbirajo na javnem natečaju,
objava pa mora vsebovati podatke o organu in o kraju opravljanja dela, o vrsti uradniškega
mesta, o pogojih za opravljanje dela, o dokazilih ob prijavi, o roku za vlaganje prijav ter
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obveščanj o izbiri, o osebi, ki daje informacije o celotni izvedbi, ter o okvirni vsebini dela
(59. člen ZJU).
Pri izbiri kandidatov pa velja, da izberejo tistega, ki se je pri izbirnem postopku izkazal kot
strokovno najbolj usposobljen za uradniško delovno mesto. Če se ni nihče izkazal, se lahko
javni natečaj ponovi. Vsem prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem
natečaju (62. člen ZJU). Vsem kandidatom, ki so v izbirnem postopku sodelovali, se izda in vroči
sklep (63. člen ZJU).
Uradniška delovna mesta so razvrščena z uredbo, ki ureja notranjo organizacijo tako, da so v
okviru kataloga uradniških delovnih mest določena tipična uradniška delovna mesta. Uredba
določa uradniška delovna mesta glede na navedena merila in upoštevanje zahtevnosti
delovnega mesta, ki vključuje zahtevnost dela in zahtevnost pogojev za opravljanje dela, ter
glede na druge okoliščine delovnih razmer (78. člen ZJU).
Za vse zaposlene v organih državne uprave se mora voditi centralna kadrovska evidenca
državne uprave za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o
pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij (46. člen ZJU). Vse te podatke iz centralne
kadrovske evidence pridobijo predstojniki, vodje kadrovskega poslovanja, druge osebe, ki
odločajo o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev, javni uslužbenci, ki opravljajo naloge
organizacijsko-kadrovskega in finančnega poslovanja, vezanega na obračun plač, ter
inšpektorji. Podatke pa lahko pridobi tudi vsak javni uslužbenec, čigar podatki se nanašajo nanj
(50. člen ZJU).
Vsak delodajalec, ki ima zaposlenih več kot 10 delavcev, mora sprejeti akt o sistematizaciji
delovnih mest. Z njim upravlja tudi v javnem sektorju. V njem mora biti opredelitev pogojev
za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za posamezno vrsto dela. V
drugem odstavku 22. člena v ZDR-1 določa, da je delodajalec dolžan s splošnim aktom določiti
pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela.
Delovno mesto, za katero kandidira kandidat, se sklene delovno razmerje, ki je določeno v
sistematizaciji. Izven nje se lahko sklene delovno razmerje za določen čas, za opravljanje
pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja (55. člen
ZJU). V ZJU 21. člen določa, da mora imeti vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in
oseba javnega prava akt o sistematizaciji delovnih mest, v katerem so v skladu z notranjo
organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog. Pri vsakem delovnem
mestu se v sistematizaciji določijo najmanj opis nalog in pogoji za zasedbo delovnega mesta.
ZJU izrecno določa, da sistematizacijo v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti
določa predstojnik, v organu v sestavi ministrstva pa sistematizacijo določi minister na predlog
predstojnika organa v sestavi. V drugih državnih organih pa jo določi predstojnik (40. člen ZJU).
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Da pa se zaposlitev izvede, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji v skladu z zakonom. ZJU v 56.
členu določa, da se trajno ali začasno poveča obseg dela, da ima organ zagotovljena finančna
sredstva za zaposlitev, da je delovno mesto določeno v sistematizaciji, da je delovno mesto
prosto ter da je nova zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom.
Po vseh postopkih se izbere kandidat, ki ustreza pogojem, in z njim delodajalec sklene delovno
razmerje. Izbran kandidat se imenuje v naziv najkasneje v osmih dneh od dokončnosti sklepa
o izbiri in se mu najkasneje v nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi (66.
člen ZJU).
V javnem sektorju so prisotna tudi uradniška delovna mesta, na katerih se izvršujejo
pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu. Ta delovna mesta
imenujemo položaji. Poznamo več vrst položajev. Ti so na ministrstvih (generalni direktor,
generalni sekretar in vodja organizacijskih enot), v organih v sestavi ministrstva (direktor in
vodje organizacijskih enot), na upravnih enotah (načelnik upravne enote in vodje
organizacijskih enot), v vladnih službah (direktor in vodje organizacijskih enot) ter v upravah
lokalnih skupnosti (direktor in vodje organizacijskih enot) (80. člen ZJU). V 82. členu ZJU
določa, da se položaj pridobi za dobo petih let.
Za uradniška delovna mesta natečajna komisija ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje
za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta
položaj. Za uradniška delovna mesta se izvede poseben javni natečaj (64. člen ZJU).
Za pridobitev naziva uradnik izvršuje javne naloge v nazivu. Ta pa se pridobi z imenovanjem
po izbiri uradnika na javnem natečaju ali s premestitvijo na zahtevnejše delovno mesto v
skladu s tem zakonom ali z napredovanjem v višji naziv (84. člen ZJU). Kot pogoj za imenovanje
v naziv pa je najmanj predpisana izobrazba in znanje uradnega jezika ter lahko tudi delovne
izkušnje (86. člen ZJU). Za pridobitev nazivov pa mora imeti kandidat predpisano izobrazbo
(87. člen ZJU), v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi pa mora delavec opraviti
usposabljanje, na katero ga napoti predstojnik (89. člen ZJU).
Za zasedbo delovnih mest pa so določeni tudi pogoji, kjer se kot pogoj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta ob splošnih pogojih, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, določi
naziv, smer izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti. Delo na
posameznih uradniških delovnih mestih in položajih se praviloma lahko opravlja v treh nazivih.
Pogoj za zasedbo uradniškega delovnega mesta je poleg uradnega jezika tudi jezik narodne
skupnosti. Za zasedbo strokovno-tehnična delovna mesta pa se ob splošnih pogojih, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, določijo stopnja in smer izobrazbe ter delovne
izkušnje, lahko pa tudi znanje uradnega jezika, funkcionalna in specialna znanja ter posebne
sposobnosti ali drugi pogoji, če tako določa zakon (79. člen ZJU).
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Pri zaposlovanju javnih uslužbencev se izbere kandidat, ki se je v izbirnem postopku izkazal kot
strokovno najbolj usposobljen za razpisano delovno mesto (Cankar, 2012). Pri vsem tem je
torej za mlade, ki prvič vstopajo na trg delovne sile v javni sektor, pridobitev zaposlitve skoraj
nemogoče. Že pri pogojih za zasedbo določenega delovnega mesta so zahtevane delovne
izkušnje, ki pa jih imajo študentje le neformalno pridobljene s študentskim delom in se
zakonsko ne priznajo, razen pod določenimi pogoji, predstavljenimi v točki 4.1. Cankar (2012)
trdi, da za zasedbo določenega delovnega mesta v javni upravi imajo torej prednost ljudje s
formalno priznanimi delovnimi izkušnjami ter strokovno sposobni in ne mladi diplomanti s
samim dokazilom o izobrazbi.
Za vse javne uslužbence in funkcionarje v javnem sektorju za sistem plač ureja Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10,
59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU,
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18). Drugi odstavek 3. člena po
ZSPJS določa, da se plača določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo ali sklepom. Tako se določi
tudi pravna podlaga za določitev plače in posameznih delov plače, plačni razred ter druge
sestavine plače. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in
dodatkov. Znesek osnovne plače pa se določi z uvrstitvijo v posamezni plačni razred iz plačne
lestvice, ki je prikazana kot priloga v ZSPJS (5. člen ZSPJS).
Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi na podlagi uvrstitve delovnih mest in
nazivov v tarifne razrede. Ti razredi izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede
na zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost. Najnižji možni plačni razred brez
napredovanja se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor (8. člen ZSPJS). V spodnji tabeli
so prikazani tarifni razredi.
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Tabela 4: Tarifni razredi
Tarifni
razred
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII/1.

VII/2.

VIII.

IX

Zahtevana izobrazba oziroma strokovna usposobljenost,
ki je praviloma potrebna za opravljanje delovnih nalog
– nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
– popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
– nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
– popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
– nižja poklicna izobrazba
– srednja poklicna izobrazba
– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba
– višja strokovna izobrazba
– višješolska izobrazba (prejšnja)
– specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
– visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
– visokošolska strokovna izobrazba
– visokošolska strokovna izobrazba
– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
– magistrska izobrazba
– specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
– magisterij znanosti (prejšnji)
– državni pravniški izpit
– specializacija v zdravstvu
– doktorat znanosti (prejšnji)
– doktorat znanosti

Raven
izobrazbe
11001
11002
11003
12001
13001
14001
15001
15002
16101
16102
16201
16202
16203
16204
17001
17002
17003
18101
18102
18201
18202

Vir: 8. člen ZSPJS

Za zasedbo strokovno tehničnih in uradniških delovnih mest so torej potrebne delovne
izkušnje. Iz tega izhajamo, da se mladi zelo težko vključijo na trg dela v javni sektor. Če
delodajalec ne upošteva pridobljenih delovnih izkušenj iz študentskega dela, je edina možnost
za vstop na trg v javni sektor pripravništvo. O pripravništvu ureja Pravilnik o trajanju
pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št.
28/09) ter ZDR-1 v 120.–124. členu. Že pravilnik v 2. členu določa, da je pripravnik oseba, ki
nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi,
ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela.
Namen pripravništva je, da se mladi pripravljajo za samostojno delo po končanem
izobraževanju. Tako posameznik teoretično znanje poveže s praktičnim ter na tak način pridobi
prvi stik z delovnimi področji in podrobnejši vpogled v samo prakso.
ZDR-1 v 121. členu določa, da pripravništvo lahko traja največ eno leto, v drugem primeru pa
se lahko sorazmerno podaljša, če pripravnik dela s krajšim delovnim časom od polnega, vendar
največ za šest mesecev. V času pripravništva pa mora delodajalec pripravniku po programu
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zagotavljati usposabljanje za samostojno opravljanje dela in na ravni dejavnosti določiti
trajanje, potek pripravništva, program, mentorstvo in način spremljanja ter ocenjevanja
pripravništva (122. člen ZDR-1).
Če se bodoči delavec odloči za uradniško delovno mesto, mora opraviti pripravniško dobo za
zasedbo uradniškega delovnega mesta. Ta se opravlja v nazivu, za katerega je predpisana
univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, ter traja deset mesecev, za druga uradniška
delovna mesta pa osem mesecev, kar določa Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku
in programu usposabljanja pripravnikov v 4. členu.
Pravilnik v 5. členu določa tudi trajanje pripravništva za strokovno-tehnična delovna mesta,
kjer je določeno, da je potreben čas pripravništva osem mesecev, kjer se zahteva univerzitetna
ali visoka izobrazba. Za strokovno-tehnična delovna mesta, za katera se zahteva višja
strokovna in srednja strokovna ter srednja splošna izobrazba, je čas pripravništva šest
mesecev ter za delovna mesta, za katera se zahteva srednja poklicna izobrazba, pa je čas
pripravništva štiri mesece.
Na koncu pripravniške dobe pa mora pripravnik opraviti izpit, ki je sestavni in zaključni del
pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravništva (122. člen ZDR-1).
Dekleva idr. (2014, str. 18) navajajo načine prehoda iz izobraževanja v zaposlitev. To so
štipendiranje, pripravništvo in vajeništvo. Menijo pa tudi, da se Slovenija spopada z nizkim
številom pripravništev in praks. Za štipendiranje štejejo, da je bolj finančna podpora,
vajeništvo in pripravništvo pa imata že elemente zaposlitve. Pripravništvo in vajeništvo s tem
veljata za dejavnika, ki olajšata prehod v zaposlitev.
Klemše (2018) navaja, da sta EU in Slovenija kot ukrep aktivne politike zaposlovanja (v
nadaljevanju APZ) sprejeli strukturno reformo Jamstvo za mlade (v nadaljevanju JZM), da bi se
stanje na trgu dela za mlade izboljšalo. JZM je bil vzpostavljen z namenom, da bi vsem mladim
v EU, med 15. in 25. letom, v času po končani izobrazbi, zagotovila ponudbo za zaposlitev,
usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo
usposabljanje, povezano s potrebami delodajalcev, vajeništvo ali pripravništvo. Ker se veliko
mladih po izobraževanju spopada z brezposelnostjo in iskanjem ustrezne zaposlitve, so v JZM
združeni ukrepi različnih vladnih resorjev za izboljšanje zaposljivosti mladih ter hitro
aktiviranje na trgu dela. Klemše (2018) je opravila analizo JZM za 2014–2015 in na podlagi
podatkov ugotovila, da JZM ni dovolj pripomogel k zmanjšanju brezposelnosti mladih v
Sloveniji.
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4 PRIZNAVANJE DELOVNIH IZKUŠENJ V JAVNEM SEKTORJU
Že 6. člen po ZJU nam določa, da so delovne izkušnje delovna doba na delovnem mestu, za
katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja
izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Pod delovne izkušnje se upošteva
tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Vse
delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Delovne izkušnje v javnem sektorju so praviloma priznane, ko je bil delavec v delovnem
razmerju z delodajalcem. Danes pa si veliko oseb delovne izkušnje pridobi tudi na drugi način,
to so formalne ter tudi neformalne delovne izkušnje. Kakor navedeno v točki 1 so formalne
delovne izkušnje priznane, ko je delavec v delovnem razmerju z delodajalcem. Neformalne
delovne izkušnje pa so poskusno delo, prostovoljno delo, delo na projektih, humanitarno delo,
med ta dela pa štejemo tudi študentsko delo.
V ZJU 6. člen določa, da se delovne izkušnje dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. S tem bi lahko razumeli, da se
študentska dela upoštevajo kot delovne izkušnje v javni upravi, če študent ob zaposlitvi na
prosto delovno mesto izroči verodostojne listine, ki dokazujejo opravljanje del preko
študentskih servisov.

4.1 DELOVNE IZKUŠNJE IN ŠTUDENTSKO DELO V JAVNEM SEKTORJU
Za upoštevanje delovnih izkušenj ZJU v 13. točki 6. člena opredeljuje, da se kot delovne
izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe
in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne
izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del
na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva
v eno stopnjo nižji izobrazbi. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz
katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Ministrstvo za javno upravo (2019) (v nadaljevanju MJU) pojasnjuje, da se delovne izkušnje,
pridobljene izven delovnega razmerja, in sicer kot delo na podlagi pogodbe o delu, avtorske
pogodbe ali študentske napotnice, lahko upoštevajo ob pogoju, da gre za opravljanje dela na
enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Tovrstne delovne
izkušnje pa se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih morata biti razvidna čas
opravljanja dela ter stopnja izobrazbe, ki je potrebna za opravljanje tega dela, le da mora
oseba v času opravljanja dela imeti isto stopnjo izobrazbe, kot je zahtevana za delovno mesto,
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za katero oseba kandidira. Poleg pojasnila od MJU o delovnih izkušnjah je tudi Računsko
sodišče (2019) podalo svoje mnenje glede pridobivanja teh z delom preko študentske
napotnice, da se tako delo lahko upošteva, če gre za delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je
delovno mesto, za katero oseba kandidira. S tem pojasnjuje tudi to, da se delovne izkušnje,
pridobljene preko študentske napotnice, ko je kandidat za zaposlitev imel le peto stopnjo
izobrazbe, ne morejo enačiti z delovnimi izkušnjami, ki jih je kandidat pridobil pri opravljanju
del in nalog, za katere se zahteva sedma stopnja izobrazbe, in je kandidat to stopnjo izobrazbe
v času opravljanja nalog že imel pridobljeno. Pri dokazovanju delovnih izkušenj z
verodostojnimi listinami se Ministrstvo za javno upravo in prav tako Računsko sodišče
strinjata, da je za listino pomembno, da je izvirna ter da potrjuje vsebino, ki je vezana na
konkreten postopek. Dokument mora potrjevati delovne izkušnje glede na zahtevnost dela ter
trajanje takega dela. Potrdilo o obsegu, zahtevnosti in času, v katerem je konkretna oseba
navedeno opravljala, mora izdati pristojna oseba javnega zavoda oz. oseba, ki bi lahko
verodostojno potrdila vsebino, obseg in zahtevnost dela (Ministrstvo za javno upravo, 2019).
S temi dokazili so torej upoštevane delovne izkušnje preko študentskih servisov, ko se študent
odloči za zaposlitev v javnem sektorju.
Z opravljanjem različnih študentskih del in s pridobivanjem delovnih izkušenj je za prvi vstop
na trg in na razgovorih za prve zaposlitve priporočljivo delovne izkušnje zapisati in jih dokazati.
Zato so v nadaljevanju predstavljene nekatere možnosti dokazil o pridobljenih delovnih
izkušnjah študentskega dela.
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4.2 DOKAZILA O PRIDOBLJENIH DELOVNIH IZKUŠNJAH ŠTUDENTSKEGA DELA
Ob zaključku izobraževanja se vsak študent želi zaposliti in prejemati redne dohodke. Pri
razgovoru na delovno mesto pa delodajalec ne želi le dokazil o pridobljeni izobrazbi, ampak
večinoma tudi o delovnih izkušnjah ter kompetence. Seveda jih lahko predstavimo tudi ustno,
vendar ima dokument oziroma verodostojna listina precej večjo vrednost (Progar, 2014).
Z opravljanjem dela na podlagi študentske napotnice so prisotne le neformalne delovne
izkušnje, za priznavanje teh pa obstajajo tudi dokazila, s čimer jih lahko dokažemo, kot na
primer potrdilo delodajalca, izpis kompetenc iz Nefiksa, »Moje izkušnje«, izvod študentske
napotnice in Študentska organizacija Slovenije.
Študent, ki je opravljal delo preko študentske napotnice v določeni organizaciji, pridobljene
delovne izkušnje lahko dokaže tudi s potrdilom delodajalca o opravljenem delu. V potrdilu so
navedeni podatki organizacije in podatki študenta, čas opravljanja dela ter naloge, ki jih je
opravljal v času študentskega dela. Na koncu potrdila pa je podpis uradne osebe ter žig
organizacije (MJU, 2017).
Delovne izkušnje lahko dokažemo tudi na spletni strani »Nefiks« (2020), ki je sistemsko orodje
za beleženje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti za mlade od 14. leta. Ta sistem je
na voljo tudi v elektronski obliki, ki omogoča izvoz izkušenj in zabeležena znanja v več oblik
evropskih življenjepisov ter omogoča zbiranje priporočil delodajalcev, javni profil in sledenje
organizacijam. Ker se mladi učijo v različnih življenjskih situacijah in s tem pridobivajo
dragocene življenjske izkušnje, ki so prenosljive v zaposlitev oz. nadaljnje izobraževanje, je ta
znanja treba zabeležiti. Nefiks deluje tako, da ko zapišemo neko aktivnost, jo potrdi izvajalec
izobraževanja oziroma delodajalec, v knjižici pa je to potrjeno z žigom, podpisom ali epodpisom. Pri elektronski različici pa lahko aktivnost študenta vpisuje tudi organizacija sama.
Ko organizacija sama vpisuje kompetence za študente, mora navesti elektronske naslove,
imena ter priimke. Nato smiselno poimenuje ime aktivnosti, ki jo je študent opravljal, ter opiše
dejavnosti, namene, cilje ter kompetence. Na koncu poda še oceno organizatorja ter oceno
posameznika (Nefiks, 2020).
Težava nastane pri nepoznavanju celotnega sistema s strani delodajalcev. Študent lahko vpiše
vse potrebne podatke, vendar se težava pojavi pri potrditvi. Iz tega lahko sklepamo, da
nekateri delodajalci ne poznajo spletne strani Nefiks, drugi jih spet ne želijo uporabljati,
nekateri pa prisegajo na druge načine priznavanja delovnih izkušenj.
Nekateri večji študentski servisi v Sloveniji ponujajo vsem dijakom in študentom, da svoje
delovne izkušnje beležijo v digitalni portfolio. Denimo E-študentski servis nudi kot
verodostojno potrdilo za dokazovanje delovnih izkušenj spletno stran, imenovano »Moje
izkušnje«, ki je na voljo tako v elektronski kot v fizični obliki. Študentje in dijaki lahko sproti
31

beležijo znanja ter spretnosti, ki so jih pridobili v času opravljanja študentskega dela. Ta
prinaša informativni pregled delovnih aktivnosti med opravljanjem študentskega dela in je
verodostojen pregled vseh znanj, ki jih je študent pridobil v času študija. Vsa potrdila vsebujejo
osebne podatke študenta in vsa opravljena študentska dela po vrstnem redu, od najnovejših
opravljenih del do najstarejših. Pri vsaki vrsti del pa je v potrdilu tudi izpisano število
opravljenih ur, delodajalec, osnovne in dodatne kompetence (E-študentski servis, 2020b).
Kot dokazilo za pridobljene neformalne delovne izkušnje lahko služi tudi študentska napotnica,
saj so na njej zabeleženi podatki o vrsti dela, naziv izobraževalne organizacije, osnovni podatki
študenta in delodajalca ter podatki napotnice (19. člen Pravilnika o pogojih za opravljanje
dejavnosti agencij za zaposlovanje). Kot dokazilo za pridobljene delovne izkušnje pri napotnici
pa je slabost, da nima podanih informacij, katera znanja so potrebna za opravljanje tega dela
ter pridobljene kompetence.
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS, 2020b) je od leta 2014 gradila sistem evidence
delovnih izkušenj (EDI). Letos (2020) je ta sistem prišel v veljavo, s pomočjo katere lahko
študentje z javno veljavno listino dokazujejo delovne izkušnje in kompetence, pridobljene s
študentskim delom, od junija 2019. V tej bazi se zbirajo podatki o obračunanih napotnicah
študentskega dela, ki jih posredujejo vsi študentski servisi praviloma enkrat mesečno, in sicer
za delo, ki je bilo obračunano v preteklem mesecu. Prav tako se zbirajo osebni podatki iz
Centralnega registra prebivalstva, pričakuje pa se tudi povezovanje z evidencami Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport. Vključeni pa so tudi kvalitativni podatki o kompetencah, ki
so jih študentje pridobili v času opravljanja študentskega dela. Za dostop do evidence se
zahteva EMŠO študenta in davčna številka. ŠOS (2020a) navaja, da sistem sicer deluje, vendar
se težava pojavi pri posredovanju podatkov o začasnem in občasnem delu s strani študentskih
servisov. Stanje se počasi izboljšuje, saj imajo trenutno že 80 % podatkov študentskega dela in
s tem delovnih izkušenj.
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5 ZAKLJUČEK
Večina študentov se v času izobraževanja odloči, da bi začeli postopati po trgu dela s
študentskim delom preko napotnice. Razlogov za to je več, ali si s tem plačujejo študij ali zaradi
dohodkov samih za potrebo med študijem ali pa za pridobitev delovnih izkušenj oz. delovnih
navad ter za pridobitev kompetenc za prihajajočo zaposlitev. Tudi delodajalci iz različnih
vzrokov poiščejo delovno pomoč, kot je študentsko delo. Lahko se poveča količina dela v
nekem obdobju, lahko je nekdo na bolniškem dopustu za daljše časovno obdobje ali pa na
porodniškem dopustu.
Študentsko delo je za študente zelo pozitivno, saj jim v času študija omogoča kot možnost
pridobivanja delovnih izkušenj, spoznavanje s trgom dela, hkrati pa omogoča dodaten
zaslužek. Po drugi strani pa je preraslo v nelojalno konkurenco mladim brezposelnim, saj so
zaradi nizke obdavčitve, večje prilagodljivosti in zaradi omejenega delovnopravnega varstva
za delodajalce bolj privlačni. Zaradi tega delodajalci raje vključijo v delovni proces študente
kot pa, da nekoga zaposlijo. S tem povzročajo večjo brezposelnost. Naj omenimo tudi
podaljševanje študija, ki ga izvaja kar nekaj študentov z namenom, da ostanejo in opravljajo
delo v določeni organizaciji, čeprav so študij že končali ali pa z njim odlašajo. Eden od razlogov
je lahko, da se študent s končanim izobraževanjem želi zaposliti v javnem sektorju, vendar mu
sistematizacija delovnih mest tega ne dopušča. Zato se vpiše na izbrano fakulteto, čeprav je
ne bo obiskoval, in si s tem podaljša status za eno leto.
Po končanem študiju nastopi čas zaposlitve in s tem prvi vstop na trg dela. Razpisov za novo
delovno mesto je veliko, a študentske delovne izkušnje niso formalne priznane. Že na samem
razpisu so velikokrat zahtevane delovne izkušnje, študentje pa se s samo priznano izobrazbo
ne prijavijo, saj vedo, da ne bodo sprejeti. Sicer obstaja veliko možnosti, kako bi lahko dokazali
delovne izkušnje, vendar se pojavi dvom, koliko delodajalcev bi te upoštevali. Velika možnost
zaposlitve z drugimi dokazili (Nefiks, »Moje izkušnje« …) je v zasebnem sektorju, kjer je
zaposlitveni postopek manj zapleten kot v javnem sektorju.
Pri zaposlovanju javnih uslužbencev ZJU natančno določa, kaj so delovne izkušnje in
upoštevanje teh pri zaposlitvi v javnem sektorju. Delovne izkušnje so delovna doba na
delovnem mestu, ki jih je delavec pridobil, ko je bil v delovnem razmerju z delodajalcem. Pri
mladih, ki prvič vstopajo na trg dela, pa nastane težava, saj takih delovnih izkušenj nimajo.
Ravno zaradi tega se spopadajo z zavrnitvami pri prijavi na prosto delovno mesto v javnem
sektorju.
Pravne možnosti za upoštevanje študentskega dela kot formalne delovne izkušnje pri
zaposlovanju v javnem sektorju so, da se delo preko študentske napotnice upošteva, če gre za
delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
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izkušnje preko študentske napotnice, ko je kandidat za zaposlitev imel le peto stopnjo
izobrazbe, se ne morejo enačiti z delovnimi izkušnjami, ki jih je kandidat pridobil pri
opravljanju del in nalog, za katero se zahteva sedma stopnja izobrazbe, in je kandidat to
stopnjo izobrazbe v času opravljanja del že imel pridobljeno. Da pa se delovne izkušnje preko
študentskega dela upoštevajo, mora biti izdana verodostojna listina, za katero je pomembno,
da je izvirna ter da potrjuje vsebino, ki je vezana na konkreten postopek. S to listino pa se
morajo potrjevati delovne izkušnje glede na zahtevnost dela ter trajanje le tega. Na potrdilu
mora biti izpisan tudi obseg del, zahtevnost, čas trajanja, izdati pa jo mora pristojna oseba
javnega zavoda oz. oseba, ki bi lahko verodostojno potrdila vsebino.
V uvodu smo postavili raziskovalno vprašanje: Kakšne so pravne možnosti za upoštevanje
študentskega dela kot formalne delovne izkušnje pri zaposlovanju v javnem sektorju? V
diplomskem delu smo ugotovili, da se študentje lahko prijavijo na prosto delovno mesto v
javnem sektorju s pridobljenimi študentskimi delovnimi izkušnjami, če so opravljali delo na
enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, ter so imeli v času
opravljanja študentskega dela isto stopnjo izobrazbe, ki je zahtevana za delovno mesto.
Delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom, pa se dokazujejo z verodostojnimi
listinami, ki vsebujejo podatke, kot so čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Vse več študentov se sreča na položaju prikritega delovnega razmerja, kar pomeni, da
dejansko izpolnjuje vse elemente po ZDR-1, kjer delavec delo opravlja samostojno,
nepretrgoma, prejema plačilo, opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca ter v
organiziranem procesu delodajalca. S tem se študentsko delo zlahka sprevrže v redno obliko
dela, čeprav do tega ne bi smelo priti, saj študentsko delo ni delovno razmerje, ker ne ustreza
definiciji delovnega razmerja. V primeru kršitve občasnega in začasnega dela preko študentske
napotnice je delodajalec dolžan poplačati prispevke ter priznati delovno dobo. Pri vsem tem
pa moramo priznati, da je ta oblika dela dandanes zelo pogosta. Do te kršitve pa pride, ker
veliko študentov ni popolnoma obveščenih o svojih pravicah in obveznostih ter s tem
posledično opravljajo delo v pogojih, v katerih jim ni treba. Že zaradi vseh teh napak in
neobveščenosti oziroma nevednosti bi se moral ustvariti enotni zakon za opravljanje
začasnega in občasnega dela.
Ker mladi za prvo zaposlitev kandidirajo predvsem in samo s svojim znanjem, osebnostnimi
lastnostmi ter neformalnimi delovnimi izkušnjami, pridobljenimi s študentskim delom, nimajo
veliko možnosti za zaposlitev v javnem sektorju. Že postopek o izbiri kandidata v ZJU določa,
da se izbere ustrezen kandidat, ki je strokovno najbolj usposobljen za opravljanje nalog na
delovnem mestu. Iz tega vidika lahko ugotovimo, da je področje javnega sektorja in
zaposlovanje mladih v njem praktično nemogoče. Možnost za zaposlitev se pokaže le, ko
študent dalj časa opravlja študentsko delo v javnem sektorju in se pri delu izvrstno izkaže ter
pokaže interes nadaljnjega dela. Velika težava pa nastane pri diplomantih brez delovnih
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izkušenj, samo z verodostojno listino o izobrazbi. S tega področja pa bi moral biti javni sektor
lažje dostopen za mlade z vidika zaposljivosti. Edina možnost za vstop diplomantov brez
formalno priznanih delovnih izkušenj v javni sektor je po ZDR-1, da opravljajo pripravništvo in
se s tem strokovno usposabljajo za prihodnje delo v organizaciji. Vlada Republike Slovenije je
za leta 2018, 2019, 2020 in 2021 predvidela kvote za zaposlitev pripravnikov, in ta je 148
zaposlitev javnih uslužbencev. MJU (2019) v kadrovskem poročilu navaja, da je bilo leta 2017
za opravljanje pripravništva zaposlenih 362 javnih uslužbencev, leta 2018 pa 267. S sklepom
vlade Republike Slovenije se lahko število zaposlitev pripravnikov poveča.
Menimo, da bi moral biti vstop na trg dela v javnem sektorju bolj odprt, hitrejši in dostopen
tudi za mlade po izobraževanju. Tisti, ki se želijo zaposliti v javnem sektorju brez delovnih
izkušenj, morajo torej po ZDR-1 opraviti pripravništvo, če institucija to omogoča. V drugem
primeru pa si mora delovne izkušnje proti njihovi volji pridobivati iz zaposlitve iz zasebnega
sektorja.
Veliko delodajalcev se tako v javnem kot v zasebnem sektorju spopada s težavo o zaposlitvi
delavcev z neformalno priznanimi delovnimi izkušnjami. Tudi pri študentih nastane težava, saj
ne vedo, kako bi delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom, dokazali pri prijavi na
prosto delovno mesto v javnem sektorju in ali jih sploh lahko dokažejo. Iz tega razloga
predlagam nadaljnje raziskovanje obravnavanega področja v smeri, da se pripravi enotni
pravni akt o opravljanju občasnega in začasnega dela študentov, ki bo vseboval vse pravice in
obveznosti študentskega dela in študentov, zavarovanja ter vse, kar se nanaša nanje. Hkrati
mora biti jasno opredeljeno, kako dokazati delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom,
saj menimo, da je trenutno preveč razpršeno po zakonih, zaradi česar trenutno prihaja do
zlorab.
Predvsem pomembno je tudi to, da študentje v času študija z delom preko študentske
napotnice razvijajo odnos z ljudmi, s strankami, z delodajalcem ter s sodelavci in razvijajo
kompetence, kot so kreativnost, samostojnost ter iznajdljivost. Delo spodbuja študente tudi h
kritičnemu mišljenju, kar pa je zelo pomembno v nadaljnji poslovni karieri.
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