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Povzetek 

 

Čas študija je pomembna prelomnica v življenju mladega človeka. To je obdobje, ko je 

ekonomsko še vedno odvisen od staršev, vendar pa je to istočasno obdobje dozorevanja in 

težnje po neodvisnosti in samostojnosti. Redni študij je v Sloveniji brezplačen. Poleg tega pa 

lahko študenti koristijo kar nekaj socialnih transferov države, kot so štipendije, 

subvencionirano bivanje, prehrana in prevoz, kar omili finančne obremenitve študentov in 

njihovih staršev v času študija. Vendar pa so dohodki, ki jih študenti pridobijo s študentskim 

delom, pomemben vir dodatnih sredstev za pokrivanje osnovnih ekonomskih potreb študentov 

v času študija. Istočasno pa tudi krepijo njihov občutek samostojnosti in neodvisnosti, ter jim 

nudijo možnost pridobivanja delovnih izkušenj, znanj ter oblikovanje kompetenc in 

osebnostnih lastnosti in s tem postopen prehod na trg dela. To so tudi ugotovitve kvalitativne 

raziskave, ki smo jo izvedli v okviru diplomske naloge. Interpretacija rezultatov nam je jasno 

pokazala, da na obseg študentskega dela, poleg dohodka od opravljanja študentskega dela, 

pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so pridobivanje novih izkušenj, znanj, 

oblikovanje kompetenc, spoznavanje pričakovanja delodajalcev in na sploh vpogled študentov 

v svet dela, čeprav večina ne opravlja študentskega dela v smeri študija. Po sprejetju Zakona o 

uravnoteženju javnih financ, ki je spremil obračun koncesijske dajatve, je obseg študentskega 

občutno upadel, kar je imelo velik vpliv na ekonomski položaj študentov, prav tako pa tudi na 

možnost pridobivanja delovnih izkušenj, znanj in kompetenc, kar jim bo kasneje, kot  mladim 

diplomantom zmanjšalo konkurenčnost na trgu dela in s tem zaposljivost. Zato smo oblikovali 

priporočila za zakonodajalce in delodajalce, s katerimi bi študentom omogočili opravljanje 

študentskega dela v smeri študija in pridobivanje referenc, ki bi se jih kot mladi diplomanti 

lahko poslužili pri iskanju zaposlitve.  

 

Ključne besede: študentsko delo, neodvisnost, samostojnost, delovne izkušnje, znanja, 

kompetence 

 

Abstract 

 

Being a student is an important milestone in the life of a young person. During this period 

students are still financially dependent on their parents, but at the same time they want to 

grow, be independent and autonomous. Regular students in Slovenia do not pay tuition for 

their studies and moreover, students can benefit from a number of social transfers, such as 



 

 

grants, subsidized housing, food and transport, which alleviate the financial burden of 

students and their parents during their studies. However, the income that the students gain 

with student work is an important additional source of money, which helps covering the 

immediate college expenses. In addition, student work also reinforces students’ sense of 

autonomy, independence and offers them the possibility to gain some work experience and 

knowledge while shaping their skills and personality traits and thus giving an opportunity of a 

gradual transition to the labor market. These are also the results of a qualitative research 

conducted for the purposes of this thesis. The analysis of the results clearly showed us that 

besides the additional income that it brings, their choice to work while studying is 

significantly influenced by other factors, such as the acquisition of new experience and 

knowledge, as well as the fact that it shapes their skills, helps them to realize what their 

employers expectations might be and gives them an overall insight into the world of work, 

even though the majority of students do not work in their area of study. Following the 

adoption of the Fiscal Balanc Act, which changed the accounting of the concession fee, the 

amount of student work dropped significantly. This had a significant impact on the economic 

situation of students, as well as on the possibility of gaining work experience, knowledge and 

skills, which can decrease competitiveness in the labor market and thus employability for 

young graduates. Therefore, we made recommendations for the legislators and employers to 

give students the opportunity to have student work in the areas of their study and to acquire 

references, which can be of extreme value when finding employment. 

 

Key words: student work, independence, autonomy, work experience, knowledge, skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAZALO 

 

1. UVOD ............................................................................................................................ 1 

1.1 Ozadje raziskovanja ................................................................................................. 2 

1.1.1 Predstavitev problema ...................................................................................... 2 

1.1.2 Predstavitev okolja ........................................................................................... 2 

1.1.3 Metode dela ...................................................................................................... 4 

1.2 Utemeljitev metode raziskovanja ............................................................................. 5 

1.3 Namen raziskovanja ................................................................................................. 6 

2. TEORETIČNI OKVIR ................................................................................................... 7 

2.1 Predstavitev študentske populacije ........................................................................... 7 

2.1.1 Mladina – prehod od otroštva do odraslosti ...................................................... 7 

2.1.2 Značilnosti mladine v Sloveniji ......................................................................... 9 

2.1.3 Študentska mladina ....................................................................................... 111 

2.2 Vključenost mladine v terciarno izobraževanje ...................................................... 11 

2.3 Socialni transferi države študentom ........................................................................ 13 

2.3.1 Štipendije ........................................................................................................ 14 

2.3.2 Subvencioniranje bivanja študentov .............................................................. 177 

2.3.3 Subvencioniranje študentske prehrane ............................................................ 18 

2.3.4 Subvencioniranje prevoza ............................................................................... 19 

2.4 Študentsko delo ..................................................................................................... 20 

2.4.1 Študentsko delo v Sloveniji .............................................................................. 20 

2.4.2 Študentsko delo v državah zajetih v raziskavi Eurostudent IV 2008-2011 ...... 244 

2.4.3 Študentsko delo v Veliki Britaniji .................................................................... 25 

2.4.4 Študentsko delo v Italiji ................................................................................... 26 

2.4.5 Motivacijski dejavniki za študentsko delo ........................................................ 27 

2.5 Predstavitev in vloga agencij za posredovanje dela ................................................ 35 

2.5.1 Zgodovina študentskega servisa .................................................................... 366 

2.5.2 Koncesija za posredovanje zaposlitve in dela .................................................. 36 

2.5.3 Kdo lahko opravlja delo prek študentskega servisa ......................................... 37 

2.5.4 Postopek za pričetek dela prek študentskega servisa ....................................... 38 

2.6 Zakonodajne spremembe na področju študentskega dela ........................................ 39 

2.6.1 Zakon o malem delu ........................................................................................ 40 

2.6.2 Zakon o uravnoteženju javnih financ ............................................................. 411 

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...

Oblikovano ...



 

 

3. RAZISKAVA MOTIVACIJE ŠTUDENTOV ZA ŠTUDENTSKO DELO .................... 42 

3.1 Metodološki okvir raziskave .................................................................................. 42 

3.1.1. Predstavitev raziskovalnega vprašanja in cilji raziskave.................................... 433 

3.1.2 Metodologija raziskovanja .............................................................................. 43 

3.1.3 Uporabljene metode ...................................................................................... 444 

3.1.4 Primarno zbiranje podatkov in opis ciljne populacije ...................................... 44 

3.1.5 Predstavitev raziskovalnega instrumenta ........................................................ 46 

3.1.6 Opis zbiranja podatkov ................................................................................... 46 

3.2 Obdelava podatkov in interpretacija rezultatov raziskave ..................................... 477 

4. PRIPOROČILA ............................................................................................................ 52 

4.1 Priporočilo za zakonodajalce .................................................................................. 52 

4.2 Priporočilo za delodajalce ...................................................................................... 53 

5. ZAKLJUČEK ............................................................................................................... 54 

6. VIRI IN LITERATURA ............................................................................................... 56 

PRILOGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,

Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,

Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno, Preveri črkovanje in
slovnico

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano ...

Oblikovano: Pisava: 12 pt

Oblikovano ...



 

 

Kazalo slik in tabel  

 

Slika 2.1: Vključenost generacije od 20 do 24 let v terciarno izobraževanje ......................... 12 

Slika 2.2: Število in delež študentov glede na spol ............................................................... 13 

Slika 2.3: Obseg študentskega dela po mesecih v letih 2008 in 2012 .................................... 21 

Slika 2.4: Obseg študentskega dela po mesecih v letih 2006-2009 ........................................ 23 

 

Tabela 2.1: Število štipendij glede na vrsto štipendije in povprečna štipendija 2007-2011 .... 16 

Tabela 2.2: Delež študentov, glede na dohodke od dela prek študentskega servisa  ter višino 

štipendije ............................................................................................................................. 29 

Tabela 2.3: Delež študentov, glede na dohodke od dela prek študentskega servisa  ter višino 

prihodkov od staršev in drugih svojcev ................................................................................ 30 

Tabela 2.4: Delež študentov, glede na dohodke od dela prek študentskega servisa  ter oceno o 

pomembnosti imeti visok življenjski standard ...................................................................... 31 

Tabela 2.5: Delež študentov, glede na dohodke od dela prek študentskega servisa ter na letnik 

študija .................................................................................................................................. 32 

Tabela 2.6: Delež študentov, glede na dohodke od dela prek študentskega servisa  ter njihovo 

oceno o pomembnosti biti neodvisen od drugih ljudi ............................................................ 33 

Tabela 2.7: Delež študentov, glede na prihodke od dela prek študentskega servisa  ter skupni 

mesečni dohodek staršev ...................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 

 

1. UVOD 

 

 

Študentsko delo je v takšni obliki kot ga poznamo danes v Sloveniji unikum v Evropi in 

izhaja iz ureditve študentskega dela v bivši skupni državi Jugoslaviji.  Položaj študentov se je 

vsa leta vse do danes spreminjal, saj je v veliki meri vezan na socialno-ekonomski položaj 

njihovih staršev ter  socialno-ekonomske razmere prebivalstva v Sloveniji nasploh. Tako se je 

skozi leta spreminjalo tudi študentsko delo. Postajalo je vse pomembnejše, še posebej v času 

gospodarske krize 90-ih let ter gospodarske krize, ki je zajela Slovenijo po letu 2008, ki sta 

skupaj z zakonodajnimi spremembami vplivali na obseg študentskega dela. Študentsko delo 

se najpogosteje obravnava kot vir dodatnega zaslužka študentov, s katerimi si le ti pokrivajo 

osnovne ekonomske potrebe v času študija. Prepogosto pa so spregledane druge prednosti, ki 

jih študentsko delo nudi študentom, saj je prav študentsko delo eden izmed načinov 

usposabljanja mladih in njihova priprava za vstop na trg dela. Z opravljanjem študentskega 

dela imajo študenti možnost pridobiti konkretna znanja, izkušnje in kompetence, s čimer 

nadgrajujejo teoretično znanje, ki ga pridobijo v času študija, ter spoznavati pričakovanja 

delodajalcev. Zavest, da so pri opravljanju dela, poleg strokovne usposobljenosti, pomembne 

tudi njihove osebnostne lastnosti, kompetence, prenosljiva znanja ter sposobnost oblikovanja 

konstruktivnih odnosov v delovnem okolju, je pomembna popotnica njihove konkurenčnosti 

in večje zaposljivosti, ko bodo kot mladi diplomanti iskali zaposlitev.  

 

V diplomski nalogi smo predstavili položaj študentov ter obseg terciarnega izobraževanja. 

Opisali bomo socialne transfere, ki jih država namenja študentom, kot so štipendije, 

subvencionirano bivanje, prehrana in prevoz. Predstavili bomo obseg študentskega dela v 

zadnjih letih, pa tudi vpliv zakonodajnih sprememb. Dotaknili se bomo tudi študentskega dela 

v državah, zajetih v raziskavi Eurostudent IV 2008-2011, podrobneje pa bomo predstavili 

študentsko delo v Veliki Britaniji in Italiji. Razdelali bomo motivacijske dejavnike za 

študentsko delo in jih predstavili s pomočjo sekundarnih podatkov raziskave Družbeni profil 

študentov Slovenije, 2005. Pomembno vlogo pri študentskem delu imajo tudi agencije za 

posredovanje del, zato bomo predstavili tudi njihovo delovanje in pogoje, ki jih mora 

posameznik izpolnjevati, za opravljanje študentskega dela. V metodološkem delu bomo 

predstavili raziskovalna vprašanja in cilje kvalitativne raziskave. Izvedeni sta bili dve fokusni 

skupini, v katerih so sodelovali redni  študenti, ki so že imeli izkušnje s študentskim delom. V 
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nadaljevanju je predstavljena interpretacija zbranih podatkov, kar nam je služilo kot podlaga 

za oblikovanje priporočil za zakonodajalca in delodajalce.  

 

1.1 Ozadje raziskovanja 

 

V nadaljevanju predstavljamo problematiko študentskega dela tako z ekonomskega kot tudi 

sociološkega vidika. Predstavili bomo položaj študentov v povezavi s transferi, ki jim jih 

namenja država v času študija, v povezavi z njihovim socialno-ekonomskim položajem in 

socialno-ekonomskim položajem njihovih matičnih družin ter na splošno glede na socialno-

ekonomske razmere v državi. Predstavili bomo tudi metode dela kvalitativne raziskave, ki 

smo jo izvedli v okviru diplomske naloge ter namen raziskovanja.  

 

1.1.1 Predstavitev problema 

 

Študentsko delo daje študentom možnost, da si z delom omogočijo boljši ekonomski položaj, 

kar je pomembno predvsem za tiste študente, ki izhajajo iz družin, ki imajo slabše ekonomske 

pogoje. Pomen študentskega dela pa ni le v pridobivanju sredstev za pokrivanje osnovnih 

ekonomskih potreb v času študija, pač pa je tudi eden izmed načinov postopne ekonomske 

osamosvojitve študentov in neodvisnosti ter prevzemanja odgovornosti, kot tudi način za dvig 

lastnega  standarda. Pomembno je tudi za pridobivanje delovnih in socialnih izkušenj v svetu 

dela, vzpostavljanju stikov z delodajalci, kar posamezniku koristi pri kasnejšem iskanju 

zaposlitve, lahko pa se študentsko delo celo spremeni v redno delovno razmerje. V diplomski 

nalogi bomo raziskovali vpliv različnih dejavnikov na obseg študentskega dela, tudi tistih, ki 

niso v povezavi z zagotavljanjem sredstev za pokrivanje osnovnih ekonomskih potreb za 

študij in so odvisni od vsakega posameznika in njegovih interesov in ne nazadnje, za katere 

dobrine študenti porabijo prihodke od dela prek študentskega servisa. 

 

1.1.2 Predstavitev okolja 

 

Položaj mladih se je v zadnjih  letih hitro spreminjal, tako kot so se spreminjale tudi socialno-

ekonomske razmere prebivalstva Slovenije nasploh. Vse slabše ekonomsko in socialno stanje 

v državi se odraža na položaju številnih državljanov in državljank Slovenije, še posebej pa na 

položaju ranljivih skupin prebivalstva. Med skupinami, na katere takšno stanje še posebej 

vpliva, so prav mladi, vključno s šolajočo mladino, saj njihov socialni in ekonomski položaj 
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ni odvisen le od njih samih, pač pa tudi od ekonomskega in socialnega položaja njihovih 

staršev ter od politike države.  

 

Kazalniki, ki so indikator ekonomskega in socialnega stanja prebivalstva v Sloveniji so 

različni. Med  pomembnejšimi je prav gotovo stopnja registrirane brezposelnosti, ki se je v 

Sloveniji od konca leta 2008 do konca leta 2012 dvignila s 7,0% na 13,0% (Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje 2013). Delež brezposelnih mladih do 25 let bil konec leta 2008 

12,68%, konec leta 2012 pa 9,75%, medtem ko je bil delež mladih do 30 let konec leta 2008  

27,51%, konec leta 2012 pa 24,51% (Zavod Republike Slovenije za  zaposlovanje 2013). In 

čeprav nam podatek o deležu brezposelnih mladih nakazuje tendenco izboljšanja položaja 

mladih glede brezposelnosti, pa je naraščanje števila vse prej kot spodbudno. Konec leta 2008 

je bilo 8.399 brezposelnih mladih do 25 let in 18.223  mladih do 30 let. Do konca leta 2012 pa 

se je to število dvignilo na 10.870 mladih do 25 let in 27.316 mladih do 30 let (Zavod 

Republike Slovenije za  zaposlovanje 2013).  

 

Med pomembnejšimi transferi države študentom so štipendije. Podatki s področja 

štipendiranja nas podpirajo v trditvi, da se študentov v zadnjih letih poslabšuje. Od leta 2007 

do 2011 se je število študentov terciarnega izobraževanja povečalo z 75.403 na 78.649 

(Statistični urad Republike Slovenije 2012), torej za 4,3%, število študentov štipendistov  v 

istem obdobju pa je od 24.504 naraslo na 29.552 (Statistični urad Republike Slovenije 2012) 

torej za 20,6%. Ob tem je pomembno poudariti, da je naraščal predvsem delež državnih 

štipendistov, in sicer od 12.483 v letu 2007 na 20.149 v letu 2011. Delež prejemnikov državne 

štipendije je torej v primerjavi z vsemi prejemniki štipendisti (zajeti so prejemniki 

kadrovskih, državnih in Zoisovih štipendij), od 50,94% narastel na 68,18%. Ta podatek daje 

slutiti, da je vse več posameznikov in družin, katerih dohodki ne presegajo cenzusa za 

pridobitev državne štipendij. Istočasno pa je povprečna višina državnih štipendij vsa ta leta 

ostala skorajda nespremenjena in se je od 180 EUR v letu 2007, potem ko je v letih 2008, 

2009 in 2010 celo nekoliko upadla, v letu 2011 zvišala na 182,29 EUR. Vzporedno pa sta 

padala deleža Zoisovih in še posebej kadrovskih štipendistov.  Število kadrovskih štipendij se 

je z 4.505 v letu 2007 zmanjšalo na 2.967 v letu 2011, torej za 34,1%. Prav kadrovske 

štipendije pa so tako zaradi svoje narave, kot tudi višine pomembne, saj so v letu 2011 v 

povprečju znašale kar 342,51 EUR (Statistični urad Republike Slovenije 2012).  
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Tudi indeks rasti cen življenjskih potrebščin je v istem obdobju naraščal, še posebej v letih 

2007 (103,6) in 2008 (105,7) (Statistični urad Republike Slovenije 2012). In čeprav se je 

povprečna bruto plača v Sloveniji v istem obdobju povišala od 1.284,79 EUR v letu 2007 na 

1.508,42 EUR v letu 2011 (Statistični urad Republike Slovenije 2012), je v tem obdobju 

predstavljalo študentsko delo konstanten dohodek v gospodinjstvih in se je od leta  2007 s 

174,16 EUR povišala na 209,41 v letu 2008 in nato spet upadla na 190,58 EUR v letu 2010 

(Statistični urad Republike Slovenije 2012). To nihanje se ujema s podatki o obsegu 

študentskega dela, ki v letu 2008 doseglo največje število zaposlenih preko študentskega dela 

(36.000) in tudi največje število opravljenih ur na teden (26,5) (Statistični urad Republike 

Slovenije 2012).   

 

In končno, socialno-ekonomski položaj šolajočih mladih je v tesni povezavi s socialno-

ekonomskim položajem njihovih staršev. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 

na podlagi rezultatov statističnega raziskovanja EU-SILC o zmožnostih gospodinjstev – Kako 

gospodinjstva preživijo s svojimi prihodki, glede na dohodek gospodinjstva v Sloveniji, je 

delež tistih, ki so se opredelili za zelo težko in težko od leta 2007 do leta 2010 konstantno 

naraščal. V letu 2007 se je za tak odgovor opredelilo 22% anketirancev, v letu 2010 pa že 

31% anketirancev  (Statistični urad Republike Slovenije 2012). 

 

1.1.3 Metode dela   

 

V diplomski nalogi smo želeli pridobiti podatke o tem,  kateri dejavniki vplivajo na obseg 

študentskega dela. Izhajali smo iz predpostavke, da so za študente, poleg zaslužka,  pomembni 

tudi drugi dejavniki oz. koristi, ki jih pridobijo z opravljanjem študentskega dela. Zbrali smo 

sekundarne podatke iz raziskave Družbeni profil študentov Slovenije, 2005, ki so se nanašali 

na obseg študentskega dela v povezavi s 6 spremenljivkami, ki bi lahko vplivale na obseg 

študentskega dela. Poglede na to problematiko smo želeli pridobiti tudi od študentov samih, 

zato smo se odločili za izvedbo 2 fokusnih skupin, da bi pridobili čim več različnih mnenj, 

izkušenj in pogledov sodelujočih. Fokusna skupina omogoča sinergične učinke med 

sodelujočimi, kar je pomembno, saj nam omogoča, da se mnenja sodelujočih dopolnjujejo in 

nadgrajujejo, čeprav včasih prihaja do kolizije. Izvedba fokusnih skupin je pomembna tudi 

zaradi časovne dimenzije. V kratkem času lahko zberemo veliko informacij, ki se nanašajo na 

področje raziskovanja. Da bi pridobili čim bolj verodostojne poglede in mnenja na 

obravnavano problematiko smo izvedli 2 fokusni skupini, v vsaki je sodelovalo 6 
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respondentov. V fokusni skupini 1 so sodelovali 4 študentke in 2 študenta, v fokusni skupini 2 

pa 3 študentke in 3 študenti.  

 

Uporabili smo nenaključni način vzorčenja – namensko vzorčenje. Pri pridobivanju 

respondentov za izvedbo fokusne skupine smo uporabili tehniko snežne kepe, s čimer smo 

zagotovili sodelovanje respondentov, ki imajo status rednega študenta in dobro poznajo 

preučevano tematiko, saj so že delali prek študentskega servisa. Za izvedbo fokusne skupine 

je bil pripravljen usmeritveni vprašalnik, s katerim so bili respondenti seznanjeni pred samo 

izvedbo fokusne skupine.  

 

1.2 Utemeljitev metode raziskovanja 

 

Delo prek študentskega servisa se najpogosteje povezuje s potrebo študentov po zagotovitvi 

sredstev za pokrivanje osnovnih potreb v času študija. Takšen pogled reducira študentsko delo 

le na obliko dodatnega vira dohodka in zanemarja vidik postopnega dozorevanja študentske 

mladine in postopnega prehoda študentov na trg dela, pridobivanje izkušenj tako na področju 

dela samega, kot tudi odnosov, ki se oblikujejo med zaposlenimi. Prihodek od dela prek 

študentskega servisa pa je pogosto namenjen za dvig lastnega  standarda z nadstandardnimi 

izdelki ali storitvami. Poleg tega predpostavljamo, da se s starostjo tudi povečuje težnja 

študentov po samostojnosti in neodvisnosti, kar jim prihodki od dela prek študentskega 

servisa omogočajo. Še posebej v zadnjih letih, ko se stopnjuje problematika zaposlovanja 

mladih diplomantov, pa so pomembne tudi delovne izkušnje, ki jih študenti pridobijo z delom 

prek študentskega servisa. Agencije za zaposlovanje spodbujajo diplomante, ki iščejo 

zaposlitev, da v svojih življenjepisih predstavijo tudi izkušnje, ki so jih pridobili z delom prek 

študentskega servisa. Pogosto pa se delo prek študentskega servisa celo spremeni v redno 

delovno razmerje.  

 

V okviru kvalitativne raziskave želimo raziskati, kateri so še drugi dejavniki, ki poleg 

dohodka, vplivajo na obseg dela prek študentskega servisa. Ti so odvisni od vsakega 

posameznika, njegovih interesov za pridobivanje delovnih izkušenj in navezovanja stikov z 

delodajalci in drugimi ljudmi iz sveta dela, ki so lahko v povezavi z bodočim poklicem za 

katerega študirajo in celo nudijo potencialno možnost zaposlitve po zaključku študija, ali pa 

tudi ne. Zanima nas, kako študenti ocenjujejo koristi od opravljanja dela prek študentskega 

servisa in ne nazadnje, za katere dobrine porabijo prihodke od dela prek študentskega servisa. 
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1.3 Namen raziskovanja 

 

Študentsko delo je bilo v zadnjih letih izpostavljeno številnim kritikam predvsem zaradi 

izkoriščanja dela prek študentskega servisa in pomanjkljivega nadzora. Vlada je že s 

predlogom Zakona o malem delu leta 2011 poskušala to področje regulirati in omejit obseg 

dela, ki ga posamezen študent lahko letno opravlja na 720 ur oz. 6.000,00 EUR. Želela pa je 

tudi znižati sredstva koncesije za posrednike malega dela. Predlogu zakona so se uprli tako 

študenti, kot tudi upokojenci in sindikati, volivci pa so ga na referendumu zavrnili. Leta 2012 

pa je bil sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je zaradi povišanja koncesijske 

dajatve ter obračunavanje 20% davka na dodano vrednost podražil študentsko delo. S tem je 

študentsko izgubilo konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi oblikami dela, kar je 

posledično, skupaj z ekonomsko krizo, vplivalo na obseg študentskega dela.  

 

Kritike na predlog Zakona o malem delu ter Zakon o uravnoteženju javnih financ, so bile 

usmerjene predvsem na finančni učinek in obseg študentskega dela. Zanemarjen pa je bil 

drugi, ravno tako pomemben vidik študentskega dela, ki omogoča študentom pridobivanje 

znanj, kompetenc in izkušenj ter jim tako omogoča postopen prehod na trg dela. Izkušnje, ki 

jih študenti pridobivajo z delom prek študentskega servisa, so namreč vse pomembnejše pri 

iskanju prve zaposlitve diplomantov. Dohodki, ki jih študenti pridobijo z delom prek 

študentskega servisa so predvsem za študente, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin, pogoj 

za financiranje študija, pogosto pa so študentom tudi vir dohodka za dvig življenjskega 

standarda. Z dohodki od dela prek študentskega servisa se zmanjšuje ekonomska odvisnost 

študentov od staršev ter krepi odgovornost posameznika.   

 

V diplomski nalogi želimo ugotoviti kakšne vrste dela opravljajo študenti. Koliko so dela, ki 

jih opravljajo prek študentskega servisa povezani z bodočim poklicem za katerega študirajo, 

ter koliko so delovne izkušnje, ki jih na ta način pridobijo, lahko koristne pri iskanju 

zaposlitve v bodočem poklicu. Želimo opredeliti motivacijske dejavnike za študentsko delo, 

vse s ciljem oblikovanja priporočil in smernic za delodajalce in zakonodajalca, z namenom, 

da postane študentsko delo eno izmed orodij za oblikovanje kreativnega mladega človeka – 

diplomanta, ki bo kar najbolje usposobljen za uspešen inovativen in kreativen vstop na trg 

dela po zaključku študija. Prav to od diplomantov pričakujejo delodajalci. 
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2. TEORETIČNI OKVIR 

 

 

V tem poglavju smo predstavili študentsko populacijo in njihovo vlogo v družbi, vključenost 

mladine v terciarno izobraževanje ter socialne transfere, ki jih država namenja študentom. 

Predstavili bomo problematiko ter obseg študentskega dela v Sloveniji ter povzeli 

najpomembnejše ugotovitve, ki se nanašajo na študentsko delo v raziskavi Eurostudent IV 

2008-2011. Predstavili bomo kako je organizirano posredovanje študentskih del v Veliki 

Britaniji ter izsledke raziskave National union of students in The world´s local bank o 

študentskem delu v Veliki Britaniji. Nadalje bomo tudi predstavili ugodnosti, ki jih imajo 

študenti pri opravljanju študentskega dela v Italiji ter problematiko, s katero se le ti srečujejo.  

 

Skozi sekundarne podatke iz raziskave Družbeni profil študentov Slovenije, 2005, ki se 

nanašajo na obseg študentskega dela, bomo  predstavili motivacijske dejavnike za študentsko 

delo in jih opredelili po skupinah. Opredelili bomo vlogo študentskih servisov ter predstavili 

njihovo delovanje, postopke in pogoje za opravljanje študentskega dela ter ne nazadnje 

predstavili zakonodajne spremembe na tem področju.  

 

2.1 Predstavitev študentske populacije 

 

Pomemben vpliv na oblikovanje mladine in njihovega položaja ter vloge v družbi je imelo 

izobraževanje, saj se je s podaljševanjem obdobja izobraževanja tudi podaljševala meja za 

vstop mladega človeka v odraslost. Podaljšano obdobje izobraževanja pa je prispevalo k 

oblikovanju študentske populacije kot posebne družbene skupine, ki je s svojim delovanjem 

pomembno vplivala na stališča družbe do socialnih in ekonomskih problematik.  

 

2.1.1 Mladina – prehod od otroštva do odraslosti 

 

Položaj mladih se je v zadnjih 20 letih hitro spreminjal. Spreminjal se je odnos družbe do 

mladih, kar se je odražalo tako v njihovem ekonomskem, kot tudi socialnem položaju v 

družbi. Čeprav se tudi danes poudarja pomen mladine ter njihovo integracijo v družbo, pa se 

to ne odraža  v dejanski angažiranost politike in družbe kot celote, da se ustvarijo pogoji za 

vključevanje mladine v družbo kot tako, da postanejo tisto družbeno jedro, ki omogoča rast in 

razvoj celotne družbe in države. Predvsem izstopa  pomanjkanje vizije in usmeritev o tem, 
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kakšno vlogo naj bi današnja mladina dejansko imela na eni strani, ter na  drugi strani reakcija 

mladih na dejansko situacijo v kateri se je znašla, pri čemer odkriva vedno nove poti 

prilagajanja, ki so pogosto povezane z odrivanjem lastne odgovornosti pri sprejemanju 

določenih odločitev in iskanjem poti, ki jim olajšajo približevanju lastnim idealom in ciljem. 

 

Pojem »mladina« lahko opredelimo kot obdobje prehoda iz otroštva v odraslost. Kot pravi 

Mirjana Nastran Ule:  

 

Sicer so antropološke raziskave pokazale, da so vse družbe poznale razvojno obdobje 

»vstopanja v  odraslost«, ki je določeno z biološkim dozorevanjem otrok. To obdobje 

je bilo vedno tudi obdobje preizkušanja, testiranja in iniciacije. Vendar je šele 

moderna industrijska družba uvedla posebne, državno nadzorovane vzgojene in 

izobraževalne ustanove, ki so opravljale prenos znanja in delovnih spretnosti na 

generacije  doraščajočih sljudi. S tem sta otrok in mladostnik postala subjekta 

različnih disciplinarnih, moralno vzgojnih, izobraževalnih praks (Nastran Ule in drugi 

1996, str. 9). 

 

Če je bila mladina v prejšnjem obdobju obravnavana zgolj ko ekonomska kategorija, ki je 

omogočala staršem dostojno starost, pa je v obdobju industrijske revolucije pridobila status, ki 

ji je omogočal izobraževanje, rast in razvoj, vse  s ciljem, da se mladi generaciji nudijo 

možnosti, ki jih njihovi starši niso imeli. Vzporedno s tem se je razvijalo tudi šolstvo in s tem 

podaljševalo obdobje šolanja in s tem tudi obdobje do vstopa v odraslost  (Nastran Ule in 

drugi, 1996). 

 

Opredelitev pojma mladosti oz. mladine je kompleksna in pravzaprav  

združuje tako generacijske kot socialnozgodovinske opredelitve. Pri tako razumljenem 

pojmu mladosti/mladine lahko razlikujemo več dimenzij, ki se medsebojno prepletajo: 

 fazo v življenjskem poteku posameznika ali posameznice, 

 socialno skupino, ki jo označujejo določene oblike vedenja (v vsakdanjem 

življenju, kulturi, politiki itd.), 

 nepopolni socialni status (»neodraslost«), 

 starostno kohorto ali zgodovinsko strukturirano generacijsko enoto,  
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 idealni vrednostni pojem: npr: mladostnost v smislu vitalnosti, duševne svežine in 

živahnosti (Nastran Ule in drugi 1996, str. 10). 

Šolanje je vsekakor imelo odločujoč vpliv na oblikovanje pojma mladosti kot življenjskega 

obdobja, v katerem se je obdobje šolanja razlikovalo od otroštva. To je obdobje, ko je 

posameznik še vedno ekonomsko odvisen od staršev, vendar pa je istočasno sam odgovoren 

za sprejemanje določenih odločitev in lastnih aktivnosti, ki so usmerjene v doseganje lastne 

samostojnosti in s tem vključitev v družbo kot odrasla in odgovorna oseba. Obdobje mladosti 

torej ne opredeljuje samo starost, pač pa tudi dejavnosti, s katerimi se mladostniki ukvarjajo, 

med katerimi igra odločitev glede šolanja pomembno vlogo. Le ta je odvisna od mnogih 

okoliščin, kot so socialne in družinske razmere, sposobnosti mladostnika, želje staršev,… 

Odločitev, ki jo mladostniki sprejemajo glede vstopanja v šolanje bistveno vpliva na njegovo 

nadaljnje življenje. Tako se meja vstopa v obdobje mladosti vse bolj znižuje, medtem, ko se 

meja za vstop v odraslost podaljšuje, kar je pogosto posledica šolanja in trenutnih družbenih 

razmer, kot npr. možnosti zaposlovanja.  Tudi zahteve po izobraženi in kvalitetni delovni sili 

prispeva k podaljševanju meje za vstop v odraslost, saj se pojavljajo zahteve po vse višjih 

stopnjah izobrazbe za uspešno opravljanje določenega dela, kar je posledica hitrega razvoja in 

rasti družbe kot take. Povečujejo pa se tudi zahteve po večji psihosocialni sposobnosti 

posameznika, njegovi samostojnosti in samoiniciativnosti. (Nastran Ule in drugi, 1996). 

 

Kot obdobje postadolescence opredeljujemo obdobje od 20 do 24 let. Za to obdobje je 

značilen njim lasten življenjski stil in želja, da ga čim dlje ohranijo. To na nek način 

predstavlja izziv za sodobno družbo. Za postadolescenco je namreč značilen kritičen odnos do 

družbe in njenega pričakovanja glede integracije mladih v svet odraslih, ki se je oblikoval v 

mladinskih gibanjih in kulturi v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. S tem se je spremenil 

odnos med mladimi in družbo, saj mora biti tudi družba pripravljena na sprejemanje mladih in 

temu ustrezno tudi prilagajati svoja pričakovanja do njih (Nastran Ule in drugi, 1996).  

 

2.1.2 Značilnosti mladine v Sloveniji 

 

Po drugi svetovni vojni je bila mladina izrazito vpeta v graditev socializma in je bistveno 

prispevala k razvoju in gradnji države. Istočasno pa so bile tudi ekonomske razmere v tistem 

času relativno ugodne in so ji omogočale izobraževanje, zaposlovanje in relativno ugoden 

ekonomski položaj. Prav to je bil razlog, da se je v družbi oblikoval pozitiven odnos do 
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mladih in mladine na eni strani, na drugi strani pa so bile, kljub ideološkim pritiskom, 

ustvarjene razmere, v katerih se je mladina lahko identificirala in videla v takratni družbi 

perspektivno prihodnost. Kljub temu pa je predvsem med študentsko mladino prihajalo do 

odpora na politične in ideološke pritiske in se je počasi oblikovala kritična zavest. Konec 

šestdesetih in v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja se tako oblikujejo študentska 

gibanja, oblikovana v duhu liberalizma, ki se je pričel pojavljati v slovenski družbi in kot 

odgovor na ideološki pritisk na mlade. Posledično je prišlo do ukinitve samostojne študentske 

organizacije in oblikovanje  Mladinske organizacije, v okviru katere so se kasneje razvila 

razna alternativna gibanja v Sloveniji. Mladi so postali pomemben del kritične javnosti in 

pričele so se razvijati mladinske subkulture (Nastran Ule in drugi, 2002).   

 

Devetdeseta leta so obdobje tranzicije, ki je pustila svoj pečat tudi na mladini, ki se je v 

osemdesetih aktivno zavzemala za spremembe političnega in ekonomskega sistema, predvsem 

pa za odprtost in integracijo v zahodno Evropo. Razmeroma ugodne možnosti za izobrazbo je 

oblikovalo slovensko mladino, pri čemer igrajo pomembno vlogo visoke aspiracije staršev do 

otrok. Istočasno pa so se v družbi kot celoti pojavljale spremembe, s katerimi se prejšnja 

generacija ni soočala. To je predvsem brezposelnost in negotova življenjska perspektiva. 

Mladi se tako sami individualno spoprijemajo s to problematiko na način, ki je čim manj 

boleč in tvegan. (Nastran Ule in drugi, 1996). 

 

S tem se preoblikuje tudi odnos družbe do mladih. Označeni kot generacija X, jim pripisujejo 

individualizem, nelojalnost in razkroj tradicionalnih vrednot. Zaradi brezposelnosti ostajajo 

odvisni od staršev, priložnostnih zaposlitev in socialnih pomoči, kar jim ne omogoča 

neodvisnosti in kot taki izgubijo družbeno moč in vpliv.  Vzporedno pa se zahteve 

izobraževalnih procesov povečujejo. Tako postanejo mladi vpeti med zahtevami in 

odvisnostjo od staršev ter zahtevami izobraževanja. Podaljšuje se obdobje šolanja v dobo 

formalne odraslosti, s čimer mladi izgubljajo priložnost inovativnosti na delovnem mestu in 

družbene kritičnosti. Socialni in ekonomski položaj se poslabša zaradi nezaposlenosti ter 

začasnih in alternativnih oblik zaposlovanja, med katerimi igra delo prek študentskega servisa 

pomembno vlogo. 
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2.1.3 Študentska mladina  

 

Študenti so si kot socialna družbeno angažirana skupina pridobili poseben status v šestdesetih 

in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Za to obdobje so značilna različna študentska 

gibanja, ki so jo oblikovala kot skupino, ki se je zavzemala za drugačne politične, vrednostne 

in ideološke ideje, kot jo je imela vladajoča elita. Oblikovali so svoj življenjski stil in kulturo 

ter umestili postadolescenco kot posebno obdobje prehoda v odraslost, ki ga je prav študij 

podaljšal v pozna dvajseta leta.  Za študentsko mladino je značilno, da ostajajo ekonomsko 

odvisni od staršev, vendar pa starši na njihov življenjski stil in pogled na kulturne in družbene 

razmere tistega časa nimajo več vpliva. Ta svoboda omogoča študentski mladini pridobivanja 

novih znanj, izkušenj in socializacije v okviru samega institucionalnega izobraževanja ter, kar 

je morda še pomembneje, na oblikovanje študentske mladine kot specifične družbene skupine. 

Tako postane podaljšana mladost študentske mladine kvalitetnejša in bogatejša (Nastran Ule 

in drugi, 1996a). 

 

Veliko spremembo v oblikovanju študentske mladine so prinesla devetdeseta leta prejšnjega 

stoletja kot posledica neoliberalizma in poudarjanjem individualnega uspeha. K spreminjanju 

socialnega in ekonomskega položaja mladih študentov pa je močno vplivala tudi ekonomska 

kriza zadnjih let.  Tako je vedno več študentske populacije prisiljene, da si s študentskim 

delom izboljšuje svoj ekonomski položaj oz. omogoča študij. Pogost pa postaja tudi 

nadomestilo zaposlitve, saj mnogi študenti odlašajo z zaključkom študija prav zaradi 

ugodnosti, ki jim ga nudi njihov status v povezavi z možnostjo dela preko študentskih 

servisov. To predpostavko potrjujejo tudi podatki o brezposelnosti diplomantov, ki postaja 

vse večji problem. »Čeprav za večino evropskih držav še vedno velja, da tveganje 

brezposelnosti upada z doseženo ravnjo izobrazbe, se vrednost diplome kot zagotovila za 

varen vstop v trg dela, naglo zmanjšuje (EU Youth Report, 2009: 30). To potrjujejo tudi 

podatki za Slovenijo.« (Lavrič in drugi 2010, str. 112).  

 

2.2 Vključenost mladine v terciarno izobraževanje 

 

Vključevanje v institucionalno izobraževanje se v Sloveniji vse bolj povečuje, tako da je 

srednješolsko izobraževanje za današnjo mladino praktično samoumevno, saj znaša delež 

vključenosti v srednješolsko izobraževanje 98% generacije (Vertot v Lavrič in drugi 2010, str. 

75), medtem ko vključenost mladih v starostni skupini od 15-24 let v letu 2008 dosega 71% in 
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s tem je Slovenija na prvem mestu med državami EU27 (Lavrič in drugi, 2010). Tako visok 

delež vključenosti v srednješolsko izobraževanje je prav gotovo rezultat politike države ter 

potrebe družbe po vse višjem nivoju znanja ter tudi aspiracije staršev, ki so želeli otrokom 

preko izobraževanja omogočiti boljši socialni in ekonomski položaj. Kljub visokemu deležu 

vključenosti v izobraževanje pa v raziskavi Mladina 2010 ugotavljajo, da je zgodnja opustitev 

rednega izobraževanja se je v Sloveniji od 2004 do 2009 povečala iz 2,4 % na 3,2 %, kar 

predstavlja najnižji delež med državami EU (Lavrič in drugi, 2010).  

 

V velikem razmahu je tudi terciarno izobraževanje. Nasploh lahko rečemo, da se je tako v 

Sloveniji kot v Evropi izobraževanje v zadnjih desetletjih razširilo preko pričakovanj, 

podaljšalo pa se je tudi obdobje vključenosti v izobraževanje, s čimer se je podaljšala 

odvisnost mladih od staršev in od države preko izobraževalnih institucij. S tem se vse bolj 

odmika vstop mladih v svet odraslih in podaljšuje obdobje mladosti. Še posebej v zadnjih 

letih so se odprle mnoge diskusije o smiselnosti tako množičnega izobraževanja in izbranih 

smeri terciarnega izobraževanja v povezavi z možnostmi zaposlovanja. Kljub vsemu pa EU v 

dokumentu Evropa 2020 še vedno podpira izobraževanje kot eno pomembnejših razvojnih 

prioritet (Lavrič in drugi, 2010).  

 

Podatki v Sloveniji kažejo, da je število študentov v terciarnem izobraževanju strmo 

naraščalo. Tako je znašal delež študentov v starostni skupini  od 19 do 26 let 1961 leta 6,5%, 

leta 2008 pa že 41% (Lavrič in drugi, 2010). Slika 2.1 nam prikazuje primerjavo naraščanja 

vključenosti generacije od 20 do 24 let v terciarno izobraževanje med Slovenijo in EU27.  

 

Slika 2.1: Vključenost generacije od 20 do 24 let v terciarno izobraževanje 

 

Vir: Lavrič in drugi (2010, str. 70) 
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Medtem ko je vključenost generacije od 20 do 24 let v terciarno izobraževanje od leta 1999 

do leta 2008 v EU27 rasla počasi in postopoma, pa so za Slovenijo značilni preskoki v letu 

2005, še bolj izrazito pa v letu 2010, kar je odraz pomanjkanja rednih zaposlitev ter 

ugodnosti, ki jih prinaša status študenta in cenena delovna sila preko študentskih servisov. 

Prav tako se povečuje število podiplomskih študentov, kjer ponovno zaznamo velik skok prav 

v zadnjih letih, saj se je njihovo število od leta 2005 do leta 2009 skoraj podvojilo.  

 

Ena pomembnih značilnosti študentske populacije v Sloveniji je razmerje glede na spol. Na 

dan 1.1.2012 je bilo v Sloveniji 51,39% žensk (Statistični urad Republike Slovenije 2013), 

medtem, ko je bilo razmerje med spoloma v študentski populaciji izrazito v korist študentk, 

saj je bilo v letu 2011 57,73% študentk. Kot je razvidno iz slike 2.2 je razlika v deležu med 

spoloma v letih 2007, 2008 in 2009 ostajala praktično nespremenjena. In čeprav se je razlika v 

razmerju med spoloma v študentski populaciji v letu 2011 v primerjavi s prejšnjimi leti 

nekoliko zmanjšala, je še vedno občutna. (Statistični urad Republike Slovenije 2013).  

 

Slika 2.2: Število in delež študentov glede na spol 

 

Vir: prirejeno po Statističnem uradu Republike Slovenije (2013)  

 

2.3 Socialni transferi države študentom  

 

Študij na terciarni ravni je v Sloveniji brezplačen, torej rednim študentom ni potrebno 

plačevati šolnine, kar bistveno olajša možnost študija ne glede na socialno-ekonomski položaj 
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posameznika. Poleg tega pa ima država pomemben vpliv na socialno-ekonomski položaj 

študentov tudi z drugimi državnimi transferi.  

 

Slovenija  v  primerjavi  z  drugimi  evropskimi  državami  namenja  razmeroma visok  

delež  javnih  sredstev  za  transfere  gospodinjstvom,  ki  vključujejo  štipendije, 

subvencije za prehrano, vozovnice, bivanje, učbenike ipd. Delež teh sredstev sicer od 

leta 2000 močno upada, v letu 2007 je znašal 8,1 %, kar je za 5,4 o. t. manj kot leta 

2000, kljub temu pa Slovenija v tem kazalniku še vedno presega evropsko povprečje. 

Slovenija  od  evropskega  povprečja  odstopa  predvsem  po visokem  deležu denarnih 

pomoči  študentom  in  transferov  gospodinjstvom  na terciarni  ravni (v  letu 2005 

Slovenija: 23,7 %; EU 27: 16,5 %) (Boljka in drugi 2009, str. 28). 

 

2.3.1 Štipendije 

 

Štipendije so za študente pomemben vir za preživljanje v času študija. Študenti lahko po 

Zakonu o štipendiranju za vsako študijsko leto kandidirajo za pridobitev državnih, kadrovskih 

ali Zoisovih štipendij.  

 

Državne štipendije od leta 2008 dalje dodeljujejo Centri za socialno delo. Vlogo lahko 

upravičenci vložijo kadar koli in se, v primeru upravičenosti do štipendije, dodeli od meseca 

vložitve dalje.  

 

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki: 

- so starejši od 18 let, 

- so državljani Republike Slovenije, 

- izpolnjujejo druge pogoje po 9. Členu Zakona o štipendiranju, 

- njihov povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne 

presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju (od 

šolskega leta 2013/2014 je cenzus 53% neto povprečne plače na družinskega 

člana) (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2013). 

 

Državne štipendije znašajo od 70 do 190 EUR, njihova višina pa je odvisna od dohodkovnega 

razreda glede neto višine povprečne plače na družinskega člana v preteklem letu. Študent, 

prejemnik državne štipendije, lahko poleg osnovne štipendije prejema še: 
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- »dodatek za vrsto in področje izobraževanja (30,31 EUR),  

- dodatek za učni ali študijski uspeh (20,56 EUR za študente s povprečno oceno 8,5 

ali več, 37,90 EUR za študente s povprečno oceno 9,0 ali več),  

- dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča (85,53 EUR)« (Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2013).  

 

Štipendijo lahko upravičenec prejema največ eno leto za posamezen letnik na isti stopnji 

izobraževanja. Do nadaljnjega prejemanja državne štipendije pa je upravičen, če izpolnjuje 

zakonske pogoje, pogoje glede cenzusa in je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal 

štipendijo. Do državne štipendije so upravičeni za največ eno študijsko leto tudi absolventi. 

 

Zoisove štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom z namenom spodbujanja 

in razvoja kadrovskih potencialov. Od leta 2008 dalje Zoisove štipendije dodeljuje Javni sklad 

Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje. Vloge morajo kandidati – študenti 

oddati vsako leto do začetka oktobra.  

 

Zoisovo štipendijo lahko v skladu s 24. Členom Zakona o štipendiranju pridobi 

študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (9. člen) in:  

- ima v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter je bil v skladu d 

Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem 

izobraževanju identificiran kot nadarjen dijak, ali 

- je maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant, ali 

- ima v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 

ali več ali je glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5% študentov v 

svoji generaciji, ali 

- je dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja ne glede 

na letnik šolanja (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

2013). 

 

Zoisova štipendija za študenta trenutno znaša 101,78 EUR,  v primeru da se študent 

izobražuje v tujini pa 203,56 EUR. Upravičeni pa so tudi enakih dodatkov, kot so upravičeni 

prejemniki državne štipendije.  Zoisovo štipendijo lahko prejemajo upravičenci za eno leto za 

posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti  2013). 
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Kadrovske štipendije so namenjene povezovanju delodajalcev in študentov in predstavlja 

eno izmed oblik dolgoročnega kadrovskega načrtovanja podjetij. Prednost kadrovskih 

štipendij je predvsem v tem, da: 

- so v povprečju višje od ostalih štipendij, 

- praviloma zagotavljajo zaposlitev po zaključku izobraževanja, 

- možnost opravljanja obvezne prakse ali izdelave diplomske naloge, vezane na 

podjetje (Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 2013).  

 

Podatke o razpisanih kadrovskih štipendijah lahko dobijo študenti na spletnih straneh Javnega 

sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov, regionalnih razvojnih agencij ali na objavah 

posameznih delodajalcev na njihovih spletnih straneh, internih glasilih ali javnih občilih 

(Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 2013).  

  

Poleg državnih, Zoisovih in kadrovskih štipendij, pa lahko študenti kandidirajo tudi za 

štipendije, ki jih razpisujejo občine, ministrstva na področju svoje pristojnosti, kot npr. 

Ministrstvo RS za kulturo ali Ministrstvo RS za obrambo za potrebe Slovenske vojske. Za 

izobraževanje v tujini pa lahko posamezniki kandidirajo za pridobitev štipendije v okviru 

programov Ad futura (Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 2013).  

 

Iz tabele 2.1 je razvidno, da je delež kadrovskih in Zoisovih štipendij od leta 2007 do leta 

2011 vztrajno padal, medtem, ko je delež državnih štipendij v istem obdobju zrasel za 17,24 

odstotkov. Ta trend za študente vsekakor ni ugoden, saj so državne štipendije precej nižje od 

Zoisovih, sploh pa od kadrovskih štipendij. Ti podatki odražajo tudi ekonomsko stanje 

štipendistov, saj je vse več tistih študentov, katerih dohodki na družinskega člana ne presegajo 

cenzusa. In medtem, ko se je višina kadrovskih in Zoisovih štipendij v navedenem obdobju 

konstantno dvigala, so državne štipendije ostajale vsa leta v enaki višini.  

 

Tabela 2.1: Število štipendij glede na vrsto štipendije in povprečna štipendija 2007-2011 

 

Vir: prirejeno po Statističnem uradu Republike Slovenije (2012)  

 

vrsta štipendije

2007 delež 2008 delež 2009 delež 2010 delež 2011 delež 2007 2008 2009 2010 2011

Kadrovske štipendije 4.505 18,38 4.359 18,04 4.089 15,35 3.522 13,25 2.967 10,04 239,00 279,49 287,20 319,61 342,51

Državne štipendije 12.483 50,94 12.532 51,87 14.974 56,21 16.212 61,00 20.149 68,18 180,00 174,84 176,92 179,95 182,29

Zoisove štipendije 7.516 30,67 7.270 30,09 7.578 28,44 6.843 25,75 6.436 21,78 209,00 225,64 225,37 248,02 244,2

skupaj štipendije po letih 24.504 100,00 24.161 100,00 26.641 100,00 26.577 100,00 29.552 100,00

Število štipendij po letih Povprečna štipendija v EUR po letih
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2.3.2 Subvencioniranje bivanja študentov 

 

Subvencioniranje bivanja študentov ureja Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov in 

sicer za bivanje v študentskih domovih, prek njih pa tudi zasebnikom, ki so lastniki sob in jih 

oddajajo študentom v najem na podlagi javnega razpisa (Pravilnik o subvencioniranju bivanja 

študentov 2001).  

 

Študentje morajo izpolnjevati tele splošne pogoje: 

1. so državljani Republike Slovenije, 

2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot 

redni študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni 

podjetniki, 

3. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot 

izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso v delovnem razmerju ali 

samozaposleni oziroma samostojni podjetniki, 

4. povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% 

povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju, 

5. imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija, 

6. niso izključeni iz študentskega doma (Pravilnik o subvencioniranju bivanja 

študentov 2001, 12. čl.). 

 

Prošnje za sprejem obravnavajo študentske pisarne na podlagi meril za subvencioniranje 

bivanja študentov, in sicer: 

 

- učna oziroma študijska uspešnost, 

- izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti, 

- materialni položaj,  

- oddaljenosti stalnega prebivališča od kraja študija, 

- posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo, ter 

- dodatno razvrstitveno merilo (Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov 

2001, 13. – 21. čl.). 
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Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za čas trajanja enega dodiplomskega 

in enega podiplomskega študijskega programa in do dvanajst mesecev po koncu zadnjega 

semestra (Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov 2001). 

 

Na podlagi ocenjevanja se oblikuje informativna prednostna lista, ki služi študentom za 

časovno orientacijo glede možnosti vselitve v študentski dom.  

Bivanje v študentskem domu je najcenejša oblika bivanja za študente, ki se izobražujejo izven 

kraja bivanja. V razpisu za študijsko leto 2012/2013 je bilo v študentskih domovih razpisanih 

10.639 ležišč in še 1.413 v dijaških domovih, 1.100 v zasebnih študentskih domovih ter 3.150 

ležišč pri zasebnikih.  (Študentska organizacija Slovenije, 2013). Cene v Študentskih domovih 

v Ljubljani so se maja 2013 gibale od 40,51 EUR na mesec do 123,44 EUR na mesec, 

odvisno od kakovosti namestitve in so približno polovico cenejše od ekonomskih stanarin 

(Študentski dom Ljubljana 2013).  

 

2.3.3 Subvencioniranje študentske prehrane 

 

Subvencioniranje študentske prehrane študentom je med pomembnejšimi socialnimi transferi, 

ki jih država namenja študentom. Ne le zaradi finančnih učinkov, pač pa tudi z vidika zdrave 

prehrane študentske populacije. S subvencioniranjem prehrane imajo tako študenti možnost 

prehranjevanja v študentskih menzah ali drugih ponudnikih prehrane.   

 

Ponudniki študentske prehrane so dolžni upoštevati smernice zdravega prehranjevanja 

Ministrstva za zdravje (Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane 2009).  

 

Upravičenci do subvencioniranja študentske prehrane so: 

 

- Redni študentje, ki niso zaposleni, 

- Izredni študentje, ki niso zaposleni, 

- Študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v 

Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, ob pogoju recipročnosti. Kot 

študijske obveznosti se šteje tako študiranje, kot tudi opravljanje študijske prakse 

(Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane 2009, 5. čl.). 
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Študenti lahko uveljavljajo subvencioniranje prehrane z nakupom kartice ali s plačilom prek 

mobilnega telefona. Študent mora ponudniku ob plačilu predložiti tudi študentsko izkaznico. 

 

Trenutno znaša subvencija za prehrano 2,63 EUR. Mesečno lahko študenti koristijo 

subvencijo kolikor je dni v mesecu, lahko pa tudi subvencije, ki so mu preostale v preteklih 

dveh mesecih. Dnevno koriščenje je omejeno na dve subvenciji, pri čemur je potrebno 

upoštevati 4 urni časovni razmik. Subvencijo je možno koristiti od 8. do 20. ure ter od 15. 

avgusta do 15. julija študijskega leta (Študentska organizacija Slovenije 2013).  

 

2.3.4 Subvencioniranje prevoza 

 

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je pričel 

veljati julija 2012, je do subvencioniranega prevoza upravičena oseba, ki ima status: 

 

- Dijaka, 

- udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javno veljavnih programih 

poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem 

razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s 

predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti, 

- študenta, ki ni zaposlen  (Zakon o prevozih v cestnem prometu 2012, 114.b čl.). 

 

Do subvencioniranja prevoza so upravičeni tisti dijaki in študenti, katerih kraj izobraževanja 

je oddaljen najmanj 5 km od kraja bivanja. Subvencionira se cena mesečne vozovnice za tiste 

upravičence, ki se dnevno vozijo v kraj izobraževanja, tistim upravičencem, ki med 

izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja, pa se subvencionira mesečna vozovnica za 

največ 10 voženj na mesec. Študentom se prevoz subvencionira za tekoče študijsko leto 

(Zakon o prevozih v cestnem prometu 2012). 

 

Do subvencioniranja prevoza so upravičeni vsi dijaki in študenti, ki izpolnjujejo pogoje 114.b 

čl. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Cena za 10 

vozovnic, ki jo plača upravičenec je 15 EUR, ne glede na razdaljo prevoza. Upravičenci, ki 

imajo subvencionirano vozovnico v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu, pa 

imajo tudi pravico do brezplačnega mestnega prometa. 
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Vendar pa se študenti, kljub ugodni ceni subvencioniranega prevoza, še vedno pogosto 

odločajo za druge oblike prevoza predvsem zaradi udobnosti in hitrosti. Organizirajo se v 

skupine, v kateri eden od študentov zagotovi prevoz, ostali pa mu prevoz plačajo po 

dogovorjeni ceni, ki je bistveno nižja od cene javnih prevoznih sredstev. Prednost takih 

prevozov je v prevozu »od vrat do vrat«, kar je še posebej pomembno v slabših vremenskih 

razmerah, saj imajo študenti pogosto polne potovalke, tudi s hrano, ki si jo nosijo od doma v 

kraj izobraževanja. Prevoze pa si lahko poiščejo tudi prek spletne strani prevozi.org, kjer 

lahko poiščejo ustrezno relacijo z uro in ceno prevoza. 

 

2.4 Študentsko delo 

 

2.4.1 Študentsko delo v Sloveniji 

 

Študentsko delo predstavlja na slovenskem trgu delovne sile pomemben segment, saj je v letu 

2011 opravljalo študentsko delo 3,6% delovno aktivnega prebivalstva (Statistični urad 

Republike Slovenije 2012, str. 10).  

 

Število zaposlenih prek študentskega servisa po ocenjenih podatkih se je v zadnjih letih 

najbolj povečalo v letu 2008 na 35.582 zaposlenih prek študentskega servisa (Šušteršič in 

drugi 2010, str. 6), ko se je gospodarska kriza šele nakazovala, vendar pa je bila potreba po 

delu prek študentskega servisa še relativno visoka, število brezposelnih pa še relativno nizko. 

V letu 2009, ko je gospodarska kriza močno zarezala v slovensko gospodarstvo, pa je upadlo 

tudi število zaposlenih prek študentskega servisa na 28.833 zaposlenih prek študentskega 

servisa (Šušteršič in drugi 2010, str. 6), kar je nedvomno poslabšalo socialno-ekonomski 

položaj študentov, še posebej v povezavi s podatkom, da je realni zaslužek preko študentskega 

dela v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 upadel za cca 33 mio EUR (e študentski servis 

2012). Leta 2011 pa se je število zaposlenih prek študentskega servisa ponovno dvignila na 

34.000 (Statistični urad Republike Slovenije 2012, str. 4). 

 

Tudi iz podatkov raziskave Ekonomski vidiki študentskega dela, ki se nanašajo na skupno 

vrednost opravljenega študentskega dela,  lahko razberemo, da je bila največja skupna 

vrednost opravljenega študentskega dela v letu 2004 in je nato v letu 2005 naglo upadla za 

27,5%, kot posledica spremembe davčne zakonodaje. Zakon o dohodnini je namreč za 25% 

zmanjšal višino zaslužka študentov, ki se ne obdavči. Sprememba pa je bila tudi obveznost 
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plačevanja akontacije dohodnine na izplačila študentom za opravljeno delo, kar je bilo 

pozneje ukinjeno. Skupna vrednost opravljenega študentskega dela se je tako po letu 2005 

pričela ponovno dvigati, a so skupni nominalni zaslužki dosegli obseg iz leta 2004 šele v letu 

2008, ki pa so bili realno še vedno nižji za dobrih 12%. V letu 2009 pa je skladno z upadom 

števila zaposlenih prek študentskega servisa upadel tudi obseg zaslužkov (Šušteršič in drugi 

2010). 

 

Podobno negativen učinek na obseg študentskega dela so prinesla tudi določila Zakona o 

uravnoteženju javnih financ, ki so s 1.6.2012 spremila obračun koncesijske dajatve in tako 

podražila študentsko delo. V sliki 2.3 je prikazan obseg študentskega dela po mesecih med 

letoma 2008, ko je bil obseg študentskega dela v zadnjih letih največji in 2012. Iz grafa je 

jasno razviden velik padec obsega študentskega dela v mesecu juniju, ko so pričela veljati 

določila ZUJF-a. Medletna nihanja obsega študentskega dela, ki je večji v poletnih mesecih in 

konec leta, kot v drugih mesecih leta so sicer še vedno prisotna, vendar pa je bil obseg 

študentskega dela v prvih mesecih leta 2012 primerljiv, čeprav nekoliko nižji, kot je bil leta 

2008, po 1.6.2012 pa je v primerjavi z letom 2008 bistveno upadel. Torej so imele spremembe 

ZUJF-a pomemben vpliv na obseg študentskega dela, saj se drugi ekonomski pogoji v tem 

času niso bistveno spreminjali, ter tako potrdili bojazni o negativnih posledicah na obseg 

študentskega dela in zmanjšanja njegove konkurenčnosti, ki so se izpostavljala ob sprejetju 

Zakona (Agencija M servis 2013). 

 

Slika 2.3: Obseg študentskega dela po mesecih v letih 2008 in 2012 

 

Vir: prirejeno po Agencija M servis (2013) 
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Podatki o razmerju v deležu vrednosti opravljenega dela med dijaki in študenti je izrazito 

večje med študenti, saj je bila v letu 2009 vrednost opravljenega dela rednih študenti kar 57%, 

izrednih študentov 14,3%, rednih dijakov 18,8% in izrednih dijakov 9,9%. Tudi v prejšnjih 

letih se delež vrednosti opravljenega dela med rednimi študenti ni bistveno spreminjal, tako je 

v letu 2008 znašal 57,3%, v letu 2007 je znašal 58%, v letu 2006 je znašal 63,2% in v letu 

2005 ponovno nekoliko nižji 57,4%, torej približno toliko, kot v letu 2008 in 2009 (Šušteršič 

in drugi, 2010). 

 

Glede zahtevnosti študentskih del pa nam žal raziskava ne daje vzpodbudnih podatkov, čeprav 

podatki iz napotnic niso vedno povsem zanesljivi. Dela, ki jih opravljajo študenti in dijaki 

prek študentskega servisa so pretežno nezahtevna. Tako predstavljajo fizična dela 22,3%, 

druga nezahtevna dela pa skoraj polovico vseh opravljenih del 49,3%, skupaj torej 

predstavljajo kar 71,6%, pri čemer niso upoštevane napotnice, v katerih je kot vrsta dela 

opredeljenih kot »ostala dela«, ki predstavljajo dobrih 10% vseh del. Le 11,8% je zelo 

zahtevnih del in 16,7% srednje zahtevnih del (Šušteršič in drugi, 2010). 

 

Vendar pa z naraščanjem letnika študija narašča tudi število zelo zahtevnih strokovnih del, ki 

jih opravljajo dodiplomski študenti in upada delež lažjih in težjih fizičnih del. Prav tako se 

nekoliko zmanjšuje delež opravljenih ur v gostinstvu. Na splošno je torej zaznati tendenco 

naraščanja zahtevnosti del z naraščanjem letnika študija. Takšna slika pa ni značilna le za 

Slovenijo. Tudi v drugih evropskih državah je povezava med opravljanjem dela v času študija 

in smerjo študija, relativno nizka (Šušteršič in drugi, 2010). 

 

V povprečju se število ur, ki jih letno opravijo študenti in dijaki gibajo od 436,6 ur v letu 2005 

do 566,3 ur v letu 2008, kar ob upoštevanju 52 tednov letno predstavlja  8,4 ure na teden v 

letu 2005 in 10,89 ure v letu 2008. Podatki raziskave kažejo, da število opravljenih ur letno 

narašča glede na letnih študija, čeprav podatki zaradi omejenega števila opazovanj za to 

kategorijo, niso zanesljivi.  Tako opravijo dodiplomski redni študenti v 1. letniku 444 ur letno, 

oz. 8,54 ur tedensko,  v 4. letniku 528 ur letno, oz. 10,15 ure tedensko, absolventi pa že 667 ur 

letno,  oz. 12,83 ur tedensko. Število ur med izrednimi  dodiplomskimi študenti je precej višje 

in znaša v 1. Letniku 659 ur letno, oz. 12,67 ur tedensko, v 4. letniku  659 ur oz. 12,67 

tedensko, absolventi pa 729 ur letno, oz. 14,02 ur tedensko. Število ur, ki jih opravljajo 

podiplomski redni študenti v 1. letniku je v primerjavi z rednimi študenti 1. letnika 

dodiplomskih študentov višje, saj znaša 569 ur, oz. 10,94 ur tedensko, prav tako je višje v 4. 
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letniku, saj znaša letni obseg ur 633, oz. 12,17 ur tedensko. Število ur, ki jih opravijo redni 

podiplomski absolventi pa je primerljivo s številom ur, ki jih opravijo redni dodiplomski 

študenti in znaša 683 ur letno, oz. 13,13 ur tedensko  (Šušteršič in drugi, 2010). 

 

Število ur, ki jih opravljajo študenti, torej ni primerljivo s polnim, 40 urnim tedenskim 

delovnim časom in je tako med rednimi študenti, kot tudi izrednimi študenti nižje, kot ga je 

npr. priporočila večina agencij za zaposlovanje študentov v Veliki Britaniji (NASES 2011). 

 

91 odstotkov agencij za zaposlovanje študentov v Veliki Britaniji je namreč kot zgornjo mejo 

delovnih ur za študente priporočila med 15 in 20 ur tedensko. Takšen obseg delovnih ur naj bi 

študentom omogočilo, da lahko usklajujejo njihove študijske in delovne obveznosti (NASES 

2011). 

 

Slika 2.4: Obseg študentskega dela po mesecih v letih 2006-2009 

 

Vir: Študentska organizacija Slovenije (2010, str. 52) 

 

Vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da se povprečno število ur, ki jih opravljajo 

študenti, prerazporejajo na različna obdobja v letu. Slika 2.4 nam pokaže, da  je obseg 

študentskega dela v veliki meri vezan na izpitna obdobja, torej je izrazito povečan v poletnem 

obdobju ter konec leta, kar nas navaja v prepričanje, da so večini študentov prioriteta študijske 

obveznosti. 
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2.4.2 Študentsko delo v državah zajetih v raziskavi Eurostudent IV 2008-2011 

 

Tudi študenti po drugih državah EU se med študijem poslužujejo dela, da pridobijo dodaten 

vir dohodka v času študija. Vendar se v drugih državah poslužujejo part-time dela oz. dela za 

krajši delovni čas, ki je prilagojen potrebam študenta. Celovit vpogled v življenje študentov 

25 evropskih držav nam daje končno poročilo raziskave Social and Economic Conditions of 

Student Life in Europe; Eurostudent IV 2008-2011. Iz tega poročila predstavljamo 

najpomembnejše ugotovitve, ki se nanašajo na delo študentov v teh državah. 

 

Časovna obremenitev večine evropskih študentov presega 40 ur tedensko. V ta časovni okvir 

so zajete študijske obveznosti, individualni študij in delo študentov. V povprečju imajo 

starejši študenti večje časovne obremenitve predvsem zaradi večjega obsega dela. Na časovne 

obremenitve študentov vplivajo značilnosti študentov, nacionalne navade in študijsko okolje. 

Kot posledica večjega obsega ur namenjenih delu, upada obseg časa, ki je namenjen 

študijskim obveznostim, vendar ne v celoti. Večji obseg ur, namenjenih delu, namreč tudi 

povečuje skupno časovno obremenitev študentov. V polovici držav redno dela najmanj 40% 

študentov tekom študijskega leta. V času študija delajo študenti iz vseh socialnih slojev, 

vendar je bistveno bolj razširjeno med tistimi študenti, ki izhajajo iz nižjih socialnih slojev 

(Orr in drugi, 2011). 

 

Ta podatek še posebej velja za Romunijo in Italijo. Kljub temu pa se delež študentov, ki 

delajo, ne bistveno razlikuje glede na to, iz katerega socialnega sloja prihajajo študenti. 

Bistvena razlika pa se pokaže pri številu ur, ki ga namenjajo delu, ki je med študenti, ki 

prihajajo iz višjih socialnih slojev precej nižje kot med študenti, ki prihajajo iz nižjih socialnih 

slojev. Razlike med obema skupinama pa se pokažejo tudi pri motivih za delo. Medtem, ko 

študenti iz višjih socialnih slojev pogosteje delajo zato, da si dvigajo življenjski standard, 

delajo študenti iz nižjih socialnih slojev pogosteje za pokrivanje osnovnih življenjskih potreb 

(Orr in drugi, 2011). 

 

Obseg dela študentov ni mogoče določiti le z izračunom povprečnega časa, ki je tedensko 

namenjen delu, pač pa tudi s stopnjo zaposlenosti študentov. Tistim študentom, ki redno 

delajo, je usklajevanje študijskih obveznosti in zaposlitve večji izziv. To še posebej velja za 

študente, ki ne živijo pri starših, saj je potreba po zaslužku večja. Razlike v stopnji 

zaposlenosti študentov so med 25 državami zelo velike. Delež študentov, ki v času študija ne 
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živijo pri starših in v času študija delajo, je najvišji med študenti Švice in Češke (73%) in 

najnižji v Romuniji, Italiji (19%) in Turčiji (15%). V vseh državah zagotavljajo študenti in 

njihovi starši ter drugi svojci 75% mesečnih prihodkov študentov (Orr in drugi, 2011). 

 

Starši lahko prispevajo na dva načina in sicer tako, da vročijo študentom denar, s katerim 

študentje razpolagajo, ali tako, da plačujejo študentom račune ter tako razporedijo sredstva za 

točno določen namen. Za nekatere študente so prihodki od dela v času študija pomembni za 

pokrivanje vseh stroškov takrat, ko prispevki staršev ali transferi družbe ne zadoščajo za 

pokrivanje vseh potreb študenta (Orr in drugi, 2011). 

 

V povprečju znašajo prihodki od dela študentov 46% vseh prihodkov s katerimi razpolagajo 

študenti. V Irski, Poljski, Slovaški in Češki pa znaša ta delež nad 50% skupnega prihodka. V 

veliki večini držav je večji del bremena študija na plečih staršev in študentov samih (Orr in 

drugi, 2011). 

 

2.4.3 Študentsko delo v Veliki Britaniji 

 

Po podatki raziskave NASES National Association of Student Employments Services je v letu 

2011 Veliki Britaniji v okviru združenja delovalo 92 agencij za zaposlovanje študentov, ki 

nudijo možnosti zaposlovanja 1.7 milijona študentom. Te agencije nudijo različne storitve: 

nudijo prosta delovna mesta, part-time zaposlitev, poletno dela, zaposlitve za diplomante, 

prostovoljno delo, poleg tega pa še karierno svetovanje, razne programe za pridobivanje 

dodatnih znanj, razvoj franšizne mreže, storitve za stranke in informacije za vse študente 

glede avtobusnih vozovnic, vstopnic, študentskih izkaznic. Leta 2009 je 91 odstotkov agencij 

priporočilo zgornjo mejo delovnih ur za študente med 15 in 20 ur tedensko, kar naj bi 

omogočalo študentom usklajevanje dela in njihovih študijskih obveznosti. Da bi študentje 

dobili ustrezna dela, da bi lahko usklajevali delo in študijske obveznosti, agencije aktivno 

iščejo študentom primerne part-time zaposlitve, povezujejo se s kadrovskimi službami in na 

tak način skušajo zagotoviti različne možnosti part-time zaposlitve prek svojih agencij, 

sodelujejo z delodajalci glede fleksibilnosti delovnega časa za študente, nudijo svetovanje 

študentom glede usklajevanja dela in študija, informirajo študente prek letakov in spletnih 

strani ter jih spodbujajo k pridobivanju čim več spretnosti in kompetenc v času opravljanja 

dela. Izkušnje, ki jih študenti pridobivajo s part-time delom so namreč vse bolj pomembna 

(NASES National Association of Student Employments Services 2011).  



26 

 

Po raziskavi NSU/HSBC National union of students in The world´s local bank, ki se je 

izvajala junija 2010 in je zajela vzorec 3863 študentov, je kar 63% študentov v šolskem letu 

2009/2010 opravljalo ali imelo namen opravljati plačano delo. 32% študentov je delalo med 

šolskim letom, 46% pa je delalo ali je nameravalo delati v času počitnic. Študentje prvih 

letnikov so med šolskim letom delali precej manj kot študentje višjih letnikov, medtem ko je 

bil obseg dela v času počitnic večji med študenti prvih in drugih letnikov. Med študijskim 

letom je večina študentov delala med 9 in 16 ur tedensko, medtem ko je v času počitnic 

največ študentov delalo med 33 in 40 ur tedensko. Ura postavka je v 44% znašala med £5.75 

in £6.89. Večina študentov (77%)  je opravljala manj zahtevna dela, ki niso povezana s smerjo 

študija, le 27% študentov pa je opravljalo delo, ki je povezano z njihovo bodočo kariero, pri 

čemer je bistveno večji delež študentov zadnjega letnika študija. Velika večina študentov 

(68%) opravlja plačano delo, da si pridobi sredstva za dvig življenjskega standarda, kot je 

nakup garderobe ali za potovanja in za druženje (67%). Tretjina študentov pa opravlja plačano 

delo za pokrivanje osnovnih stroškov za študij in nakup knjig ter drugih potrebščin. Zaradi 

pridobivanja izkušenj in veščin pa je plačano delo opravljajo 49% študentov (NSU/HSBC 

National union of students in The world´s local bank 2011).  

 

2.4.4 Študentsko delo v Italiji 

 

V Italiji je v letu 2011 poleg študija delalo 39% študentov, ki so se šolali brez prekinitve več 

kot eno leto. Njihov delež se zadnja 3 leta ne bistveno spreminja. Priložnostna dela je 

opravljalo 23,2% študentov in je postalo prevladujoče v primerjavi s stalnimi oblikami dela, 

ki obsega 16,4%. Delo študentov je bolj razširjeno med populacijo, ki ima nižji socialno-

ekonomski status (41,7%), vendar pa je tudi precej študentov iz višjih slojev, katerih starši so 

bolj izobraženi, ki so delali v času študija (29,8%). Študenti, ki so  obiskovali predavanja, so 

delali v povprečju 6,5 ur tedensko. Vendar tudi tisti, ki so delali več, vendar manj kot 20 ur 

tedensko, ne zanemarjajo študijskih obveznosti, saj je obseg ur namenjen študiju ostal 

nespremenjen, oz. je le nekoliko upadel. Tisti, ki so delali 30 ur tedensko ali več, pa so študiju 

sicer posvetili manj časa, vendar pa so za delo prednostno namenili svoj prosti čas. Tako je 

tedenska obremenitev študija in dela za študente, ki so delali v povprečju 6,5 ur tedensko 

znašala 47,6 ur, tistih, ki so delali 30 ali več ur tedensko pa je dosegla 62 ur tedensko (Il sole 

24 ore 2011). 

 



27 

 

Študenti v Italiji, ki obiskujejo redni študij in delajo, imajo po Delavskem statutu pravico do 

dela v izmenah, ki olajšujejo usklajevanje dela in udeležbo na predavanjih in priprave na 

izpite ter udeležbo na izpitih in niso obvezni opravljati nadurno delo ali delo v času, 

predvidenem za tedenski počitek. Za dneve, ko opravljajo študijske obveznosti, so upravičeni 

do dnevne odsotnosti z nadomestilom (Statuto dei lavoratori 1970, Art. 10). 

 

Koriščenje odsotnosti z dela z nadomestilom zaradi opravljanja študijskih obveznosti 

natančneje določajo kolektivne pogodbe. Skupno število ur odsotnosti za študijske obveznosti 

je omejeno na 150 ur in so razporejene na 3 leta po 50 ur letno, ki jih študenti lahko koristijo 

samo v primeru, ko se termini študijskih obveznosti prekrivajo z urnikom dela. Za udeležbo 

na izpitih pa so študenti upravičeni do dnevnega dovoljenja za odsotnost z nadomestilom, 

število dni ni omejeno. Za koriščenje 150 urne plačane odsotnosti morajo študenti predložiti 

delodajalcu prošnjo za odobritev odsotnosti in dokazila o statusu, za koriščenje dnevne 

odsotnosti za udeležbo na izpitu pa kakršen koli dokument, ki vsebuje podatke o nazivu 

univerze, dan udeležbe na izpitu, rezultat izpita ter žig in podpis profesorja ali referata 

(Studenti lavoratori 2013). 

 

Vendar pa do zakonskih olajšav niso upravičeni tisti študenti, ki delajo na črno. Prav med 

študentsko populacijo pa je delo na črno zelo razširjeno in po podatkih raziskave, ki jo je 

izvajala Fondazione Cesar, naročil pa sindikat CGIL in Združenje univerzitetnih študentov, 

dela na črno kar 70,8% študentov. Razlogi za delo na črno, ki jih navajajo respondenti, so 

predvsem manjša odvisnost od staršev (46,5%), za pokrivanje osnovnih potreb (47,5%) in za 

pomoč matični družini (5,6%). Največ dela na črno je na področju gostinstva (46,8%) in 

inštrukcij (12,7%). Večji delež študentov opravlja dela, ki niso niti najmanj povezana s smerjo 

študija (66%), le približno 25% študentov pa opravlja delo, ki je povezano s smerjo študija. 

Delež študentov, ki zaslužijo manj kot 500 EUR mesečno znaša 46,5%, le 8,8% študentov 

zasluži mesečno 1.000 EUR ali več (Universita`, 7 studenti su 10 lavorano in nero 2013). 

 

2.4.5 Motivacijski dejavniki za študentsko delo 

 

Motivacija je tista notranja energija, ki vsakega posameznika usmerja k njegovi lastni 

aktivnosti in reakciji na posamezne življenjske potrebe. Čeprav se uporablja več kot 140 

različnih definicij motivacije, pa lahko opredelimo, da proces motivacije izhaja iz potrebe oz. 

želje posameznika, da doseže nek določen cilj. Za dosego tega cilja pa je potrebna določena 
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aktivnost posameznika. Tako sklenjen krog se nenehno ponavlja, saj se pojavljajo vedno nove 

potrebe, ki jih želi posameznik zadovoljiti (Raspor, 2010). 

 

V tem kontekstu so tudi motivacijski dejavniki za študentsko delo različni in odvisni od 

vsakega posameznika, njegovih potreb, interesov in lastne vizije. Najpogosteje se posamezni 

motivacijski dejavniki med seboj prepletajo in jih je težko ločevati, kljub vsemu pa smo e 

dejavnike opredelili po naslednjih skupinah:  

 

- pridobivanje sredstev za pokrivanje osnovnih ekonomskih potreb v času študija, 

- pridobivanje sredstev za izboljšanje standarda, 

- težnja po neodvisnosti od staršev, 

- pridobivanje znanj, kompetenc in delovnih izkušenj, 

- postopen prehod na trg dela. 

 

Motivacijske dejavnike za študentsko delo bomo prikazali s pomočjo podatkov iz raziskave 

Družbeni profil študentov Slovenije, 2005, ki se je izvajala v Sloveniji med populacijo rednih 

in izrednih študentov dodiplomskega študija vseh treh univerz – Univerze v Ljubljani, 

Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, vpisanih v študijskem letu 2004/2005. Tip 

vzorca: ne-slučajno vzorčenje, kvotni vzorec, ki je temeljil na kvotnih kriterijih spola, letnika 

in fakulteti študija. Oblikovan je bil vzorec, ki bi na vsaki od fakultet zajel vsaj 50 

respondentov. Vzorec zajema 31% študentov prvega, 24% študentov drugega, 23% študentov 

tretjega in 22% študentov četrtega letnika. Vzorec v celoti odseva porazdelitev števila 

študentov na posamezni univerzi in sicer na Univerzi v Ljubljani je bilo v letu 2004 vpisanih 

72%, na Univerzi v Mariboru 25%, na Univerzi na Primorskem pa 3% vseh rednih študentov 

in študentk. Vzorec upošteva tudi spolno razmerje, ki je bilo leta 2004 , in sicer 58% deklet in 

42% fantov. Vzorec je zajemal 3340 anketirancev, kar predstavlja 7% vseh redno vpisanih 

študentov in študentk v šolskem letu 2004/05. Zbiranje podatkov se je izvajalo od aprila 2005 

do maja 2005. Zbiranje podatkov je opravil Oddelek za sociologijo na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Mariboru. Uporabljen je bil standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega 

tipa. Respondenti so izpolnjevali vprašalnike v prisotnosti anketarja v povprečju od 30-40 

minut (Flere in drugi 2005). Raziskava je sicer že iz leta 2005, vendar je še vedno aktualna, 

tako kot tudi problematika študentskega dela.  
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Pridobivanje sredstev za pokrivanje osnovnih ekonomskih potreb v času študija 

 

Med pomembnejšimi razlogi za študentsko delo je po našem mnenju prav gotovo pridobitev 

dodatnega vira sredstev za preživljanje študentov v času študija. Študentsko delo omogoča 

dostopnost študija tudi socialno in ekonomsko šibkejšim študentom, kar zmanjšuje 

diskriminacijo pri dostopu do študija. Ekonomska kriza v Sloveniji pa je po naši oceni to 

potrebo še povečala. Nenehna rast cen življenjskih potrebščin in konstantno zmanjševanje 

števila kadrovskih in Zoisovih štipendij v zadnjih letih ter naraščanje števila državnih 

štipendij so jasen pokazatelj vse slabšega socialno-ekonomskega položaja študentov. Ne gre 

tudi zanemariti skokovite rasti stopnje brezposelnosti, ki je januarja 2013 znašala že 13,6% 

(Zavod Republike Slovenije za  zaposlovanje 2013), saj je socialno-ekonomski položaj 

študentov tesno vezan na socialno-ekonomski položaj njihovih staršev, na katerih, kljub 

finančnim transferom države, sloni večji del finančnega bremena vzdrževanja študentov v 

času študija.  

 

Po podatkih v tabeli  2.2 lahko ugotovimo, da delež študentov, ki imajo dohodke od dela prek 

študentskega servisa upada ob višanju prihodkov iz naslova štipendij. Med študenti, ki ne 

prejemajo štipendije, ima dohodek od dela prek študentskega servisa 53,10% študentov. 

Najnižji delež študentov, ki imajo dohodke od dela prek študentskega servisa je med študenti, 

ki prejemajo štipendijo v višini med 166,92 do 208,65 EUR, in sicer 40,60%. V najvišjem 

dohodkovnem razredu višine štipendije  nad 208,65 EUR, pa se delež študentov, ki imajo 

dohodke od dela prek študentskega servisa, ponovno dvigne na 50%. 

 

Tabela 2.2: Delež študentov, glede na dohodke od dela prek študentskega servisa  ter višino 

štipendije 

 

Vir: prirejeno po Flere in drugi (2005) 

 

Štipendija Nic

Do 62,59

EUR*

62,60 do

125,19 EUR*

125,19 do

166,92 EUR*

166,92 do

208,65 EUR*

Nad 208,65

EUR* Skupaj

Delo prek študentskega

servisa

Nima dohodka od dela prek

ŠS/delež 46,90 52,60 53,30 57,80 59,40 50,00 51,10

Ima dohodek od dela prek

ŠS/delež 53,10 47,40 46,60 42,20 40,60 50,00 48,90

Skupaj 100,00 100,00 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00

N= 1.756,00 38,00 242,00 408,00 517,00 178,00 3.139,00

*menjalno razmerje: 239,64 SIT = 1 EUR
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Tudi podatki v tabeli 2.3 pokažejo, da delež študentov, ki imajo dohodke od dela prek 

študentskega servisa upada z višjimi prihodki, ki jih imajo od staršev in drugih svojcev. Tako 

je med študenti, ki nimajo prihodkov od staršev in drugih svojcev 57,30% študentov, ki imajo 

dohodke od študentskega dela, med tistimi, ki prejemajo prihodke od staršev in drugih 

svojcev nad 208,65 EUR, pa delež študentov, ki imajo dohodke od dela prek študentskega 

servisa  upade na 41,00%.  

 

Tabela 2.3: Delež študentov, glede na dohodke od dela prek študentskega servisa  ter višino 

prihodkov od staršev in drugih svojcev 

 

Vir: prirejeno po Flere in drugi (2005) 

 

Iz teh podatkov lahko razberemo, da višina prihodkov, ki jih študenti v času študija prejemajo 

od staršev in drugih svojcev ter od štipendije, vplivajo na obseg dela študentov prek 

študentskega servisa. 

 

Pridobivanje sredstev za izboljšanje standarda 

 

Študentsko delo je študentom tudi vir dohodka za izboljšanje lastnega standarda. Sredstva, ki 

jih pridobijo s študentskim delom, študenti pogosto namenijo tudi za nakup nadstandardnih 

izdelkov, za zabavo in druženje, potovanja in rekreacijo in si tako dvigajo svoj življenjski 

standard.  

 

Iz podatkov v tabeli 2.4 lahko ugotovimo, da je imeti visok življenjski standard za večino 

študentov pomembno, saj je delež študentov, ki so ocenili pomembnost visokega 

življenjskega standarda  z oceno »nepomembno«  zelo nizek med vsemi študenti, ne glede na 

to, ali imajo dohodke od dela prek študentskega servisa ali ne. S višanjem ocene pomembnosti 

visokega življenjskega standarda narašča delež vseh študentov vse do ocene »5«, za katero se 

Starši in drugi svojci Nic

Do 62,59

EUR*

62,60 do

125,19 EUR*

125,19 do

166,92 EUR*

166,92 do

208,65 EUR*

Nad 208,65

EUR* Skupaj

Delo prek študentskega

servisa

Nima dohodka od dela prek

ŠS/delež 42,70 50,20 53,00 50,00 57,30 59,00 51,00

Ima dohodek od dela prek

ŠS/delež 57,30 49,80 46,90 50,10 42,70 41,00 49,00

Skupaj 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

N= 436,00 1248,00 756,00 256,00 213,00 234,00 3.143,00

*menjalno razmerje: 239,64 SIT = 1 EUR
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je odločilo najvišji delež vseh študentov, in sicer tistih, ki nimajo dohodka od dela prek 

študentskega servisa v 30,30%, nekoliko višji pa je delež študentov, ki imajo dohodek od dela 

prek študentskega servisa, in sicer 34,10%. V dveh najvišjih ocenah »6« in »zelo pomembno« 

pa delež študentov ponovno upade. V najvišji oceni »zelo pomembno« je delež študentov, ki 

nimajo dohodka od dela prek študentskega servisa 14,10%, delež študentov, ki imajo dohodek 

od dela prek študentskega servisa pa je nekoliko višji, in sicer 16,12%. 

 

Tabela 2.4: Delež študentov, glede na dohodke od dela prek študentskega servisa  ter oceno o 

pomembnosti imeti visok življenjski standard 

 

Vir: prirejeno po Flere in drugi (2005)  

 

Lahko povzamemo, da opredelitev študentov glede pomembnosti visokega življenjskega 

standarda ne vpliva bistveno na obseg dela prek študentskega servisa, saj je ocena 

pomembnosti visokega življenjskega standarda v vseh razredih prisotna med študenti v 

približno enakem deležu. Vsekakor pa dohodki od dela prek študentskega servisa pripomorejo 

k dvigu življenjskega standarda študentov. 

 

Težnja po neodvisnosti od staršev 

 

Obdobje študija je eno od  faz v življenjskem obdobju posameznika vstopa v odraslost. To je 

obdobje, ko je posameznik še vedno ekonomsko odvisen od staršev, vendar pa se njegova 

odgovornost za lastna dejanja in težnja po samostojnosti in neodvisnosti od staršev skozi leta 

stopnjuje. Povečuje se želja za vstop v svet odraslosti. Dohodki, ki jih imajo študenti od 

študentskega dela krepijo njihov občutek o večji samostojnosti in neodvisnosti od staršev. 

 

Imeti visok življenjski

standard. N
ep

o
m

em
b
n
o

2 3 4 5 6 Z
el

o
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em
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o

S
k
u
p
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N=

Delo prek študentskega

servisa

Nima dohodek od dela prek

ŠS/delež 2,30 3,80 8,30 22,80 30,30 18,40 14,10 100,00 1.590,00

Ima dohodek od dela prek

ŠS/delež 1,34 2,08 8,04 20,80 34,10 17,52 16,12 100,00 1.551,00

Skupaj 1,90 3,20 8,30 21,90 32,80 18,20 13,80 100,00 3.141,00



32 

 

Podatki v tabeli 2.5 nam kažejo, da je glede na letnik študija največji delež študentov, ki imajo 

dohodke z delom prek študentskega servisa, med študenti četrtega letnika, in sicer znaša 

64,20%. Najnižji delež študentov, ki imajo dohodke z delom prek študentskega servisa pa je 

med študenti prvih letnikov in znaša 38,80%. Delež študentov, ki imajo dohodke z delom 

prek študentskega servisa, z višjimi letniki konstantno narašča, vse do absolventov, ko 

ponovno upade na 58,3%, čeprav bi pričakovali, da bo prav med absolventi najvišji delež 

študentov, ki imajo dohodke z delom prek študentskega servisa. Potrebno pa je poudariti, da 

so v vzorcu zajeti absolventi v zelo nizkem številu v primerjavi z ostalo populacijo. Zajetih le 

12 absolventov. 

  

Tabela 2.5: Delež študentov, glede na dohodke od dela prek študentskega servisa ter na letnik 

študija 

 

Vir: prirejeno po Flere in drugi (2005)  

 

Lahko povzamemo, da je med študenti višjih letnikov obseg dela prek študentskega servisa 

večji, kot med študenti nižjih letnikov, kar je tudi posledica težnje študentov po samostojnosti 

in neodvisnosti. 

 

Iz podatkov v tabeli 2.6 lahko ugotovimo, da so se za najnižjo oceno pomembnosti biti 

neodvisen od drugih ljudi »nepomembno« opredelili v zelo nizkem deležu, ne glede na to, ali 

imajo dohodke od dela prek študentskega servisa ali ne. Z višanjem ocene pomembnosti biti 

neodvisen od drugih ljudi narašča delež vseh študentov. Medtem, ko se je glede pomembnosti 

imeti visok življenjski standard največji delež študentov odločilo za oceno »4«, pa se je pri 

oceni biti neodvisen od drugih ljudi največji delež študentov odločilo za najvišjo oceno »zelo 

Letnik studija Prvi letnik Drugi letnik Tretji letnik Četrti letnik Absolvent Skupaj

Delo prek študentskega

servisa

Nima dohodka od dela prek

ŠS/delež 61,10 54,30 46,10 35,80 41,70 50,70

Ima dohodek od dela prek

ŠS/delež 38,80 45,70 53,80 64,20 58,30 49,30

Skupaj 99,90 100,00 99,90 100,00 100,00 100,00

N= 996,00 772,00 709,00 665,00 12,00 3.154,00
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pomembno«, in sicer 54,70% študentov, ki nimajo dohodka od dela prek študentskega servisa 

in 58,32% študentov, ki imajo dohodek od dela prek študentskega servisa.  

 

Tabela 2.6: Delež študentov, glede na dohodke od dela prek študentskega servisa  ter njihovo 

oceno o pomembnosti biti neodvisen od drugih ljudi 

 

Vir: prirejeno po Flere in drugi (2005) 

 

Lahko povzamemo, da tako visok delež ocene »zelo pomembno« biti neodvisen od drugih 

ljudi med študenti, kaže na veliko težnjo študentov po samostojnosti in neodvisnosti od 

staršev, vendar pa ne bistveno vpliva na obseg dela prek študentskega servisa, saj je v ocena 

pomembnosti biti neodvisen od drugih ljudi v vseh razredih prisotna med študenti v približno 

enakem deležu. Vendar pa dohodki od dela prek študentskega servisa vsekakor zmanjšujejo 

odvisnost študentov od staršev in krepijo njihov občutek samostojnosti in neodvisnosti.  

 

Pridobivanje znanj, kompetenc in delovnih izkušenj  

 

Kvalitetni kadri so v današnjem gospodarstvu ključnega pomena, saj predstavljajo tisto 

dodano vrednost, s katero podjetja lahko povečajo svojo konkurenčnost in profitabilnost. Prav 

v tem kontekstu igrajo kompetence posameznika pomembno vlogo za večjo učinkovitost ter 

kar najbolj optimalno izkoriščanje obstoječih znanj, veščin in spretnosti posameznika. 

Kompetence lahko definiramo kot splet vedenja, načina uporabe znanja v praksi ter ustrezne 

in učinkovite reakcije v posameznih situacijah, za kar najbolj uspešno izvajanje delovnih 

nalog ter vloge, ki jo ima posameznik v določenem delovnem okolju, ter za oblikovanje 

ustreznih relacij med zaposlenimi. Kompetence so pomembne tudi pri planiranju in 

razporejanju človeških virov (Raspor, 2010). 

 

Biti neodvisen od drugih ljudi. N
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N=

Delo prek študentskega

servisa

Nima dohodka od dela prek

ŠS/delež 0,60 0,70 1,60 6,10 11,50 24,70 54,70 100,00 1.584,00

Ima dohodek od dela prek

ŠS/delež 1,02 0,68 1,42 4,90 9,02 24,62 58,32 99,98 1.549,00
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Delo prek študentskega servisa študentom omogoča pridobivanje znanj, kompetenc in 

delovnih izkušenj in s tem tudi referenc za iskanje zaposlitve po zaključku študija. Čeprav 

večina študentov ne opravlja študentskega dela v smeri izobraževanja, pa so izkušnje, znanja 

in kompetence, ki jih na ta način pridobijo, med pomembnimi dejavniki za študentsko delo, 

saj so mnoga med njimi prenosljiva in uporabna na mnogih delovnih področjih.  

 

To mnenje podkrepi tudi podatek v tabeli 2.7, saj je delež študentov, ki imajo dohodke od 

dela prek študentskega servisa, katerih starši imajo višje dohodke, višji od deleža študentov, 

katerih starši imajo nižje dohodke.  

 

Tabela 2.7: Delež študentov, glede na prihodke od dela prek študentskega servisa  ter skupni 

mesečni dohodek staršev  

 

Vir: prirejeno po Flere in drugi (2005) 

 

Iz podatkov v tabeli 2.11 lahko ugotovimo, da je delež študentov, ki ima dohodke od dela 

prek študentskega servisa, najnižji prav med študenti, katerih starši so v najnižjem 

dohodkovnem razredu  do 417,29 EUR in znaša 41,30%. Presenetljiv je delež študentov, ki 

imajo dohodke od dela prek študentskega servisa med študenti, katerih starši so v višjih 

dohodkovnih razredih, saj znaša v dveh najvišjih dohodkovnih razredih 48,70% oz. 51,20%. 

 

Lahko torej zaključimo, da višji dohodki staršev študentov ne demotivirajo za delo prek 

študentskega servisa. Po naši oceni pa je večja verjetnost, da ti študenti dohodek od dela prek 

študentskega servisa v večji meri namenjajo za dvig življenjskega standarda ter da je 

pomemben motivacijski dejavnik za delo prek študentskega servisa prav pridobivanje znanj, 

kompetenc in delovnih izkušenj. 

 

 

Skupni mesecni

dohodek starsev

Do 417,29

EUR*

417,29 do

625,94 

EUR*

625,94 do

834,59 

EUR*

834,59 do

1.043,23 

EUR*

1.043,23 

do 

1.251,88 

EUR*

1.251,88 

do 

1.669,17 

EUR*

1.669,17 

do 

2.086,46 

EUR*

2.086,46 

do 

3.129,69 

EUR*

3.129,69 

do 

4.172,93 

Več kot

4.172,93 

EUR* skupaj

Delo prek študentskega

servisa

Nima dohodka od dela

prek ŠS/delež 58,70 55,80 53,30 46,20 53,30 47,20 49,70 49,50 51,30 48,90 50,60

Ima dohodek od dela

prek ŠS/delež 41,30 44,10 46,60 53,70 46,80 52,90 50,30 50,60 48,70 51,20 49,50

Skupaj 100,00 99,90 99,90 99,90 100,10 100,10 100,00 100,10 100,00 100,10 100,10

N= 109,00 240,00 403,00 483,00 484,00 549,00 354,00 279,00 78,00 47,00 3.026,00

*menjalno razmerje: 239,64 SIT = 1 EUR 
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Postopen prehod na trg dela 

 

Pomen postopnega prehoda mladih na trg dela je opredeljen tudi v Predlogu Nacionalnega 

programa za mladino 2013-2022, predlagatelja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

V dokumentu je poudarjena želja mladih po delu, kreativnosti in inovativnosti, kar predstavlja 

pomemben temelj učinkovitosti posameznika pri delu. Zaradi ovir pri zaposlovanju mladih, je 

njihova prilagodljivost pri zaposlovanju velikega pomena. Prav študentsko delo je ena izmed 

oblik fleksibilnega dela, s katerimi pridobivajo neformalne delovne izkušnje, ki bi jih bilo 

potrebno v večji meri upoštevati ter tako izboljšati njihov položaj na trgu dela. Te neformalne 

izkušnje so dejansko edine, ki jih mladi, ki so vključeni v izobraževanje, sploh lahko dobijo. 

Vendar pa pomembno vplivajo na njihov osebni razvoj, družbeno odgovornost in s tem tudi 

na razvoj delovnih sposobnosti in navad (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

2013). 

 

Delo prek študentskega servisa torej predstavlja postopen prehod na trg dela. Na tak način 

dobijo študenti vpogled v svet dela in uvid o pomembnosti osebnih lastnosti za delodajalce, ki 

cenijo odgovornost in odnos do dela. Študenti s študentskim delom oblikujejo delovne 

navade, pomembna pa je tudi izkušnja prilagajanja potrebam in zahtevam delodajalcev. Delo 

prek študentskega servisa se v primerjavi s samim študijem razlikuje predvsem v tem, da 

lahko posameznik pri študiju sam diktira tempo in intenzivnost študija ter čas, medtem, ko se 

mora pri delu prilagajati zahtevam in pričakovanjem delodajalca. Pomembno je tudi 

pridobivanje veščine dela v skupini in oblikovanje medsebojnih odnosov. 

 

Delo prek študentskega servisa pa je tudi dobro izhodišče za mreženje pri kasnejšem iskanju 

zaposlitve ter za pridobivanje referenc. Poleg tega se študentsko delo lahko kasneje prelevi 

tudi v delovno razmerje, še posebej, če je študentsko delo povezano s smerjo študija in je 

delodajalec zadovoljen s kvaliteto dela študenta. 

 

2.5 Predstavitev in vloga agencij za posredovanje dela 

 

»Sistem študentskega dela v Sloveniji je edinstven v Evropi, saj študentu omogoča, da sam 

poskrbi za svoj socialni položaj v času študija. Študentsko delo je ena izmed fleksibilnih oblik 

dela in je značilna za mlade, ki so še vedno vključeni v proces izobraževanja, pa si kljub temu 
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želijo vključiti se na trg dela, bodisi iz finančnih razlogov, bodisi zaradi pridobivanja delovnih 

izkušenj« (Študentska organizacija Slovenije 2013). 

 

2.5.1 Zgodovina študentskega servisa 

 

Študentsko delo, kot oblika začasnih ali občasnih del študentov, se je prvič pojavilo leta 1959, 

kot eno izmed področij dela socialno-ekonomske komisije pri takratni Zvezi študentov 

Jugoslavije – Univerzitetni odbor Ljubljana. Leta 1964 je Univerzitetni odbor Zveze 

študentov Jugoslavije sprejel še akt o ustanovitvi posebne storitvene enote Študentski servis, 

ki je bila leta 1971 vpisana v register podjetij pri Okrožnem gospodarskem sodišču v 

Ljubljani. Leta 1977 se je Študentski servis preoblikoval v Delovno skupnost znotraj 

Univerze, 1979 leta pa se je dejavnost prenesla na takratni Študentski center, v okviru 

katerega so delovali tudi študentski domovi. Z reorganizacijo 1985  leta je bil Študentski 

servis vključen v družbeno politično organizacijo Univerzitetno konferenco Zveze 

socialistične mladine Slovenije, katere dejavnost je prevzela Študentska organizacija Univerze 

v Ljubljani, ustanovljena 1989 (Vodopivec, 2003). 

 

Privatizacije, ki so se izvajale po samostojnosti Slovenije, so imele na delo študentskih 

servisov velik vpliv tako z vidika reorganizacije, kot tudi na zakonodajo. Celovito pa je to 

dejavnost uredil Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur.l. 

RS 48/99) (Vodopivec, 2003). 

 

Po podatkih zadnjega seznama koncesionarjev, ki posredujejo začasno in občasno delo, z dne 

2.7.2012, je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podeljena 

koncesija 40 pravnim osebam (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti  2013). 

 

2.5.2 Koncesija za posredovanje zaposlitve in dela  

 

Študentsko delo posredujejo študentski servisi oz. agencije za posredovanje dela, ki imajo 

koncesijo Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. 

 

»O podelitvi študentske koncesije odloči Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti  z odločbo in s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo. Koncesionar 
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opravlja dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom z izdajo 

napotnice« (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2013). 

 

Koncesijska pogodba preneha: 

- z iztekom časa, za katerega je bila sklenjena, 

- z odpovedjo ene od pogodbenih strank, 

- z odvzemom koncesije, 

- s prenehanjem agencije ali z dnem uvedbe stečajnega ali likvidacijskega postopka 

(Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje 2006, 15. 

čl.). 

 

S podelitvijo koncesije imajo študentski servisi oz. agencije za posredovanje dela pomembno 

vlogo pri izvajanju dela prek študentskega servisa, saj lahko dijaki ali študenti opravljajo 

študentsko delo le prek njihovih napotnic.  

 

2.5.3 Kdo lahko opravlja delo prek študentskega servisa  

 

Zakonske podlage za delo prek študentskega servisa določata Zakon o delovnih razmerjih 

(Ur.l. RS, 42/2002) ter novela Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

(Ur. l. RS, 79/2006). Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje 

(Ur.l. RS 139/2006) v 4. točki 18. člena določa: 

 

Agencija lahko posreduje delo za dijake in študente le za: 

- osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let, 

- osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji, 

- osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se 

izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in 

višjega strokovnega izobraževanja (Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti 

agencij za zaposlovanje 2006, 18. čl.). 

 

Poleg navedenih oseb, lahko agencija posreduje delo tudi: 

- dijakom in študentom, državljanom Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali 

študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v 

državi tuje šole), 
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- osebam, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi 

vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega 

leta, 

- študentom tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov 

opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji (Pravilnik o pogojih za 

opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje 2006, 18. čl.). 

 

»Izredni študenti so po statusu izenačeni z rednimi študenti in lahko delajo preko 

študentskega servisa, v kolikor niso zaposleni v rednem delovnem razmerju.« (Študentska 

organizacija Slovenije 2013). 

 

2.5.4 Postopek za pričetek dela prek študentskega servisa 

 

Delo prek študentskega servisa lahko študenti iščejo tako, da spremljajo objave prostih del pri 

študentskih servisih, ki so objavljena na oglasnih deskah študentskih servisov ali prek spletne 

strani posameznih študentskih servisov. Le ti na svojih spletnih straneh pogosto nudijo tudi 

množico drugih koristnih informacij, ki so povezana s študentskim delom. Študentski servisi 

delujejo predvsem regionalno, nekateri večji, pa imajo svoje poslovalnice po večjih krajih v 

celi Sloveniji.  

 

Drugi način iskanja študentskega dela, pa lahko primerjamo z aktivnimi oblikami iskanja 

zaposlitve in sicer predvsem mreženje in usmerjeno komuniciranje z delodajalci. Tako se v 

praksi pogosto dogaja, da si študenti sami poiščejo primerno delo, vendar pa se morajo pred 

pričetkom dela obrniti na študentski servis.  

 

Podlaga za pričetek opravljanja dela prek študentskega servisa je napotnica študentskega 

servisa oz. agencije za posredovanje dela, ki jo lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje pogoje za 

opravljanje dela prek študentskega servisa in je včlanjena v študentski servis oz. agencijo za 

posredovanje dela.  

 

Napotnico mora študent ali dijak dvigniti pred pričetkom dela in mora vsebovati obvezne 

podatke, ki jih določa Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje. 

Napotnica mora biti izdana v 4 izvodih, od katerih morajo biti vsaj 3 izvodi potrjeni, sicer ni 

veljavna. En izvod potrjene napotnice prejme dijak ali študent, en izvod pa študentski servisa 
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oz. agencija za posredovanje dela posreduje inšpektoratu. Napotnica je lahko izdelana v 

fizični ali elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in 

elektronski podpis. (Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje 

2006). 

 

Študentski servisi izdajajo stalne napotnice in navadne napotnice. Stalna napotnica je 

namenjena za delo, ki traja daljše obdobje, tudi s prekinitvami, vendar največ eno leto. 

Navadna napotnica pa se izdajajo v primeru dela za krajše obdobje.  

 

Študenti, ki delajo prek napotnice študentskega servisa so zavarovani za primer smrti in 

invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Ta prispevek določa 225. 

člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ga plačujejo študentski servisi ob 

prvi realizirani napotnici v tekočem koledarskem letu. Trenutno znaša 9,64 EUR na leto. 

Poleg tega so zavarovani tudi za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni na podlagi 6. 

točke 17. člena in 2. alineje 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju. Ta prispevek morajo plačevati vse pravne in fizične osebe, za 

katere študenti opravljajo delo. Prispevek trenutno znaša 4,55 EUR mesečno in ga lahko 

izvede sam delodajalec, ali pa za to pooblasti študentski servis (e-Študentski servis, 2013). 

Delodajalec mora študentom, ki delajo prek študentskega servisa, zagotavljati varnost in 

zdravje pri delu. Dolžan jih je teoretično in praktično poučiti o varnosti in zdravju pri delu v 

skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (e-Študentski servis 2013). 

  

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec tudi opredeliti 

zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje določenega dela, 

delovnega procesa ali za uporabo posameznih delovnih sredstev, na podlagi strokovne ocene 

pooblaščenega zdravnika (Zakon o varnosti in zdravju pri delu 1999). 

 

2.6 Zakonodajne spremembe na področju študentskega dela 

 

Delo prek študentskega servisa, ki je bilo po svoji vsebini namenjeno temu, da lahko študenti 

in dijaki ob šolskih in študijskih obveznostih v svojem prostem času opravljajo priložnostna 

in kratkotrajna dela in si na tak način zagotovijo dodatna sredstva za lastne potrebe, pa se je v 

z ekonomsko krizo v 90-ih letih izrodilo v vse kaj drugega. Pogosto se je delo prek 

študentskega servisa zlorabljalo za nadomeščanje rednega delovnega razmerja. Prek 



40 

 

študentske napotnice so pogosto delali zaposleni, upokojenci, brezposelni. Da bi pridobili 

status dijaka ali študenta, in s tem možnost dela prek študentskega servisa, so se mladi 

pogosto vpisovali v izobraževalne programe, ne da bi jih imeli namen tudi obiskovati. 

Skratka, študentsko delo je izgubilo svoj osnovni namen. 

  

2.6.1 Zakon o malem delu 

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je leta 2010 pripravilo predlog Zakona o 

malem delu, s katerim naj bi se tudi študentsko delo, kot oblika malega dela, štelo v 

pokojninsko dobo. Malo delo naj bi po predlogu zakona lahko opravljali poleg študentov tudi 

upokojenci in brezposelni, s čimer bi delodajalcem omogočili, da v kratkem času in z manj 

birokracije, pridobijo fleksibilno delovno silo za krajša, občasna in začasna dela. Opredeljena 

je bila omejitev malega dela, in sicer 720 ur oz. 6.000,00 EUR bruto letno za dijake in 

študente ter 60 ur mesečno oz. 6.000,00 EUR bruto za upokojence. Brezposelni pa bi lahko ob 

zaslužku do 200 EUR mesečno ohranili denarno nadomestilo za brezposelnost v 

nespremenjeni višini (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2013). 

 

Pomembna novost je bila tudi predvidena sprememba na področju posredovanja malega dela, 

saj naj bi bili le ti izbrani na javnem razpisu na neprofitni osnovi, kar bi tudi pomenilo 

znižanje sredstev koncesije za posrednike malega dela z 4,5% na 2,0%. Razliko v sredstvih 

naj bi se namenili neposredno za dejavnosti mladih (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti 2013).  

 

S predlogom Zakona o malem delu se niso strinjali nekateri ekonomisti pa tudi sindikati, saj 

naj bi malo delo postavilo male delavce v diskriminatoren položaj in ne bi prispevalo k 

večjem zaposlovanju.  

 

Malemu delu je nasprotovala tudi Študentska organizacija Slovenije, ki je v Odprtem pismu 

poslankam in poslancem Državnega zbora RS svoje nasprotovanje utemeljila s tem, da bo 

tretjina študentov zaradi posledic učinkov Zakona o malem delu prisiljena opustiti študij. 

Sprašujejo se o posledicah učinkov Zakona o malem delu za brezposelne, zaposlene za 

določen čas ter tiste, ki delajo po avtorskih in podjemnih pogodbah. Malo delo naj bi po 

mnenju ŠOS-a predstavljalo nelojalno konkurenco tem družbenim skupinam, male delavce pa 

postavilo v diskriminatoren položaj v primerjavi z zaposlenimi (Študentska organizacija 
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Slovenije 2013). Predlog Zakona o malem delu so volivci na referendumu aprila 2011 

zavrnili. 

 

2.6.2 Zakon o uravnoteženju javnih financ 

 

Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je bil sprejet maja 2012, je posegel na mnoga 

področja, tudi na področje, ki se nanaša na študentsko delo. Gre za povišanje koncesijske 

dajatve, ki podraži študentsko delo. »Koncesijska dajatev se tako s 01.06.2012 povečuje z 

12% + 2%* na 23% + 2%*. Za davčne zavezance, ki odbijajo davek na dodano vrednost se bo 

študentsko delo podražilo za 9,649%« (Agencija M servis 2012). Sredstva iz naslova 

povišanja koncesijske dajatve se namenijo zagotovitvi povečanega obsega sredstev za 

štipendije. 

 

Ob tem pa se pojavi nešteto vprašanj glede razporejanja teh sredstev, upoštevajoč veljavne 

cenzuse za pridobitev državne štipendije. Podatki kažejo, da je pomoč države največja pri 

študentih, katerih starši imajo nizko izobrazbo (vzročno lahko sklepamo, da imajo tudi nižje 

dohodke), medtem ko je najnižja oz. celo zanemarljiva prav pri študentih, katerih starši imajo 

srednjo izobrazbo (lahko predpostavljamo, da imajo tudi nekoliko višje dohodke, kot starši 

študentov, ki imajo nizko izobrazbo). Prav zato so le ti prisiljeni, da s študentskim delom 

pridobijo več dohodka, in si tako omogočajo boljše pogoje za študij. 

 

Z uvedbo določil ZUJF-a so se pojavila vprašanja glede reakcije delodajalcev na povišanje 

koncesijske dajatve. Pojavila se je bojazen, da bodo delodajalci s ciljem, da ohranijo 

študentsko delo finančno privlačno, izplačevali  študentom nižja netto izplačila, oz. da bo 

pripravljenost delodajalcev za študentsko delo upadlo. Ob tem je potrebno poudariti, da ima 

država druge  mehanizme, s katerimi bi lahko preprečevala izkoriščanje študentskega dela, s 

takšnimi ukrepi pa se bo posledično za mnoge dijake dostopnost študentskega dela omejila in 

s tem se bo tudi poslabšal tudi njihov ekonomski položaj. 

 

Določila ZUJF-a, ki so se nanašala na višino koncesijske dajatve, so stopile v veljavo s 1. 

junijem 2012. Ponudba del se je že v juliju 2012 v dveh največjih študentskih servisih 

Študentski servis Maribor in e-Študentski servis znižala. Na Študentskem servisu Maribor so 

zabeležili krčenje ponudbe v vseh kategorijah, razen za delo v strežbi. Opazili pa so tudi 

zniževanje števila opravljenih ur študentskega dela in nižanje urnih postavk. Po podatkih e-
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Študentskega servisa pa so junija 2012 prejeli za 19 odstotkov manj ponudb za delo kot v 

maju 2012. Po njihovih podatkih je ponudba upadla za 27 odstotkov v primerjavi s poletjem 

prejšnjega leta, napovedovali pa so še večji upad ponudbe. Pomembno se je znižala ponudba 

za delo v javni upravi in podjetjih, kjer je študentsko delo vezano na proračun (Hreščak, 

2012). 

 

Poleg tega je ZUJF posegel tudi na druga področja, ki se nanašajo na študentsko populacijo. 

Uvedel je omejitev časa študija, kot traja študijski program plus eno leto, ki ga študent lahko 

izkoristi za ponavljanje, prepis ali dokončanje študija (absolventski staž). Ukinjen je bil 

dodatek na dohodek v družini za Zoisove štipendiste. Uvedel je spremembe na področju 

študentske prehrane s časovnimi intervali koriščenja subvencij, in sicer tako, da lahko študent 

koristi subvencijo za študentsko prehrano le med 8 in 20 uro ter omejil koriščenje subvencije 

v času med 15. julijem in 15. avgustom (Študentska organizacija Slovenije 2013). Ukinjen je 

otroški dodatek za otroke po 18. letu starosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti  2013). 

 

 

3. RAZISKAVA MOTIVACIJE ŠTUDENTOV ZA ŠTUDENTSKO 

DELO  
 

 

V tem poglavju smo se ukvarjali z raziskovalnim vprašanjem ter cilji raziskave v diplomski 

nalogi o motivaciji študentov za študentsko delo, ki jih v nadaljevanju predstavljamo. Opisana 

je metodologija raziskovanja ter metode raziskovanja. Predstavljeni so udeleženci obeh 

fokusnih skupin  ter predstavitev raziskovalnega instrumenta in opis zbiranja podatkov. V 

nadaljevanju smo predstavili  rezultate obdelave podatkov in interpretacijo rezultatov. 

 

3.1 Metodološki okvir raziskave 

 

V metodološkem delu raziskave smo predstavili raziskovalna vprašanja in cilje raziskave, 

metodologijo raziskovanja in uporabljene metode, predstavili način primarnega zbiranja 

podatkov in opis ciljne skupine populacije, med katero smo izvedli fokusno skupino. 

Predstavili smo raziskovalni instrument – samo izvedbo fokusne skupine.  
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3.1.1. Predstavitev raziskovalnega vprašanja in cilji raziskave 

 

V kvalitativni raziskavi diplomske naloge nas zanimajo predvsem motivacijski dejavniki 

študentov za opravljanje študentskega dela, kakšna dela opravljajo študenti prek študentskega 

dela in kako razporejajo dohodke od študentskega dela.  

 

Postavili smo naslednja raziskovalna vprašanja kvalitativne raziskave:  

1. Kateri so drugi dejavniki, poleg zaslužka, ki študente motivirajo za študentsko delo? 

2. Kakšne vrste dela opravljajo preko študentskega servisa, (so to pretežno priložnostna 

dela, ki jim zagotavljajo predvsem vir dohodka ali so to dela, ki so povezana s smerjo 

študija in na ta način pridobivajo izkušnje in reference za zaposlitev v izbranem 

poklicu) in kako ocenjujejo koristi od opravljanja dela prek študentskega servisa? 

3. Za katere dobrine študenti namenijo prihodke od dela prek študentskega servisa? 

 

Glede na raziskovalna vprašanja smo opredelili naslednje raziskovalne cilje: 

 

1. Opredeliti kateri so drugi dejavniki, poleg zaslužka, ki študente motivirajo za 

študentsko delo ter njihov vpliv na obseg študentskega dela. 

2. Ugotoviti, koliko so dela, ki jih študenti opravljajo, povezani s smerjo študija. 

3. Za katere dobrine študenti namenijo prihodke od dela prek študentskega servisa 

 

3.1.2 Metodologija raziskovanja 
 

V diplomski nalogi smo za kvalitativni del raziskave uporabili nenaključni način vzorčenja - 

namensko vzorčenje. Odločili smo se za tehniko snežne kepe, pri kateri «Raziskovalec prične 

z vzorčenjem tako, da sprva poišče eno osebo, za katero meni, da je dobro seznanjena s 

proučevano problematiko, nato pa to osebo prosi, naj mu, po njeni presoji, priporoči naslednjo 

osebo, ki bi bila primerna za raziskavo, saj prav tako pozna proučevano tematiko in tako 

naprej. Z vsakim stikom se vzorec relevantnih enot veča« (Lamut in Macur 2012, str. 123). Za 

to tehniko smo se odločili, ker so člani študentske populacije med seboj povezani in 

prepoznajo posameznika, ki bolje pozna problematiko dela prek študentskega servisa in so 

prek študentskega servisa delali. Odločili smo se, da bomo izvedli dve fokusni skupini. K 

sodelovanju smo povabili 6 respondentov v fokusni skupini 1 in 6 respondentov v fokusni 

skupini 2 , ki imajo status rednega študenta in so že delali preko študentskega servisa, vendar 
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ne izključno zaradi zagotavljanja sredstev za pokrivanje osnovnih ekonomskih potreb za 

študij. 

 

3.1.3 Uporabljene metode 

 

Za kvalitativno metodo raziskovanja smo izbrali fokusno skupino, za katero je značilno, da se 

o vnaprej določeni temi raziskovalec pogovarja z manjšo skupino udeležencev (Lamut in 

Macur 2012, str. 147). V fokusni skupini je vloga moderatorja predvsem v tem, da spodbuja 

vsestranske izmenjave pogledov udeležencev ter omogoča vsem članom skupine, da 

sodelujejo v pogovoru, pri čemer izražajo svoje misli ter dopolnjujejo  misli drugih. (Vogrinc 

v  Lamut in Macur 2012, str. 148). Za to metodo smo se odločili, ker je tema, ki jo 

raziskujemo, kompleksna in so sinergični učinki med člani skupine pomembni, da pridobimo 

čim več različnih mnenj in izkušenj sodelujočih. Na takšen način lahko v kratkem času 

zberemo kar največ informacij, ki se nanašajo na področje raziskovanja. Za izvedbo fokusnih 

skupin smo pripravili usmeritvena vprašanja, ki so jih udeleženci prejeli pred samo izvedbo. 

Predvideli smo, da bo izvedba trajala od ene ure do ure in pol. 

 

3.1.4 Primarno zbiranje podatkov in opis ciljne populacije 

 

Potencialnim sodelujočim smo 14 dni pred izvedbo fokusne skupine posredovali motivacijsko 

pismo, v katerem smo predstavili temo pogovora, termin, lokacijo ter predviden čas trajanja 

izvedbe fokusne skupine ter razloge za njihov izbor za sodelovanje. Teden dni pred izvedbo 

smo udeležence, ki so udeležbo potrdili, ponovno kontaktirali preko e-pošte ter jim potrdili 

izvedbo fokusne skupine in posredovali seznam usmeritvenih vprašanj. Seznanili smo jih, da 

želimo pogovor posneti z diktafonom in jih zaprosili za soglasje ter zagotovili anonimnost 

sodelujočim in zaupnost informacij, ki jih bomo na ta način pridobili in bodo uporabljene le 

za izvedbo diplomske naloge. Dan pred izvedbo pa smo jih še telefonsko poklicali in preverili 

njihovo udeležbo.  

 

Predstavitev udeležencev: 

 

Fokusna skupina 1 
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Ž1: Obiskuje Univerzo v Ljubljani, Filozofska fakulteta - Oddelek za prevajalstvo, bolonjski 

program 2. stopnje, 1. letnik, redni študij, stara je 23 let, živi v študentskem domu. Prvič je 

delala prek študentskega servisa pri 21-ih letih. 

 

M1: Obiskuje Univerzo v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, bolonjski program 1. stopnje, 3. 

letnik, redni študij, star je 23 let, živi v lastniškem stanovanju. Prvič je delal prek 

študentskega servisa pri 16-ih letih. 

 

Ž2: Obiskuje Univerzo v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta - Oddelek za geologijo, 

bolonjski program 1. stopnje, absolvent, redni študij, stara je 22 let, trenutno živi doma in 

opravlja izpite ter izdeluje diplomsko nalogo. Prvič je delala prek študentskega servisa pri 15-

ih letih. 

 

M2: Obiskuje Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko - Aplikativna elektrotehnika 

– telekomunikacije, bolonjski program 1. stopnje, 2. letnik, redni študij, star je 22 let, živi v 

študentskem domu. Prvič je delal prek študentskega servisa pri 16-ih letih. 

 

Ž3: Obiskuje Univerzo v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Strukturna in funkcionalna 

biologija, bolonjski program 2. stopnje, 1. letnik, redni študij, stara je 22 let, živi v 

študentskem domu. Prvič je delala prek študentskega servisa pri 15-ih letih. 

 

Ž4:  Obiskuje Univerzo v Ljubljani,  Filozofska fakulteta - Oddelek za prevajalstvo, bolonjski 

program 2. stopnje, 1. letnik, redni študij, stara je 24 let, živi v študentskem domu. Prvič je 

delala prek študentskega servisa pri 16-ih letih. 

 

Fokusna skupina 2 

 

Ž5: Obiskuje Univerzo v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura, absolvent, 

redni študij, stara je 23 let, trenutno živi doma in zaključuje diplomsko nalogo. Prvič je delala 

prek študentskega servisa pri 16-ih letih. 

 

M3: Obiskuje Univerzo v Ljubljani, Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika, bolonjski 

program 2. stopnje 1. letnik, redni študij, star je 23 let, živi v najemniškem stanovanju. Prvič 

je delal prek študentskega servisa pri 15-ih letih.  
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Ž6: Obiskuje Univerzo v Novi Gorici, Visoka šola za umetnost -  Digitalne umetnosti in 

prakse, bolonjski program 1. stopnje, 1. letnik, redni študij, stara je 23 let, živi pri partnerju. 

Prvič je delala prek študentskega servisa pri 15-ih letih.  

 

M4: Obiskuje Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za Elektrotehniko – Elektrotehnika, absolvent, 

redni študij, star je 26 let, živi v najemniškem stanovanju. Prvič je delal prek študentskega 

servisa pri 19-ih letih. 

 

Ž7: Obiskuje Univerzo v Ljubljani, Filozofska fakulteta – dvopredmetni študijski program 

Francistika in Italijanski jezik in književnost, absolventka, redni študij, stara je 26 let, živi 

doma in zaključuje diplomsko nalogo. Prvič je delala prek študentskega servisa pri 19-ih letih.  

 

M5: Obiskuje Univerzo v Ljubljani, Aplikativna elektrotehnika, smer Avtomatika, bolonjski 

program 1. stopnje, redni študij, star je 21 let, živi v študentskem domu. Prvič je delal prek 

študentskega servisa pri 15-ih letih  

 

3.1.5 Predstavitev raziskovalnega instrumenta 

 

Za izvedbo fokusne skupine smo pripravili seznam usmeritvenih vprašanj, ki je bil sestavljen 

iz uvodnega, tematskega in zaključnega dela, ki nam je bil v pomoč pri sami izvedbi fokusne 

skupine. V uvodnem delu smo pričeli s predstavitvijo udeležencev in prvimi izkušnjami z 

delom prek študentskega servisa. Tematski del je zajemal vprašanja, ki se nanašajo na 

pogostost dela prek študentskega servisa in kakšni so drugi razlogi, poleg zaslužka, ki 

študente motivirajo za delo prek študentskega servisa ter vprašanja, ki se nanašajo na vrsto 

del, ki jih študenti opravljajo ter oceno koristi, ki jih pridobijo z opravljanjem del prek 

študentskega servisa ter za katere dobrine porabijo zasluženi denar. Zaključni del je bil 

namenjen oceni prevladujočih razlogov in koristi za delo prek študentskega servisa ter 

možnost dodatnih misli sodelujočih.  

 

3.1.6 Opis zbiranja podatkov 

 

Obe fokusni skupini sta bili izvedeni v lastniški hiši v mansardnih prostorih. Poskrbljeno je 

bilo, da v času izvedbe ni bilo motenj ter za sproščenost udeležencev. Pogovor v prvi fokusni 

skupini je trajal uro in petinštirideset minut, v drugi pa uro in pol. Oba pogovora sta bila 
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posneta. Na podlagi posnetka je bil narejen transkript pogovora tako, da smo na desni strani 

pustili širši rob, v katerega smo vpisovali kode, ki smo jih že v transkriptu ustrezno označili. 

(Mesec, 1997). Kodiranje smo izvedli tako, da smo uporabili način odprtega kodiranja ter 

kode nato združili v kategorije, ki smo jih kasneje analizirali in interpretirali.  

 

3.2 Obdelava podatkov in interpretacija rezultatov raziskave 

 

V kvalitativni raziskavi smo želeli dobiti odgovore na to, kateri so drugi dejavniki, poleg 

zaslužka, ki študente motivirajo za študentsko delo. Zanimalo nas je tudi, ali so dela, ki jih 

študenti opravljajo prek študentskega servisa, povezana s smerjo študija ter kako ocenjujejo 

koristnost dela prek študentskega servisa, tako v primeru, če so dela povezana s smerjo 

študija, kot tudi v primeru, da niso. Iskali smo tudi odgovore na to, za katere dobrine študenti 

namenijo prihodke od študentskega dela.  

 

Prve izkušnje z delom prek študentskega servisa 

 

Večina respondentov je z delom prek študentskega servisa pričela že pri petnajstih oziroma 

šestnajstih letih, torej že kmalu, ko so izpolnili starostni pogoj za delo prek študentskega 

servisa in pridobili status dijaka. Le trije respondenti so z delom prek študentskega servisa 

pričeli kasneje, pri devetnajstih oziroma enaindvajsetih letih. Vsi respondenti imajo torej že 

več letne izkušnje z delom prek študentskega servisa. 

 

Iniciativa za delo prek študentskega servisa 

 

Vsi respondenti, razen enega, so bili enotni, da je bila odločitev za delo prek študentskega 

servisa njihova lastna odločitev, kljub vsemu pa je bilo pri vseh zaznati velik vpliv staršev oz. 

drugih odraslih oseb, ki so jih vzpodbujali za delo prek študentskega servisa, nudili pa so jim 

tudi pomoč pri iskanju študentskega dela. Glede na starost respondentov, ko so pričeli z 

delom prek študentskega servisa, je takšen vpliv staršev tudi razumljiv. 

 

Frekvenca dela prek študentskega servisa 

 

Respondente bi glede frekvence dela prek študentskega servisa lahko pretežno razdelili na dve 

kategoriji. V prvo kategorijo lahko uvrstimo respondente Ž1, M1, Ž2, Ž6 in Ž7, ki delajo 
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pretežno konec tedna, ob vikendih. V drugo kategorijo lahko uvrstimo respondente M2, Ž3, 

Ž4, M3 in M5 ki delajo pretežno v poletnem času, oz. tudi med vikendi, če delo lahko 

usklajujejo s študijskimi obveznostmi. V tretjo kategorijo, ki je v manjšini, pa lahko uvrstimo 

respondenta Ž5 in M4, ki delajo krajša obdobja preko celega leta. Respondentka Ž4 pravi, da 

je delala tudi v decembru, ker je takrat dobila neko začasno delo. Sedem od enajstih 

respondentov ocenjujejo, da v primerjavi s prvimi leti, ko so delali prek študentskega servisa, 

delajo sedaj več. Respondenti M2, Ž3 in Ž4 istočasno poudarjajo, da imajo prednost študijske 

obveznosti. Tako respondent M2 navaja, da v lanskem letu zaradi študijskih obveznosti, ni 

delal prek študentskega servisa. Tudi respondentka Ž3 ugotavlja, da ima v letošnjem letu več 

študijskih obveznosti in predvideva, da bo delala manj. Tudi respondent M5 pravi, da je lahko 

v srednji šoli delal celo poletje, sedaj pa dela manj, saj v izpitnem obdobju začetek in konec 

poletja ne dela, ker se pripravlja na izpite. Respondentka Ž4, poleg dela v poletnem času, ko 

nima študijskih obveznosti, dela tudi med letom, vendar le, če nima študijskih obveznosti. 

Respondent M1 pravi, da se mora prilagajati zahtevam delodajalca oz. delu, ki ga opravlja, saj 

sicer dela ne bi dobil. Ta respondent opravlja dela v smeri študija, samo delo pa ima že 

elemente rednega delovnega razmerja. Zato tudi izkazuje toliko večji interes za ohranitev dela 

prek študentskega servisa, kljub temu, da včasih težko usklajuje delo in študijske obveznosti. 

Ugotovimo lahko, da respondenti z leti delajo več in bolj pogosto prek študentskega servisa v 

primerjavi s preteklimi leti. 

 

Motivacija za delo prek študentskega servisa (poleg zaslužka) 

 

Respondenti so kot glavno motivacijo za odločitev za delo prek študentskega servisa, poleg 

zaslužka, izpostavili izkušnje, ki jih pridobijo z delom prek študentskega servisa. Ta razlog je 

navedlo 7 respondentov: Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5, Ž7 im M5. Enako pomemben dejavnik 

motivacije za delo prek študentskega servisa je tudi koristna izraba prostega časa,  kar prav 

tako navaja 6 respondentov: M1, Ž2, M2, Ž3, Ž4 in M3, kar kaže na njihovo odgovornost ter 

pripravljenost in interes za delo. Respondentki Ž2 in Ž5 kot dejavnik motivacije izpostavljata 

tudi spoznavanje novih ljudi. Respondent M4 pa kot glavni dejavnik motivacije izpostavlja 

pridobivanje praktičnih znanj v smeri študija. Ta respondent je tudi pretežno opravljal dela, ki 

so povezana s smerjo študija. Respondent M5 pa se je za delo prek študentskega servisa 

odločil tudi zato, da vidi, kako poteka delo v službenem okolju. Respondentka Ž7 pa kot 

dejavnik motivacije za odločitev za delo prek študentskega servisa navaja samopotrjevanje. 

Samo respondentka Ž6 ne vidi drugega dejavnika motivacije razen zaslužka. 
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Vsi respondenti navajajo, da so z delom prek študentskega servisa pridobili nove izkušnje. 

Respondenti Ž1, M1, M2, Ž3, Ž5, M4 in M5 izpostavljajo, da so z delom prek študentskega 

servisa dobili vpogled v svet dela, dobili so predstavo, kako zgleda, če delaš in v povezavi s 

tem, kakšne so zahteve in pričakovanja delodajalcev. Respondenti M1, Ž2, M2, Ž3, Ž4, Ž7 in 

M5 direktno ali indirektno poudarjajo pomen odgovornosti do dela. Delo prek študentskega 

servisa se v primerjavi s samim študijem razlikuje predvsem v tem, da lahko posameznik pri 

študiju sam diktira tempo in intenzivnost študija ter čas, medtem, ko se mora pri delu 

prilagajati zahtevam in pričakovanjem delodajalca. Prav ta izkušnja pa je pomembna za 

oblikovanje ustreznega odnosa do dela, ki ga bodo morali izkazati kasneje, ko bodo iskali 

redno zaposlitev. Respondent M2 celo navaja, da delodajalci od študenta zahtevajo praktično 

isto, kot od zaposlenih. Tudi izjava respondentke Ž4, ki pravi, da se je v času, ko je delala 

prek študentskega servisa prepričala, da denar ni vse in da se ji zdi pomembno, da so bili 

delodajalci zadovoljni z njenim delom, kaže na zrelost in odgovornost posameznika. 

Respondent M5 tudi navaja, da je pridobil izkušnje tudi o tem, kako iskati službo ter glede 

odnosov z nadrejenimi in sodelavci.  

 

Ugotovimo lahko, da je respondentom glavna motivacija za delo prek študentskega servisa, 

poleg zaslužka, pridobivanje prenosljivih znanj, lastnosti in kompetenc ter vpogled v svet 

dela, kar jim bo v prihodnosti olajšalo prehod na trg delovne sile in povečalo zaposlitvene 

možnosti. 

 

Izboljšanje življenjskega standarda 

 

Vsi respondenti porabijo dohodek od dela prek študentskega servisa predvsem za zabavo oz. 

za nakup nadstandardnih dobrin, s katerimi si izboljšujejo življenjski standard. Dohodek 

porabijo za vsakdanje lastne potrebe, pohajanje, oblačila, računalnik, potovanja, kolo, 

smučke, koncerte, festivale…. Respondentka Ž4 je z dohodkom od dela prek študentskega 

servisa pokrila tudi stroške za izpit za avto.  Trije udeleženci M2, Ž3 in Ž4 pa povedo, da so 

del dohodka od dela prek študentskega servisa tudi prihranili, kar kaže na njihovo sposobnost 

razporejanja lastnih prihodkov in upravljanje z denarjem. Štirje od enajstih respondentov, Ž1, 

Ž6, M4 in Ž7 porabijo del denarja za stroške bivanja in študija. 

 

Ugotovimo lahko, da respondenti sami razporejajo zaslužek od dela prek študentskega servisa 

ter ga namenijo predvsem za nakup nadstandardnih dobrin, torej dohodek od dela prek 
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študentskega servisa primarno ni namenjen zagotavljanju sredstev za pokrivanje osnovnih 

ekonomskih potreb za študij. Celo več, kar trije respondenti del zaslužka celo prihranijo. 

 

Povezanost študija in dela prek študentskega servisa 

 

Respondenti, predvsem ženske, navajajo, da delo, ki ga opravljajo prek študentskega servisa 

ni sorodno smeri študija, torej pri delu prek študentskega servisa niso pridobili znanj, s 

katerimi bi nadgradili teoretično znanje, ki ga pridobijo pri študiju. Respondentke Ž2, Ž3, Ž4 

in Ž7 so povedale, da so iskale delo, ki bi bilo v povezavi s smerjo študija, vendar niso bile 

uspešne. Respondentka Ž2 pripisuje neuspešnosti pri iskanju dela prek študentskega servisa v 

smeri študija predvsem trenutnim gospodarskim razmeram, katerih posledica je manjše 

povpraševanje po določenih poklicih, pa tudi omejitvi zaposlovanja v državni upravi. 

Respondentka Ž7 pa izpostavlja tudi, da je na Goriškem težko dobiti ustrezna dela. Nasploh je 

stališče respondentov, da so možnosti dela prek študentskega servisa predvsem v gostinstvu. 

Vse, razen ene respondentke, delajo, ali so delale v gostinstvu.  Tudi respondenta M2 in M5 

sta delala v gostinstvu kot pomočnik v kuhinji in kot natakar. Kljub vsemu pa je Ž1 le našla 

povezavo med študentski delom in študijem, saj je pri njenem delu pogosto komuniciranje v 

tujem jeziku, M3 pa navaja, da vidi povezavo v delu z ljudmi. 

 

Le respondenta M1 in M4 pravita, da opravljata delo, ki je ustrezno smeri študija in 

ocenjujeta, da bosta lahko te izkušnje izkoristila tudi, ko bosta iskala zaposlitev. 

Respondentka Ž5 pa navaja, da je le eno poletje opravljala dela, ki so bila nekoliko ustrezna 

smeri študija. 

 

Kljub vsemu pa  tudi ostali respondenti menijo, da so izkušnje, ki jih pridobijo z delom prek 

študentskega servisa dobrodošle in sicer predvsem zaradi oblikovanja delovnih navad ter 

odgovornosti in odnosa do dela, odnosov do sodelavcev in nadrejenih, pridobivanja 

kompetenc, novih znanj. Respondentka Ž5 celo navaja, da v današnjih razmerah že moraš 

imeti kakšne delovne izkušnje, tudi če nisi bil redno zaposlen. Le respondenta M2 in Ž6 

menita, da nista pridobil izkušenj, ki bi jima v prihodnje lahko koristile.  

 

Lahko torej zaključimo, da respondenti ocenjujejo, da z delom prek študentskega servisa 

pridobijo predvsem prenosljiva znanja in lastnosti, ki jih bodo lahko v bodoče koristno 

uporabili pri predstavitvi delodajalcem. 
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Vzdrževanje stikov z delodajalci 

 

Respondenti selektivno vzdržujejo stike z bivšimi delodajalci in sicer na podlagi ocene o  

potencialni koristi, ki bi jih od bivših delodajalcev lahko imeli. Takšen odnos do bivših 

delodajalcev je tudi razumljiv, saj je večina respondentov opravljala dela, ki niso povezana s 

smerjo študija. Torej ocenjujejo, da to niso delodajalci, ki bi jim v bodoče lahko nudili 

zaposlitvene možnosti v poklicu, ki ga želijo opravljati.  

 

Povzetek prevladujočih dejavnikov, poleg zaslužka,  za dela prek študentskega servisa 

 

V nadaljevanju smo navedli povzetek ocene respondentov, kateri so prevladujoči motivacijski 

dejavniki, poleg zaslužka, za njihovo odločitev za delo prek študentskega servisa ter katere 

veščine ocenjujejo, da so pridobili z delom prek študentskega servisa:  

 

- pridobivanje novih izkušenj, znanj, 

- pridobivanje novih spoznanj, 

- koristna izraba prostega časa, 

- oblikovanje kompetenc, 

- spoznavanje pričakovanj delodajalcev, 

- vpogled v svet dela, 

- oblikovanje odnosa do dela, odgovornosti, 

- delovne navade, 

- pomembnost odgovornosti pri delu, 

- spoznavanje novih ljudi, 

- oblikovanje odnosov, 

- kakšno delo rad opravljaš, 

- samopotrjevanje, 

- pridobivanje referenc, 

- izkušnje glede načinov iskanja zaposlitve. 

 

Mnenja in stališča respondentov, ki so sodelovali v obeh fokusnih skupinah nakazujejo, da 

potreba po opravljanju dela prek študentskega servisa ne izhaja zgolj iz želje respondentov po 

zaslužku, pač pa se na tak način izvaja tudi postopen prehod na trg delovne sile ter postopne 

ekonomske osamosvojitve študentov in prevzemanje odgovornosti. Ocenjujemo, da je pri 
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respondentih visoko razvita zavest o pomembnosti lastnosti in kompetenc, ki jih delodajalci 

pričakujejo delavca, kar je odraz njihove zrelosti, odgovornosti ter pripravljenosti in interesa 

za delo, kar jim povečuje zaposljivost. Čeprav večina respondentov ne opravlja del, ki so 

povezana s smerjo študija, pa vztrajajo pri delu prek študentskega servisa in poskušajo 

pridobiti čim več prenosljivih lastnosti in znanj. Pozitiven je tudi njihov odnos do študija, saj 

ima le ta prednost pred delom prek študentskega servisa. Vsekakor ni zaslediti interesa za 

zavlačevanje študija in s tem ohranjanja statusa študenta, da bi lahko delali prek študentskega 

servisa. Zaslužek od študentskega servisa razporejajo sami in sicer ga namenijo primarno za 

zabavo in nakup nadstandardnih dobrin, nekateri tudi za pokrivanje osnovnih potreb. Nekateri 

pa imajo tudi prihranke, kar kaže na njihovo sposobnost razporejanja lastnih prihodkov in 

upravljanje z denarjem.  

 

4. PRIPOROČILA 
 

 

Iz kvalitativne raziskave izhaja, da se študenti sicer res poslužujejo študentskega dela 

predvsem zaradi vira dodatnih dohodkov, pa naj jih namenijo za pokrivanje osnovnih 

življenjskih potreb ali za izboljšanje življenjskega standarda. Kljub vsemu pa večina 

študentov, ki je sodelovala v obeh fokusnih skupinah navajajo še kopico drugih razlogov za 

študentsko delo. Z delom prek študentskega servisa pridobivajo izkušnje, znanja, oblikujejo 

kompetence in osebnostne lastnosti. Vse to pa so kvalitete, ki jih delodajalci danes pričakujejo 

od zaposlenih. Delo prek študentskega servisa je odličen način za oblikovanje mladega 

človeka v odgovornega, vestnega in inovativnega bodočega zaposlenega. Prav zato bi morali 

na študentsko delo ocenjevati tudi iz tega vidika. 

 

Priporočilo, ki jih v nadaljevanju predstavljamo za zakonodajalca in delodajalce se med seboj 

prepleta in le v primeru, da ga izvedejo tako zakonodajalec, kot delodajalci, bo lahko 

učinkovito. 

 

4.1 Priporočilo za zakonodajalce 

 

Priporočila, ki jih namenjamo zakonodajalcem so v smeri oblikovanja finančnih vzpodbud oz. 

olajšav delodajalcem, ki prek študentskega servisa zaposlujejo študente v smeri njihovega 
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študija in na ta način skrbijo za oblikovanje njihovih kompetenc in prispevajo k izgradnji 

njihove karierne poti. S tem bi omogočili, da bi bila ponudba študentskih del zaradi finančne 

konkurenčnosti takšnega dela, bolj raznolika in primerna študentom različnih študijskih smeri. 

Tako bi študentom omogočili, da bi nadgradili teoretična znanja, ki jih pridobijo v času 

študija, s praktičnimi znanji pri delodajalcu. Tako usposobljeni, bi bili mladi diplomanti 

vsekakor bolj zaposljivi, saj bi delodajalci namenili manj časa za njihovo uvajanje v delo.  

 

Za ukrep Aktivne politike zaposlovanja Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje namenja 10 milijonov EUR, od tega 1,5 milijona EUR iz proračuna 

RS (Zavod Republike Slovenije za  zaposlovanje 2013). Študentsko delo, ki ga opravljajo 

študenti v smeri njihovega študija, pa lahko po vsebini primerjamo temu ukrepu. Torej bi na 

Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti morali poiskati vir 

financiranja za oblikovanje ukrepov, ki bi ob zaposlitvi študentov prek študentskega servisa v 

smeri študija vsaj delno finančno razbremenilo delodajalce.  

 

4.2 Priporočilo za delodajalce 

 

Težnja delodajalcev pri kadrovanju novih zaposlenih, da pridobijo usposobljen kader, ki že 

ima določene delovne izkušnje, je razumljiv. Vendar pa mladi diplomanti ob konkuriranju na 

prosta delovna mesta prav tu naletijo na težavo, saj formalno ne izpolnjujejo tega pogoja 

delodajalcev. Izkušnje, ki jih pridobijo z delom prek študentskega servisa, namreč ne 

zadostijo temu pogoju delodajalca, čeprav študenti tudi z delom prek študentskega servisa 

pridobivajo prenosljiva znanja in kompetence, ki bi jih lahko s pridom uporabili tudi ob 

bodoči zaposlitvi. Prav ta znanja, kompetence in osebnostne lastnosti pa so za delodajalce 

pogosto prav tako pomembna kot formalna izobrazba. Zato bi bilo smiselno, da delodajalci 

študentom, ki delajo prek študentskega servisa, vročijo neke vrste priporočilo oz. reference, ki 

bi jih študenti po zaključku študija pri iskanju zaposlitve lahko uporabili in se z njimi 

predstavili potencialnim delodajalcem. 

 

Za delodajalce je študentsko delo najcenejša oblika selekcije kadra. Študenti se pri delu 

srečajo z delodajalcem in obratno. Oboji imajo možnost, da preverijo, ali lahko njihovo 

začasno sodelovanje preraste v trajno obliko po zaključku študija. 
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V primeru finančnih olajšav zakonodajalca glede dela študentov prek študentskega servisa v 

smeri študija, bi bilo smiselno, da delodajalci ta ukrep v kar največji možni meri koristijo in 

tako omogočijo študentom pridobivanje praktičnih znanj v smeri študija, sami pa na tak način 

pridobijo usposobljeno in motivirano delovno silo. 

 

  

5. ZAKLJUČEK 
 

 

Delo prek študentskega servisa se najpogosteje povezuje s potrebo študentov po zagotovitvi 

sredstev za pokrivanje osnovnih potreb v času študija. Vendar pa je lahko študentsko delo še 

veliko več. To je lahko eden od načinov postopnega dozorevanja študentske mladine ter 

postopnega prehoda študentov na trg dela in s tem samostojnosti in ekonomske neodvisnosti 

od staršev, pridobivanje prvih delovnih izkušenj, oblikovanja odnosov med zaposlenimi,  in 

ne nazadnje tudi eden od načinov dviga lastnega življenjskega standarda. Žal smo pri izdelavi 

diplomske naloge ob pregledu literature ter sekundarnih podatkov lahko ugotovili, da je to 

področje dokaj neraziskano oz. lahko rečemo, celo zanemarjeno. Zato smo morali uporabiti 

izsledke raziskave, ki je bila opravljena pred gospodarsko krizo. Podatkov o tem, kateri so 

dejavniki, ki poleg zaslužka, študente motivirajo za delo prek študentskega servisa, praktično 

nismo dobili. Zato smo se morali zanašati na nekatere raziskave, ki so bile izvedene pred 

ekonomsko krizo po letu 2008. 

 

Preko sekundarnih podatkov, ki smo jih pridobili iz raziskave Družbeni profil študentov 

Slovenije, 2005, smo iskali medsebojni vpliv med študentskim delom ter višino štipendije, 

višino prihodkov študentov od staršev in drugih svojcev, oceno študentov o pomembnosti 

imeti visok življenjski standard, letnikom študija, njihovo oceno o pomembnosti biti 

neodvisen od drugih ljudi ter skupnim mesečnim dohodkom staršev. 

 

Prav iz teh podatkov zaključujemo, da je delo prek študentskega servisa način postopnega 

prehoda študentov na trg dela in postopnega dozorevanja študentske mladine, ter da na obseg 

študentskega dela pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki, ki niso neposredno povezani s 

potrebo študentov po zagotovitvi sredstev za pokrivanje osnovnih potreb v času študija. 
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V kvalitativni raziskavi smo želeli podrobneje opredeliti dejavnike, ki vplivajo na motivacijo 

študentov za študentsko delo in niso povezani s potrebo po zagotovitvi sredstev za pokrivanje 

osnovnih potreb v času študija, vendar pa vplivajo na obseg dela prek študentskega servisa. 

Zato smo med ciljno populacijo študentov izvedli dve fokusni skupini. Respondenti so bili 

skoraj soglasni, da  sedaj delajo več prek študentskega servisa v primerjavi s preteklimi leti. 

Ob tem pa so skoraj soglasno izpostavili, da delo prek študentskega servisa prilagajajo 

študijskim obveznostim, torej ni bilo zaznati tendence po zavlačevanju študija zaradi 

ohranitve statusa študenta in s tem možnostim za delo prek študentskega servisa. Kot glavne 

motivacijske dejavnike za delo prek študentskega servisa (poleg zaslužka) pa navajajo 

predvsem pridobivanje novih znanj, spoznaj, oblikovanje kompetenc ter odnosa do dela, 

pomembnost odgovornosti pri opravljanju dela, spoznavanje pričakovanj delodajalcev ter ne 

nazadnje pridobivanje referenc. In to kljub temu, da večina respondentov ne opravlja del prek 

študentskega servisa, ki bi bila sorodna smeri študija. Tudi zaslužek od dela prek študentskega 

servisa vsi respondenti pretežno namenjajo za izboljšanje življenjskega standarda, torej za 

nakup nadstandardnih dobrin,  trije respondenti pa del zaslužka celo prihranijo. 

 

Zaključimo lahko, da je študentska populacija visoko motivirana za vstop na trg dela in se 

zaveda pričakovanj delodajalcev predvsem glede prenosljivih znaj, ki jih lahko posameznik 

pridobi z delom prek študentskega servisa in jih nato lahko ponudi delodajalcu poleg  

strokovno teoretičnih znanj, ki jih pridobi v času študija. Torej lahko potrdimo, da delo prek 

študentskega servisa ni le vir dohodka za pokrivanje osnovnih potreb v času študija. Zato 

upamo, da bodo priporočila, ki smo jih oblikovali za zakonodajalca in delodajalce, padla na 

plodna tla, ter bodo tako ustvarjeni pogoji za oblikovanje kreativnega mladega človeka – 

diplomanta, ki bo kar najbolje usposobljen za uspešen, inovativen in kreativen vstop na trg 

dela po zaključku študija, kar bo pozitivno vplivalo tako na zaposlitveno možnost 

diplomantov kot tudi na zadovoljstvo delodajalcev ob njihovi zaposlitvi. 
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PRILOGE 

 

 

Priloga 1: Seznam usmeritvenih vprašanj za fokusno skupino 

 

Uvodni del 

1. Predstavitev udeležencev (vrsta, smer in letnik študija).  

2. Koliko ste bili stari, ko ste prvič delali prek študentskega servisa? 

3. Ste se za delo preko študentskega servisa odločili sami, ali ste dobili sugestije od 

drugih ljudi in od koga? 

 

Tematski del 

 

Pogostost dela prek študentskega servisa in kakšni so drugi razlogi (poleg ekonomskih), ki 

jih motivirajo za delo prek študentskega servisa 

1. Kako pogosto delate prek študentskega servisa (vsak mesec, nekaj krat letno, 1 krat 

letno).  

2. Ali delate vse pogosteje in dalj časa (npr. v zadnjem letu) v primerjavi z obdobjem, ko 

ste pričeli z delom prek študentskega servisa? 

3. Kaj je bil razlog, poleg zaslužka, da ste se odločili za delo prek študentskega servisa? 

4. Kaj mislite, da ste poleg plačila, še pridobili z delom prek študentskega servisa? 

5. Za katere dobrine ste porabili zaslužek od dela prek študentskega servisa? 

 

Kakšne vrste dela opravljajo študenti preko študentskega servisa 

6. Ali je bilo študentsko delo, ki ste ga opravljali, povezano s smerjo študija? 

7. Če ni bilo, ali menite, da ste pridobili izkušnje, ki vam bodo v bodoče koristile? 

8. Ali ohranjate stike z delodajalci, pri katerih ste opravljali delo prek študentskega 

servisa in kako ? 

 

Zaključni del 

 

1. Če povzamemo: 

- Kateri so prevladujoči razlogi, poleg ekonomskih, za delo prek študentskega servisa?  



 

- Katere so, poleg ekonomskih, najpomembnejše koristi od dela prek študentskega 

servisa? 

2. Bi želeli še kaj dodati? 

3. Zahvala za sodelovanje v fokusni skupini. 

 

Priloga 2: Transkript 

 

1. Koliko ste bili stari, ko ste prvič 

delali prek študentskega servisa? 

Ž1: Prvič sem delala, ko sem imela 21 

let. 

M1: Se mi zdi, da pri 16-ih. 

Ž2: Prvič pri 15-ih letih, po 1. letniku 

srednje šole. 

M2: Tudi jaz sem prvič delal pri 16-ih, 

ko sem končal 1. letnik srednje šole. 

Ž3: Tudi jaz pri 15-ih. 

Ž4: Pri 16-ih. 

Ž5: Enako, tudi jaz sem prvič delala 

prek študentskega pri 16-ih. 

M3: Ma tudi jaz sem prvič delal že 

takoj pri 15 letih 

Ž6: Zgleda da smo vsi začeli zgodaj. 

Tudi jaz sem imela 15 let, ko sem prvič 

delala. 

M4: Ja ne vsi, jaz sem prvič delal, ko 

sem imel 19 let. 

Ž7: Nisi edini, tudi jaz sem imela 19. 

M5: No, jaz sem pa tudi imel 15 let 

 

 

21 let 

19 let 

19 

pri 16-ih 

pri 16-ih 

Pri 16-ih 

pri 16-ih 

pri 15-ih letih 

pri 15-ih 

15 letih 

15 let 

15 let 

 

 

Prve izkušnje z 

delom prek 

študentskega 

servisa 

2. Ste se za delo preko študentskega 

servisa odločili sami, ali ste dobili 

sugestije od drugih ljudi in od koga? 

Ž1: Sama sem hotela. 

Sama 

Sam 

Sama 

Sam 

Iniciativa za delo 

prek 

študentskega 

servisa 



 

M1: Sam sem se odločil, so mi pa starši 

pomagali dobiti delo. 

Ž2: Sama, so pa tudi meni starši 

pomagali dobit delo. 

M2: Sam sem hotel delati, so pa tudi 

mene k temu spodbujali tudi starši. 

Ž3: Tako kot ostali – sama, so me pa 

tudi starši spodbujali. 

Ž4: Oboje, sama sem hotela delat, so 

mi pa tudi starši rekli, naj grem delat 

preko študentskega. 

Ž5: Na začetku so me starši usmerili, 

pa tudi prijatelji 

M3: Odloču sem se sam, so mi pa 

pomagali drugi dobit službo. 

Ž6: Jaz sem se odločila sama in sem 

tudi sama dobila delo.  

M4: Sem bil že zadosti star, da sem se 

sam odločil.  

Ž7: Tako kot on, sama.  

M5: Sam sem se odločil, ker sem rabil 

denar. 

 

Sama 

Sama 

Sam 

Sam 

Sama 

Sam 

starši pomagali 

starši pomagali 

pomagali drugi dobit 

službo 

spodbujali tudi starši 

starši spodbujali 

starši rekli, naj grem 

delat 

starši usmerili 

prijatelji 

 

3. Kako pogosto delate prek 

študentskega servisa (vsak mesec, 

nekaj krat letno, 1 krat letno).  

Ž1: Sedaj delam vsak mesec, dvakrat 

tedensko, čez vikende. 

M1: Vsak konec tedna. 

Ž2: Tudi jaz delam 1-2 krat tedensko, 

največ čez vikende. 

M2: Zelo različno. Na začetku v srednji 

šoli sem delal po 3 tedne poleti med 

počitnicami, kasneje pa je bilo odvisno 

Sedaj delam dvakrat 

tedensko, čez vikende 

Vsak konec tedna 

1-2 krat tedensko, čez 

vikende 

čez vikend 

Na začetku po 3 tedne 

poleti, odvisno od 

študijskih obveznosti 

2-3 mesece poleti, 

vikend oz. med 

Frekvenca dela 

prek 

študentskega 

servisa 



 

od študijskih obveznosti. Tako sem eno 

leto delal čez celo poletje, lani pa nisem 

nič, ker sem imel izpite 

Ž3: Vsako leto 2-3 mesece poleti, 

kakšen vikend oz. med prazniki, če 

imam čas. 

Ž4: Definitivno preko poletja in če 

mam čas tudi za vikende med letom. 

Enkrat sem delala tudi cel december, 

ker sem dobila delo na stojnici in nisem 

imela toliko študijskih obveznosti. 

Ž5: Ma odvisno, kako dobim delo. 

Nekaj krat na leto, včasih kakšna 2-3 

tedne, včasih pa tudi mesec ali več. 

M3: Ponavadi delam čez celo poletje, 

od začetka julija do konca septembra.  

Ž6: Delam zmeraj čez vikend, ker 

delam v glavnem v gostinstvu. Je 

najlažje dobit. 

M4: Kot dobim, oz. kot imam čas. 

Včasih delam več mesecev 

zaporedoma, včasih nekaj krat na leto 

po manj.  

Ž7: Delam vsak mesec, dobim kakšno 

delo za čez vikende, da nekaj zaslužim. 

M5: Jaz delam vsako leto poleti, med 

letom nimam časa zaradi študija.   

prazniki, če imam čas. 

preko poletja, če mam 

čas tudi za vikende 

čez celo poletje 

vsako leto poleti 

Nekaj krat na leto 

2-3 tedne 

mesec ali več 

več mesecev 

zaporedoma 

nekaj krat na leto po 

manj 

vsak mesec, dobim 

kakšno delo za čez 

vikende 

4. Ali delate vse pogosteje in dalj časa 

(npr. v zadnjem letu) v primerjavi z 

obdobjem, ko ste pričeli z delom prek 

študentskega servisa? 

Ž1: Že od začetka delam enako, saj 

delam pretežno le vikende. Med 

delam enako 

zmeraj enako 

ne delam več 

zdaj delam več 

bolj pogosto, praktično 

čez celo leto 

Stopnjevanje 

frekvence dela 

prek 

študentskega 

servisa 



 

poletnimi počitnicami pa delam več dni 

v tednu. 

M1: Ja zdaj delam več, na začetku sem 

samo med počitnicami 3 tedne, potem 

nekaj let nisem delal, zdaj pa delam 

vsak vikend. Tudi delodajalec to 

pričakuje od mene, ker drugače na bi 

dobil dela. Je pa včasih kar težko, še 

posebej ko so izpiti. 

Ž2: Če primerjam z začetkom, sem 

takrat delala le med šolskimi 

počitnicami po 2 tedna, v zadnjem času 

pa bolj pogosto, praktično čez celo leto. 

M2: Kot sem rekel, približno enako, 

največ poleti 1-2 meseca, razen lani, 

ker sem imel izpite. 

Ž3: Prva leta sem delala 1-2 meseca 

poleti, sedaj pa delam več, če imam čas 

med letom. Letos imam spet več 

obveznosti na faksu, tako de bom delala 

spet manj 

Ž4: Ja, pred leti sem delala kakšne tri 

tedne poleti, zdaj pa delam 2-3 mesece 

na leto oz. čim več kol`kor dopušča čas, 

če nimam obveznosti na faksu 

Ž5: Zdaj sigurno več. 

M3: Ma jaz delam zmeraj enako, čez 

celo poletje, med letom pa ne delam, 

ker imam skozi predavanja in vaje. 

Ž6: Ja, zadnja leta delam veliko bolj 

pogosto. Praktično vsak vikend, prej pa 

sem le občasno, ko so me rabili.  

M4: Tudi jaz delam sedaj več, tudi 

približno enako 

sedaj pa delam več 

čim več kol`kor 

dopušča čas 

več 

veliko bolj pogosto 

sedaj več 

delam v bistvu manj 



 

rabim več denarja. 

Ž7: Ne, ne delam več, ker že skozi 

delam ob vikendih, zato ni nobene 

razlike.  

M5: Sedaj delam v bistvu manj. 

Dokler sem bil na srednji, sem lahko 

delal celo poletje, sedaj pa samo takrat, 

ko nimam izpitov. Se pravi, da nekje od 

srede julija do srede avgusta.  

5. Kaj je bil razlog, poleg zaslužka, da 

ste se odločili za delo prek 

študentskega servisa?  

Ž1: Poleg zaslužka, sem se za delo 

preko študentskega servisa odločila 

predvsem zaradi izkušenj. 

M1: Ker imam rad potovanja, rabim za 

to denar, pa tudi, da delam kaj 

koristnega v prostem času. 

Ž2: Da sem dobila nove izkušnje, 

spoznala nove ljudi in da si zapolnim 

nekaj prostega časa. 

M2: Največ zaradi denarja, pa tudi, da 

koristno porabim prosti čas. Pa tudi 

starši pričakujejo, da bom delal in ne 

bom cele dneve na kauču. 

Ž3: Da dobim nekaj novih izkušenj, da 

se zamotiš med počitnicami 

Ž4: Ben, da koristno porabim čas in 

dobim kakšno izkušnjo 

Ž5: Sigurno dobiš nekaj izkušenj, 

spoznaš nove ljudi, sicer pa največ zato 

da zaslužim denar zase 

M3: Sem neke vrste deloholik in ne bi 

Izkušenj 

Izkušnje 

Izkušenj 

Izkušnjo 

Izkušenj 

izkušnje 

delovne izkušnje 

delam kaj koristnega v 

prostem času 

zapolnim nekaj 

prostega časa 

koristno porabim prosti 

čas 

zamotiš med 

počitnicami 

koristno porabim čas 

spoznala nove ljudi 

spoznaš nove ljudi 

spoznam nove ljudi 

starši pričakujejo 

vrste deloholik in ne bi 

mogu celo poletje bit 

brez dela 

zmeraj kaj novega 

Motivacija za 

delo prek 

študentskega 

servisa (poleg 

zaslužka) 



 

mogu celo poletje bit brez dela, ma sej 

se mam fajn če delam, je zmeraj kaj 

novega 

Ž6: Ma ga skoraj težko dobim, največ 

delam zaradi denarja. Kaj, v gostinstvu 

niti ni, da dobiš glih ne vem kakšne 

izkušnje.  

M4: Sem se hotel kaj praktičnega 

naučiti in ne samo študirati. Mi je 

vedno uspelo, da sem dobil tako delo, 

ki je bilo v smeri študija, tako da sem 

dobil dosti koristnih praktičnih znanj v 

poklicu. To mi je koristilo tudi pri 

študiju, ker sem praktično videl, kako 

določene stvari delujejo.  

Ž7: Največ da dobim delovne izkušnje, 

spoznam nove ljudi, tudi da sama sebe 

preizkušam, kako mi gre delo od rok.  

M5: Predvsem, da vidim, kako poteka 

delo v službenem okolju, da dobim 

izkušnje. 

kako poteka delo v 

službenem okolju. 

skoraj težko dobim 

Sem se hotel kaj 

praktičnega naučiti 

sama sebe preizkušam, 

kako mi gre delo od rok 

6. Kaj mislite, da ste poleg plačila, še 

pridobili z delom prek študentskega 

servisa?  

Ž1: Zagotovo delavne navade in 

delanje s skupino različnih ljudi. 

Seznanila sem se z dejanskim svetom 

zaposlovanja. 

M1: Se mi zdi fajn, da vidim, kako 

zgleda delat, kakšne so zahteve …Zdaj 

delam razna naročila, in se mi zdi fajn, 

da delam nekaj bolj odgovornega. 

Ž2: Vsekakor sem pridobila nove 

delavne navade 

delovne navade 

različnih ljudi 

seznanila svetom 

zaposlovanja. 

Kako zgleda delat, 

kakšne so zahteve 

kako je, ko resno delaš 

kako je če delaš 

Izkušnje 

delovnih izkušenj 

Nove izkušnje 

Koristi od dela 

prek 

študentskega 

servisa 



 

izkušnje, delovne navade, odgovornost, 

ipd. 

M2: Nekaj delovnih izkušenj, videl 

sem, da delodajalci od študenta 

zahtevajo praktično isto kot od 

zaposlenih, kar je včasih težko. 

Nekatera dela, ki sem jih delal, ne bi 

hotel več delati. Težko je delati z 

ljudmi. Ko sem delal v trgovini so b`li 

eni ful nesramni, sploh niso upoštevali, 

da sem imel napis »študent«. 

Ž3: Nove izkušnje, predvsem vpogled, 

kako je, ko resno delaš, moraš biti 

odgovoren zase in za svoja dejanja. 

Dobila sem veliko novih izkušenj pri 

delu z ljudmi. Najprej sem delala v 

strežbi, nato v kiosku in  pri obeh sem 

pridobila nove praktične izkušnje s tega 

področja. Izveš tudi kakšen delavnik ti 

bolj paša, kako ti je kakšno delo všeč.  

Ž4: K` sem delala na Iskri, sem delala 

na področju, k` mi ne leži, k` sem 

delala v Peril pa sem se prepričala, da 

denar ni vse, saj so bili slabi odnosi, 

slab delovnik in takega dela ne bi več 

delala. S`m pa ugotovila, da moraš imet 

kar dobre živce za delo z ljudmi. Na 

Zavodu pa je bilo zanimivo, ker sem 

vi`dla kako zgleda delo v pisarni. Se mi 

pa zdi fajn, da so me povsod imeli radi 

in so bili zadovoljni z mojim delom. 

Ž5: Še najbolj se mi zdijo pomembne 

izkušnje, ki sem jih dobila, še posebno 

izkušnje 

odgovornost  

moraš biti odgovoren 

zase in za svoja dejanja 

naučiš se odgovornosti 

delodajalci od študenta 

zahtevajo praktično isto 

kot od zaposlenih 

kakšno delo všeč 

se prepričala, da denar 

ni vse 

bili zadovoljni z mojim 

delom 

spoznal veliko različnih 

del 

pridobil različna znanja 

nova prijateljstva 

nekaj malega izkušenj.  

izkušnje in znanja v 

posameznih poklicih,  

dobil praktična znanja v 

poklicu 

spoznaš cel sistem dela 

si moraš sam pomagat, 

biti iznajdljiv 

na kakšne načine 

iskati službo  

naučiš se interakcije z 

nadrejenimi 



 

ko sem delala stvari, ki so bile vsaj 

približno podobne smeri študija, čeprav 

je bilo tega malo. Pa tudi da vidim kako 

je če delaš, vsak dan ustat, bit ob uri na 

delu .. 

M3: Delovne navade že itak mam, sem 

pa spoznal veliko različnih del in tako 

tudi pridobil različna znanja, ki mi 

pridejo tudi drugače prav. Spoznal sem 

dosti ljudi, nova prijateljstva.  

Ž6: Meni se se ne zdi, da bi ne vem kaj 

pridobila, mogoče nekaj malega 

izkušenj.  

M4: Ne samo da dobiš izkušnje in 

znanja v posameznih poklicih, ampak 

spoznaš cel sistem dela. Sem se dosti 

naučil v mojem bodočem poklicu in 

dobil praktična znanja.  

Ž7: Se strinjam, da niso samo izkušnje 

pomembne, naučiš se odgovornosti, 

dostikrat si moraš sam pomagat, biti 

iznajdljiv, to pride zmeraj prav.  

M5: Po moje pa sem pridobil znanja, 

na kakšne načine iskati službo in 

naučiš se interakcije z nadrejenimi.   

 

7. Za katere dobrine ste porabili 

zaslužek od dela prek študentskega 

servisa?  

Ž1: Svoj zaslužek porabim predvsem 

zase (oblačila, zabava), poleg tega pa si 

sama skušam pokriti stroške bivanja in 

študiranja v Ljubljani. 

M1: Predvsem za potovanja, za bencin 

Zase 

stroške bivanja 

za študij, za kosila, 

malice 

nujnih življenjskih 

potrebščin 

Deloma si pokrijem 

stroške v Ljubljani 

Poraba zaslužka 



 

za avto, da si kaj kupim… 

Ž2: Tudi jaz porabim denar za lastne 

potrebe, oblačila, pohajanje, potovanje, 

kupila sem si nekaj opreme za v sobo, 

plezano opremo, … 

M2: Za pohajanje, da ne prosim starše 

za vsak euro, kupil sem si računalnik, 

kolo, smučke, pa še kaj, kar drugače ne 

bi mogel imeti. Drugače pa sem denar 

tudi prišparal, ker nikoli ne veš, kdaj ga 

boš nujno rabil. 

Ž3: Predvsem za svoje potrebe oz. za 

stvari, ki sem si jih privoščila, ki si jih 

sicer ne bi. Tako kot ostali za 

potovanja, koncerti, računalnik… Tudi 

jaz sem si nekaj sem še prišparala. 

Ž4: Denar sem porab`la, da sem šla na 

koncerte, festivale, potovanja, da sem si 

plačala izpit za avto, kupila računalnik 

in da `mam za it` ven, da ni potrebno, 

da za vsak Euro prosim starše. Kar 

nekaj denarja pa sem tudi jaz 

prišparala. 

Ž5: Denar sem porabila zase, za 

potovanja, obleke, obutev, zabavo. 

M3: V glavnem zame, kupim si kakšno 

glasbeno opremo, za zabavo itak. 

Ž6: Nekaj denarja porabim za študij, za 

kosila, malice, drugače pa za kakšne 

koncerte ali pa za pijačo, ko grem ven. 

M4: Različno, do najbolj nujnih 

življenjskih potrebščin, do tistih 

neuporabnih in seveda za zabavo, 

potovanja, za bencin za 

avto, da si kaj kupim… 

lastne potrebe, oblačila, 

pohajanje, potovanje 

Za pohajanje, 

računalnik, kolo, 

smučke, 

svoje potrebe, 

potovanja, koncerti, 

računalnik 

koncerte, festivale, 

potovanja, izpit za avto, 

računalnik 

potovanja, obleke, 

obutev, zabavo 

glasbeno opremo 

zabavo 

koncerte ali pa za pijačo 

zabavo, potovanja 

dopust poleti, ali za 

kakšen koncert, ko 

grem ven 

počitnice, merilne 

instrumente, festivale, 

pohajanje 

prišparal 

prišparala 

prišparala 

 



 

potovanja.  

Ž7: Deloma si pokrijem stroške v 

Ljubljani, drugače pa za dopust poleti, 

ali za kakšen koncert, ko grem ven.  

M5: Za počitnice, merilne 

instrumente, festivale, pohajanje 

8. Ali je bilo študentsko delo, ki ste ga 

opravljali, povezano s smerjo 

študija? 

Ž1: Žal, delo, ki ga opravljam ni 

povezano z mojo smerjo študija. Delam 

v gostinstvu in  imam tako veliko 

opravka z italijanskimi gosti, tako da s 

tem izboljšujem komunikacijo v 

italijanskem jeziku, kar je za moj poklic 

tudi pomembno. 

M1: Na začetku ne, zdaj pa delam kar v 

svoji smeri, delam naročila blaga, zato 

mi je fajn, da dobim na tem področju 

izkušnje. 

Ž2: Žal študentska dela, ki sem jih 

opravljala, niso bila povezana s smerjo 

študija. Tudi jaz delam v gostinstvu, 

ker drugega nisem dobila. Iskala sem 

sicer v stroki, vendar nisem dobila nič. 

Itak je sedaj zaposlovanje omejeno, 

sploh pa v državni upravi.  

M2: Niti približno! Se strinjam, da je 

tako delo težko dobiti, saj največ iščejo 

natakarje in za pomoč v kuhinji. Jaz 

sem delal različna dela, največ v 

proizvodnji, pomagal sem v kuhinji, v 

trgovini, se pravi, nič v zvezi z mojim 

ni povezano z mojo 

smerjo študija 

niso bila povezana s 

smerjo študija 

Niti približno 

nisem dobila takega 

dela  

nisem dobila v moji 

smeri 

Ni šans 

Ma ne 

V glavnem ne 

Ne, je težko dobit kaj 

takega 

niti najmanj 

delam kar v svoji smeri 

nekaj podobnega eno 

poletje  

v glavnem sem delal v 

smeri študija 

Tehniki dobimo prej 

delo 

Povezanost 

študija in 

študentskega 

dela 



 

študijem. 

Ž3: Tudi jaz nisem dobila takega dela, 

bi ga pa rada, a se ga težko dobi. Tudi 

jaz sem delala v gostinstvu, v trafiki, 

sama taka dela, kjer je zadosti poklicna 

šola.  

Ž4: Ne, tudi jaz nisem dobila v moji 

smeri, je kar težko. Sem sicer delala 

neke prevode, ampak bolj kot uslugo in 

ne za plačilo preko študenta.  

Ž5: V glavnem ne, nekaj pa mi je 

uspelo dobit podobnega, ko sem delala 

v eni vrtnariji eno poletje.  

M3: Ni šans, za mojo smer študija je 

težko dobit še zaposlitev, kaj šele delo 

prek študentskega. Sem pa u glavnem 

delal v skladišču, delo na terenu, 

fizična dela. Delo v pisarni ni zame.  

Ž6: Ma ne, kot sem rekla, v glavnem 

delam v gostinstvu in nima nobene 

veze z mojim študijem.  

M4: Kot sem rekel, v glavnem sem 

delal v smeri študija. Tehniki dobimo 

prej delo prek študentskega. Poleg tega 

mi je to delo všeč in sem se potrudil, da 

sem ga dobil.  

Ž7: Ne, je težko dobit kaj takega, sploh 

pa pri nas. V glavnem je za nas punce 

kakšno gostinstvo, ali za trgovke.  

M5: Delo, ki sem ga delal ni bilo niti 

najmanj povezano s študijem, saj sem 

delal predvsem v baru.  

9. Če ni bilo, ali menite, da ste pridobili komuniciranja v Koristi od 



 

izkušnje, ki vam bodo v bodoče 

koristile? 

Ž1: Kljub temu, da delo ni povezano z 

mojim študijem menim, da mi je 

zagotovo prineslo nekaj izkušenj, ki jih 

bom v prihodnosti rabila. Kot sem 

rekla, predvsem na področju 

komuniciranja v italijanščini. 

M1: Kar sem delal na začetku, res ni 

imelo veze z mojim poklicem, saj sem 

delal še v srednji šoli, sem pa le videl, 

da je vsako delo potrebna odgovornost. 

Delo, ki ga delam sedaj, pa mislim, da 

mi omogoča, da dobim izkušnje, ki jih 

bom lahko izkoristil tudi, ko bom iskal 

zaposlitev. 

Ž2: Študentska dela, ki sem jih oz. jih 

še opravljam, nimajo nobene veze s 

smerjo mojega študija. Nekaj sem 

delala v proizvodnji, dve leti v pisarni, 

sedaj pa tudi jaz delam v gostinstvu. 

Sem pa prepričana, da tudi tako 

pridobim delovne navade, različna 

znanja in kompetence, ki mi bodo lahko 

prišla prav.  

M2: Niti ne, ker so bila dela v glavnem 

rutinska. Mogoče je največ koristi od 

tega, da sem videl, kako težko je delati 

z ljudmi.  

Ž3: Mislim, da vsako delo zahteva 

odgovornost in nek odnos do dela, ne 

glede na to, kakšno je. Že te izkušnje so 

veliko vredne v nadaljnjem iskanju 

italijanščini 

odgovornost 

izkušnje, ki jih bom 

lahko izkoristil tudi, ko 

bom iskal zaposlitev 

delovne navade, 

različna znanja in 

kompetence, 

Niti ne 

bolj ne 

odgovornost in nek 

odnos do dela 

odnos imaš do dela 

Seveda mi bodo 

koristile 

danes skoraj že moraš 

imeti kakšne delovne 

izkušnje, tudi če nisi še 

bil redno zaposlen 

pri vsakem sem se 

naučil kaj novega 

delo z ljudmi, kar je za 

mojo smer študija kar 

pomembno.  

v glavnem delal v smeri 

študija, mi bodo 

izkušnje sigurno 

koristile, po mojem 

bom tudi laže dobil 

delo.  

se naučiš večje 

odgovornosti in 

iznajdljivosti 

študentskega 

dela, ki niso 

povezana s 

smerjo študija 



 

zaposlitve.  

Ž4: Ne`ki že, predvsem pa sem se 

prepričala, da je pomembno, kakšen 

odnos imaš do dela. 

Ž5: Seveda mi bodo koristile, saj danes 

skoraj že moraš imeti kakšne delovne 

izkušnje, tudi če nisi še bil redno 

zaposlen 

M3: Ja itak, kot sem rekel sem delal 

različna dela in pri vsakem sem se 

naučil kaj novega. Tudi delo z ljudmi, 

kar je za mojo smer študija kar 

pomembno.  

Ž6: Kaj vem, mogoče, ma bolj ne. 

M4: Glede na to, da sem v glavnem 

delal v smeri študija, mi bodo izkušnje 

sigurno koristile, po mojem bom tudi 

laže dobil delo.  

Ž7: Ja kot sem rekla, predvsem se 

naučiš večje odgovornosti in 

iznajdljivosti. To ti pride prav tako v 

življenju, kot pri delu.  

M5: Vsekakor bo, kot sem rekel naučiš 

se interakcije z nadrejenimi, pa tudi 

sodelavci, si prisiljen se prilagoditi 

delovnemu času in potrebam 

delodajalca. Pa tudi se moraš pokazati, 

da delaš dobro, drugače me ne bi vsako 

leto poklicali za delat.  

 

naučiš se interakcije z 

nadrejenimi, pa tudi 

sodelavci, 

se prilagoditi 

delovnemu času in 

potrebam delodajalca 

10. Ali ohranjate stike z delodajalci, pri 

katerih ste opravljali delo prek 

študentskega servisa in kako ? 

delam pri istem 

delodajalcu 

S prejšnjimi ne več 

Stiki z 

delodajalci 



 

Ž1: Že od začetka delam pri istem 

delodajalcu. 

M1: S prejšnjimi ne več. 

Ž2: Z enimi ja, z drugimi pa ne. Nikoli 

ne veš, kdaj ti kaj pride prav 

M2: Z enimi ja, v glavnem pa ne.  

Ž3: Tudi jaz, z enimi ja, z drugimi ne. S 

tistimi, ko sem povezana še preko 

drugih stvari, se dokaj pogosto 

srečujem. 

Ž4: Se strinjam z ostalimi. Z enimi ja, z 

drugimi pa ne.  

Ž5: Ma niti ne, kaj vem, ko grem delat 

drugam je prejšnji delodajalec že 

preteklost. 

M3: S prejšnjimi ne, zadnjih 5 let pa 

delam pri istem delodajalcu, me vsako 

leto pokliče, če pridem delat 

Ž6: Ne, saj v gostinstvu lahko dobiš 

delo kadar hočeš.  

M4: Tako kot ostali, v glavnem ne, če 

pa se srečamo, se vedno pozdravimo in 

kakšno rečemo.  

Ž7: Ja še kar, me tudi pokličejo, če 

rabijo.  

M5: Ja kot sem rekel, že več let delam 

v enem baru. Vsake toliko jih 

obiščem. So zadovoljni z mano, tako si 

tudi zagotovim delo za naslednje leto.  

 

Z enimi ja, z drugimi pa 

ne 

enimi ja, v glavnem pa 

ne 

z enimi ja, z drugimi ne 

Z enimi ja, z drugimi pa 

ne 

niti ne 

Ne 

pri vsakem sem se 

naučil kaj novega 

delam pri istem 

delodajalcu, me vsako 

leto pokliče, če pridem 

delat 

v glavnem ne 

Ja še kar, me tudi 

pokličejo, če rabijo 

Vsake toliko jih 

obiščem 

 

 


