
Značilnosti mladih na trgu dela in 
predstavitev ankete 

 
 

Vesna Miloševič Zupančič, mag. manag. 
Strokovna vodja. Strokovnjakinja za mlade in trg dela. 

 
 

e-Študentski Servis 
17. 5. 2022 10:10 – 10:30 

 

 

 
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega  

socialnega sklada in Republika Slovenija.  



Študentski servis – o mladih na trgu dela 

• Odziv naših zaposlenih (27 let posredovanja, vsaka generacija mladih in 
delodajalcev),  

• Odzivi delodajalcev (16.000 delodajalcev letno) 

• Odziv mladih (70.000 mladih letno):  

+ Anketa med mladimi 

 
• 70.000 letno 

• (že 27 let) 

Študenti, 
dijaki 

• Posredovanje 

• 20,5 mio 
različnih mikro 
opravil 

    
• 16.000 letno 

Delodajalci 



Mladi 

• Definicija: 15 – 29 let (*ZJIMS), na prehodu med otroštvom in odraslostjo 

• Raziskave:  



Kakšni so mladi danes? I. 

• »Današnja mladina ljubi razkošje, se grdo vede, prezira avtoriteto, nima 
nobenega spoštovanja do starejših in raje govori, kot dela.“ 

• Res?! 

Sokrat, pred 2.500 leti 😉 



Kakšni so mladi danes? II. 

• Težko posploševati! Opažanja sodelavcev: 

 

• Zanimajo se za vedno bolj strokovna dela in dela, povezana s šolo oz. smerjo študija. 

• Iščejo dela, ki jim prinašajo pomembne kompetence in kasneje vodijo do redne 
zaposlitve ter so pomembna za njihov karierni razvoj.  

 

• Pomemben ugled delodajalca. 

• Od delodajalcev pričakujejo več in pogostejše povratne informacije, vključenost, 
prilagodljivost.  

 

• Večja družbena angažiranost. Znajo se postaviti zase, povedo, kaj si mislijo in kaj jih moti. 
Pri tem so zelo neposredni. 😉 



Drugačni (posplošeno) 

• Ne vedno odzivni (se ne javijo na telefon, ne odgovorijo na e-mail …). 
• Veliko časa na telefonu. 
• Včasih ne pridejo na delo (le pri določenih vrstah del, učenje na napakah!). 
• Hitro obupajo (če jim kaj ni všeč). 
• Vajeni, da so servisirani in animirani (pričakujejo tudi na DM). 
 
Digitalno pismeni, pri osebnih stikih so med njimi velike razlike (anketa – preko ŠD se 

učijo poslovne komunikacije, grajenja odnosov - 58%)- raje komunicirajo digitalno 
(namesto klica sms). 

Informirani glede svojih pravic. 
Se hitro prilagajajo spremembam na trgu dela. 
Znajo več jezikov. 
Bolj strateško izbirajo dela (odvisno od namena: zaslužek, delovne izkušnje) – 

zavedajo se, da je izbire veliko. Starejši so manj zainteresirani za opravljanje 
“nestrokovnih del” (primer gostinstva -  veliko objavljenih del, malo zanimanja -7%). 
 

 
 



Trg dela 

• Rekordno nizka brezposelnost (58.081 iskalcev zaposlitve na ZRSZ) 

• Rekordno visoka delovna aktivnost (910.000 delovno aktivnih) 



Trg študentskega dela 

• Gospodarska rast – veliko oglasov – veliko povpraševanje. 

• Študentov je kar za 1/3 manj kot pred 10 leti. (Demografija. Zakonodaja.) 

• Študentje izberejo bolj strokovna dela, v smeri študija, prepoznavajo pomen 
delovnih izkušenj in kompetenc. 
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„Ko sem še jaz delal prek napotnice…“ 

…je bilo študentsko delo bistveno drugačno!! 😉 

 

Primer: Za 100 € neto zaslužka študenta danes; plača delodajalec 167,06 €. 

 



Študentsko delo bistveno drugačno 

• 2015 se je oprispevčilo in bistveno podražilo (ZUJF-C; 100 €/167 €).  

• Prispevki za PIZ. Pokojninska doba. 

• Min. urna postavka. 

• Poostrena (visoko)šolska zakonodaja (prepisi, status). 

• Evidence (CEUVIZ, eVŠ) – ni ponarejanja potrdil in fiktivcev. 

• Bolonjski študij (obveznosti, prisotnost). 



Predstavitev ANKETE med mladimi 

• Izvedena: 11.5.2022 – 16.5.2022. 

• Vzorec: skupaj ustreznih 1.012 odgovorov. 

• Baza: mailing e-ŠS, študentje in dijaki. 



Starost 

 
 

 

 

• 87 % starih od 15-24 let 



 
 

 

 

• 2/3 študentov, 1/3 dijakov 

Status 



75 % žensk, 25 % moških 
 

 

 

Spol 



 
 

 

 

Kako bi opravljal/a študentsko delo? 

*Realnost: 1 % objavljenih prostih študentskih del = na daljavo 



 
 

 

 

Zakaj se ti zdi študentsko delo pomembno? 



 
 

 

 

Brez štud. dela bi si težje privoščil šolo 

40 % da; 21 % delno, 38 % ne 
 

 

 



 
 

 

 

Prva neto plača ob zaposlitvi (pričakovanja) 



 
 

 

 

Prva redna zaposlitev – hibridno? 



 
 

 

 

Kakšen delovnik želiš pri redni zaposlitvi? 



 
 

 

 

Kakšne zaposlitve si želiš po šolanju? 



 
 

 

 

Kaj se ti zdi pomembno na delovnem mestu? 



 
 

 

 

Najbolj si želim delati… 



Kaj je tvoj sanjski poklic? I. 

Fotografinja, ki hodi po svetu in fotografira. 

V povezavi z računalništvom.  

Head of business development unit.  

Retuširanje fotografij za oglaševalsko/modno industrijo. 

Manager turističnih podjetij ali pa web dizajner, 
network administrator 

Ladijski strojni inženir. 

Inženir. 

Mikrobiolog/biokemijski inženir. 

IT developer, delo s psi. 

Biti testni voznik za proizvajalca avtomobilov (Porsche, 
Opel, BMW)varnosti 

Vzgojiteljica predšolskih otrok/vrtec + imeti 
popoldanski s.p, ki bi se ukvarjal s športnimi 
aktivnostmi za otroke 1-7 let. 

 Entrepreteur ali freelancer. 

 Delo na UE. 

 Diplomirana medicinska sestra. 

 Odvetnica/sodnica. 

 Vodja del (elektro stroka) 

 Znanstveni raziskovalec. 

 Šef. 

 Radijski/televizijski lector. 

 Računovodstvo. 

 Le da je delo z ljudmi in da je dober kolektiv 

 Glasbenik. 

 Inženir mehatronike. 

 Urgentni zdravnik. 



Kaj je tvoj sanjski poklic? II. 

Nekaj v zvezi s tehnologijo, kjer si v koraku s časom, 
pomagaš strankam na tem področju.. 

Forenzični psiholog/svetovalec. 

Učitelj surfanja. 

Lastnik air bnb ali na splošno upravljalec lastnih 
nepremičnin. 

Tehnolog. 

HR. 

Razgibano delo na področju nabave, bančnistva 

Še delam na tem/ nisem siguren kako bi ubesedil. 

Aranžerski tehnik ali organizator porok/prireditev 

IT od doma, pomoč ljudem do sproščenega in 
nemotečega dela preko računalnika. 

Trgovanje s kripto valutami, forexom. 

Redni profesor na fakulteti ali pa vodja laboratorija. 

Nadzor kakovosti v manjšem podjetju. 

Kmet. 

Gospodinja. 

Svetovalna delavka v šoli, HR,.. 

Šolam se za strojnega tehnika, poleg tega pa si želim 
tudi kmetovati. 

Delo v zakonodajno-pravni službi državnega zbora. 

Analitičarka umetne inteligence v kibernetski varnosti. 

Avtorica, urednica v založbi. 

Lastnik podjetja. 

Biti uspešna kirurginja. 

Kuhar. 

 



Ali mladi res ne želijo delati? V SLO drugače! 

 

• TANG PING (Japonska). 

 

 

• The great resignation (ZDA). 

 

 

•  Slovenija – 2/3 mladih opravlja študentsko delo, delajo pa 
povprečno 9 ur/teden (200 €/mesec). 
 

 



Kakšnega delovnega okolja si želijo mladi? 

 

• Dijaki in študenti: 
• največjo možno prilagodljivost dela šolskim obveznostim.  

 

• Po končanem šolanju: 
• Oblika dela 

• 60% si želi varnosti z vidika oblike dela (NDČ), 15% svoje podjetje, 5 
% freelancer. 

 

• Delovnik  

• 48 % klasični delovnik, 27 % skrajšan delovnik, 8 % projektno delo, 
14 % o tem še ne razmišlja. 

 



Hvala za pozornost. 
 
 

vesna.milosevic-zupancic@studentski-servis.com 
 
 

e-Študentski Servis 

 

 

 
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega  

socialnega sklada in Republika Slovenija.  


