Državni svet in e-Študentski Servis, ŠS d.o.o.
vabita na strokovni posvet

PRIKAZ SISTEMA ŠTUDENTSKEGA DELA IN NJEGOVEGA VPLIVA
NA MLADE IN RAZVOJ NJIHOVIH KOMPETENC,
PODJETJA IN PRORAČUN
ki bo v ponedeljek, 10. junija, ob 9. uri,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana
Posvet je namenjen podajanju strokovnih izhodišč ter izmenjavi mnenj.
Študentsko delo obstaja že preko 60 let, a se je v zadnjih nekaj letih izjemno spremenilo. Bistveno
se je podražilo s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s prispevki za zdravstveno
zavarovanje, uzakonila se je minimalna urna postavka. Hkrati so se podelile večje pristojnosti
inšpektorjem, ki lahko v primeru kršitev odredijo zaposlitev študenta, če so ugotovljeni elementi
delovnega razmerja. Omejilo se je prepisovanje med šolami in fakultetami, in študentskim
servisom omogočilo zakonsko podlago za vpogled v elektronske evidence študentov in dijakov, ter
tako preprečilo zlorabe.
Raziskave kažejo, da je študentsko delo vir izkušenj za mlade, omogoča razvoj kompetenc in
predstavlja pot do prve zaposlitve po študiju. Hkrati predstavlja socialni korektiv, ki omogoča študij
tudi študentom s slabšim socio-ekonomskim položajem ter omogoča študij brez kreditov. Za
delodajalce omogoča pokrivanje občasnih potreb po kadrih, fleksibilnost, vnos novega znanja v
podjetja ter kadrovsko selekcijo in vzgajanje bodočih zaposlenih sodelavcev.
Študentsko delo vpliva na skoraj vsako slovensko družino ter na veliko število delodajalcev in tudi
na državni proračun. Zaradi tega je bistvenega pomena, da se morebitne predloge zakonodajnih
sprememb pripravlja v dialogu s strokovno in interesno javnostjo ter deležniki, ki jih študentsko
delo zadeva. Na posvetu bomo omogočili dialog in strokovno predstavitev ter soočenje mnenj
različnih deležnikov.

Sebastjan Česnik
direktor e-Študentskega servisa

Alojz Kovšca
predsednik Državnega sveta

Za udeležbo na posvetu ni kotizacije, treba pa se je predhodno prijaviti. Prosimo vas, da svojo udeležbo na
posvetu potrdite do petka, 7. 6. 2019, do 12. ure, preko spletnega obrazca, in pri tem navedete ime, priimek
in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije v recepciji parlamenta).
Dogodek se bo snemal in fotografiral. Avdio-video posnetek posveta bo objavljen dan po posvetu na
www.skledar.si in spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si.
Prosimo, če vabilo posredujete vsem, ki jih zanima udeležba na posvetu.

PROGRAM POSVETA
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15






Uvodna nagovora

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

9.15 – 10.00


Prihod udeležencev

Predstavitev raziskav s področja študentskega dela

Razvoj kompetenc, pridobljenih s študentskim delom, Janja Hren, mag. soc.,
predstavitev strokovnega članka
Pravna ureditev študentskega dela, dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v
Ljubljani
Predstavitev rezultatov raziskave EVROŠTUDENT VI za Slovenijo, s poudarkom na
delu študentov, mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna
razmerja in pravice iz dela, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10.00 – 10.15

Odmor za kavo

10.15 – 11.45

Plenarni del:
Kaj pomeni študentsko delo za mlade, za podjetja in za proračun?








Pomen študentskega dela za mlade, Klemen Peran, predsednik Študentske organizacije
Slovenije (ŠOS)
Pomen študentskega dela za podjetja, Jože Smole, državni svetnik in generalni sekretar
Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS)
Sindikati in študentsko delo, Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus (posnetek)
Sistem posredovanja študentskega dela in njegov vpliv na proračun, Tomo Pavlič,
direktor e-Študentskega servisa
Trend in viri štipendiranja v Sloveniji, Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
Ukrepanje inšpektorata na področju kršitev, Jadranko Grlić, glavni inšpektor za delo,
Inšpektorat RS za delo

11.45 – 12.15

Odmor za kavo

12.15 – 13.45

Okrogla miza:
Kaj prinaša prihodnost? Kaj potrebujejo delodajalci, mladi in država?






Tilen Božič, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za pravna in
sistemska vprašanja
Marko Mikulin, vodja podružnice Workforce/MJob
Klemen Peran, predsednik Študentske organizacija Slovenije (ŠOS)
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Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (ZPIZ)
Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

13.45 – 14.15


Razprava in zaključne misli posveta

Tomaž Horvat, državni svetnik, podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance in član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

14.15 – 14.45

Zaključek z neformalnim druženjem in izmenjavo mnenj

Posvet bo povezoval državni svetnik Tomaž Horvat, podpredsednik Komisije Državnega sveta za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter član Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide.
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