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ANKETA MED DELODAJALCI  

 

MNENJE O VISOKEM DVIGU MINIMALNE 

URNE POSTAVKE 

 
Datum izvedbe: 21. 5. - 25. 5. 2019 

Anketiranci: delodajalci, ki so bili pozvani k odgovorom preko elektronske pošte 

Vzorec: 649 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Poslano besedilo kot nagovor k reševanju ankete:  
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1. Vprašanje:  

 

 

Odgovori:  

DA     48 

NE    601 
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2. Vprašanje:  

 

Vsi sodelujoči v tej anketi, niso podali pisnih odgovorov. Dobili smo skupno 273 odgovorov. 

 

POVZETEK ODGOVOROV NA 2. VPRAŠANJE:  
 

Najpogostejše reakcije delodajalcev smo razvrstili v 10 glavnih tematskih sklopov ter v vsak sklop dodali nekaj komentarjev, 

ki so nam jih posredovali delodajalci: 

 
1. Dodatna obremenitev je za podjetja previsoka: 

 Dvig ni realen in je nepotreben. Dobri kadri tako ali tako niso plačani po minimalni postavki. Predvsem bi bil ta dvig 
najslabši za študente, ki jih zaradi previsokega stroška dela ne bomo več zaposlovali, saj je študentsko delo osnovni 
nabor za kasnejšo zaposlitev. Sigurno ne bomo pripravljeni plačevati takšnega zneska za uvajanje študentov v 
delovni proces. Zavedati se je treba, da na ta način študentje ne bodo dobili dela in bodo ob dohodek ter istočasno 
ob delovne izkušnje pred nastopom dela. 

 predlagan bruto bruto strošek za nekvalificirano delo je zelo visok. 

 In ravno zaradi teh prispevkov urna postavka ostaja enaka kot deset let nazaj, vendar se je strošek za delodajalca 
100% zvišal. Če bi prispevki ostali isti kot pred desetimi leti, bi tudi študentje dobili ven enkrat več kot deset let nazaj 

 Nam ni problem minimalna postavka, ker nikoli ne plačujemo minimalne postavke, vendar pa se z minimalno 
postavko linearno poveča zahteva študentov (vsaj dobrih), za dvig povprečne postavke. V našem primeru bo to 
pomenilo čez 10-11 EUR bruto! 

 ne bo moje podjetje plačevalo za nabiranje političnih točk Levice 
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2. Napoved plačevanja »na roko«: 
 

 začeli bomo plačevati na roko, delati na črno 

 Na roko bomo dajali denar, če se bo tako dvignila postavka. 

 Nihče več ne bo hotel 'zaposliti' študenta. Že prejšnje zvišanje je predstavljajo za podjetja velik strošek. Podpiram 
zvišanje za študente, ne pa tudi za podjetja. Vse to vodi v še manj delovnih navad študentov oz., ker jih ne bo nihče 
hotel zaposliti, pa tudi v še manj prakse itd. Potem bodo zopet delali tako, da bo plačilo šlo na 'roke'. Pa vemo kam 
vse to vodi. 

 
 

3. Povečanje dela na črno: 

 delodajalci sploh pa tista manjša do srednje velika podjetja nadomestili s sivo ekonomijo, se pravi upadli bodo 
prihodki državi 

 takšno višanje urne postavke korak nazaj in spodbuja delo na črno 

 Urna postavka bi postala absurdno previsoka. zaradi česar bi to predstavljalo več dela na črno . 
 
 

4. Višji stroški bodo vodili do višjih cen izdelkov in storitev za končnega kupca: 

 dali bomo višje cene storitev in dobrin (višja urna postavka, dražji izdelki) 

 Če povišate postavke za študente sebo avtomatično povišale cene storitev.... 

 Z višjo ceno dela se bodo zvišale tudi cene storitev. 

 Zvišanje minimalne urne postavke nameravamo prenesti na končnega kupca. 
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5. Povečanje števila agencijskih delavcev, s.p.-jev, tuje delovne sile: 

 Nekatera podjetja res želimo občasno ponuditi kakšnemu študentu ( v bližji oklici sorodniki, znanci sosedje) delo, da 
pridobijo odnos do zasluženega denarja. S tem delamo predvsem uslugo staršem teh otrok. ZA delo se bo pri teh 
cenah bolj izplačalo najeti agencijske delavce, ki pa so plod ideje kapitalizma. Najeta delavna sila, brez pravic, samo 
da doseže normo. V žalostne vode se podajamo. 

 Mislim da potem študentško delo bo brez smisla ker so cenejši s.p. ji. 

 Pri nas se kar v znatni meri poslužujemo študentskega dela še posebej v sezoni in poleti ob dopustih delavcev, kar 
sovpada z razpoložljivim časom, ki ga imajo na voljo študenti. Zavedati se je potrebno, da lahko študenti opravljajo le 
manj zahtevna dela, ker je sicer potrebno usposabljanje, za katerega pa je potrebno daljše časovno obdobje več 
mesecev in to lahko izvedemo le z redno zaposlenimi. Za enostavna dela so cene študentskega dela že sedaj enake 
delavskim plačam. Dela študentov s tako visokimi urnimi postavkami, kot so napovedane z dvigom v prihodnjem 
obdobju ne bomo potrebovali (najemali). Uporabili bomo druge rešitve, kot so: najem sezonskih delavcev predvsem 
iz drugih držav in drugo. 

 
 

6. Redno zaposleni bodo imeli slabšo urno postavko od dijakov in študentov: 

 dijak ne more dobiti več plačano kot redno zaposleni 

 Največ študentov zaposlujemo kot administratorje na cestninskih uporabniških točkah, predvsem v terminih, ko 
imajo ti čas (vikend) in lahko s tem omogočimo ugodnejše izmene redno zaposlenim. Z načinom plačila dela kot je 
predlagan, to pomeni, da bodo študentje za občasno delo prejeli neto prihodke, ki bodo presegali prihodke redno 
zaposlenih. 

 ni prav, da imajo redno zaposleni manjše urne postavke od dijakov in študentov 

 Mislim da nekatera dela enostavno ne dosegajo vrednosti nove minimalne urne postavke predvsem v manj razvitih 
regijah! 

 250 % za delo ob praznikih je posmeh vsem zaposlenim, ki morajo zaradi narave dela delati tudi ob praznikih 

 ni fer do redno zaposlenih 
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 ne more dobiti študent več kot je minimalna plača in tudi predrago bo postalo in študenti ne bodo dobili dela. že 
sedaj je zelo drago. 

 Sem podjetnica in vem, da se z študenti z delavci ne morejo primerjati. Sedaj naj bi delavci ki delajo že vrsto let 
zaslužili manj kot študentje. Kje ste to videli!!!!!!!!!!! 

 
7. Povečanje obremenjenosti obstoječih redno zaposlenih (tudi v obliki nadur):  

 Menim, da je predlagana minimalna urna postavka previsoka. Strinjam se s povišanjem neto urne postavke, vendar 
naj država zniža davke in prispevke, da ne bodo celotnega bremena ponovno prevzeli delodajalci. Sprašujem se kaj je 
namen tega povišanja, saj je sedanji predlog zgolj namenjen polnenju državne blagajne. Prav tako bodo na ta način 
dosegli, da bodo vsi študentje plačani isto, ne glede na naravo opravljenega dela, saj si delodajalci ne bomo mogli 
privoščiti višjih urnih postavk. Posledično, si delodajalci ne bomo mogli privoščiti več istega števila študentov, kar bo 
rezultiralo v večjem pritisku na obstoječe redno zaposlene. Za nekatera podjetja pa je študentsko delo tudi idealena 
vstopnica v podjetje, kjer mlade talente razvijamo, v njih vlagamo in na koncu tudi zaposlimo, ko se sprosti kakšno 
delovno mesto. Želela bi si, da bi naši vrli politiki malo pokukali čez mejo, v Francijo ali UK, in se česa naučili. 

 

8. Podjetja rabijo dijake in študente za delo ob vikendih, ko svojih delavcev nimajo dovolj, zdaj pa bodo dijaki in 

študenti takrat predragi: 

 Studenti kmalu ne bodo imeli vecmoznosti za delo in posledicno pridobivanje izkusenj. Mi smo vedno iz 
studentskega statusa presli v zaposlitev po zakljuckustudija. Ce se bo urna postavka toliko povisala je vprasanje, ce 
bomo se dali priloznoststudentom. 

 Poruši se tudi celoten sistem plačevanje študentov na različnih delovnih mestih, ki zahtevajo različna znanja, pogoje 
itd... 

 Študenti pri nas ne opravljajo dela kot zaposleni, ampak poskrbimo, da se pri nas učijo in naučijo praktičnih veščin in 
teorije ter pod strokovnim vodstvom pridobijo izkušnje, ki jim pomagajo pri kasnejših zaposlitvah. Prav je, da za to 
dobijo finančno nagrado, zagotovo pa je pomembno tudi znanje, ki ga pridobijo. Saj to je namen študentskega dela? 
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 Smisel študentskega dela z vidika študentov je v pridobivanju prakse in delovnih izkušenj, nikakor ne visoka plačila 
na ravni zaposlenih. Smisel z vidika delodajalca pa je, da dobiti ugodno delovno silo, ki se jo lahko izuči v 
polnopravnega zaposlenega. Veliko delodajalcev v Sloveniji si ne more privoščiti zaposlenih, saj so zaradi visokih 
davkov stroški zaposlitve preprosto previsoki. Za mnoge delodajalce je najemanje študentske pomoči rešilna bilka za 
opravljanje dejavnosti. S povečanjem stroškov najemanja študentov, bodo tudi mnogi delodajalci prenehali koristiti 
študentsko pomoč oz. našli druge načine zaposlovanja na črno - vse v škodo državi. S povišanjem minimalne 
študentske postavke bi se lahko strinjali le pod pogojem, da bi breme višjega plačila nosila država, na način, da se 
sočasno sorazmerno znižajo tudi davčne obveznosti pri plačevanju študentov...vse z namenom, da se ne poveča 
končni strošek delodajalca, študent pa dobi večji neto znesek. Na ta način bi bili vsi zadovoljni. 

 Na ta način bo veliko študentov ostalo brez dela. 

 Študenti v Ljubljani bodo še imeli delo, vsi drugi bodo ostali brez zaradi take urne postavke.   

 Predlog v smeri proti študentskemu delu in proti študentom. Se bodo morali študenti sami pobrigati za svojo 
žepnino. Podjetja se bomo lažje prilagodila kot dijaki in študenti. 

 
 

9. Zaradi povečanih stroškov bodo razmišljali o zaprtju podjetja: 

 bomo pač skrajšali delovni čas obratovanja podjetja 

 Prav gotovo ne bomo več zaposlovali študentov.Vedno bolj razmišljamo o zaprtju dejavnosti.Prav gotovo pa 
zmanjšanje obsega le te... Zgubljen je kompas.... 

 

10.  Razmišljajo o prenosu podjetij v tujino:  
 

 Z zneski, ki jih predlaga Levica, lahko najamemo izkušene osebe in jih plačamo preko običajne pogodbe za izvedbo 
storitev. Ponudba del za študente se bo drastično znižala. Žal je to enako razmišljanje, kot dvig davčnih stopenj; pri 
previsokih podjetja pač najdejo načine za njihovo izogibanje in sedeže podjetij npr. preselijo v tujino ter podobno. 
Kot pravi tisti rek: če bi komunisti razumeli biznis, ne bi bili komunisti.  
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Vse odgovore si lahko preberete v nadaljevanju:  
 

Zaposlovanje studentov bo s tem dvigom postalo nekunkurencni. Za tak znesek namrec dobimo agencijskega delavca, ne pa 15 let starega dijaka. 

Ne gre samo za studente.rnLp 

Ţe zdajšnja cena urne postavke predstavlja za podjetja prevelik strošek. Podjetja več ne bodo koristila dela študentov in si študenti ne bodo mogli 

več pridobivati delovnih izkušenj. 

Smo za pošteno plačilo študentov, ampak ta predlog pomeni, da bomo morali zmanjšati količino dela za 50%. Levica še enkrat dokazuje, da ima 

cela njihova poslanska skupina, mislim da 2 leti izkušenj v realnem sektorju. 

Totalna neumnost. Pogosto pride kak študent/študentka, ki naredi več škode, kot koristi. V teh primerih bi delodajalec moral biti plačan, da se 

ukvarja s takšnim kadrom ne pa obratno.rnrnSicer pa imamo itak prosti trg in se cene oblikujejo glede na ponudbo in povpraševanje. Glede na 

demografske trende bo ponudba vedno manjša in tako bo ţe trg poskrbel za to, da bodo šle tarife gor.rnrnV Levici so sami levi ekstremisti zato 

njihovih predlogov v vladi ne bi smeli jemati resno. V srednjem veku so imeli vladarji na dvoru dvorne norčke, danes pa imamo v parlamentu v 

tej vlogi Levico. 

V tem primeru študenta ne bomo več najemali za delo (trenutno imamo 2). Dohodek študenta se bo definitivno zmanjšal. Bo drţava nadomestila 

ta dohodek študenta, ki ga potrebuje za šolanje? Zanima me tudi iz katrega proračuna bodo vzeli in nadomestili sredstva? 

Predlog podpiramo. 

Super ideja. Meni pa lahko plačajo vse prispevke in še kakšen račun.Predlagam tudi, da gredo vsi politiki delat. Lep prisrčen pozdrav. 

Mislil sem nekaj napisati in ugotavljam da nima nobenega smisla. Če bi lahko preselil dejavnost drugam bi to storil jutri. Ţe zdaj zmanjšujemo 

obseg poslovanja in število zaposlenih in je vsak dan bolj jasno da je odločitev bila pravilna.  

Povečanje urne postavke v taki višini je nerealno. Predlagana urna postavka je tudi višja od urne postavke velikega števila redno zaposlenih.S 

tem bo študentsko delo nekonkurenčno. pa še manj ga bo.Predlog:Namesto prejemanja zagotovljene funkcionarske plače oz. plače v javnem 

sektorju bi se pa morda predlagatelji zaposlili in delali v tovarnah, gradbeništvu, lesni industriji ... ter spoznali, kako z lastnim delom zasluţiti in 

po moţnosti tudi dobiti plačo. In nenazadnje z njo tudi preţiveti. 

Kdo bo pa to plačal? Levica osebno iz svojega ţepa? 

Večji strošek za podjetej posledično propad podjetji ter več ljudi na socilani pomoči, več brezaposelnih. Spodbuditi je potrebno podjetja in 

subvencionirati podjetnike, da ne propadejo! 

Dvig je nenormalno visok, ţe tako so stoški za podjetje previsoki in s tem kar lahko ponudimo študentom ţe sedaj teţko pridobimo 
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študente.rnŢal se s tem prekinja prenos znanja in izkušenj na mlade. 

Pozdravljeni,pri nas imajo študentje ţe sedaj najniţjo bruto urno postavko 6,51 € tako da zaenkrat to ne bo vplivalo na zaposlovanje študentov. 

Spoštovani,to je absurd pa ne to da nebi privoščil ali da je prav da imajo višje urne postavke ampak problem je v konkurenčnosti če se tako 

dvignejo cene.Mi imamo ţe vse skozi problem ko delamo z mednarodnimi podjetji, ki imajo sedeţe ali pa je principal recimo na Madţarskem in 

pokriva balkan v katerega naţalost spadamo tudi mi, ko vidijo naš izračun dela-stroški pri posameznih projektih, ki je še sedaj skoraj še enkrat 

višji kot na Hrvaškem in še toliko višji kot naprimer v Srbiji. Njih nezanima Austija ali Italija za njih smo mi primerljivi s Hrvaško, Srbijo, 

Makedonijo, Poljsko, Slovaško, Romunijo,... in z njimi nismo konkurenčni ko pride do trga oziroma stroška dela zato ali odstopijo od projekta ali 

pa ga močno zreducirajo. 

Absolutno se ne strinjam, naša narava dela to nikakor ne prenese. Naši naročniki ţe ob trenutni urni postavki zmanjšali naročila, kar se pozna 

tudi na našem prometu in v kolikor obvelja predlog bomo zgubili še obstoječe naročnike, preostal nam bo zavod in obremenitev drţave! 

Absolutno sem za, da študent dobi višjo postavko ampak dajatve delodajalca so pa absolutno previsoke in se bojim da studentje kmalu ne bodo 

našli več primernega dela da bi si nabrali izkusnje iz svojega podrocja.... Res zalostno za delodajalce! 

Po takih postavkah sploh ne bomo več zaposlovali. Delamo v glavnem ob nedeljah in praznikih. Sprašujem levico katera dejavnost lahko prenese 

take postavke? 

ZMANJSAJTE DAVKE!!!!! KRADLJIVCI!!!!! NI CUDNO DA SLOVENIJA PROPADA!! LEVICA NAJ SI SVOJE DVIGE UTAKNE TJA 

KAMOR SONCE NIKOLI NE POSVETI, NAJ PRICAKUJE UPAD STUDENTSKEGA DELA, SAJ NOBEDEN TEH NOVIH ZAKONOV 

NE BO UPOSTEVAL IN PLAČEVAL! ZMANJSAJTE DAVKE!!!! ALI PA BO DELO NA CRNO ZOPET ZACVETELO! 

Nesprejemljivo previsoko enkratno zvišanje, bo pač manj koriščenja študentskega dela. 

Očitno je to konec študentskega dela, ker bo enostavno predrag, verjetno pa bo kakšno delo v stranki Levica. 

Strinjam se z predlagano podrazitvijo 

Menim, da bo ta sklep negativno vplival na študentsko delo, vedno manj študentov bo dobilo zaposlitev, večje breme bo preneseno na starše 

študentov in dijakov, tako da bo to pomenilo še slabši socialni poloţaj več druţin v drţavi.Če povzamem še mnenje o manjših delih, ki so 

enostavna pa je urna postavka ţe sedaj marsikje previsoka, študentje pa ţelijo vedno več. Po izkušnjah pa študentje ţe sedaj ne prevzamejo dela 

dovolj resno, niti odgovorno ampak iščejo samo še pravice in dolţnosti na strani delodajalca. 

Bomo pa delali z manj studenti in skrajsali delovni cas obratovanja podjetja, in delali pac sami po 8ur.Katastrofa. Zelo napacnorazmislanjenasega 

parlamenta.Naj zapremo se to kar obratuje pa je resena zadeva. 

Moje mnenje je, naj se vsi , ki predstavljajo Levico nemudoma prekvalificirajo iz politike v delodajalca in naj vsaj enkrat v ţivljenju pričnejo z 
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realanimi ocenami dela in prispevkov nanje. Naj postanejo zavezanci za prispevke in potem določajo merila za dvigovanje cen .Absolutno je 

absurdno , da nam krojijo ţivljenje ljudje, ki po vsej verjetnosti nimajo dneva delovne dobe v trţnih razmerah in ne zapadajo 

obdavčitvam.rnŠtudentsko delo bo po takem dvigu postavk nekonkurenčno, kar je verjetno njihov glavni namen. 

Pozdravljeni,z zvišano urnopostavno se ne strinjam. Menim, da drţava na ta način enostranskoposega v stroške delodajalcev.Lep pozdrav, Darja 

to je noro. to lahko predlaga zgolj nekdo ki ni nikoli ničesar plačal niti naredil, temveč vedno ţivel na tuj račun 

Nesprejemljivo, nerealno, študent na istem delovnem mestu ne ustvari niti 80% dodane vrednosti v primerjavi z redno zaposlenim. S tem bodo 

dosegli, da študentov več nihče ne bo ţelel zaposliti, s tem bodo študenti ob izkušnje in dohodek. Nastale bodo 'luknje' katere bodo delodajalci 

sploh pa tista manjša do srednje velika podjetja nadomestili s sivo ekonomijo, se pravi upadli bodo prihodki drţavi. Mi se ukvarjamo s prodajo in 

ţe pri zadnji podraţitvi smo bili v pomisleku ali še vztrajati s študenti v kolikor pa pride do take drastične spremembe, študentov zagotovo ne 

bomo več potrebovali. Poslovanje tega enostavno ne prenese. 

Pozdravljeni,Menim, da je predlagana minimalna urna postavka previsoka glede na to, da ne opravljajo vsi študenti enakega dela. Veliko 

zaposlenih z visoko izobrazbo nima takšne urne postavke. Sem mnenja, da je takšno višanje urne postavke korak nazaj in spodbuja delo na črno. 

Pozdravljeni.rnVsem, ki to predlagajo, zelimsporociti, da je to za moje podjetje popolnoma nesprejemljivo in financnonemogoce.rnS tem bo v 

nasem delovnem procesu student delal se manj kot prej, ker ga ne bo mocplacati. Odlocno sem proti 

Po zvišanju na omenjene urne postavke smo zaključili s študenti. 

Celotna levica bi se morala postavit v koţo delodajalcev, pa boko videli koliko jim lahko dajo. 

Ţe sedaj se komaj prezivljam iz meseca v mesec.  

Se popolnoma strinjam 

drama 

Naj pridejo iz levice k nam delat za kakšen dan, pa bodo videli, kako je dejansko zasluţiti denar. Najlaţje pa je sedet v parlamentu z 

davkoplačevalsko plačo in odločat o tem, kako bi moralo biti v gospodarstvu, ki ga tudi za en dan niso videli. Na roko bomo dajali denar, če se 

bo tako dvignila postavka. Za študenta absolventa ni problema plačat malo več, za dijaka, ki pride čez počitnice malo pomagat, je pa ta postavka 

res brutalno previsoka. 

Nenormalno!!! 

V kolikor bodo sprejeta ta povišanja (in tudi povišanje minimalne plače), bomo najprej ukinili študentsko delo, potem pa tudi začenjali ukinjati 

del proizvodnih in storitvenih dejavnosti, katera bodo postala neprofitabilna.S tem predvidevamo, da se bo ukinilo 250 delovnih mest od skupaj 

500 delovnih mest. 
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Prav je, da tudi študenti prejmejo dostojno plačilo. 

Ob tej predpostavki ţal ne bomo več zaposlovali študentov. 

Levica s svojimi salonskimi komunisti naj gre v gospodarstvo za par let in potem pove, kako lahko podjetje ob vseh teh obremenitvah normalno 

posluje in ustrezno plačuje svoje zaposlene. Nismo vsa podjetja kapitalistični izkoriščevalci. Marsikdo od nas za svoje ljudi lepo skrbi. Zanimivo 

bi bilo vedeti, kako gospoda iz Levice ravna s svojimi čistilkami, varuškami in kar še imajo svojega osebja.Lep pozdrav! 

Definitivno ni prav, da se urna postavka zakonsko poviša, saj velikokrst dobimo za delati študente, ki ne delajo praktično nič oz. ne vloţijo nič 

dodatnega truda.Po mojem mnenju bi morala biti urna postavka še niţja in bi se plačalo na uspešnost podjetja, da študent tudi kaj pokaţe oz. 

vloţi trud za to, da su zalsuţi pravično plačilo in izboljša delova je podjetja 

Zvišanje je primerno vsako leto, vsaj za stopnjo inflacije, vendar ne pa po predlogu Levice. Poruši se tudi celoten sistem plačevanje študentov na 

različnih delovnih mestih, ki zahtevajo različna znanja, pogoje itd...Marsikateri študent bo tudi izgubil svoje delo, ki ga opravlja za potrebe 

študija, saj nimajo vsi študentje staršev, kateri jim omogočajo študij, prehrano, bivanje izven stalnega prebivališča,... 

Študenti bodo ostali brez sluţbe oz. bodo delali za minimalno število ur. Večina študentov dela za vikende, zato mora urna postavka ostati ista. 

Posledično se bo zelo zmanjsal obseg studentskega dela, kar pomeni, da bodo slabše situariani študentje, katerim starši ne morejo omogočiti 

zaradi njihovih finančnih razmer financiranje študija, kljub svojemu znanju in inteligenci prikrajšani za moţnost studiranja. 

Zanima me kdo bo še ponujal delo študentom pod temi pogoji, seveda če ti bodo potrjeni. 

Urna postavka bi postala absurdno previsoka. zaradi česar bi to predstavljalo več dela na črno . 

Če povišate postavke za študente sebo avtomatično povišale cene storitev.... 

Tisti ki lahko to plačajo in si študent to zasluţi ţe sedaj plačajo,ostali pa ne glede na prisilo to ne bodo zmogli,telekvazi levičarji ala kordiš in 

mesec še v ţivljenju niso delali in tudi svojega podjetja ne bodo imeli nikoli ker so totalno nesposobni populisti ki nimajo pojma o ekonkmoiji 

ala ahillova peta 

Se strinjamo, da je potrebno imeti neko povprečno postavko za študentska dela, vendar glede nadaljnega zvišanja urne postavke bi se morala 

podjetja samostojno odločati. 

Mala podjetja si take povisice ne morejo privosciti. In ta drzava naj poskrbi da bi konkretno delali. Ne samo, da pridejo na delo in oddelajo ure. 

To ni posteno zal. In za nic niso odgovorni.  

cilj drţavi samo višje davke pobrat in polnit njihovo blagajno 

Neumnost. Študentje si je ne zasluţijo, saj a) nimajo odpovednega roka b) imajo več pravic kot redno zaposleni c) prispevajo minimalno v PIZ in 
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d) sramotno je plačevat toliko, ker ne znajo ničesar, so leni in nesposobni 

Ne podpiram predloga skrajne levice. Če ţeli da dobijo študenti več naj se odpovejo davkov ki jih pobira drţava. Ne podpiram tudi tega 

vprašalnika saj bi lahko marsikateri študent lahko razumel vas mail kot politično zavzemanje za študente. Resnica je obratna. Da bi drţava 

pobrala več davkov je pač potrebno zvišati urne postavke. Več davkov pomeni manj za razvoj podjetij to pa srednjeročno vodi v propad 

gospodarstva se posebej mikro malih in srednje velikih podjetij, teh ki danes zaposlujejo študente. Morebiti pa je cilj skrajne levice ravno to?! 

Zvišanje urne postavke po predlogu pomeni nekonkurenčnost študentskega dela, saj bo manj ugodno od agencijskega dela. 

Norost. 

Totalno zgrešen predlog, saj se nam promet ne dviguje za predlaganih 37,6%. 

Naj levica ustanovi svoje podjetje in placuje toliko za studentsko delo. 

Povsem nesorazmerno plačilo za začetnika, ki se vsaj v našem primeru skoraj vedno oz. najpogosteje šele uvaja v določeno vrsto dela, sploh ob 

predpostavki, da ta znesek bistveno presega znesek minimalne plače redno zaposlenih. 

Študentsko delo bo izvenelo! 

Vse storitve se bodo zvišale, oa tudi študentsko delo, je ţe tako in tako visoko obdavčeno, to ne bo šlo, vsaj nam ne. Smo proti, tudi sami 

nimamo takih plač! Preveliko zvišanje!!!! 

Naše podjetje potem sigurno študentov ne bo več zaposloval. 

se ne strinjamo! 

Študent nima kvalifikacij niti delovnih izkušen. Po novem predlogu bi več zasluţil kot delavec. 

Mislim, da to ne bo pripomogli k višji stimulaciji študentov za delo. Do sedaj smo delodajalci študente nagrajevali z višjo postavko, ko je bilo to 

utemeljeno. Vsepovprek enačiti ni primerno. 

Ni razloga za tako povečanje, oz. to bo pomenilo, da podjetja ne bodo več ţelela 'zaposlovati' študentov, ampak bodo raje redno zaposlovala. 

ker bo pogodbeni delavec ugodnejši ! 

Zvišanje na račun zniţanja davkov ja, vse ostalo je nesprejemljivo! 

Kmalu bo strosek dela tak kot za redno zaposlene, z razliko, da studentje delajo lazja dela brez odgovornosti redno zaposlenih. 

Redno zaposleni delajo za bistveno manjseplacilo, imajo vecjo odgovornost od studentov, tako da se s taksnim 'neumnim' predlogom ne morem 

strinjat!!! 
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Preveliko zvišanje, ki ga zasebni sektor ne zmore. 

PO TEM TAKEM BO ŠTUDENTSKO DELO DRAŢJE OD REDNO ZAPOSLENEGA IN ŠE NIČ SI NE MOREŠ POMAGATI S 

ŠTUDENTOM, SAJ NE ODGOVARJA ZA NIČ IN PRIURITETA MU JE SAMO, DA DOBI DENAR IN NE DA BI DELAL. 

Odličen predlog. 

Pa saj niso normalni ! Najbolj ţalostno je dejstvo, da velika večina poslancev NIKOLI v ţivljenju ni resno delalo. Posledično nimajo nobene 

predstave koliko je potrebno narediti, da podjetje lahko upraviči dvig minimalne postavke za 37,6%. Naprej raje ne bom.... 

Zaposlitev studentovfinancno ni vecugodnejsa kot zaposlitev v drugih oblikah. Edino kar je boljse je da ostane podjetje fleksibilno. Zaradi narave 

dela potrebujemo 10% delavne sile fleksibilne 

Po tem predlogu bi imeli študentje višjo plačo kot redno zaposleni. Vprašanje je koliko delodajalcev bi zmogli tako drastično povišanje urne 

postavke. 

Naj lulčki iz Levice poskušajo kaj sami zasluţiti ne pa da serjejo s polno ritjo in plačili iz drţavnega proračuna. 

Pa kdo bo plačeval študentski neizkušeni kader draţje kot svoje zaposlene v podjetju?Sej je lepo realno plače dvigovati......ko bodo pa cene 

dobrin na trgu poletele v nebo, se bo pa seveda govorilo samo o pohlepu kapitalistov... 

Student predstavlja pomoc, in ne predstavlja delavca, ki bi samostojno opravljal delo, prav tako pa studenteucimo se marsikaj drugega kot samo 

kar morajo delati, predvsem za zivlenje. Velikokrat so tudi kot veter, zato je placilo temu primerno 

Previsoka urna postavka, s tem bo samo študentsko delo za delodajalce postalo nezanimivo oz. predrago. 

Študentsko delo je priloţnostno delo in nima nobene povezave z rednim delom. S tem delom študentje v večji meri zasluţijo nekaj lastnega 

denarja 'za poleg'. Načeloma niso oz. ne bi smeli biti ţivljenjsko odvisni od tega zasluţka, kot so npr. delavci, kjer dvig minimalne plače 

podpiramo. Višje minimalne postavke pri študentskem delu bodo povzročile samo to, da bo vedno več manjših podjetij, organizacij ali 

samostojnih podjetnikov najemalo iste osebe mimo vseh uradnih poti - torej 'delo na črno'. Ţe sedaj so stroški dela študenta skoraj izenačeni s 

stroški redno zaposlenih (gledano na bruto bruto prispevke za isto postavko na uro dela), potem pa bo to razmerje ţe slabše. S tem bodo 

povzročili manj študentskega dela (in s tem prispevkov v drţavno blagajno), novih zaposlovanj pa zanesljivo ne bo, saj ni potrebe po stalni 

delovni sili v primeru del, ki jih opravljajo študentje. 

Stroški preveliki 

Tako visoki stroški dela bodo ogrozili likvidnost podjetij. 

Ne zdi se mi primerno, da drţava oblikuje ceno česarkoli. Trg naj določi ceno dela in ob trenutnem pomanjkanju delavcev bodo cene dela precej 

nad minimalno postavko. 
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Minimalna urna postavka bi naj bila zagotovilo plačila najbolj enostavnih del, ki jih lahko opravljajo študenti. Tolikšen dvig pomeni hud pritisk 

na vse oblike plač (minimalno, zagotovljeno, ...) in bo sproţil dodatna nesorazmerja v dohodkih posameznih skupin. 

Tu ni kaj komentirati. Nepremišljeno, brez analize trga, nerealno... 

LEVICA (MESEC IN IGRALKA PA ŠE KDO) BI MORALI PRVO 5 LET SAMOSTOJNO DELAT IN DAT SAJ DESETIM DELAVCEM 

PLAČO Z VSEMI PRISPEVKI IN DAJATVAMI, KATERE PA NE ZNIŢUJEJO, KAR PA SO ZNIŢALI NI OMEMBE VREDNO ALI PA 

BO DELAVCA UDARILO KONEC LETA PRI DOHODNINI IN BOMO SPET MI DELODAJALCI USRANI ONI PA LEPI.DELAVEC,KI 

DELA IN SE LAHKO ZANESEŠ NA NEJGA BO IMEL MANJŠO PLAČO KOT ŠTUDENT, KI OBČASNO PRIDE DELAT POLEG TEGA 

PA NIMA NOBENIH OBVEZ DO DELODAJALCA IN SE LAHKO ZMIŠLJUJE KAKO HOČE DELAT IN TAKRAT KO RABI DENAR-

SO REDKE IZJEME, KI SO TUDI PRIDNI.MISLIM, DA TA POT NI PRAVA SAJ BI TUDI MI DALI RAJŠI DELAVCU VEČ IN MANJ 

DRŢAVI, VENDAR SI JE TO ZELO TEŢKO PRIVOŠČITI, POLEG TEGA PA NAM NALAGAJO VEDNO VEČ BIROKRATSKIH DEL, KI 

SO ČISTA ZGUBA ČASA IN DENARJA. NE VEM KAM TO PELJE???? 

študenti bodo izgubili precej dela na ta način, saj se delodajalci ne bomo odločali več za tovrstno delo, ampak bomo raje izbirali druge oblike 

dela ali plačevali nadure zaposlenim. ob predlagani urni postavki bodo študentje čistilci in skladiščniki enako plačani kot oblikovalci. smiselno? 

razvrednotenje del....prav tako bomo raje zaposlovali in bodo študentje morali plačevati študij kor izredni študentje brez ostalih ugodnosti.siva 

ekonomija se bo spet dvignila. 

Tu ni kaj komentirati. Nepremišljeno, brez analize trga, nerealno... 

Mislim da nekatera dela enostavno ne dosegajo vrednosti nove minimalne urne postavke predvse v manj razvitih regijah! 

S tem podpirate delo na črno!Kdo pa bo še normalno delal? ... In Luki in ostalim plačeval prispevke za njegovo penzijo.Saj niste normalni! 32€ 

(osnova po l. 2020 z dodatkom) še menedţerji ne dobijo, pa čeprav delajo za praznik, vikende, ponoči... in odgovarjajo za svoje posle, z razliko 

od Lukca in njemu podobnih. 

Lahko dvignejo urno postavko, samo potem naj s svojim delom zagotovijo, da bodo to pokrili oni in ne delodajalec 

Da, ampak predlagano povišanje je prehitro in pretirano glede na stroške plač oz druge oblike dela...predlagan bruto bruto strošek za 

nekvalificirano delo je zelo visok. 

S povišanjem minimalne urne postavke na predlagano, bo pri nas strošek podjetja ţe tako visok, da je vseeno (oziroma bo celo še bolje), da za to 

delo, ki ga sedaj opravlja študent, najamemo agencijo. 

Ţe tako je nastal problem dobiti kvalitetne študente, ki so pripravljeni res delati in ne samo hoditi v sluţbo. Tisti ki si zasluţijo, ţe tako ali tako 

dobivajo takšno urno postavko bruto... ampak na podlagi stimulacije. In nebi bilo pravično, da bi pričeli vsi dobivati takšno visoko urno 

postavko. Študent ki se je za podjetje trudil in pokazal zagnanost dolgoročno, je vedno na koncu prejel pogodbo o zaposlitvi! 
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V takem primeru nima več smisla vzeti študenta niti za pomoč ali njegovo izobraţevanje.Najverjetneje se bo pa ponudba odrtih del za študente 

zniţala na zgolj nekaj kar pomeni, da bi moralo biti podjetniku laţje dobiti boljši kader, i guess?Skratka v primeru takega zvišanja oz. 

kakršnegakoli podobnega zvišanja študentov zaposloval več nebi. 

Ne ţelim da se nabiranje političnih točk financira z denarjem mojega podjetja. Postavke študentov, ki jih plačujem so moja stvar in stvar 

posameznika.Predlog se mi zdi se mi neprimern, destruktiven in kratkogleden ter povečuje beg na črni/sivi trg. Za socialno varnost je treba 

skrbet, naj najdejo bolj primerne načine. 

Z višjo ceno dela se bodo zvišale tudi cene storitev. V Sloveniji je največji problem učinkovitost dela. Tu smo slabi in posledično so in komi 

manjši� 

Naj trg sam regulira ceno delovne sile...mislim, da smo preţiveli čase, ko nam nekdo 'pametnejši-izbrani' določa koliko kaj stane, kje se naj kaj 

kupi,....Naj se sami podajo v podjetniške vode in naj brez drţanvih poslov uspejo, če so tako pametni oziroma sposobni. 

Previsoko zvišanje v tako kratkem časovnem obdobju. 

Iz lastnih izkušenj: Glede na neresnost študentov in ne odgovornost študentov se mi zdi popolnoma nesmiselno jim urno postavko dvigovat ko ţe 

imajo krepko več kot redno zaposleni. Kot podjetje nimamo nobenih zagotovil o tem ali bo študent prišel na delovno mesto ob dogovorjenem 

urniku, ali bo vestno delal, ne moreš ga prepuatiti samostojnemu delo ampak moraš ves čas ga nadzorovati pa še ob jasnih navodilih ne naredi 

kar bi moral. Prav tako lahko povzročajo škodo podjetju in so zaščiteni iz vseh smeri. Nimajo odpovednega roka in si privoščijo kar jim srce 

poţeli, V našem primeru smo sicer hitro ukrepali a je bila glede na malo podjetje škoda ogromna. Zaposlitev preko študenta je za podjetje 

najmanj varna in najdraţja oblika! Tina 

Študentsko delo, se je ţe sedaj izenačilo z rednim delom in stroški dela so enaki, edino kar gre v plus študenskemu delu, je večja fleksibilnost , 

odpuščanja ...itd 

Verjetno se zavedate, da bi taka katastrofalna poteza privedla konec študentskemu delu ter tudi marsikateremu podjetju. Ne morem verjeti, kam 

pelje ta drţava in kdo voli take stranke. Zgroţen nad takim predlogom!!! 

Tudi z ostalimi predlogi se ne strinjamo (nedeje, prazniki, nocno) 

Ta LEVICA...ti so nori !!! 

Prav gotovo ne bomo več zaposlovali študentov.Vedno bolj razmišljamo o zaprtju dejavnosti.Prav gotovo pa zmanjšanje obsega le te...Zgubljen 

je kompas.... 

NE … ker strošek firme za delavca z MINIMALNO PLAČO je pa 7.40 eur (bruto plača z dodatki), kar pomeni da delavec, ki je ţe vrsto let v 

firmi, delo obvlada..... bi bil plačan manj kot nek študent z neizkušnjami. 



17 
 

Pretirana. Naj se o tem odloci vsak deodajalec posebej. 

Zvišanje bo prineslo samo večjo zmedo, podjetja bojo prisilna zmanjšati količino študentskega dela. Še ena bedarija. 

Ce pride do tega studentev ne zaposlujem vec! 

Doloceno delo ne predstavlja dodane vrednosti in si podjetja ne morejo privosciti take minimalne urne postavke saj tako predstavlja minus. Za 

sposobnejsa dela se studentom tudi postavka zvisujevec in placa navzgor ni omejena.Predlog je popolnoma skregan z ekonomsko logiko in vodi 

nazaj v socializem in je samo napihovanje v smislu pridobivanja volivcev.Placa bi morala biti pogojena s storilnostjo, dolznostmi, znanjem, 

sposobnostjo. 

V primeru takšnega povišanja minimalne urne postavke za študente, se naše podjetje najverjetneje ne bo več posluţevalo študentskega dela. 

Ni problem zvišat urno postavko, da jo dobi delavec oz.študent, problem je, da je potrebno spet dat toliko drţavi. 

Absolutni absurd in za nas podjetnike nov hendikep, saj ţe sedaj teţko rešujemo in plačujemo vse stroške plač študenstkega dela.  

Sedaj studentev ni za delati,po tej urni postavki jih pa nihce nebo hotel imeti..Davke na place naj znizajo in bo vec zaposlenih. 

Naj se najprej uredi trg dela. Tudi delodajalci morajo imeti moţnost odpustiti delavca brez kakršnekoli obveznosti. Delavec in delodajalec nista 

enakopravna.  

Minimalna urna postavka, bi morala biti izhodišče, sedaj se minimalne postavke preveč povečujejo in nam kot delodajalcem onemogočajo 

nagrajevanje bolj pridnih, bolj usposobljenih, bolj odgovornih; ampak to je enako tudi z minimalno plačo.rnČe bo šlo tako naprej, bo popolna 

uravnilovka, kako pa bomo diferenciacijo nagrajevanja delali delodajalci in pri tem s ceno izdelka/storitve ostajali konkurenčni pa itak nobenege 

politika ne zanima, posebej še ne levice, kjer ne vedo, da je treba na trgu prodati, da lahko plačaš zaposlene.Tukaj se premalo sliši tudi vas, samo 

delodajalci nekaj pripominjamo, ostali se samo veselijo, da bodo več dobili, od kod... 

Da si sploh drznejo kaj takega predlagati, banda pokvarjena! Katastrofa!!! 

Študentsko delo ne bo več konkurenčno-verjetnornbo več agencijsko zaposlenih in podjemnih pogodb. 

se z njo ne strinjam oziroma bi se strinjala samo z izenačitvijo z urnimi postavkami in dodatki, ki pripadajo zaposlenim z minimalno plačo. 250% 

urna postavka za delo ob praznikih pa je posmeh vsem zaposlenim, ki morajo, zaradi narave dela delati tudi ob praznikih. 

Pod takimi pogoji, študentov ne bomo mogli več zaposliti. 

Cena dela bi morala biti visja predvsem za zaposljene, da se stimulira ljudi za delo.Pri studentih bi morala biti cena dela vezana na odgovornost, 

resnost in cas dela 

Študentsko delo ne bo več konkurenčno-verjetnobo več s.p.jev, podjemnih pogodb... 
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Če bo prišlo do povišanja urne postavke študentsko delo ne bo več aktulano.  

Edina podpora, ki bi je bili deleţni, bi bila s strani študentov, ki pa se seveda ne zavedajo, da jih nihče več ne bi zaposloval. Grozljivo, da si sploh 

drznejo predlagati kaj takega. Banda lopovska!!! 

To bi zagotovo slabo volivalo na godpodrastvo pri nas, kjer je največ malih in srednje velikih podjetij. Prepričan sem da bi za marsikaterega 

manjšega podjetnika , ki si na krajšin rok more privoščit zaposlitev višja postavka predstavila velik problem. Ţe tako so stroški dela absolutnu 

previsoki. Podjetnike je potrebno razbremenit in jim pustit delat, ne pa ustvarit še teţjih razmer. 

Katastrofa za podjetja. Z junijem ukinjamo študenstko delo v celoti, saj njihovi zneski na koncu meseca presegajo plačo zaposlenih v 

prosizvodnji.Levica je res najboljša, ker bo uničila proizvodnjo celotne drţave.Odličen korak za gospodarstvo.Čestitam. 

Seveda se verjetno vsi strinjajo o visjih urnih postavkah za študente, vendar pa je bistvenega pomena višina stroškov oz. prispvkov. Ţal so 

previsoki, zato se o zvišanju ne morem strinjati, saj postane študent previsok strošek podjetje.rn 

Ta ukrep bo zgolj zvisal deli na crno. 

Ni potrebe po visanjustroskov delodajalcev. To je lahko tudi nasakonkurencna prednost, ko imajo vsi nekaj od tega. Je tiha konkurencna prednost 

pred ostalimi drzavami. Sploh sedaj ko primanjkuje delavcev. Povecalo se bo lahko celo placevanje na roke. Studentje ne bodo imeli nicvec od 

tega, drzava pa minimalno vec. Sploh pa se take zadeve ne delajo na kratek rok s tako veliki povecanji. Brezveze. 

nerealno... študenti nimajo ne znanja, ne prakse in tudi ne volje, plačilo bi pa naj bilo enakovredno zaposlenemu...poplistična zadeva... 

Saj se jim je utrgalo. Verjetno se bo plačevalo le še 'na roko' 

Danes delat s studenti je izredno tezko. So zelo nezanesljivi. Raje zaposlim cloveka. Imasvecjo varnost 

Za enostavna dela absolutno previsoka postavka. 

Smo mnenja, da študentsko delo ne bi smelo biti ovrednoteno kot je ovrednoteno delo redno zaposlenih delavcev. Razlogi so sledeči:1. Iz 

izkušenj so študentje veliko manj zanesljivi kot redno zaposleni delavci. Čez noč se odločijo, da ne bodo več hodili na delo in se niti ne javijo, ko 

jih ţeliš vprašati, kaj je bilo narobe. 2. Študentsko delo razumemo kot delo dijakov in študentov med počitnicami (ukvarjamo se s sezonsko 

prodajo bazenov in študentov nimamo 'zaposlenih' celo leto, le med počitnicami, da lahko zaposleni izkoristijo svoj letni dopust). Študentsko 

delo razumemo kot zasluţiti nekaj dodatnega denarja za samega dijaka oziroma študenta. Študentsko delo po našem mnenju ni namenjeno 

preţivljanju študentov in/ali njihove druţine. Če je to, da morajo študentje preţivljati sebe in/ali svojo druţino iz študentskega dela pravilo in ne 

izjema, smo za to, da se študentsko delo v celoti ukine, sprejme pa naj se dodatni zakon o delu dijakov in študentov med počitnicami.3. Poleg 

tega iz študentskega dela niso plačani vsi prispevki za socialno varnost, kot so plačani pri plačah - ne zdi se nam fer, da bi študent za bruto 

postavko dobil večje neto plačilo kot zaposleni. 
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Cena urne postavke mora biti določena s ponudbo in povpraševanjem in ne dekretom. To pomeni občutno zmanjšanje obsega študentskega dela 

in tudi zniţanje BDP, ker podjetja ne bodo dobila delavcev za kratek čas. rnV poslu ni konstante, vedno so nihanja, za katere potrebujemo 

določeno fleksibilnost trga delovne sile. 

Z zvišanjem minimalne urne postavke za študentsko delo se absolutno ne strinjamo, saj bi to predstavljalo prevelik strošek za podjetja in 

nenazadnje tudi preveliko-nepošteno razliko med redno zaposlitvijo in študentskim delom. 

Popuslistično! 

Predlog je farsa za nabiranje politicnihtock!!!! 

Ţe sedaj je študentsko delo draţje od minimalne plače. Poleg tega pa bo teţje diferencirati nezahtevna in bolj zahtevna dela, kar bo vodilo ne 

samo v splošno nezadovoljstvo, temveč v ne konkurenčnost, kar ima za posledico lahko negativne posledice tudi na gospodarsko rast. 

Ampak je povisanje previsoko, sploh za manjsa podjetja. 

To pomeni da nema veze koliko je student sposoben mora biti placancenaredibkot nekdo redno zaposlen 175 ur mesecno minimalno 1100 plus 

evrov. Nekdo z solo in izkusnjamce se ga zaposli in skine iz zzzs pa minimalno pllaco republike slovenije ki je kolkoze? 750 evrov????Naj 

zvisajo minimalno placo delavcem ne pa zacasnim ne sposobnim in neodgovornim studentom..Katastrofa.. invalidi da vecjih ni.. levica horda 

invalida. 

Seveda naj dobijo več plačano, večji problem je velika obdavčitev študentskega dela. 

Nikakor ne, študenti, ko pridejo v podjetje nimajo nikakršne odgovornost (ker so študenti in ne zaposleni), vsak trenutek lahko zapustijo delovno 

mesto in so nezanesljiva delovna sila. Vedno se dobrega študenta lahko nagradi navzgor z urno postavko.Poleg tega se pračuje sedaj ţe tako 

visok bruto, da ne vidimo smisla. LP 

Ţe trenutna postavka dokaj izenačuje strošek dela redno zaposlenega in študenta. Z rednim zaposlenim lahko načrtujemo, planiramo prihodnost v 

našem podjetju, ga izobraţujemo, da lahko napreduje in ostane dolgoročno.Študenti so zelo dobri in koristni za priloţnostna dela, ko bodo 

dokončali šolanje, fakultete pa v večini po pogovorih nameravajo najprej v tujino po izkušnje in se niso pripravljeni posvetiti - vezati v domače 

druţbe. Fleksibilnost zaposlitev je trenutno celo bolj zahtevana na strani delojemalca kot delodajalca. To naj si naša politika razjasni, da 

potrebujemo v celoti bolj fleksibilen trg dela.Nova postavka je za 'priloţnostnega' delavca absolutno predraga.Novozaposlene iščemo ţe v tujini, 

saj nismo hermetično zaprt trg … 

Ker niso vsa dela ovrednotena enako. Za pomoč v kuhinji, ţal urna postavka ne more biti vredna več kot 5,00 eur Neto. Naj zniţajo prispevke, pa 

bodo lahko vsi dobili višie plače. 

Levica bo uničila trg študentskega dela, to je itak njena ţeljam sicer, urne postavke so trţne nerealne za večino storitvenih panog.Vse kar se dela 
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z povečanim stroškom dela, študentskega dela, minimalnih plač za nas predstavlja nepredstavljivo oviro in škodo, saj se črni trg in sivi trg samo 

povečujeta. Razmišljamo, da bomo po 20 letih primorani zapreti del dejavnosti, če drţava ne bo začela sankcionirati črni trg. To je glavna ovira. 

Vsa povečavanja stroškov dela vodijo v povečanje črnega trga na storitvenem sektorju, ki JE ţe tako ENORMEN. NA področju manikire in 

pedikure predstavlja 60% na področju kozmetike 30%..... Trg pa povečanje cene NE PRENESE VEČ...... 

Absolutno nerealno. Manjše podjetje si ne morejo privoščiti nekaj takega... 

Smo podjetje, ki je delovno intenzivno z nizko dodano vrednostjo, zato nam bo mozen dvig predstavljal prevelik strosek za zaposlitev studenta in 

bomo primorani iskati cenejšo delovno silo v tujini. 

Tako zvišanje ni 'fer' do redno zaposlenih! Redno zaposleni zasluţijo bistveno manj in imajo več ţivljenskih stroškov kot študenti. 

Povišanje je definitivno previsoko. 

Tako mi kot nekateri naši paretnerji razmišljamo o selitvi podjetja v drţave s posluhom za gospodarstvo.Potem pa naj g. Mesec razmišlja od kod 

bo vzel za svoje preţivete ideološke ideje. 

Problem je v tem, da se velika večina študentov zaveda svojih 'pravic'. Konkretno- vzameš nekoga za pomoč v trgovini in ta oseba ne ţeli 

pospravljati 'saj ni bil oglas za čiščenje ampak delo v trgovini' in podobno. Lahko dajo odpoved kadarkoli, se ne prikaţejo na delo, delajo 

površno in delajo napake, ki drago stanejo in vse to brez posledic. Ni prav da bi si zasluţil tako visoko urno postavko ker pač. Tako visoko urno 

postavko si je treba zasluţiti, ne biti upravičen do nje. 

Prehitro. Dobro je biti realen, ne zadet. Spet najkrajšo potegneta študent in delodajalec. Not whatwaspromised. 

Ze sedaj pride vse skupaj predrago. 

Visja bo urna postavka za delo, drazji bodo izdelki. Naj prelagateljize enkrat prodajo kar naredijo v trgovini, pa bodo videli koliko so lahko dragi 

in kaksna bo njihova placa. 

ker ne bodo imeli imeli s tem plačane tudi vse prispevke in davke inker še vedno ne bodo delali v skladu z zakoni in predpisi. 

Naše skupina (več podjetij), se ukvarja s Hotelirstvom. Smo del mednarodne franšize, kar pomeni, da naši kadri, lahko prosto prehajajo na delo iz 

tujine v Slovenijo in obratno. Imamo svoj karierni center ter skrbimo za dolgoročni razvoj lastnih kadrov. Praviloma zaposlujemo za nedoločen 

čas. Kar je za vašo temo pomembno, pa je, da preko 30% naših redno zaposlenih (nedoločen čas), predstavljajo prve zaposlitve mladih. Vsi, brez 

izjeme so prvo zaposlitev dobili na podlagi predhodnega dobrega dela preko študentskega servisa. Ţe sedaj pa se nam kaţe, da je bruto postavka 

(v naši panogi) študenta in bruto postavka redno zaposlenega ne razlikuje toliko, da bi še naprej sodelovali s študenti, še posebej, ker iz vidika 

odgovornosti, študent ţal predstavlja 'nekoga, ki pride in gre brez odgovornosti'. Nam ni problem minimalna postavka, ker nikoli ne plačujemo 

minimalne postavke, vendar pa se z minimalno postavko linearno poveča zahteva študentov (vsaj dobrih), za dvig povprečne postavke. V našem 
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primeru bo to pomenilo čez 10-11 EUR bruto! Verjamem, da so določeni ukrepi dobri iz vidika preprečevanja izkoriščanja, zlorab, neplačil ipd. 

Vendar pa se nikoli ne pomisli na ostale, ki razvijamo kadre, njihove kariere, zaposlujemo mlade (prve zaposlitve - brez subvencij!) in plačujemo 

preko minimalnih postavk. Takšni zakonski predlogi ne rešujejo zlorab, ubijajo pa poštene delodajalce, ki jim je mar za mlade in za zaposlene. 

Verjetno pa argumenti predlagateljev ne zanimajo, ker je njihov cilj z vloţitivjo zakonskega predloga doseţen (populizem in kratkoročni 

glasovi), posledice pa rešujejo drugi. Med drugim mi (delodajalci) in verjetno tudi vi (študentskis servisi). Lp 

Nihče več ne bo hotel 'zaposliti' študenta. Ţe prejšnje zvišanje je predstavljajo za podjetja velik strošek. Podpiram zvišanje za študente, ne pa tudi 

za podjetja. rnVse to vodi v še manj delovnih navad študentov oz., ker jih ne bo nihče hotel zaposliti, pa tudi v še manj prakse itd. Potem bodo 

zopet delali tako, da bo plačilo šlo na 'roke'. Pa vemo kam vse to vodi. rn 

Pozdravljeni,Strinjamo se, da se urna postavka zviša za študente, saj nekateri opravljajo delo, ki niti ni primerna za nekoga, ki to delo opravlja 

poleg študija in naj bi mu bil študij prioriteta. Prvo kar bi morali narediti je, da bi povsem ločili vrste študentskega dela in bi glede na dejavnost 

postavili minimalno urno postavko. Torej strinjamo se, da je absurd, da so danes študentje za neko delo še vedno enako plačani kot pred desetimi 

leti, vendar pa se ne strinjamo z višino prispevkov, ki jih delodajalci plačamo (tega v preteklosti ni bilo oziroma vsaj niso bili tako visoki). In 

ravno zaradi teh prispevkov urna postavka ostaja enaka kot deset let nazaj, vendar se je strošek za delodajalca 100% zvišal. Če bi prispevki ostali 

isti kot pred desetimi leti, bi tudi študentje dobili ven enkrat več kot deset let nazaj.Verjamemo, da bo povišanje minimalne urne postavke za 

nekatera podjetja prehud udarec in bodo ţal morale svojo dejavnost zapreti. Absurdni se nam zdijo dodatki: - Prispevek za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje: kaj ni tako, da se to trga ţe študentu (15,5%), zakaj to plačamo še enkrat? - Prispevki za zdravstveno zavarovanje 

(študent je ţe zavarovan preko univerze, zakaj to še enkrat plačujemo?) Nevem zakaj bi študenti s svojim študentskim delov plačevali 5,96% 

deleţ za štipendije, saj kot vemo, so štipendije namenjene tistim, ki nimajo dovolj denarja za sam študij . torej je totalni absurd, da študent, ki 

mora opravljati študentsko delo, verjetno ne dobiva štipendije, ki bi mu morala pripadati, jo pa plačuje. Absurd!Tudi prispevek za poškodbe pri 

delu je absurden, saj kot rečeno, delodajalci trikrat preplačamo zdravstveno zavarovanje.Prav tako je absurden podatek, da bi se moralo delo ob 

nedeljah plačevati 100% več. Študentje bi morali praviloma delati le ob vikendih, saj imajo takrat čas, čez teden pa bi se morali posvečati študiju, 

ne pa da študij izpuščajo za delo. Menim, da bi morali Levici predvsem sporočiti, da vedno pri svojih predlogih gledajo le enostransko, samo na 

delavce, nikoli pa ne pogledajo iz stališča delodajalcev, podjetnikov. Drţava niso le delavci in javni usluţbenci, vendar tudi podjetniki, ki 

plačujemo davke, da lahko vsi ostali ţivijo in ne delajo nič! Da si ustvaril nekaj svojega, si vloţil veliko več ur dela in neprespanih noči, kot bo v 

delo kadarkoli vloţil delavec ali kdo iz levice.rnŢelim povedati le še to, da mi ţe zdaj plačujemo svoje študente več kot ostali, saj jim vsak 

mesec, če delo opravimo uspešno nakaţemo še dodatne ure za nagrado. Pomembno je spoštovati svojega zaposlenega in mu plačevati pošteno, 

vendar to včasih ne gre, če ti drţava vzame polovico nakazila. Mi si ţelimo, da bi študentje dobili 10€ na uro (toliko, kolikor plačamo), se nam pa 

zdi krivica, da nam polovico zneska ukrade drţava. 

Študentje so ţe sedaj predrag strošek za podjetje, ker so nezanesljivi, neodgovorni in samo gledajo, koliko bodo zasluţili. 

Zvišanje minimalne urne postavke nameravamo prenesti na končnega kupca. 
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Vrednost minimalne urne postavke se je v zadnjem letu ţe nekajkrat povečala. Menim, da je sedanja vrednost povsem ustrezna in razlogov za 

povečanje. 

Pozdravljeni, ne strinjam se zato ker se zvdigujejo samo place cene artiklov pa ostajajo iste. zdej pa Vi nam povejte kako lahko negdo placa 

studenteceze trenutno ni bil zmozen tega? Hvala za razumevanje! Lep pozdrav 

Pretirana. Studenti kmalu ne bodo imeli vecmoznosti za delo in posledicno pridobivanje izkusenj. Mi smo vedno iz studentskega statusa presli v 

zaposlitev po zakljuckustudija. Ce se bo urna postavka toliko povisala je vprasanje, ce bomo se dali priloznoststudentom. 

Jasno je zakaj stranke izvajajo manevre kakšne ţe in levica je zadosti pametna da ve kako se dobi glasove, za drţavo pa ljudi se jim pa itak jebe. 

Njihov slogan je znan ' neka se ţivi dok smo mi....' 

Nekatera podjetja res ţelimo občasno ponuditi kakšnemu študentu ( v bliţji oklici sorodniki, znanci sosedje) delo, da pridobijo odnos do 

zasluţenega denarja. S tem delamo predvsem uslugo staršem teh otrok. ZA delo se bo pri teh cenah bolj izplačalo najeti agencijske delavce, ki pa 

so plod ideje kapitalizma. Najeta delavna sila, brez pravic, samo da doseţe normo. V ţalostne vode se podajamo. 

Za nas bodo študenti predragi in bomo verjetno ukinili aktivnost podjetja pri katerih koristimo študente. 

NAJ GRE G. LUKA MESEC V PROIZVODNJO ZA TEKOČI TRAK DELATI , DA BO VIDEL KAKO SE DENAR SLUŢI V REALNEM 

SEKTORJU. 

Minimalna postavka za študentsko delo je ţe sedaj previsoka, saj praviloma opravljajo dela z manjšo stopnjo zahtevnosti in za svoje delo ne 

prevzemajo moralne in materialne odgovornosti. 

Noro! Poglejte si Slo. Minimalne plače na pram študentov.  

Brez komentaja. Nimamo časa za pisanje komentajev. Ker moramo zagotoviti plače. 

Bodo pač študentje dobivali podporo levice glede na to, da zaradi visoke postavke ne bodo več konkurenčni na trgu dela..... 

Levica misli, da se podjetja 'valimo' v denarju. Podjetja več in več obdavčujejo, hkrati pa od nas zahtevajo, da bomo zaposlenim oz. študentom 

abnormalno dvignili urno postavko. 

Vsekakor je strošek previsok za enostavna dela, gostinstvo , trgovina, saj bi študentje dobili višjo neto urno postavko od zaposlenih. 

Mislim da potem študentško delo bo brez misla ker so ţe sedaj cenejši s.p. ji. 

Ta predlog pa sem nam zdi popolnoma neumen. Luka Mesec nima pojma, kako se zasluţi denar v podjetju. 

Recimo, da se strinjam z minimalnim dvigom urne postavke, nikakor pa ne za toliko, sploh pa absurd, kar se tiče nočnega dela in dela ob 

vikendih ter praznikih. Gre za študentsko delo, torej če vzamemo v obzir, da čez teden študentje obiskujejo izobraţevalne ustanove ( vsaj po 
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večini hodijo čez teden na fakultete ), potem 'imajo čas' delati čez vikend. Logika! 

Menim, da je predlog v smeri proti študentskemu delu in proti študentom. Se bodo morali študenti sami pobrigati za svoj status. Podjetja se bomo 

laţje prilagodila kot dijaki in študenti. 

Spet je drţava zlo pristavila lonček... 

Z zneski, ki jih predlaga Levica, lahko najamemo izkušene, starejše osebe in jih plačamo preko običajne pogodbe za izvedbo storitev. Ponudba 

del za študente se bo drastično zniţala.Ţal je to enako razmišljanje, kot dvig davčnih stopenj; pri previsokih podjetja pač najdejo načine za 

njihovo izogibanje in sedeţe podjetij npr. preselijo v tujino ter podobno.Kot pravi tisti rek: če bi komunisti razumeli biznis, ne bi bili komunisti. 

Naše podjetje si v času dopustov pomaga s študentskim delom. Če vidimo, da je študent oz.dijak pripravljen za delo, da je vesten ,da opravlja 

delo pošteno- aţurno skratka , da ima voljo do dela mu lahko tudi podjetje samo poveča urno postavko ne pa da določena stranka poda predlog za 

povišanje , saj to stranko ne zanima študent ampak samo na tak način pridobiva volivce. Če pa je enkrat to sprejeto ni moţnosti povratka, saj 

nihče se ne vpraša če gospodarstvo to prenese. Če bi stranka LEVICA iz svoje blagajne plačevala študentsko delo ,bi po našem glasovala za 

zniţanje ne pa za višanje. 

predlagana sprememba je nerealna. predvidevam da so v stranki LEVICA vsi člani ŠTUDENTJE! 

ne more dobiti študent več kot je minimalna plača in tudi predrago bo postalo in študenti ne bodo dobili dela. ţe sedaj je zelo drago. 

Menim, da je predlagana minimalna urna postavka previsoka. Strinjam se s povišanjem neto urne postavke, vendar naj drţava zniţa davke in 

prispevke, da ne bodo celotnega bremena ponovno prevzeli delodajalci. Sprašujem se kaj je namen tega povišanja, saj je sedanji predlog zgolj 

namenjen polnenju drţavne blagajne. Prav tako bodo na ta način dosegli, da bodo vsi študentje plačani isto, ne glede na naravo opravljenega 

dela, saj si delodajalci ne bomo mogli privoščiti višjih urnih postavk. Posledično, si delodajalci ne bomo mogli privoščiti več istega števila 

študentov, kar bo rezultiralo v večjem pritisku na obstoječe redno zaposlene. Za nekatera podjetja pa je študentsko delo tudi idealena vstopnica v 

podjetje, kjer mlade talente razvijamo, v njih vlagamo in na koncu tudi zaposlimo, ko se sprosti kakšno delovno mesto. Ţelela bi si, da bi naši vrli 

politiki malo pokukali čez mejo, v Francijo ali UK, in se česa naučili. 

Študentsko delo je za delodajalce ţe zdaj preveč obdavčeno. 

Ne more imeti študent večjo urno postavko, kot delavec. To ni za nikamor. 

V PRIMERU ZVIŠANJA URNE POSTAVKE NA ZNESKE, KI SO NAPOVEDANI, SE NAM NE BO SPLAČALO NAJETI ŠTUDENTA, V 

TEM PRIMERU BOMO VSEKAKOR RAZMISLILI O OPUSTITVI NAŠE DEJAVNOSTI, ZAPRTJU S.P. TER ODHOD NA ZAVOD ZA 

ZAPOSLOVANJE OZIROMA SE BOMO ODLOČILI ZA PREJEMANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI, KI JE ŢE SEDAJ VIŠJA KOT 

VČASIH KATERI MESEC MENE KOT SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA. 
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Jezus je govoril: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.« 

NORO!!!Očitno ţelijo popolnoma uničiti delo preko ŠS! 

Študentsko delo ţe zdaj ni poceni. 

Studentov potem ne bom potrebovala, ker bodo predraga delovna sila 

Ceno dela določajo trţne razmere in ne plansko komunistične uredbe v stilu Levice. Na ta način in s predlaganimi urnimi postavkami ter dodatki 

in vsem kar še sledi, ter novo predlagano obdavčitvijo kapitala bo v kratkem času študentom, pa ne zgolj njim, delo morala zagotavljati Levica in 

vsi, ki jih podpirajo, ker bomo podjetniki in poslovneţi propadli in izginili s slovenskega obličja. Na ta način bodo iz podjetij izcuzali ves zdrav 

kapital ter bodoči dobiček, ki je pogoj za razvoj in odpiranje novih delovnih mest. Mislim, da nas vse lahko začenja resno skrbeti za novi 

sockomunitični raj juţno od Alp. Sicer pa, vse v stilu, da denar raste na drevesu in da je ukvarjanje s podjetništvom privilegij in ne odrekanje ter 

prevzemanje odgovornosti za druge ter zase. Slovencev na ţalost ni 50 mio in je obseg naše ekonomije omejen z realnim številom prebivalcev. 

Vendar razumevanja realne situacije od ljudi, ki s svojo pametjo in delom ter svojimi ROKAMI niso in nikoli ne bodo zasluţili niti centa, ni 

pričakovati. Pač demagogi in populisti, ki odlično ţivijo na račun svoje demagogije in naivnih volivcev. Pa srečno vsem. 

ţe sedaj je urna postavka študenta skoraj draţja od urne postavke zaposlenega. govorim za trgovinsko dejavnost. 

Na ta način bo veliko študentov ostalo brez dela. 

S tem povišanjem zaposlovanje študentov ne bo imelo več smisla in bo onemogočeno pridobivanja dela za študente. 

Glede na trenutno situacijo v sloveniji, da se bolj splača biti doma kot delati, in da se za deficitarne poklice praktično več ne dobi kadra, bo 

predstavljala taka odločitev pokop precejsnjega dela slovenskih podjetij, ki si trenutno lahko pomagajo s študenti.rnrnSem absolutno proti. 

Študenti nočejo bit enakovredni zaposlenim: zamujajo, sploh ne pridejo, niso zavzeti za delo, nimajo nobene odgovornosti. Vsaj v našem 

podjetju imamo veliko slabih izkušenj in za višje plačilo študentov ne bi najemali. 

Urna postavka oz. končni strošek delodajalca za delo študentov je previsoka. 

Študenti pri nas ne opravljajo dela kot zaposleni, ampak poskrbimo, da se pri nas učijo in naučijo praktičnih veščin in teorije ter pod strokovnim 

vodstvom pridobijo izkušnje, ki jim pomagajo pri kasnejših zaposlitvah.Prav je, da za to dobijo finančno nagrado, zagotovo pa je pomembno tudi 

znanje, ki ga pridobijo.Saj to je namen študentskega dela? 

Sem podjetnica in vem, da se z študenti delavci ne morejo primerjati. Sedaj naj bi delavci ki delajo ţe vrsto let zasluţili manj kot študentje. Kje 

ste to videli!!!!!!!!!!! 

to je najbolj poceni in tudi ceneno nabiranje volilnih glasov izven vsakršne realne percepcije, kaj je gospodarstvo, se vidi, da nihče od njih še ni 

delal, poflmanipulantski! 
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po vsej verjetnosti po novem predlogu ne bi vzeli nobenega študenta več oziroma samo najbolj izkušene in z določenim znanjem. V gostinstvo 

prihajajo večinoma študenti, za katere potrebuješ 3 ali pa več mesecev, da jih nekaj naučiš. V tem primeru, bi morali zaposleni imeti najmanj 

1800€/bruto, kar pa se ne izide. Očitni gre vse v smeri, da kave ne bo več moţno prodajati po 1€. 

noro 

To dejansko pripelje do tega da bodo študentje bolje plačani od zaposlenih. Ob enem pa to napoveduje znatno podraţitav cen storitev. 

Studentsko delo ne bo vec smotrno, obseg se bo zelo zniţal. 

Absurd, zvišanje urne postavke nima podlage glede na produktivnost v Slovenji in višino BDP - ja na prebivalca. Zopet stara zgodba urejanje 

razmer z dekreti. 

strinjam se sicer s povišanjem neto urne postavke za študente. ţal pa je bruto postavka za študentsko delo tako visoka, da ni sprejemljiva, saj se 

akupaj z dajatvami povsem pribliţa postavki redno zaposlenih v podjetju. študentsko delo ni na ravni zaposlenih delavcev, niti glede strokovnega 

znanja niti glede rednosti in zanesljivosti. študentsko delo bi moralo biti torej tudi vrednoteno kot priloţnostno delo, sicer nima smisla. v našem 

podjetju od zadnjih davčnih sprememb skorajda ne angaţiramo več študentov, saj je to za nas enostavno predrago.  

Z zakonom reguliran dvig minimalne urne postavke je proti vsaki dobri praksi v podjetništvu. S takim dvigom bo v bodoče študentsko delo za 

VSE delodajalce postalo popolnoma nezanimivo, ker bo dejansko draţje od rednih zaposlitev. Ţe trenutne minimalne urne postavke in ostale 

obdavčitve študentskega dela so na meji rentabilnosti, kar verjetno na svoji koţi občutijo organizatorji študentskega dela. Z dodatnim dvigom bo 

pa študentsko delo v celoti izrinjeno iz kroga ponudb na trgu dela. 

Treba je pomisliti na male podjetnike, katerih obseg dela je ravno toliko velik, da podjetnik ne zmore sam in si lahko privošči pomoč študenta. 

Podjetnik je morda tudi oseba, kateri se je delovna doba podaljšala zaradi vseh zakonskih sprememb in je ţe v letih, ko res potrebuje pomoč pri 

delu in tu vskoči študent seveda za primerno plačilo, ki ustreza obema.Predlagana urna postavka je mnogo previsoka in prepričana sem, da bodo 

posledice vidne drugje. Študente ne bomo mogli več zaposlovati, delavna storilnost bo padla, zmanjšal se bo pritok denarja v drţavno blagajno 

zaradi manjšega prometa v določenih obratih, zapirala se bodo manjša podjetja, brezposelnost se bo spet povečevala in socialni transferji bodo 

narasli. 

Gospodje, ki to predlagajo nimajo prekse v gospodarstvu. Veliko primerov je skregano z čisto računico. V kolikor bo študent za delo v lokalu 

prejemal napovedano plačilo, bo morala biti kava po 2€, ali pa se lokal zapre, izven centrov se prodaja po 1,1€ , primer za povprečno uspešne 

lokale, ki niso na preţivetju. Tudi na drugih delavnih mestih je situacija podobna. Razlike se spreminjajo le po nekaj %. 

študenti ne bodo več konkurenčni 

Verjetno bo stranka Levica zagotovila ustrezno visoko plačano delo, učinkovitost delavca-študenta ter denar za plačilo. 
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Ob ţe obstoječi obremenitvi študentskega dela s prispevki in dodatnimi stroški ter DDV, bo študentsko delo postalo nekonkurenčno, saj se tako 

bistveno zmanjšuje razlika med stroški redno zaposlenih in študenti. Posledično ocenjujem, da bi takšno povišanje povzročilo negativni odziv 

delodajalcev, ki zaposlujejo študente - angaţirali bi manj študentov, kar bi posledično poslabšalo moţnosti študentov za pridobitev zasluţkov. 

Torej bi povišanje doseglo nasprotni učinek, kot ga ţelijo doseči v Levici in sicer generalno poslabšanje poloţaja študentov na trgu dela. 

Nimajo nobene odgovornosti, zato je trenutno plačilo popolnoma zadostno, strošek za podjetje pa ţe sedaj previsok. 

Ne, ker tega dodatnega stroška v našem podjetju ne zmoremo in se bomo v tem primeru prisiljeni odreči takšnemu zaposlovanju mladih.  

prevelika razlika v primerjavi z minimalno plačo za redno zaposlene 

Dvig ni realen in je nepotreben. Dobri kadri tako ali tako niso plačani po minimalni postavki.Predvsem bi bil ta dvig najslabši za študente, ki jih 

zaradi previsokega stroška dela ne bomo več zaposlovali, saj je študentsko delo osnovni nabor za kasnejšo zaposlitev.Sigurno ne bomo 

pripravljeni plačevati takšnega zneska za uvajanje študentov v delovni proces.Zavedati se je treba, da na ta način študentje ne bodo dobili dela in 

bodo ob dohodek ter istočasno ob delovne izkušnje pred nastopom dela. 

Glede na to, da spadamo v obrtniško dejavnost, je učenje električarja, ključnega pomena za njegovo nadaljnje delo. Delodajalec - mojster vlaga v 

neukega dijaka vse svoje znanje in ga drago plača preko študentske napotnice, Potem, ko bi pa ta dijak postal delavec, pa se z pridobljenim 

znanjem, z referenco priznanega mojstra, zaposli pri drugem delodajalcu oziroma odpre svojo obrt.Takšnih primerov imamo v 20 letih vsaj 10, 

ko imajo naši učenci sedaj svoje firme in podjetja. 

Trenutna bruto urna postavka je ţe sedaj lepo visoka, bolj pa me moti hudo prevelika obdavčitev, zato predlagam zniţanje obdavčitve 

študentskega dela, saj bo na tak način študent več imel od tega... 

SEVEDA!!! Saj študentje delajo zato, da si lahko plačujejo šole in šolanje, študentske domove, hrano, stanovanja, prevoze, avte, itd., z njihovo 

urno postavko 4,13€ NETO, kar se sliši dosti za eno uro, pa NE DOBIJO plačanega prevoza, malice itd... Nekateri pomagajo doma druţinam, 

nekateri bi se radi osamosvojili, si privoščili avto za prevoz v sluţbo/šolo, pa si s TAKO plačo NE MOREJO!  

Levica pozablja od koga ţivi. Podjetjem na vsakem koraku oteţujejo poslovanje. In to takšni, kot je Luka Mesec, ki ţivljenju še niso naredili 

prav nič. Mislim, da je čas za peticijo!!!! 

na ţalost boste z zvisanjemiZpodrinilištudenstsko delo in to je do študentov popolnoma nepošteno... , saj ga nujno potrebujejo..vsaj tisti ,ki ţeli 

delati,se postaviti na lastne noge in sluziti...na zalost je tako,da kdor za Zacne v studentskih letih dela...so pa nekateri ,ki ne zacnejo nikoli!!!.... 

Z veseljem bi bila za,ce bi na ta racun bili prispevki nekoliko manjsi. 

Predlog dviga minimalne urne postavke je pretiran, večina podjetji nebi zmogla plačevati takšno vsoto. Posledično bi se storitve podraţile 

oziroma postale predrage za končnega uporabnika. Študent v večini primerov je še neizkušen delavec in ni vreden toliko. 
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S povišanjem urne postavke se ne strinjam, ker ni upravičenega razloga za to in ne finančnih rezerv. 

Predvsem se ne strinjam z dodatki na nedeljsko delo. 

Z vsemi sprembami bi se strinjali ce bi denar dejansko romal v roke studentov tako pa bo to samo ukrep za zvisanje dajatev drzavi. Trenutno so 

studenti zanimivi delodajalcem ker so ugodni (glede na opravljeno delo). Na ta nacin pa bodo studenti izgubili delo...Na dolgi rok bo spet drzava 

poskrbela zase in ne za studente kot se pod pretvezo to sedaj pocne (in enako z upokojenci)... 

Mnogo študentov je primoranih, da si dodatno kaj zasluţijo, saj nimajo vsi bogatih staršev. Pri kakršnikoli povišici jih bo ogromno ostalo brez 

moţnosti tega dodatnega zasluţka. 

Mi imamo hotel in tak dvig naše poslovanje ne bi preneslo.Drugače bi bilo,če bi se naš hotel nahajal v Ljubljani,kjer so cene nočitev bistveno 

višje in zasedenost je tudi višja.Da ne govorimo o cenah pijač,kavic v kavarni. 

Studentisce zaposlitev za zasluzek. Ne cuti odgovornosti, ter pripadnosti podetju. Povrh tega studentje ne obvladajo dela v gostinstvo. Potrebno 

je vloziti veliko energije da se ga nauci. Vedno se je z urnikom potrebno prilogejevatstudentovemporostemcasu. Studentje niso lojalni. Student 

ne more nikoli biti enako obravnavan kot zaposleni ki zivi od tega poklica. 

pri nas v podjetju na podeţelju ni toliko prometa za tako visoko urno cene, če bo to sprejeto ne bomo morali več imeti študentov 

Ta sprememba bo uničila se tisto malo zdravih in poštenih podjetij v Sloveniji, delodajalec v kolikor je študent dober in si to zasluţi sam nagradi 

le tega brez da ti nekdo to uzakonjuje..... 

to so poceni volilno ali predvolilni bonbončki 

Strinjam se s tem,da je določena neka minimalna urna postavka,s tem predlogom pa se mi zdi absolutno previsoka.rnŠtudentsko delo je zato,da si 

delodajalec pomaga, ko ima večjo potrebo po delu,za dopuste itd. ne moremo priti do tega,da bo na koncu študentska ura plačana več ,kot ura 

,redno zaposlenega delavca.(kar sedaj ţe je!)rnDa ne govorim,kakoteţko,ţe dobra 3 leta se ne dobi študenta za delo...kaj šele ,da boš z njim 

zadovoljen,lahko si vesel,da sploh kdo pokliče...pa ni kriva urna postavka!!rnNaj bo dolečena neka minimalna postavka,potem pa naj vsak 

delodajalec sam odloči,ali bo plačal več za delo,ki ga mora opravljati ali bo dal le minimalno. 

Študenti si zasluţijo pošteno plačilo in mi jih bomo vedno plačevali nad minimalno postavko! 

Urno postavko je potrebno prilagoditi tako, da razbremenimo tudi nas podjetnike. Posledično manjši deleţ drţavi in več za študenta, ki opravlja 

samo delo. Nenehno višanje urne postavke ne pripelje nikamor! Je izjemno velika obremenitev za delodajalca! 

Pac vec ne bomo zaposlovali studentov! 

Študentsko delo, ki ga opravlja študent, ki nima izkušenj nikakor ne more biti uvrednoteno , kot delo ki ga opravlja zaposlen v podjetju z 

dolgoletnimi izkušnjami.Predlagamo pa neobdavčene nagrade za uspešne študente . Z predlagano povišano urno postavko, se pa ne strinjamo in 
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tudi upamo, da takšen predlog z strani Levice NE BO SPREJET .Hvala za razumevanje  

Bi radi,da zaprejo še tisti,ki kaj delajo,in plačujejo v drţavno blagajno,groza kaj se dogaja! 

Smisel študentskega dela z vidika študentov je v pridobivanju prakse in delovnih izkušenj, nikakor ne visoka plačila na ravni zaposlenih. Smisel 

z vidika delodajalca pa je, da dobiti ugodno delovno silo, ki se jo lahko izuči v polnopravnega zaposlenega.Veliko delodajalcev v Sloveniji si ne 

more privoščiti zaposlenih, saj so zaradi visokih davkov stroški zaposlitve preprosto previsoki. Za mnoge delodajalce je najemanje študentske 

pomoči rešilna bilka za opravljanje dejavnosti. S povečanjem stroškov najemanja študentov, bodo tudi mnogi delodajalci prenehali koristiti 

študentsko pomoč oz. našli druge načine zaposlovanja na črno - vse v škodo drţavi.S povišanjem minimalne študentske postavke bi se lahko 

strinjali le pod pogojem, da bi breme višjega plačila nosila drţava, na način, da se sočasno sorazmerno zniţajo tudi davčne obveznosti pri 

plačevanju študentov...vse z namenom, da se ne poveča končni strošek delodajalca, študent pa dobi večji neto znesek. Na ta način bi bili vsi 

zadovoljni. 

Ker so prispevki ţe tako visoki za plačilo študentom in se absolutno ne strinjamo z višanjem. 

Sej niste normalni! 

Velika bedarija odeb, ki nimajo oojma kaj delajo. 

Ţal študentov ne bomo več potrebovali ob zvišanju urne postavke! 

Odvisno na katerem področju dela. Če pride in nič ne zna, je še to preveč. Niso vsi isti. Odvisno od vzgoje doma. Dela samo , kar mu rečeš. Ne 

vidi, da je potrebno roţe zalit, šipo očistit, hladilnik s pijačo napolnit,.... En mesec mora biti še nekdo zraven , da ga uči, potem pa prekine. In 

jovo na novo.... 

Ali bo študent zasluţil več kot zaposlen? 

Ali bo potem študent prejel večjo plačilo kot zaposleni? 

To je skoraj 30% zvišanje urne postavke.Menimo, da je trenutna urna postavka prenizka, naj se zviša, samo ne toliko. 

Naša glavna dejavnost je gostinstvo.(bar).Študenta je treba najprej naučiti delat,naučitiodgovornosti.Potem lahko samostojno dela.Urne postavke 

bi morale biti stvar dog.meddelodajalcam in studentam.Napisala.bi se pogodba.Tako bi imel tudi vecjoodgovirnost. Ţe zaradi razicnihobmocji 

dela.(geografsko)urna postavka ne more biti ista.Vzasavju so cene v gostinstvu nizje recimo kot v ljublani ali na primorskem.Nabavna cena pijac 

je ista prodajna pa precej.Pri nas studentje zelo radi delajo ker so vedno lepo sprejeti in poduceni.Vnasem baru smo naucili posla zemarsikoga.Bi 

bilo lepo da bi drzava pomagala pri usposabljanju ljudi.Ne pa da bi sluzila se s tem.Ce bojo urne postavke zakonsko previsoke bomo pac prenehi 

zaposlovati studente. 

Glede na to, da študenti ne nosijo toliko odgovornosti kot zaposleni se s tako visoko postavko ne strinjam, saj študenti pridejo delat ko se njim 
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zazdi in ne kotvzaposleni ki morajo prit na delo kadar jim je ukazano. 

Dvig minimalne študentske plače na tako visokega bi pomenil, da delodajalci nebi več zaposlovali študentov. Delavec zaposlen za nedoločen čas 

bi prejemal niţjo plačo kot študent. Prav tako bi moral delavec, ki vsakodnevno dela 8 ur, po drugem predlogu levice, prejemati niţjo plačo, kot 

oseba prijavljena na zavodu za socialno pomoč.Takemu predlogu zelo nasprotujemo. 

Levica ni normalna. Naj se raje dokazujejo s svojim delom kot da le politizirajo. Lahko bi zapeli Kje, Kje bom jemal? 

Pri nas se kar v znatni meri posluţujemo študentskega dela še posebej v sezoni in poleti ob dopustih delavcev, kar sovpada z razpoloţljivim 

časom, ki ga imajo na voljo študenti. Zavedati se je potrebno, da lahko študenti opravljajo le manj zahtevna dela, ker je sicer potrebno 

usposabljanje, za katerega pa je potrebno daljše časovno obdobje več mesecev in to lahko izvedemo le z redno zaposlenimi. Za enostavna dela so 

cene študentskega dela ţe sedaj enake delavskim plačam. Dela študentov s tako visokimi urnimi postavkami, kot so napovedane z dvigom v 

prihodnjem obdobju ne bomo potrebovali (najemali). Uporabili bomo druge rešitve, kot so: najem sezonskih delavcev predvsem iz drugih drţav 

in drugo.  

Levica naj gre red delat k prijatelju v Bolivijo, drugače bosta iz Slovenije naredila Bolivijo. Z populističnimi predlogi pa škodujeta predvsem 

študentom, saj bodo v primeru sprejetja tega predloga postali predragi. Ponovno se bo povečalo plačevanje na roko in siva ekonomija, za 

enostavna dela pa bomo zaposlovali Romune, Bosance in Migrante seveda za minimalca. 

Strošek študentskega dela za podjetje je ţe sedaj visok, v kolikor se bo še dvignila urna postavka, se ne bomo več odločali za študente. Torej 

bodo posledice tega ukrepa predvsem pomanjkanje dela za študente. 

Zelo malo je delavcev, ki delajo oziroma bi res delali in ne samo gledali na uro kdaj bo konec ali kdaj bo plačilo 

Največ študentov zaposlujemo kot administratorje na cestninskih uporabniških točkah, predvsem v terminih, ko imajo ti čas (vikend) in lahko s 

tem omogočimo ugodnejše izmene redno zaposlenim. Z načinom plačila dela kot je predlagan, to pomeni, da bodo študentje za občasno delo 

prejeli neto prihodke, ki bodo presegali prihodke redno zaposlenih. 

Kaj pa razbremenitev plač....Seveda naj delavec oz.študent dobi več, ampak potem naj k temu tudi prispeva nekaj drţava.Nismo vsi tajkuni in 

izkoriščevalci. 

To posledično pomeni tudi dvig ure redno zaposlenega in posledicno dvig cen. Najbrz povsod. 

S povišanjem minimalne urne postavke se ne strinjam, saj bi s tem dokončno uničili študentsko delo.S študentskim delom pridobijo študenti 

delovne navade in izkušnje z delom v timu, prav tako dobijo dodatna sredstva za razbremenitev druţinskega proračuna. Ţe sedaj je obremenitev 

študentskega dela na meji.V panogi kot je turizem, so študenti zelo pomembni, saj gre za posel kjer ni predvidljivega obsega dela. 

Poskusite raje odpraviti DDV, ki se obračuna na prispevke za študentsko delo. Se pa strinjam s tem, da študent dobi premalo, glede na to kolikšni 
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so zanj bruto stroški. 

Studentsko delo je v osnovi namenjeno studentom ki opravlajo delo ob studiju in kdaj bodo delali ce ne za vikende in praznike?! Nemore pa bit 

na koncu studentplacanvec kot delavec ki je zaposlen. 

-po tem njihovem predlogu, je najbolje da zaposlimo študentarn-naj levica raje razmišlja o tem, da razbremeni delodajalce davkov in bodo 

študentje višje plačanrn-sploh pa v kolikor se to sprejme naše podjetje NE BO VEČ IMELO ŠTUDENTOV, ker je strošek prevelik, še te katere 

imamo bomo prekinili sodelovanje z njimirn-in dandanašnji študentje nimajo nobene odgovornosti, ţe če jih toliko plačamo naj bodo odgovorni( 

naj prihajajo delat, naj ne delajo škodo podjetju..)Kot zadnje, pa vabim predstavnika levice Luko Mesca na kavo, ker so očitno izgubili 

kompas:)..veliko uspehov vam ţelim..... 

V kolikor pride do tega isti moment nehamo najemati studente 

Študenti znotraj ljubljanskega AC obroča bodo še imeli delo, vsi ostali bodo zviseli zaradi previsoke urne postavke.  Je zate to pravično Luka? 

Pozdravljeni,V naši lepi Sloveniji bo počasi res najbolje delat brez d.o.o. in s.p.itd...Jaz imam podjetje več kot 25let in vse skupaj pri nas gre iz 

leta v leto slabše. Ne vem na osnovi česa bi oni dvignili tako visoko urno postavko. Maldi ki so dopolnili 18let so brez kakršne koli morale in 

odgovornosti do dela...še veliko bi lahko napisal pa nima smisla... 

Zmanjšajo naj se prispevki in miljoni ki odtekajo študentski organizaciji naj se porabijo smotrno, kajti študentske organizacije kot so šoum tega 

denarja ne potrebujejo, plače si izplačujejo večje kot predsednik drţave, imajo v lasti jahte ipd. Naj se zmanjša davek in pritok denarja ki gre tja 

ker gre za preporosto nabiranje političnih točk na ramenu drugih 

Levica naj neha nenehno iskati medijsko pozornost in ponujati všečne populistične ukrepe.Za začetek pa naj se VSI člani stranke Levice 

preizkusijo v vsaj pol leta trajajočem delu v Realnem sektorju. In to naj ne bo 'svetovanje' in podobne mahinacije drţavnim inštitucijam ter 

javnim zavodom.Potem pa naj začnejo odpirati še svoja lastna podjetja in izplačujejo 500-kratne dodatke na populizem. 

Gre za nadaljevanje slabe politike, ki študentom onemogoča priti do nekaj denarja za počitnice. V principu gre za nadaljevanje razslojevanja 

druţbe saj bodo šibkejši še prej občutili od kod so prišli in kam gredo.Levica pa je očitno kljub mladosti zelo kratkovidna in bi bilo bolje da 

denar dobijo kot ţepnino od staršev ne pa da harajo skozi parlamentu. 

Dvig je absolutno previsok in si ga mala podjetja ne bomo mogli privoščiti. 

SEM ABSOLUTNO PROTI KAKRŠNEMU KOLI POVIŠANJU! 

Nekateri študenti prihajajo v sluţbo počivati in pošiljati sms-je. Produktivnega dela ne moremo pričakovati od njih. Tudi,ko jih ţelimo motivirati 

in jim obljubljamo stimulativno delo, ne dosegajo ciljev ter minimalnih standardov,ki jih zahteva podjetje. Ker se sama ukvarjam s trgovinsko 

prodajo ţe 25let, vam iskreno povem,da imajo podobne teţave tudi druga podjetja.  
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