
 

 

  

S 1. januarjem 2020 višja minimalna urna postavka za študentsko delo  

Sindikat Mladi plus, sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih, del ZSSS, poroča, da je odbor za finance 
državnega zbora dal zeleno luč predlogu novele zakona za uravnoteženje javnih financ, po katerem bruto urna 
postavka za študentsko delo od 1. januarja 2020 ne bo smela biti nižja od 5,4 evra (oziroma od 4,56 evra 
neto). 

Poslanska skupina Levica je letos poleti vložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za 
uravnoteženje javnih financ, ki je med drugim vseboval tudi dvig minimalne urne postavke za študente. Znesek je 
vključeval tudi dodatke za stroške, povezane z delom (prevoz, malica, regres), ki po zakonu o delovnih razmerjih 
pripadajo samo delavkam in delavcem v rednem delovnem razmerju. Iz predloga je izhajalo, da bi se stroški za 
študentsko delo zvišali za toliko, da ga delodajalci ne bi več potrebovali. To pa bi marsikaterega študenta ali 
študentko lahko pahnilo na rob preživetja, saj mora zaradi neurejene štipendijske politike v času študija opravljati 
tudi občasno in začasno delo. 

Pri Sindikatu Mladi plus so se z zvišanjem minimalne urne postavke strinjali, a ne tako, da bi to pripeljalo do 
korenitega zmanjšanja obsega študentskega dela. Zato so predlagali dopolnitve predloga in za minimalno urno 
postavko naredili nov izračun ter ga posredovali vsem poslanskim skupinam. Njihov predlog je bil v nadaljevanju 
upoštevan. 

Po novem bo tako minimalna urna postavka za študentsko delo usklajena z minimalno plačo (oziroma s tem kolikor 
znaša ura dela pri minimalni plači), s čimer bo zagotovljeno tudi enako plačilo za enako delo, kar pomeni, da ne bo 
prihajalo do dampinga. Prav tako se bo zato ob vsakokratnem povečanju minimalne plače zvišala tudi minimalna 
urna postavka za študentsko delo. 

Povzeto po mladiplus.si 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 9/2019  
04.10.2019 - Jesenske aktivnosti vašega sindikata.  

 

Nagradni natečaj za video/animacijo SKEI Mladi  
18.09.2019 - Imaš idejo?  

PONUDBA SEMINARJEV  

  

http://skei.si/nLog/newsletter-969/user-0/url-6036/
http://skei.si/nLog/newsletter-969/user-0/url-6036/
http://skei.si/nLog/newsletter-969/user-0/url-6038/
http://skei.si/nLog/newsletter-969/user-0/url-6039/
http://skei.si/nLog/newsletter-969/user-0/url-6038/
http://skei.si/nLog/newsletter-969/user-0/url-6039/


 

Delovna razmerja; predavatelj Bogdan Ivanovič  
11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in poznavanje ter spoštovanje 
pravic.  

 

Kolektivna pogajanja; predavatelj Bogdan Ivanovič  
11.12.2018 - V kolektivnih pogajanjih gre za reševanje konfliktov in interesov med 
delom in kapitalom.  

 

Kaj morajo mladi vedeti pred vstopom na trg dela; predavatelj 
Vojko Fon  
11.12.2018 - Osnovna znanja za mlade pred prvo zaposlitvijo.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 
prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 
ne boste več prejemali.  
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