
Zadeva: SPREMEMBE DIJAŠKEGA IN ŠTUDENTSKEGA DELA 
 

Spoštovani, 
 
kot verjetno že veste, je bil dne 29. 12. 2014  v uradnem listu št. 95/14 objavljen Zakon o uravnoteženju javnih 
financ, novela c (ZUJF-c), ki uvaja dodatne prispevke na študentsko delo. Zakon se prične uporabljati pri 
obračunih od 1. 2. 2015.  
 
Zaradi sprememb, ki bodo s 1. 2. 2015 začele veljati v zvezi s študentskim delom, vas prosimo, da upoštevate 
naslednje:  
 
A. podjetja, katerim izplačila za študente ZALAGAMO: 
V primeru, da želite zaslužke študentov in dijakov obračunati po starem sistemu, nam izpolnjene obračunske 
liste vrnite najkasneje do 28. 1. 2015.  
 
B. podjetja, katerim izplačila za študente NE ZALAGAMO:  
V primeru, da želite zaslužke študentov in dijakov obračunati po starem sistemu, nam izpolnjene obračunske 
liste vrnite najkasneje do 25. 1. 2015 ter najkasneje do 28. 1. 2015 plačajte račun, ne glede na valuto plačila, 
navedeno na računu. V primeru, da plačila ne bodo na računu do 29. 1. 2015, vam bomo po 1. 2. 2015 dodatno 
zaračunali razliko v skladu z novim zakonom ZUJF-C. 

 
 
Spodaj povzemamo glavne spremembe oz. pomembna dejstva: 

 
1. Zakon se prične uporabljati dne 1. 2. 2015.  

 
2. Delo v januarju, ki bo izplačano v februarju, bo obračunano po novem sistemu. 

 
3. Uvaja se minimalna urna postavka - 4,5 EUR bruto kar pomeni, da študent prejme najmanj 3,8 

EUR neto. Naročniki na bruto postavko plačajo še prispevke (15,74 % in koncesijsko dajatev). 
 

4. Uvajajo se prispevki za študente (15,5 %) in delodajalce (15,74 %). Prispevke bo obračunaval 
študentski servis hkrati z nakazilom zaslužka študentu in o tem  poročal na individualnih rek obrazcih 
FURS-u.: 

- Študent krije prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %, (tudi študentje, ki 
prejemajo družinsko pokojnino); 

- Naročnik krije prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %; 

- Naročnik krije prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 %,;  

- Naročnik krije prispevek za primer poklicne bolezni v višini 0,53 %. 
 

5. Študentsko delo se zato po novem šteje v pokojninsko dobo. Pokojninska doba se bo štela na 
podlagi zneska plačanih prispevkov in ne na podlagi ur (vendar ne več kot 12 mesecev v enem letu – 
podlaga naj bi bila minimalna plača).  
  

6. Dohodnina in akontacija le-te, za študente ostaja nespremenjena. 

- Obdavči se neto znesek.  

- Akontacija znaša 25 % (upošteva se 10 % normiranih stroškov od bruto zneska na napotnici). 

- Za zneske pod 88 EUR se akontacija nikoli ne odvaja.  

- Akontacija se mlajšim od 26 let ne odvaja do zneska 400 EUR na napotnico. 

- Nerezidentom se akontacija dohodnine vedno odvede, vendar se večinoma vrne zaradi podpisanih 
pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in državo, iz katere študent tujec 
prihaja. 

 
7. Kvote, o katerih je bilo govora v predlogu zakona o študentskem delu, ZUJF-c ne uvaja.  

http://posta.studentski-servis.com/21vwqvt54890uupf1p4
http://posta.studentski-servis.com/21vwqvt54890uupf1p4


 
8. Naročniku ne bo potrebno oddajati nobenih novih evidenc, poročil, statistik, obračunov - ni nobenih 

sprememb.   
 

9. Podjetja bodo morala na obračunski list navesti zgolj bruto urno postavko študenta, od katere bo 
študentski servis nato obračunal prispevke študenta in naročnika ter koncesijsko dajatev.    
 

10.  Prispevki in dajatve podjetij:  

Do 31. 1. 2015 (Skupni odstotek dajatev je 25 % iz zavarovanja) 

 Koncesijska dajatev v višini 23 % (od tega 15,4 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 3,8 
% za posrednike);  

 dodatna koncesijska dajatev v višini 2 %; 
 na vsako realizirano napotnico v mesecu 4,58 EUR oz. 4,58 EUR/mesec; 

Od 1. 2. 2015 (Skupni odstotek dajatev je 33,74 %) 

 Nižja koncesijska dajatev v višini 16 % (od tega 8,4 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 
3,8 % za posrednike);  

 dodatna koncesijska dajatev v višini 2 %; 
 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %; 
 prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni  po stopnji 0,53%; 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36%. 

od 1. 1. 2016 (Skupni odstotek dajatev je 27,33 %) 

 Nižanje koncesijske dajatve na 9,59 % (od tega 2 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 
3,8 % za posrednike);  

 dodatna koncesijska dajatev v višini 2 %; 
 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %; 
 prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni  po stopnji 0,53%; 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36%. 

 

Razlika pri obračunu bo sledeča:   

  Zdaj po 1. februarju 2015 po 1. januarju 2016 

znesek na napotnici 100 € 100 € 100 € 

Zav. za poklicne bolezni in poškodbe 4,63 €/mesec 0 0 

Prispevki PIZ študenta - 15,5% 0 15,5 € 15,5 € 

Prispevki PIZ DD - 8,85% 0 8,85 € 8,85 € 

Prispevki Zdravstvo DD – 6,36% 0 6,36 € 6,36 € 

Prispevki za poklicne bolezni DD – 0,53%  0 0,53 € 0,53 € 

nakazilo študentu 100 € 84,50 € 84,50 € 

Koncesijska dajatev 25% = 25 €  18% = 18 € 11,59% =11,59 € 

Neto znesek na računu podjetja 129,58€ 133,74 € 127,33 € 

 
 
 



  Zdaj po 1. februarju 2015 po 1. januarju 2016 

znesek na napotnici 400 € 400 € 400 € 

Zav. za poklicne bolezni in poškodbe 4,63 €/mesec 0 0 

Prispevki PIZ študenta - 15,5% 0 62 € 62 € 

Prispevki PIZ DD - 8,85% 0 35,4 € 35,4 € 

Prispevki Zdravstvo DD – 6,36% 0 25,44 € 25,44 € 

Prispevki za poklicne bolezni DD – 0,53%  0 2,12 € 2,12 € 

nakazilo študentu 400 € 338 € 338 € 

Koncesijska dajatev 25% = 100 €  18% = 72 € 11,59% =46,36 € 

Neto znesek na računu podjetja 504,58€ 534,96 € 509,32 € 

 
 
 

  Zdaj po 1. februarju 2015 po 1. januarju 2016 

znesek na napotnici 900 € 900 € 900 € 

Zav. za poklicne bolezni in poškodbe 4,63 €/mesec 0 0 

Prispevki PIZ študenta - 15,5%  0 139,5 € 139,5 € 

Prispevki PIZ DD - 8,85% 0 79,65 € 79,65 € 

Prispevki Zdravstvo DD – 6,36% 0 57,24 € 57,24 € 

Prispevki za poklicne bolezni DD – 0,53%  0 4,77 € 4,77 € 

Normirani stroški 10% 90 € 90 € 90 € 

Akontacija dohodnine 25%  202,5 € 167,63 € 167,63 € 

nakazilo študentu 697,5 € 592,87 € 592,87 € 

Koncesijska dajatev 25% = 225 €  18% = 162 € 11,59% =104,31 € 

Neto znesek na računu podjetja 1.129,58 € 1.203,66 € 1.145,97 € 

 
Adecco bo vse prihodke iz študentskega dela po 1. 2. 2015 obračunaval skladno z zakonom in s strani naročnika 
navedenim bruto zneskom urne postavke, ki pa ne sme biti nižja od 4,5 EUR.  

 
Študente bomo o spremembah obvestili s podobnim dopisom, zato vam svetujemo, da se v izogib slabi volji z 
njimi dogovorite o višini neto izplačila delovne ure. 

 
Upamo, da smo z zgornjimi pojasnili zadostno odgovorili na vaša vprašanja, v nasprotnem primeru pa so vam 
naše svetovalke na voljo na telefonski številki 01 5609 285 in elektronskem naslovu student@adecco.si . 
 
Srečno, zdravo, uspešno in zadovoljno leto 2015 vam želi ekipa Adecca.   

 

Ljubljana, 13.01.2015  
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