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Študentsko delo je pravno
razmerje, v okviru katerega dijak
oz. študent v času izobraževanja na
podlagi študentske napotnice
začasno ali občasno opravlja delo
za določenega delodajalca. Namen
študentskega dela je omogočiti
pridobivanje delovnih izkušenj in
dodatnega zaslužka dijakom ter
študentom v času izobraževanja,
delodajalcem pa omogoča izbor
morebitnih bodočih zaposlenih in
pokrivanje izrednih kadrovskih
potreb.

dijaki, ki so že dopolnili 15 let,
študenti,
dijaki, ki so zaključili srednjo šolo v tekočem
šolskem letu in bodo pridobili status študenta
ob začetku novega šolskega leta,
udeleženci izobraževanja odraslih, mlajši od
26 let, ki se izobražujejo po javno veljavnih
programih osnovnega, poklicnega, srednjega
in višjega strokovnega izobraževanja.
državljani Slovenije, ki imajo status dijaka ali
študenta v tujini, kar se dokazuje s potrdilom
o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje
šole,
študenti tujih univerz, ki v okviru
mednarodnih izmenjalnih programov
opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji.

Študentsko delo lahko opravljajo: 

 
Dodaten pogoj je, da oseba ni zaposlena ali
vpisana v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ.

Študentsko delo je pravno razmerje, v
okviru katerega dijak oz. študent v času

izobraževanja na podlagi študentske
napotnice začasno ali občasno opravlja

delo za določenega delodajalca.
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Kaj je študentsko delo?

Kdo lahko opravlja študentsko delo?
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Dijak oz. študent mora pred začetkom opravljanja študentskega dela naročiti in prevzeti
napotnico, ki jo je izdal posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov
(npr. študentski servis). Napotnica predstavlja pravno podlago za opravljanje
študentskega dela, zato druge pogodbe za opravljanje dela ni potrebno sklepati.
 
Napotnica se izda v štirih izvodih, pri čemer morajo biti ob pričetku dela vsaj trije
izvodi potrjeni (podpisani ali žigosani) s strani posrednika in delodajalca, sicer napotnica
ni veljavna, dijak oz. študent pa ob pričetku dela prejme en izvod potrjene napotnice. Če
je napotnica izdana v elektronski obliki, jo morata pred pričetkom opravljanja dela
potrditi (elektronsko podpisati) posrednik ter delodajalec, dijak oz. študent pa lahko
zahteva, da se izda tudi napotnica v pisni obliki. Napotnica velja le ob predložitvi
osebnega dokumenta dijaka oz. študenta.

Če napotnica ni izdana in ne obstaja druga
podlaga za delo, gre za delo na črno,
zaradi česar sta delodajalec in delavec
lahko kaznovana z globo za prekršek.
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Podlaga za opravljanje dela

Napotnica je lahko izdana za določen čas ali za nedoločen čas, tj. za čas trajanja statusa
dijaka ali študenta oz. do preklica. Delodajalec je dolžan ves čas opravljanja dela
evidentirati število dejansko opravljenih ur dijaka oz. študenta, seštevek teh ur, to
potrditi na napotnici in napotnico predložiti posredniku. Na podlagi tako obračunane
napotnice posrednik obračuna dajatve in prispevke ter delodajalcu izstavi račun za
opravljeno študentsko delo. Po plačilu računa posrednik dijaku oz. študentu nakaže
plačilo za opravljeno delo in zanj odvede in plača vse davke in prispevke.



Če so v konkretnem primeru podani vsi elementi delovnega razmerja,
šteje, da delovno razmerje obstaja, čeprav ni bila sklenjena pogodba o
zaposlitvi. Pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja so bistvene
dejanske okoliščine, ki kažejo, kako se razmerje uresničuje v praksi. 
 
Ali gre v nekem primeru za delovno razmerje, je pomembno, ker je
delodajalec v tem primeru delavcu dolžan ponuditi pogodbo o zaposlitvi,
delavcu pa pripadajo vse pravice iz delovnega razmerja.
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Razlike med študentskim delom in zaposlitvijo

Bistven razlikovalni element med študentskim delom in opravljanjem dela v delovnem
razmerju je začasnost oz. občasnost študentskega dela.

prostovoljno vključi v organiziran
delovni proces delodajalca in v njem
za plačilo,
osebno, in
nepretrgano opravlja delo
po navodilih in pod nadzorom
delodajalca.

Za delovno razmerje gre, kadar se delavec:

 

delovnem času,
odmorih in počitkih,
posebnem varstvu delavcev, ki še
niso dopolnili 18 let,
odškodninski odgovornosti,
prepovedi diskriminacije, 
enaki obravnavi glede na spol,
varnosti in zdravju pri delu.

Študentsko delo je specifična oblika
opravljanja dela, zato se zanj
uporabljajo samo določbe zakona o:

Prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces pomeni, da se delavec po lastni
volji odloči opravljati delo za določenega delodajalca, slednji pa ima obveznost
zagotoviti sredstva za delo, material, prostor, kapital ter druga potrebna sredstva, da se
izvede delovni proces.
 
Zagotovitev plačila je  glavna obveznost delodajalca. Plačilo se zagotovi v obliki plače, ki
mora biti vedno v denarni obliki, in je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za
delovno uspešnost in dodatkov za nočno delo, nadurno delo ter delo ob nedeljah,
praznikih in drugih dela prostih dnevih.
 
Osebno opravljanje dela pomeni, da je delavec dolžan delo opraviti sam in ga pri delu
ne more nadomestiti katerakoli druga oseba.
 
Nepretrgano opravljanje dela se nanaša na stalno in neprekinjeno opravljanje dela, pri
čemer je delavec ves čas v osebni odvisnosti od delodajalca. Delo npr. ni nepretrgano, če
dijak oz. študent  delo  prilagaja svojim rednim študijskim obveznostim, tako da
na delo prihaja ob različnih urah dneva ali ob različnih dnevih.
 
Navodila in nadzor kažeta na podrejenost delavca in pomenita, da delavec pri delu ni
samostojen, temveč je vezan na voljo delodajalca glede načina opravljanja dela.
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Med delom ima delavec, ki dela polni
delovni čas, pravico do plačanega
odmora v trajanju 30 minut. Delavec,
ki dela krajši delovni čas, vendar
najmanj 4 ure na dan, ima pravico do
odmora sorazmerno s časom dela.
Odmor se lahko določi šele po 1 uri
dela in najkasneje 1 uro pred koncem
delovnega časa in se všteva v delovni
čas. Delavec ima v obdobju 24 ur
pravico do počitka, ki traja
nepretrgoma najmanj 12 ur.

Minimalna urna postavka za
študentsko delo od 1.1.2020 znaša
5,40 EUR bruto oz. 4,56 EUR neto.
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Pravice pri opravljanju študentskega dela

Delovni čas
Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40
ur na teden. Izjemoma lahko delodajalec
odredi nadurno delo, ki lahko traja
največ 8 ur na teden, 20 ur na mesec in
170 ur na leto. Posamezen delovni dan
lahko traja največ 10 ur. Pri enakomerni
razporeditvi polni delovni čas ne sme biti
razporejen na manj kot 4 dni v tednu. Če
narava dela ali potrebe uporabnikov to
zahtevajo, je delovni čas lahko razporejen
neenakomerno, pri čemer delovni čas ne
sme presegati 56 ur na teden.

Odmori in počitki

Posebno varstvo delavcev,
mlajših od 18 let
Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
se ne sme naložiti nočnega dela, del, ki
objektivno presegajo njegove telesne in
psihološke sposobnosti,  ali del, pri
katerih bi bil izpostavljen dejavnikom, ki
predstavljajo tveganje za varnost, zdravje
in razvoj.
 
Njegov delovni čas ne sme biti daljši od 8
ur na dan in 40 ur na teden, pravico do
odmora med delovnim časom najmanj 30
minut, pa ima že, če dela najmanj štiri
ure in pol na dan.

Odškodninska odgovornost
Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom
namenoma ali iz hude malomarnosti
povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan
povrniti. Če je delavcu povzročena škoda
pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora
delodajalec povrniti.

Prepoved diskriminacije
Delodajalec mora kandidatom pri
zaposlovanju in delavcem v času
trajanja delovnega razmerja ter v zvezi
s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi
zagotavljati enako obravnavo ne glede
na njihove osebne okoliščine (raso,
spol, vero ...).
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Študentsko delo je vključeno v
pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje
ter zavarovanje za poškodbe pri delu
in poklicne bolezni. Od te vrste dela
pa se prav tako plačujeta koncesijska
in dodatna koncesijska dajatev.
Prispevke in dajatve od začasnega in
občasnega dela dijakov in študentov
obračuna in poravna posrednik ob
izvedbi plačila dijaku oz. študentu.
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Prispevki za socialno varnost

prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v višini 8,85%, 
prispevke za zdravstveno zavarovanje v
višini 6,36%, 
prispevke za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni v višini 0,53%,
koncesijsko dajatev v višini 16,00% in
dodatno koncesijsko dajatev v višini
2,00%.

Od bruto zneska na napotnici: 
1. Delodajalci za dijaka oz. študenta
plačujejo:

 
2. Dijak oz. študent plačuje prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v
višini 15,5%.

Bruto znesek na napotnici služi tudi kot podlaga za izračun obdobja, ki se
šteje v pokojninsko dobo, tako, da se za vsakih doseženih 60 %
povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, prizna en
mesec zavarovalne dobe, vendar največ 12 mesecev za posamezno
koledarsko leto.
 
Primer: Če povprečna mesečna bruto plača znaša 1.500 EUR, se dijaku oz.
študentu prizna 1 mesec zavarovalne dobe za vsakih 900 EUR zaslužka.
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Akontacija dohodnine se od dohodka
za opravljeno študentsko delo ne
odvede, če zaslužek ob posameznem
nakazilu (kar ne pomeni nujno na
napotnico!) ne presega zneska 400,00
EUR. Pogoja za to sta:
- status dijaka ali študenta in 
- starost do 26 let (olajšava se prizna
tudi študentu, starejšemu od 26 let, če
se vpiše na študij najpozneje v letu, ko
je dopolnil 26 let, in sicer za
dodiplomski študij in enovit magistrski
študij za največ 6 let od dneva vpisa, za
podiplomski študij za največ 4 leta od
dneva vpisa).
 
Akontacije dohodnine se ne odvede
tudi v primeru, ko nakazilo ne presega
zneska 107,3 EUR, ker se akontacija po
zakonu ne obračuna in ne odtegne v
primeru, če je manjša od 20 EUR.

Če posamezno nakazilo dohodka za
opravljanje študentskega dela presega
znesek 400,00 EUR ali če dijak oz. študent
ne izpolnjuje navedenih pogojev, se od
zaslužka odvede akontacija dohodnine po
stopnji 25% osnove (oz. po stopnji 22,5% ob
upoštevanih normiranih stroških v višini
10%). Dohodek od študentskega dela se
prišteva v letno davčno osnovo, med
letom plačana akontacija dohodnine pa se
upošteva pri letnem obračunu dohodnine.

Dohodek, pridobljen z opravljanjem
študentskega dela, spada med dohodke iz

zaposlitve, konkretneje med dohodke iz
drugega pogodbenega razmerja, in je

obdavčen z dohodnino.
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Plačilo dohodnine

Dohodninska lestvica za leto 2020
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Splošno olajšavo v višini 3.500 EUR
letno lahko dijak oz. študent uveljavlja,
če starši zanj ne uveljavljajo posebne
olajšave za vzdrževanega družinskega
člana. Poleg splošne olajšave se dijaku
oz. študentu, katerega skupni dohodki,
ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ne
presegajo 13.316,83 EUR, prizna dodatno
zmanjšanje letne davčne osnove v višini,
odvisni od višine skupnega dohodka, ki
se izračuna po enačbi:

Posebna osebna olajšava se dijaku oz. študentu prizna v
celoti, tudi če pogoje zanjo izpolnjuje samo del koledarskega

leta. Če npr. dijak oz. študent že 1. januarja dopolni 26 let
starosti ter se v istem koledarskem letu vpiše na fakulteto, je
upravičen do posebne osebne olajšave za celotno leto, prav
tako se celotno leto pod zgoraj navedenimi pogoji ne odvaja

akontacija dohodnine za dohodke od študentskega dela.
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Davčne olajšave

se izobražuje in ima status dijaka ali
študenta in
še ni dopolnil 26 let (olajšava se prizna
tudi študentu, starejšemu od 26 let, če
se vpiše na študij najpozneje v letu, ko
je dopolnil 26 let, in sicer za
dodiplomski študij in enovit magistrski
študij za največ 6 let od dneva vpisa, za
podiplomski študij za največ 4 leta od
dneva vpisa).

Poleg splošne olajšave lahko dijak oz.
študent uveljavlja tudi posebno osebno
olajšavo v višini splošne olajšave, tj.
3.500,00 EUR letno, če: 

 
Posebna osebna olajšava velja samo za
dohodke od študentskega dela, ne pa tudi
za druge dohodke, npr. dohodke na
podlagi avtorske pogodbe. V nasprotju s
splošno olajšavo pa posebna osebna
olajšava ni pogojena s tem, da dijaka oz.
študenta starši ne uveljavljajo kot
vzdrževanega družinskega člana.

zmanjšanje osnove = 18.700,38
EUR– 1,40427 x skupni dohodek
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V vsakem primeru, torej tudi, če dijak oz.
študent ne izpolnjuje pogojev za
uveljavljanje posebne osebne olajšave, se
pri odmeri dohodnine avtomatično
upoštevajo normirani stroški v višini 10%
bruto zaslužka.
 
Dijak oz. študent lahko uveljavlja tudi
dejanske stroške prevoza in nočitve v
zvezi z opravljanjem dela ali storitve.
Stroški se priznajo na podlagi
predložitve dokazil o njihovem nastanku
in pisnega zahtevka s podatki, ki jih
FURS potrebuje za pravilno upoštevanje
dejanskih stroškov. Zahtevek mora dijak
oz. študent posredovati FURS najpozneje
do 5. februarja tekočega leta za preteklo
leto preko portala eDavki ali na
finančnem uradu, lahko pa stroške
uveljavlja  tudi v ugovoru zoper
informativni izračun dohodnine.

Posebna olajšava za vzdrževanega družinskega člana znaša 2.066 EUR
letno in se povečuje za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka. Za
vzdrževanega družinskega člana šteje otrok do 18. leta starosti oz. do 26.
leta, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do 1 leta nadaljuje šolanje na
srednji, višji ali visoki stopnji, ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in so
njegovi lastni dohodki za preživljanje manjši od 2.066 EUR. Med dohodke
ne štejejo družinska pokojnina, dohodki od študentskega dela, dohodki za
starševsko varstvo in preživnine.
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Ostala zmanjšanja davčne osnove

Napovedi za odvajanje akontacij
dohodnine ter napovedi za odmero
dohodnine na letni ravni ni potrebno
oddajati, saj FURS informativni izračun
sestavi na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga na podlagi uradnih evidenc, in
podatkov o dohodkih in vzdrževanih
družinskih članih, ki jih davčni upravi
posreduje izplačevalec dohodka oz.
zavezanec.

Napoved in odmera dohodnine



A U G U S T  2 2 ,  2 0 1 9

plačilu (urni postavki), 
delovnem času in obdobju trajanja dela, 
rokih za plačilo in 
dodatnih zahtevah, pogojih ali pravilih
delodajalca.

Priporočljivo je, da dijak oz. študent pred
pričetkom dela preveri, ali je delodajalec na
seznamu delodajalcev, ki so v preteklosti
zaostajali s plačili za opravljeno delo ali
kršili pravila na spletni strani:
neplačniki.info. 
 
Ker napotnica le na splošno ureja
medsebojna razmerja med delavcem in
delodajalcem, je v izogib nesoglasjem in za
lažje uveljavljanje pravic priporočljivo, da
se dijak oz. študent pred začetkom dela z
delodajalcem podrobno dogovori (če je
mogoče v pisni obliki) o vseh pogojih dela,
zlasti o:

 
Priporočljivo je tudi, da dijak oz. študent v
času opravljanja dela vodi svojo evidenco
opravljenega dela, s katero bo v primeru
nesoglasij lažje dokazoval obseg dela.

pred začetkom dela preveri, ali je delodajalec v
preteklosti zaostajal s plačili na spletni strani:
neplačniki.info;
z delodajalcem natančno doreče vse pogoje dela;
vodi lastno evidenco opravljenega dela.

Priporočljivo je, da dijak oz. študent:
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Kako se zavarovati pred težavami?

Če delodajalec ne izpolnjuje svojih
dolžnosti oz. krši pravice delavca, je
priporočljivo, da se dijak oz. študent
najprej sam, s pisnim dopisom, obrne
na delodajalca in ga pozove k
izpolnjevanju obveznosti. Hkrati naj
o kršitvi obvesti posrednika dela. V
primerih, ko delodajalec ne izplača
zaslužka delavcu, nekateri posredniki
sami izplačajo zaslužek dijaku oz.
študentu in nadaljujejo postopke
zoper delodajalca. 
 
Dijak oz. študent lahko o kršitvah
pravic opozori tudi Inšpektorat za
delo RS. Če delodajalec v roku 8
delovnih dni po vročeni pisni zahtevi
za odpravo kršitev ne izpolni svoje
obveznosti oz. ne odpravi kršitev,
lahko dijak oz. študent v roku 30 dni
od poteka roka za izpolnitev
obveznosti uveljavlja sodno varstvo
pred pristojnim delovnim sodiščem.

Kaj, če delodajalec ne
izpolnjuje svojih obveznosti?



Cilj projekta Korak naprej je na enostaven način posredovati
uporabno znanje in veščine o državi, politiki, davkih, socialni
varnosti in drugih temah, ki jih v življenju potrebujemo, a jih v
šolah ne učijo.
 
Spletna stran: koraknaprej.wordpress.com
Email: koraknaprej@outlook.com
Facebook: Korak naprej
Instagram: Korak naprej
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Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (ZZZPB)
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
Zakon za uravnoteženje javnih financ
(ZUJF)
Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od
prejemkov, izplačanih za občasna in
začasna dela študentov in dijakov
(ZDKDPŠ)
Navodilo za obračun in nakazovanje
koncesijske dajatve ter dodatne
koncesijske dajatve
Pravilnik o pogojih za opravljanje
dejavnosti agencij za zaposlovanje

K O R A K  N A P R E J  -  I D E J E  Z A  N A P R E D E K .

Relevantna zakonodaja Uporabne povezave
Seznam delodajalcev neplačnikov:
neplacniki.info

Brezplačen izpis zavarovalne dobe:
www.zpiz.si/

Mladinska mreža MaMa:
www.mreza-mama.si/

Študentska organizacija Slovenije:
www.studentska-org.si/

Inšpektorat  RS za delo:
https://www.gov.si/drzavni-
organi/organi-v-
sestavi/inspektorat-za-delo/
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