
DOHODNINA 2016 

Veljavni Zakon o dohodnini (ZDoh-2) vsebinsko ostaja glede študentskega dela nespremenjen. 
 

Letna obdavčitev dijakov/študentov v letu 2016 

Priznana posebna olajšava: 2.477,03 € 

 (Pogoj za koriščenje posebne olajšave je statust študenta ali dijaka in starost do 26 let 
oziroma izpolnjevanje določenih pogojev po 113. čl. Zdoh-2.) 

Nevzdrževani družinski člani: 

priznana tudi  splošna olajšava, ki pomeni neobdavčen zaslužek v višini: 3.302,70 € 

Dodatna splošna olajšava: 

- za zavezance s skupnimi dohodki do 10.866,37 € je 3.217,12 € 
- za zavezance s skupnimi dohodki nad 10.866,37 € do 12.570,89 EUR je 1.115,94 € 

Lahko jo uveljavljaš, če drug rezident zate ne uveljavlja splošne olajšave za 
vzdrževanega družinskega člana.  

(Če presežete znesek 12.570,89€ do dodatne splošne olajšave niste upravičeni.) 

 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%. 

 

Davčno osnovo za dohodnino izračunaš tako, da od doseženega dohodka (bruto 

zaslužek študenta) odšteješ obvezen prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje (15,5 %) in dobiš neto zaslužek študenta (izplačilo na TRR).  

Od bruto zaslužka študenta odšteješ tudi normirane stroške v višini 10 % in zgoraj 

navedene olajšave (za katere izpolnjuješ pogoj). 

 

 

 



Povzetek dohodnine za leto 2016 

 

 

 

 

 

 

 

� Če je letna davčna osnova v prvem razredu, bo dohodnina 16 % od osnove.  

� Če je v drugem razredu, bo dohodnina 1.283,41 € (kar je 16 % od 8.021,34 €) + 27 % od 

zneska nad 8.021,34 €.  

� Če je zaslužek manjši ali enak olajšavam, dohodnine ne plačaš.  

Na strani FURSa si lahko narediš tudi informativni izračun.  

Akontacija dohodnine:  

- 22,5 % neto za vsako nakazilo, višje od 400 €,  
- 22,5 % neto za vsako nakazilo, če dijak ali študent ne izpolnjujejo pogojev za posebno 
sebno olajšavo  
- 22,5 % za vsako nakazilo ne glede na višino nakazila, če je oseba nerezident 


