
PRILOGA 1 

OBRAČUN KONCESIJSKE DAJATVE IN DODATNE 
KONCESIJSKE DAJATVE ZA MESEC ____________ 

Podatki o organizaciji, ki opravlja dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del 
dijakom in študentom: 

 

Davčna številka:      

        

Firma oziroma ime in priimek: ………………………………………………………………………..…….. 

Naslov:……………………………………………………………………………………………….………..  

           
 Znesek v eurih s centi 

1 Osnova za obračun koncesijske dajatve in dodatne 
koncesijske dajatve 

 

 

 Vrsta dajatve Delež osnove Stopnja Znesek obračunane 
dajatve za plačilo 

  (A) (B) (C = znesek pod 
zaporedno številko 1 x 

A x B) 

2 koncesijska dajatev    

3 
dodatna koncesijska 
dajatev 

100%   

 

Kraj in datum:___________                   Žig in podpis odgovorne osebe:_______________ 

 

Navodilo za izpolnjevanje obračuna:  

V polje pod zaporedno številko 1 se vpiše osnova za obračun koncesijske dajatve in dodatne 
koncesijske dajatve, ki je znesek zaračunanega prihodka od dejavnosti posredovanja začasnih in 
občasnih del dijakom in študentom za mesec, za katerega se predlaga obračun. 

V stolpce za obračun koncesijske dajatve se pod zaporedno številko 2 vpisujejo: 

 v stolpec (A) se vpiše delež koncesijske dajatve, namenjene v proračunski sklad, kot ga 
določa tretji odstavek 130. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 
40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14 in 95/14; v nadaljnjem 



besedilu: ZUJF); za obdobja od 1. februarja 2015 do 31. decembra 2015 se vpiše delež 
52,6 %; za obdobja od 1. januarja 2016 dalje se vpiše delež 20,86 %; 

 v stolpec (B) se vpiše stopnja koncesijske dajatve, namenjene v proračunski sklad, kot jo 
določata prvi in drugi odstavek 130. člena ZUJF; za obdobja od 1. februarja 2015 do 
31. decembra 2015 se vpiše stopnja 16 %; za obdobja od 1. januarja 2016 dalje se vpiše 
stopnja 9,59 %; 

 v stolpec (C) se vpiše znesek obračunane koncesijske dajatve za plačilo, ki se izračuna 
kot zmnožek zneska osnove in veljavne stopnje ter deleža: znesek pod zaporedno številko 1 * 
0,526 * 0,16 za obdobja od 1. februarja 2015 do 31. decembra 2015 oziroma znesek pod 
zaporedno številko 1 * 0,2086 * 0,0959 za obdobja od 1. januarja 2016 dalje.   

V stolpca za obračun dodatne koncesijske dajatve se pod zaporedno številko 3 vpisujeta: 

 v stolpec (B) se vpiše stopnja dodatne koncesijske dajatve, kot jo določa 2. člen Zakona o 
dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in 
dijakov – ZDKDPŠ (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo); za vsa obdobja se 
vpiše stopnja 2 %; 

 v stolpec (C) se vpiše znesek obračunane dodatne koncesijske dajatve za plačilo, ki se 
izračuna kot zmnožek zneska osnove in veljavne stopnje: znesek pod zaporedno številko 1 * 
0,02.   


