
 

 
 

 
IZRAČUN PLAČ za udeležence JAVNIH DEL za leto 2023 

 
Javna dela se izvajajo v skladu z določbami 49., 50., 51., 52. in 53. člena Zakona o urejanju 
trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, z vsemi spremembami). 
 

a) Plača udeležencev je izražena v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne 
usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela. Minimalna 
plača za dela opravljena od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 znaša 1.203,36 EUR (Ur. l. 
RS, št. 4/23 z dne 13. 1. 2023). 

 

RAVEN 
STROKOVNE 

IZOBRAZBE 

VIŠINA PLAČE V EUR 

za polni delovni čas 

I. BRUTO II. BRUTO 

I. 962,69 1.117,68 

II. 1.022,86 1.187,54 

III. 1.083,02 1.257,39 

IV. 1.143,19 1.327,24 

V. 1.203,36 1.397,10 

VI. 1.323,70 1.536,82 

VII. 1.444,03 1.676,52 

 
Pri izplačilu plač za udeležence programov javnih del je potrebno upoštevati najnižje  
osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2). Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od 
najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od 
predpisane najmanjše osnove.  
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, 
za izplačila od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2024 znaša 1.214,35 EUR (60 % povprečne letne plače 
zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2022 znaša 2.023,92 eur). 
 
Obvestilo za izvajalce javnih del iz javnega sektorja: Pri izračunu povprečne mesečne 
obveznosti (preračun iz dejanskih v normirane ure) je potrebno upoštevati 6. člen Uredbe o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. 

 
b) Regres za prehrano med delom znaša od 1. januarja do 30. junija 2023 znaša 

6,60 evra. 
 

c) Prevozni stroški: kilometrina za april 2023 znaša 0,14 EUR - t.j. 10 % cene 

bencina (95 oktanov)/km = (0,138626 EUR). Za obračun kilometrine se znesek zaokroži na 

dve decimalki. Ceno bencina sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, 

pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. 

https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/ 

https://www.fu.gov.si/novica_ajax/novica/najnizja_osnova_za_obracun_prispevkov_za_socialno_varnost_za_osebe_v_delovnem_razmerju_13048/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_dajatve/Podrocja/Prispevki_za_socialno_varnost/Novice/Najnizje_osnove_2015.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_dajatve/Podrocja/Prispevki_za_socialno_varnost/Novice/Najnizje_osnove_2015.pdf
https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/

