
                                                                                                                            
 
   

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, 
iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna 
država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev 
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s 
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v 
procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 

 

MINIMALNA PLAČA V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1. JANUARJA 2018 DALJE 

ZNAŠA 842,79 EUR 

 

V Uradnem listu RS, številka 5/18 je objavljen znesek minimalne plače za leto 2018, 

ki znaša 842,79 EUR, kar pomeni, da se je znesek povišal za 4,7 % v primerjavi z 

zneskom, ki je veljal v letu 2017. 

 

Skladno z Zakonom o minimalni plači (Ur. l. RS, št. 13/2010 s spremembami) ima 

delavec, ki dela pri delodajalcu v Republiki Sloveniji polni delovni čas, pravico do plačila 

za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače. 

 

Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času, kar 

pomeni, da v minimalno plačo ni vključeno plačilo za nadurno delo. 

 

Skladno z definicijo zajema minimalna plača osnovno plačo, del plače za delovno 

uspešnost, del plače za poslovno uspešnost in nekatere dodatke (npr. za izmensko delo, 

za delo v deljenem delovnem času, za pripravljenost na domu, na delovno dobo, posebne 

obremenitve …).  

 

V minimalno plačo niso zajeti: 

 dodatek za nočno delo, 

 dodatek za delo v nedeljo, 

 dodatek za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi 

in na z zakonom določene dela proste dni, 

 povračila stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo za prehrano, prevoz na delo,…) in 

 drugi osebni prejemki (npr. odpravnine, jubilejne nagrade).  

 

Delavec, ki dela krajši delovni čas ima pravico do sorazmernega dela minimalne 

plače. 

 

POMEMBNO! 

 Minimalna plača za delo opravljeno od 1. januarja 2018 dalje je določena v 

višini 842,79 EUR – izplačilo v februarju 2018 za januar 2018. 

 Ne glede na določeno višino minimalne plače znaša najnižja osnova za 

obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za 

meseca januar in februar 2018 855,72 EUR. Od meseca marca 2018 dalje bo 

določena nova osnova, in sicer v višini 54 % povprečne letne plače zaposlenih v 

Republiki Sloveniji za leto 2017, preračunana na mesec.                    

  

 

 


