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104. Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne 
pravice za leto 2023

Za izvrševanje 21. člena Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 
– ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 
88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 
54/22 – ZUPŠ-1) minister za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti izdaja

O D R E D B O
o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice  

za leto 2023

1. člen
Na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju 

januar–december 2022 meje dohodkov za ugotavljanje upravi-
čenosti do letnih pravic za leto 2023 znašajo, in sicer za:

– pravico do otroškega dodatka:
Dohodkovni  

razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo  

(v eurih)
1.  do 221,46
2. od 221,47 do 369,11
3. od 369,12 do 442,94
4. od 442,95 do 516,76
5. od 516,77 do 652,12
6. od 652,13 do 787,44
7. od 787,45 do 1.008,93
8. od 1.008,94 do 1.218,08

– pravico do državne štipendije:
Dohodkovni  

razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo 

(v eurih)
1.  do 369,11
2. od 369,12 do 442,94
3. od 442,95 do 516,76
4. od 516,77 do 652,12
5. od 652,13 do 787,44

– pravico do znižanega plačila vrtca:
Dohodkovni  

razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo  

(v eurih)
1.  do 221,46
2. od 221,47 do 369,11
3. od 369,12 do 442,94
4. od 442,95 do 516,76
5. od 516,77 do 652,12
6. od 652,13 do 787,44
7. od 787,45 do 1.008,93
8. od 1.008,94 do 1.218,08
9. od 1.218,09

– pravica do subvencije malice za učence pripada tistim 
učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, 
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, 
ne presega 652,12 eura;

– pravico do subvencije malice za dijake: 
Dohodkovni  

razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo  

(v eurih)
1.  do 516,76
2. od 516,77 do 652,12
3. od 652,13 do 787,44

– pravica do subvencije kosila za učence pripada ti-
stim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 
442,94 eura.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odredba začne veljati 1. februarja 2023.

Št. 007-10/2023/5
Ljubljana, dne 16. januarja 2022
EVA 2023-2611-0007

Luka Mesec
minister 

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

105. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne 
postavke za opravljeno uro začasnih 
in občasnih del

Na podlagi 130.c 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, 95/14, 24/15 – odl. US, 
90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – 
ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA) 
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
izdaja

O D R E D B O
o uskladitvi najnižje bruto urne postavke  

za opravljeno uro začasnih in občasnih del

1. člen
Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena 

Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno-
sti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD 
in 95/14 – ZUJF-C) za opravljeno uro začasnih in občasnih del 
ne sme biti nižja od 6,92 eura.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-1/2023
Ljubljana, dne 13. januarja 2023
EVA 2023-2611-0002

Luka Mesec
minister 

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

106. Odredba o sprejetju prenovljenih višješolskih 
študijskih programov Gostinstvo in turizem 
ter Živilstvo in prehrana

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
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prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – 
popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP 
in 141/22) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

O D R E D B O
o sprejetju prenovljenih višješolskih študijskih 

programov Gostinstvo in turizem  
ter Živilstvo in prehrana

1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za 

poklicno in strokovno izobraževanje, sprejet na 198. seji, dne 
16. 12. 2022, minister za izobraževanje, znanost in šport sprej-
me prenovljena višješolska študijska programa:

– gostinstvo in turizem, ki nadomešča istoimenski študijski 
program, sprejet s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih 
višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07) 
in Pravilnikom o sprejemu višješolskih študijskih programov 
KOZMETIKA, VELNES in spremembah višješolskih študijskih 
programov FOTOGRAFIJA, OBLIKOVANJE MATERIALOV, 
MEDIJSKA PRODUKCIJA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, GOZ-
DARSTVO IN LOVSTVO (Uradni list RS, št. 79/10),

– živilstvo in prehrana, ki nadomešča istoimenski študijski 
program, sprejet s Pravilnikom o višješolskem študijskem pro-
gramu Živilstvo in prehrana (Uradni list RS, št. 43/07).

2. člen
(1) Višješolska študijska programa iz prejšnjega člena 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osre-
dnjem spletnem mestu državne uprave.

(2) Višješolska študijska programa iz prejšnjega člena se 
začneta izvajati s študijskim letom 2023/2024.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-4/2023
Ljubljana, dne 4. januarja 2023
EVA 2023-3330-0004

Dr. Igor Papič
minister

za izobraževanje, znanost in šport

107. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil 
preživnin za leto 2023

Na podlagi 107. in 198. člena Družinskega zakonika (Ura-
dni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 
200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US in 94/22 – odl. US) in 
21.d člena Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, inva-
lidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16, 
11/18 – ZIZ-L, 139/20 in 17/22) minister za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti objavlja

K O L I Č N I K 
uskladitve preživnin in nadomestil  

preživnin za leto 2023

I
Preživnine, ki so bile usklajene 1. februarja 2022 in pre-

živnine, določene ali dogovorjene v mesecu januarju 2022, se 
povečajo za 10,3 odstotka.

II
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 

2022, se povečajo za 9,9 odstotka.

III
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu 

2022, se povečajo za 8,4 odstotka.

IV
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu 

2022, se povečajo za 9,6 odstotka.

V
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju 

2022, se povečajo za 6,9 odstotka.

VI
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju 

2022, se povečajo za 4,8 odstotka.

VII
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juliju 

2022, se povečajo za 2,0 odstotka.

VIII
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgustu 

in septembru 2022, se povečajo za 1,0 odstotka.

IX
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru 

2022, se povečajo za 1,9 odstotka.

X
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu novembru 

2022, se povečajo za 1,1 odstotek.

XI
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu decembru 

2022, se povečajo za 0,2 odstotka.

XII
Višina nadomestil se poveča za 10,3 odstotka in znaša:
– za otroka do 6. leta starosti 89,95 eura,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti 98,93 eura,
– za otroka nad 14. letom starosti 116,92 eura.

XIII
Zneski preživnin in nadomestil preživnin iz I. do XII. točke 

se uporabljajo od 1. februarja 2023.

Št. 007-2/2023
Ljubljana, dne 4. januarja 2023
EVA 2023-2611-0004

Luka Mesec
minister

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

108. Odločba o soglasju k sklepu uprave 
o prenehanju ustanove »Fundacija za pomoč 
dijakom DDBL, ustanova«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 
32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona 
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 


