
 

 
 

  

  

Dela prosti dnevi v 2023  

V letu 2023 je kar 11 dela prostih dni, ki padejo na delovni dan. Niso pa vsi prazniki 
tudi dela prosti dnevi. 

Kakšna je razlika med praznikom in dela prostim dnevom, ter kako so v 2023 razporejeni 
dela prosti dnevi, lahko preberete v nadaljevanju. 

Praznik in dela prosti dan. Kakšna je razlika? 

Praznike in dela proste dni določa Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki 
Sloveniji. Ta določa, da so prazniki tudi dela prosti dnevi, razen tistih, za katere izrecno 
določa, da niso: dan Primoža Trubarja (8. junij), združitev prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom (17. avgust), vrnitev Primorske k matični domovini (15. september), dan 
slovenskega športa (23. september), dan suverenosti (25. oktober) in dan Rudolfa Maistra 
(23. november). 

Dela prosti dnevi v 2023 so: 

• 1. in 2. januar (nedelja in ponedeljek) - novo leto 

• 8. februar (sreda) - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

• 9. in 10. april (nedelja in ponedeljek) - velikonočna nedelja in ponedeljek, velika noč 

• 27. april (četrtek) - dan upora proti okupatorju 

• 1. in 2. maj (ponedeljek in torek) - praznik dela 

• 28. maj (nedelja) - binkoštna nedelja, binkošti 

• 25. junij (nedelja) - dan državnosti 

• 15. avgust (torek) - Marijino vnebovzetje 

• 31. oktober (torek) - dan reformacije 

• 1. november (sreda) - dan spomina na mrtve 

• 25. december (ponedeljek) - božič 

• 26. december (torek) - dan samostojnosti in enotnosti. 

Dela prosti dnevi se ne vštevajo v dopust 

Prazniki in dela prosti dnevi se ne vštevajo v dneve letnega dopusta. Delavec ima pravico 
do odsotnosti z dela ob praznikih Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi, 
kar pa se lahko omeji, če delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretrgano ali narava 
dela zahteva opravljanje dela tudi na praznični dan. 

Vir: Informiran.si 
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Info SKEI št. 12/2022  

03.01.2023 -  

 

27. državno prvenstvo v veleslalomu in tekih na 

smučeh - Soriška planina, 20.1.2023  

13.12.2022 - Vabljeni!  
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