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Zadeva: Predlagam.vladi.si predlog 9660-28: Uvesti 6 ali 7-urni delovnik

Spoštovani,

preko spletnega orodja predlagam.vladi.si nam je bil posredovan predlog v zvezi z uvedbo 6 ali 
7-urnega delovnika. Predlagatelj predlaga uvedbo 6 ali 7-urnega delovnika, ker se je seznanil z 
raziskavo, da je učinkovitost delavca pri 7. oziroma 8. delovni uri že tako slaba, da je 
nesmiselno imeti 8-urni delovnik. V zvezi s predlogom v nadaljevanju v okviru pristojnosti 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podajamo pojasnila z vidika 
splošne delovnopravne ureditve. 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-
F, 52/16 in 15/17 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) določa in omejuje polni delovni čas v 
143. členu. V tej določbi je določen maksimalni polni delovni čas v trajanju 40 ur na teden, kar 
pomeni, da z nobenim drugim zakonom ali kolektivno pogodbo, s katerim se sicer polni delovni 
čas lahko določa, ne more biti določen polni delovni čas, ki bi bil daljši od 40 ur na teden, prav 
tako pa je določen minimalni polni delovni čas v trajanju 36 ur. 

V drugem odstavku 143. člena ZDR-1 pa je (že) določena možnost, da se v splošnem 
zakonskem okviru med 36 in 40 ur na teden s posebnim zakonom ali s kolektivno pogodbo 
določi polni delovni čas v posamezni dejavnosti ali pri posameznem delodajalcu. S tem je 
določena tudi spodnja meja delovnega časa, ki se šteje kot polni delovni čas. V skladu s to 
določbo se torej lahko s posebnim zakonom ali kolektivno pogodbo (dejavnosti ali 
podjetniško) kot polni delovni čas določi krajši delovni čas od 40 ur, pri tem pa mora biti 
upoštevan zakonsko določeni minimum 36 ur tedensko.

V tretjem odstavku 143. člena ZDR-1 pa je predvidena še izjema od minimuma 36 ur pri 
določanju polnega delovnega časa, in sicer samo za določena delovna mesta - tista, pri katerih 
obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare. Za ta delovna mesta se lahko z 
zakonom ali drugim predpisom v skladu z zakonom ali kolektivno pogodbo (na katerikoli ravni) 
kot polni delovni čas določi delovni čas, ki traja manj kot 36 ur na teden.

Urad Vlade RS za komuniciranje
Gregorčičeva 25
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Upoštevaje navedeno ocenjujemo, da je ureditev polnega delovnega časa v okviru splošne 
delovnopravne ureditve ustrezna in ni utemeljenih razlogov za njeno spreminjanje. 

Ureditev posameznih določb kolektivnih pogodb (na ravni dejavnosti ali podjetja), s katerimi se 
kot že poudarjeno, kot polni delovni čas lahko določi krajši delovni čas od 40 ur, pa lahko 
veljavno spremenijo socialni partnerji oziroma podpisniki posamezne kolektivne pogodbe.

S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Darija Perše Zoretič
sekretarka

Damjan Mašera                                                                                   mag. Katja Rihar Bajuk
vodja Sektorja za delovna razmerja                                              GENERALNA DIREKTORICA 
in druge oblike dela
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