REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJO IN KADRE

Številka: 007-144/2008/2
Datum: 5. 2. 2008

Zadeva: Poslovni čas in uradne ure 24. in 31. 12.
Prejeli smo vaš e-mail z vprašanjem kako se je na dneva 24. in 31. 12. šteje prisotnost po 13 uri,
glede na določbo 60. člena Uredbe o upravnem poslovanju.
Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115,07)
določa, da je poslovni čas, čas poslovanja organa z drugimi organi, uradne ure pa so namenjene
poslovanju s strankami. Poslovni čas in uradne ure pred dela prostima dnevoma 24. in 31.
decembrom sta določena krajše kot običajno, in sicer trajajo od 8. do 13. ure (60. člen uredbe).
Delovni čas javnih uslužbencev določa Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list
RS, št. 115/07, (122/07 – popr.)) in sicer je to efektivni delovni čas, v katerem javni uslužbenec
opravlja svojo delovno obveznost iz delovnega razmerja, čas odmora in čas upravičenih odsotnosti z
dela. Delovni čas ni vezan na poslovni čas oz. uradne ure organa. Prav tako običajno ni določen z uro
začetka in konca delovnega časa, ampak v okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa
javni uslužbenec sam določa svoj prihod in odhod z dela, ob čemer upošteva omejitve kot jih določa
11. in 12. člen uredbe o delovnem času.
Polni delovni čas je določen v trajanju 40 ur na teden. Dnevna delovna obveznost traja praviloma 8 ur
za javne uslužbence, ki imajo enakomerno razporejen delovni čas, oziroma odvisno od dneva (srede
10 ur, petki 6 ur, sobote 4 ure, ostali dnevi 8 ur) za javne uslužbence, ki so zaposleni v upravnih
enotah in območnih enotah organov.
Posledično dolžina poslovnega časa in uradnih ur seveda vpliva tudi na trajanje delovnega časa, niso
pa te tri časovne kategorije vezane. V primeru, ko javni uslužbenci na dan 24. in 31. 12. zaključijo z
delom preden izpolnijo dnevno delovno obveznost, lahko to storijo v okviru lastnega presežka ur.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Helena Kavčič, univ. dipl. prav
višja svetovalka II

Mojca Ramšak Pešec
GENERALNA DIREKTORICA
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