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ZADEVA: Javni natečaj za položaj direktorja sodišča

Na Ministrstvu za javno upravo smo prejeli vaš elektronski dopis, v katerem prosite za pojasnilo 
na vprašanje v zvezi z imenovanjem na položaj direktorja sodišča, kar ureja 61. b člen Zakona o 
sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 
33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15), saj večini direktorjev slovenskih sodišč poteče 
petletni mandat v drugi polovici letošnjega leta. V primerih, kjer bi predsednik sodišča kot 
predstojnik želel obdržati oziroma podaljšati mandat dosedanjemu direktorju sodišča, menite, 
da izvedba postopka javnega natečaja ni smiselna oziroma ni potrebna, temveč je dovolj zgolj 
izdaja odločbe o ponovnem imenovanju. 

Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za javno upravo lahko v okviru svojega delovnega 
področja posreduje pojasnila in mnenja sistemske narave v zvezi s tistimi zakonskimi določbami 
oziroma določbami izvršilnih predpisov, ki sodijo v delovno področje ministrstva, kot npr. Zakon 
o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-
A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/12-ZUJF, v nadaljevanju: ZJU).
Ministrstvo za javno upravo nadalje ne more tolmačiti Zakona o sodiščih, saj ta sodi v 
pristojnost Ministrstva za pravosodje, menimo pa, da je v zvezi z vašim vprašanjem treba 
upoštevati naslednje:

Pridobitev in prenehanje položaja direktorja sodišča ureja Zakon o sodiščih. Vprašanje 
pridobitve položaja direktorja sodišča je v 61. b členu zakona izrecno določeno in urejeno
drugače, kot je sicer za pridobitev položaja v drugih državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti urejeno z ZJU1. Glede prenehanja položaja in razrešitve direktorja sodišča pa Zakon 
o sodiščih določa, da se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev (ZJU).

                                                  
1 Tretji odstavek 22. člena Zakona o javnih uslužbencih določa:  
»Posamezna vprašanja so lahko za sodno osebje in osebje državnih tožilstev, državnega pravobranilstva, za diplomate, 
poklicne pripadnike Slovenske vojske, javne uslužbence na področju obrambe ter zaščite in reševanja, policiste, 
inšpektorje, delavce v davčni in v carinski službi ter službi za izvrševanje kazenskih sankcij, pooblaščene uradne osebe 
v obveščevalnih in varnostnih službah in druge uradne osebe s posebnimi pooblastili z zakonom drugače urejena, kot 
so urejena v tem zakonu, če je to potrebno zaradi specifične narave njihovih nalog oziroma za izvrševanje posebnih 
dolžnosti in pooblastil.«.
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Upoštevaje navedeno menimo, da se pri morebitnem ponovnem imenovanju na položaj 
direktorja sodišča ni mogoče sklicevati na tretji in četrti odstavek 82. člena ZJU, ki ureja 
pridobitev položaja in ki določa, da se položaj pridobi za dobo petih let in da lahko funkcionar 
oziroma organ, pristojen za imenovanje, uradnika ponovno imenuje na isti položaj brez javnega 
natečaja. 

Glede na to, da Ministrstvo za javno upravo ne more tolmačiti Zakona o sodiščih, saj ta sodi v 
delovno področje ministrstva, pristojnega za pravosodje, predlagamo še, da se v tem delu za 
pridobitev stališča v zvezi z vašim vprašanjem obrnete na imenovano ministrstvo. 

S spoštovanjem,

         Mojca Ramšak Pešec
       GENERALNA DIREKTORICA

Poslano:
- naslovniku po elektronski pošti

V vednost:
- Ministrstvo za pravosodje, gp.mp@gov.si
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