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Z gornjim dopisom nas je Ministrstvo za javno upravo (MJU) obvestilo o vašem zaprosilu za 
informacije oziroma razlago določb povezanih s postopkom (ponovnega) imenovanja direktorjev 
sodišč.

Strinjamo se s pojasnilom MJU, da pri morebitnem ponovnem imenovanju na položaj direktorja 
sodišča ni mogoče uporabiti določbi tretjega in četrtega odstavka 82. člena ZJU, ki urejata 
pridobitev položaja, in ki določata, 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.

Postopek imenovanja in razrešitve direktorja sodišča določa 61.b člen Zakona o sodiščih1 (ZS), 
ki določa, da direktorja sodišča imenuje in razrešuje predsednik sodišča ter da se položaj 
direktorja pridobi z odločbo o imenovanju za dobo pet let z možnostjo ponovnega imenovanja
(prvi odstavek). Sam postopek imenovanja direktorja sodišča je podrobneje normiran v tretjem, 
četrtem in petem odstavku navedenega člena. Za postopek razrešitve in prenehanja položaja 
direktorja sodišča pa ZS določa smiselno uporabo določb zakona, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev (šesti odstavek). Samo za ta institut ZS napotuje na smiselno uporabo določb ZJU 
in določa torej izjemo v smislu, da ZS postopka razrešitve in prenehanja položaja direktorja 
sodišča ni uredil drugače kot to ureja ZJU. Postopek imenovanja direktorja sodišča je treba 
opraviti po tretjem odstavku 61.b člena ZS, ki določa, da prosto mesto direktorja sodišča razpiše 
predsednik sodišča z razpisom.

Prav lepo pozdravljeni.
Andreja LANG

generalna direktorica
V vednost:
– Vrhovno sodišče RS, urad.vsrs@sodisce.si – po e-pošti,

– Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si – po e-pošti.  

                                                  
1 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.
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