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ZADEVA: Nadomeščanje začasno odsotne direktorice občinske uprave
ZVEZA: Vaš elektronski dopis z dne 24. 7. 2014

Na Ministrstvo za notranje zadeve smo prejeli vaš dopis, v katerem ste zastavili vprašanje v
zvezi z nadomeščanjem začasno odsotne direktorice občinske uprave, ki bo odsotna z dela
predvidoma 15 mesecev. Po vaših navedbah se tovrstni primeri v praksi rešujejo na različne
načine. Menite, da si vprašanje zasluži sistemsko obravnavo, zato ste zastavili vprašanje, ali
lahko predstojnik (v konkretnem primeru - župan) brez javnega natečaja (in eventualno tudi brez
javne objave prostega delovnega mesta za določen čas na Zavodu RS za zaposlovanje)
imenuje vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave za obdobje trajanja začasne odsotnosti
aktualne direktorice občinske uprave? Če je slednje mogoče, vas zanima, ali se izbrano osebo
z odločbo imenuje kot vršilca dolžnosti na položaj direktorja občinske uprave, in sicer za čas
nadomeščanja začasno odsotne uradnice na položaju? Če je imenovanje mogoče vas zanima
tudi, kako je v takem primeru z uporabo določb ZJU glede morebitne predčasne razrešitve
vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave v primeru, če bi se izkazalo, da slednji ne bi dosegal
pričakovanih rezultatov dela oz. da sodelovanje ne bi bilo mogoče.
Uvodoma pojasnjujemo, da v skladu z drugim odstavkom 80. člena Zakona o javnih
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uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) direktor uprave lokalne skupnosti spada med najvišje
položaje v organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti. Drugi odstavek 82. člena ZJU
določa, da se položaj direktorja uprave lokalne skupnosti pridobi z odločbo o imenovanju. Na
podlagi četrtega odstavka 82. člena ZJU se uradniki za položaje iz drugega odstavka 82. člena,
med katere sodi tudi direktor uprave lokalne skupnosti, izbirajo na podlagi javnega natečaja, v
skladu s tretjim odstavkom 82. člena ZJU pa se položaj pridobi za dobo petih let. Četrti
odstavek 82. člena ZJU nadalje določa, da mora biti postopek javnega natečaja za položaj
zaključen najkasneje tri mesece pred potekom obdobja imenovanja. Direktorja uprave lokalne
skupnosti imenuje tisti, ki mu je direktor neposredno odgovoren, to je župan, ki je v skladu z
ZJU tudi predstojnik v občinski upravi.
Nadalje izpostavljamo, da ZJU v devetem odstavku 83. člena izrecno določa, da lahko v času
od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega
odstavka 82. člena tega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem
položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko
imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V primeru ponovitve postopka javnega
natečaja prične rok iz tega odstavka ponovno teči.
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Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da je torej v skladu z zakonom za vršilca dolžnosti lahko
imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje, brez javnega natečaja. Pojasnjujemo, da
vršilec dolžnosti ni imenovan za mandat, na podlagi zakona se lahko imenuje za določen čas.
Določba devetega odstavka 83. člena ZJU je bila uvedena z dopolnitvijo zakona v letu 2005.
Namen določbe je zagotoviti nemoteno in kontinuirano delovanje ter vodenje organov,
organizacijskih enot organov in občinske uprave, v primerih, ko je že sprožen natečajni
postopek za uradniški položaj iz drugega odstavka 82. člena ZJU.
Menimo, da je za opravljanje nalog v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v
občinski upravi, v primerih odsotnosti direktorja možno pooblastiti katerega od uradnikov, ki so
zaposleni v občinski upravi, pri čemer pa je treba opozoriti, da v primeru pooblastila pooblaščeni
uradnik obdrži svojo plačo, za dodatne naloge pa je lahko plačan le v okviru delovne uspešnosti
za povečan obseg dela. Ob tem pripominjamo, da je skladno z določbami ZJU predstojnik tisti,
ki je odgovoren za organizacijo delovnega procesa v organu, ki ga vodi.
V zvezi z vašim vprašanjem, ali je mogoče razrešiti vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave,
če ne dosega pričakovanih rezultatov oziroma če sodelovanje z njim ni mogoče, pa menimo, da
ima vršilec dolžnosti v času opravljanja nalog pravice in dolžnosti glede na položaj, katerega
vršilec dolžnosti je, in da se za razrešitev s položaja tudi zanj uporablja 83. člen ZJU, ki ureja
načine prenehanja položaja.
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