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SKLEP

Upravno sodi$de Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljale viSje sodnice

Irena Grm kot predsednica ter mag. Miriam Temlin Krivic in lrena Polak Remikar kot

6lanici,

ob sodelovanju pravosodne svetovalke Neike Dekleva kot zapisnikarice,

v upravnem sporu toZede stranke: DAMJAN DAMJANOVIC, 0rtomirova ulica 27,

Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniska pisarna Dusan Korosec in odvetniki, Celje, zoper

toZeno stmnko: REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Ministrstvo za kulturo,

Ljubljana,

zaradi razresitve direktorja javnega zavada,

o predlogu zaizdalo zaiasne odredbe, v wezi s toLbo zoper sklep Ministrstva za

kulruro, st. 0141-1912017113 z dne 18. 10.2017,

na seji 3. novembra 2017

SKLENILO:

L Zahtevi za izdalo zadasne odredbe se ugodi tako, da se do pravnomodnosti

odlodiwe v tem upravnem sporu zadrZi udinkovanje sklepa toZene stranke, $t.

0l4l-19/201'lll3 z dne 18. 10. 2017 o razreBitvi direktorja javnega zavada

Slovenske filharmonije Damjana Damjanovi{a, ki se glasi: "Damjan Damjanovif,

roj. 6. 6. 1964, stanujod Crtomirova ulica 27, Ljubljana, se z dnem 15. ll. 2017

razre$i s poloZaja direktorja javnega zavoda Slovenska filharrnonija".

Il. Kar to2eda stranka s predlogom za izdaio zadasne odredbe zahteva ved oziroma

drugade se zavrne,
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III. Odloditev o stro5kih postopka se pridrZi do odloiitve o glavni swari.

OBRAZLOZITEV

l. Toinik vlaga toZbo zoper sklep toZenke, s katerim gaieta z dnem 15. ll' 2017

razresila s poloZaja direktorja javnega zavoda Slovenska filharmonija, na podlagi

3, alineje drugega odstavka 38.6lena Zakona o zavodih (ZZ),ker je kot pristojni

organ ugotovita, da to2nik kot direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in

splolnih aktih zavoda oziroma neutemeljeno ne izvr$uje sklepov organov zavoda

ali ravna v nasprotju z njimi.

2, I{krati s toibo vlaga toinik predlog zaizdalo zadasne odredbe na podlagi 32. Elena

Zakona o uprevnem sporu (ZUS-I) in predlaga, da sodi$de: - I. Do pravnomo0ne

odloditve v tem upravnem sporu zadrZi izvriitev sklepa tolenke St. 0141-

l9l20l'1113 z dne 18. 10. 2017 o razresitvi direktorja Javnega zavoda Slovenske

fitharmonije, Damjana Damjanoviia, ki se glasi: "Damjan Damjanovid, roj. 6' 6.

1964, stanujod drtomirova ulica 27, Ljubljana, se z dnem 15. 11.2017 razre$i s

poloiaja direktorja Javnega zavada Slovenska filharmonija". 2, Do pravnornodne

odloditve v rem upravnem sporu zadrii izbiro in imenovanje kandidatov na

delovno mesto direktorja oziroma direktorice Javnega zavoda Slovenska

filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana, v okviru vodenja javnega razpisnega

postopka tozene stranke ali kateregakoli drugega njenega organa, v okviru

neposrednih povabil posameznih kandidatov s strani toZene stranke ali

kateregakoli drugega njenega organa. - 3. Do pravnomo0ne odloditve v tem

upravnem sporu prepove toZeni stranki, kateremukoli organu toZene stranke ali

komurkoli retjemu po navodilu, narodilu ali pooblastilu toiene stranke, objavo

razpisa ali vodenje postopka izbire in imenovanje kandidatov na delovno mestio

direktorja oziroma direktorice Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10,

Ljubljana. - 4. Do pravnomodne odloditve v tern upravnem sporu prepovo toZeni

stranki, kateremukoli organu toiene stranke ali komurkoli tretjemu po navodilu,

narodilu ali pooblastilu toZene stranke, neposredno povabilo posameznim

kandidatom in vodenje postopka izbire in imenovanja kandidalov na delovno

mesto direktorja oziroma direktorice Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10,

Ljubljana. - 5. Do pravnomodne odloiitve v tem upravnem sporu prepove toZeni

stranki, kateremukoli organu talpne stranke ali komurkoli tretjemu po navodilu,

narodilu ali pooblastilu tolene stranke, imenovanje vrSilca dolZnosti na delovno

mesto direktorja oziroma direktorice Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10,

Ljubljana. - 6. Za primer, 6e bi toiena stranka ali tretji po njenem narodilu kriil v
toiki I do 5. te zadasne odredbe navedeno prepoved oziroma dolinost opustitve,

se toieni skanki izrede denama kazen v znesku 20.000,00 EUR za vsako krSitev. V
primeru kr$itve, bo sodi$de na podlagi shlepa o izreEeni denarni kazni po uradni

dolZnosti opravilo izvr5bo, Hkrati bo sodi5de izdalo nov sklep, s katerim bo toZeni

stranki izreklo novo viSjo denarno kazsn za primer ponovne krSiwe prepovedi
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oziroma dolinosti opustitve iz todke I ., 2., 3., 4. ali 5. tega sklepa o izdaji zaEasne

odredbe. -7.7a zadasna odredba stopi v veljavo z dnem izdaje in velja 5e 30 dni

po pravnomodnem zakljudku postopka v tej zadevi. - 8. Ugovor zoper to zadasno

odredbo ne zadrli njene izvrlitve. - 9. ToZena stranka je dolZna toiedi shanki

povmiti stroSke postopka skupaj z zakonskirni zamudnimi obrestmi od prvega dne

od poteka paricijskega roka dalje do pla[ila, v roku I dni, pod izvr3bo. V razlogih

meni, da iz dolodbe 32. dlena ZUS-I izhaja, da je prooesna predposlavka za

odlodanje o zahtevi obstoj toZbe v upravnem sporu, ta pa je konkretnem sporu

izpoinjena. V primeru, da bo izpodbijana odlodba dejansko izvrlena mu bo nastala

nepopravljiva oziroma teZko popravljiva Skoda. Uvodoma navaja da v izgubi

dohodka. Iz pogodbe o zaposlitvi izhaja, daje sklenjena za doloden das in preneha

veljati z iztekom mandata direktorja oziroma v primeru preddasnega prenehanja

mandata z dnem razresitve. Mandat se bo toiniku iztekel 30. 9. 2018, navedeno pa

pomeni, da bi toZniku nastala premoienjska Skoda najmanj v vi$ini l0-ih mesednih

plad. Nadalje, da je namen zadasne odredbe je v tem, da se poloZaj toZnika ne

poslab5a do tiste mereo ko je teZko popravljiv. V primeru toZnika bi ta situacija

nastopila, de bi bil to2nik dne 15. ll.2017 razre5en. Prav tako bi z izvrlitvijo

nastopil poloZaj, ko javni zavod ne bi imel direktorja, vsled desar je jasno, da bo

toZenka izvedlajavni razpis, bodisi bo neposredno povabila posamezne kandidate

z namenom, da skladno z dolo[bo tredega odstavka 9. 6lena Sklepa o ustanovitvi

javnega zavada Slovenska filharmonija (v nadaljevanju Sklep o ustanovifvi)

imenuje novega direktorja. Z novo imenovanim direktorjem pa bi nato pogodbo o

zaposliwi sklenil preclsednik Sveta zavoda ter irvedel vpis novega direktorja v

Sodni register. Glede na navedeno. ne bi bilo mogode vzpostaviti prej$njega stanja,

to je ponovno imenovati to2nika kot direktorja in to kljub morebitni ugotovitvi, da

je bila razre$itey z dnem 15. 11.2017 rczakonita. Da vnovidno imenovanje

toZnika ne bi bilo mogode, izhaja tudi iz I l. dlena Sklepa o ustanovitvi. Prav tako

bi se v primeru, da se ne odloZi izvr3itev vzpostavila praksa razre$itve direktorjev,

ki oEitanilr nepravilnosti niso zagresili in so zgolj odraz politidnega ksnstrukta

oziroma Zelje ministra Toneta Per5aka" da pride v Slovenski filharmoniji do

zamenjave vodstva. ToZena sfranka prav tako posku5a izvr5evati svoja nezakonita

ravnanja z imenovanjem novega direktorja javnega zavoda in izpeljati vpis novega

direktorja kot zakonitega zastopnika Slovenske filharmonije v Sodni register.

Totnik je pri$el do podatka, da naj bi menda direktorja z dnem njegove razreiitve

zasedla trenutna predsednica Sveta zavoda Marjetica Mahne, kot vrBilka dolZnosti

dire ktorja. Navedeno izhqia tudi iz dlankov v javnih obdilih oziroma medijih: Delo

z dne 6. l. 2017,Dnevnik z dne 10. 1. Z017,Nova 24 TV z dne 6. l. 2017, RTV

SLO z dne I0. l.zAn in Repofter z dne 10. 1.2017, ki jih prilaga. Predlagana

zadasna odredba je :atto potrebna, da se prepredi uporaba sile in nastanek teiJ<o



3.

nenadomestljive $kode. Namred brez izdaje zaiasne odredbe bi nedvournno pri5lo

do uporabe sile, saj je pod ta pojem mogode uvrstiti tudi samovoljna ravnanja

toienke. Na drugi stranki pa toZenki z izdajo zadasne odredbe ne bo nastala prav

nobena premo2enj ska ali n epremoZenj ska $koda.

ToZenka na zahtevo zaizdajo zadasne odredbe ni odgovoril4 poslala paje upravni

spis.

K to6ki I izreka:

Zahtevazaizdaja zadasne odredbe je utemeljena kot izhaja izizreka,

Po ustaljeni upravno sodni praksi Vrhovnega sodiBdaje o zahtevi zaizdalo zaEasne

odredbe mogode odlodati le, de toiba izpolnjuje procesne predpostavke za

meritomo obravnavo v upravnem sporu, torej, da je pravodasna, da jo je vloiila

upravidena oseba ter da je akt, ki se izpodbija, lahko izpodbijan v upravnem sporu.

Glede na datum izdaje akta, to je 18. 10.2017, in dne 25.10.2017 vtoZeno toZbo,

je v obravnavani zadevi spoltovan rok za vloZitev toibe iz drugega odstavka 39,

dlena ZZ (petnajst dni), ter je to2ba pravodasno vlo2ena. Izpodbijani sklep je tudi

akt, ki se izpodbija s toZbo v upravnem sporu, ket gre v obravnavani zadavi za

razre5itev direktorja javnega zavoda, ki ga je imenoval organ republike ter je za

imenovanje (in razre$itev glede na drugi odstavek 39. ilena ZZ) po drugem

odstavku 36. dlena ZZ pristojno upravno sodi$de. Toibo pa je vloZila tudi

upravidena oseba, saj se akt nanasa na raae5itev toinika.

Na podlagi drugega odstavka 32. dlena ZUS-I sodi$de na toZnikovo zahtevo

odloii izvriitev izpodbijanega akta do izdaje pravnomodne odlodbe, de bi se z

izvr5itvijo akta to2niku prizadela teZko popravljiva Skoda; pri odlodanju pa mora

sodiBde skladno z nadelom sorazmernosti upo$tevati tudi prizadetostjavne koristi

ter koristi nasprotnih strank. Po tretjem odstavku 32. dlena ZUS-l pa lahko tolnik

iz razlogov iz prejSnjega odstavka zahteva tudi izdajo zadasne odredbe za za(asno

ureditev stanja glede na spomo pravno razmerje, de se ta ureditev, zlasti pri

trqjajodih pravnih razmerjih, kot verjetno izY,ahe za potrebno (enako tudi Vrhovno

sodi5dev sklepu 1Up64012007 zdne 25. 10.2007 in lUpl73l20l5 zdne26.8.

2015). Sodi5de glede na naravo izpodbijanega sklepa Steje, da toZnik predlaga

ureditveno zaiasno odredbo po tredem odstavku 32. dlena ZUS-I ter Zeli (s

predlogom da se "zadrZi" izvrlitev), da z dnem 15, 1 1. 2017 pravno udinkovanje

izpodbijanega sklepa (nastop razresitve) ne nastopi. Tak predlog sodi$de Steje za

utemeljen iz razlogov, ki jih bo navedlo v nadaljevanju.

Za{asna odredba po tretjem odstavku 32. dlena ZUS-I je nujen ukep, s katerim

sodi$de ob izpolnjenih zakonskih pogojih na ustrezen nadin zadasno uredi sporno

4,

5.

6.

7.
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8.

pravno razmerje. Slranka, ki zahteva izdqjo zadasne odredbe, mora le v sami

zahtevi konkretno navesti vse okoliSdine in vsa dejswa, s katerimi utemeljuje

nastanek in vi5ino teiko popravljive 5kode, ter konkretno predlagati na kak$en

nadin in kako naj sE zadasno uredi stanje.

Uvodoma toZnik utemeljuje nastanek teZko popravljive Skode kot vsebinskega

pogoja za izdajo zalasne odredbe v izgubi osebnega dohodka, vendar pa izguba

dohodka, glode na opisane dejanske okoli$dine iz trdiwene podlage predloga ni

teiko popravljiva Skoda v smislu 32. dlena ZUS'l . Kot dejansko podlago za izdaia

za6asne odredbe, ki jo je kvalifisirati pod teZko popravljivo Skodo v

obravnavanem primeru, sodi5de Steje toZnikova navajanja, da bo nastop

ulinkovanja izpodbijanega sklepa posegel v obstojede pravno razmerje, katerega

vzpostavitev ne bo ved mogoda tudi kolikor bo toZnik s toZbo uspel, saj je

udinkovanje sklepa vezano na rok dne 15. I l, 201 7. Ker sodiSde (toibaje vloZena

25. 10. 2017) o toZbi ne bo moglo nemudoma odloditi, je mogode teiko
popravljivo $kodo toZniku preprediti le z urEditveno zadasno odredbo z vsebino,

kot izhaja iz ia.eka. Namred v primeru, kot je obravnavani, ko bo ob nastopu

posledice, ki izhaja iz izreka izpodbijanega sklepa, v trenutku nastopa razrelitve

hajajode pravno razmerje prenehalo, ne bo ved mogode (tudi v primeru uspeha s

toibo) vzpostaviti prej$njega stanja. Tako razume navedeno posledico razrslitve

tudi upravnosodna praksa (npr. I Up 5l/2015 z dne 1.4.2A15 in I Up 4112013 z

dne 14. 2.2A13). Torej de sodi$de ne bo ugodilo predlogu tako, da se zadrii

udinkovanje izpodbijanega sk'lepa, bo kr5ena toi-nikova pravica do uiinkovitega

sodnega varstva i273. €lena Ustave RS. Te2ko popravljivo Skodo je zato mogode

preprediti lezizdajo ureditvene zadasne odredbe kot glasi. 
.

Po presoji sodi$da z izAajo zadasne odredbe tudi ne bo prizadeta javna korist in

korist nasprotnih strank. ToZena stranka na predlog za izdajo zadasne odredbe ni

odgovorila in ni navedla trditev v smeri, da bo prizadeta njena korist, SodiSde pa

tudi ne meni, da bi bila s toZnikovim opravljanjem funkcije direktorja do

pravnomodne reSitve zadeve v tem upravnem sporu lahko prizadeta javna korist.

lzdana zadasna odredba je torej sorazmerna s prizadetostjo javne koristi ter koristi

nasprotnih strank.

K to6ki II izreka:

SodiSde je predlogu za izdajo zadasne odredbe ugodilo kot izhaja iz l. todke

izrekao v preostalem pa je predlog zavmilo, saj je z ugodiwijo v obsegu iz 1. todke

izreka sklepa v popolnosti zavarovan to2nikov polofuj in trajajode pravno

razmerje, katerega vaistvo uveljavlja s toZbo. V posledici ukrepi kot jih predlaga

to2nik v nadaljevanju predloga zato niso potrebni.

K to{ki III izreka:

9.

10.
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I l. O stro$kih postopka bo sodi$de odlodalo skupaj z odloditvijo o glavni stvari (detrti

odstavok 163. dlena Zakana o pravdnem postopku v rvezi s prvim odstavkom 22.

dlena ZUS-1).

PRAVNI POUK:

Zoper ta sklepje dovoljena pritoZba v 3 dneh od vroditve pisnega odpravka sklepa.

PritoZba se vloii priporo[eno po po5ti ali neposredno pri tem sodi$du v zadostnem

Stevilu izvodov za sodi5de in stranke.

Prito2ba mora obsegati navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga, izjavo, da se sklep

izpodbija v celoti ali v dolodenem delu, pritoZbene razloge in podpis pritoZnika (335.

dlen ZPP v zvezi s pwim odstavkom 22,6lena ZUS-l).

ie je pritoZba nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko

obravnavala, jo sodisie zavfhe, ne da bi pozivalo vloZnika, nqi jo popravi ali dopolni

(336, dlen ZPP v mezis prvim odstavkom22. dlena ZUS-I).

Pritolbo se lahko vlo2i le po osebi, ki je opravila pravni5ki driavni izpit (drugi

odstavek 22. dlena ZUS-I), sicer sodi$de pritoZbo kot nedovoljeno zavrZe (smiselno

drugi odstavek 89. dlena ZPP v wezi s prvim odstavkom 22. Elena ZUS-l).

Ljubljana, 3. november 2017

Predsednica
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