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ZADEVA:  Prostovoljno opravljanje funkcije župana - pojasnilo 
ZVEZA:       Vaše elektronsko sporočilo z dne 15.11.2010 
 
V zvezi z vašim vprašanjem, ki ste ga na naše ministrstvo naslovili glede prostovoljnega 
opravljanja funkcije župana, s poudarkom na pravnem okviru za takšno opravljanje omenjene 
funkcije, sicer nismo povsem prepričani, ali vaše vprašanje razumemo pravilno (ali je z 
izrazom »prostovoljno« mišljeno nepoklicno ali morda volontersko?), vam pa v nadaljevanju 
pojasnjujemo zakonske možnosti oziroma načine opravljanja županske funkcije:   
 
Zakon, ki sistemsko ureja položaj, organe in njihove pristojnosti ter pristojnosti lokalne 
skupnosti, je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-
427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-
10; ZLS). V skladu z določbami ZLS je župan občinski funkcionar, ki lahko svojo funkcijo 
opravlja tudi nepoklicno (34.a člen ZLS) , pri čemer mu v skladu z isto določbo zakona 
pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo 
opravljal poklicno, pri čemer se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Omejitve, ki jih ZLS 
določa v zvezi z nezdružljivostjo županske funkcije z drugimi funkcijami ali položaji ter 
razlogi za prenehanje mandata župana, so enaki (37.a in 37.b ZLS), ne glede na to, ali župan 
svojo funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno, se pa nekoliko razlikuje položaj župana, ki 
funkcijo opravlja poklicno od položaja župana, ki funkcijo opravlja nepoklicno glede na 
obseg in vrsto omejitev poslovanja, kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, štev. 45/10).   
 
V ZLS, niti v kakšnem drugem predpisu ni določena možnost volonterskega opravljanja 
županske ali druge funkcije. Če je bilo vaše vprašanje glede »prostovoljnega« opravljanja 
predmetne funkcije mišljeno kot opravljanje funkcije volontersko oziroma brez plačila, 
menimo, da je takšno opravljanje funkcije možno v tem smislu, da se na primer župan odpove 
plači oziroma plačilu, do katerega je po zakonu upravičen, vendar pa se ne glede na 
uresničitev te možnosti za župana uporabljajo določbe ZLS in drugih predpisov, ki urejajo 
položaj, pristojnosti, omejitve in druga vprašanja opravljanja županske funkcije. 
 
   
S spoštovanjem, 
 
                                                                                               Mojca Ramšak Pešec 
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