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ZADEVA: Pravice županov - mnenje 
 
 
Spoštovani,  
 
Na Ministrstvo za javno upravo ste naslovili vprašanje v zvezi z novo županjo, ki je imela v 
času od izvolitve do nastopa funkcije nekaj službenih poti. Potrditev mandata županje na 
občinskem svetu je bila dne 6.11.2006. Sprašujete, ali je v tem času upravičena do povračila 
nastalih stroškov za opravljene službene poti.    
 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) v 41. in 42. členu 
določa, da se za začetek teka mandatne dobe župana smiselno uporablja določba glede 
mandatne dobe članov občinskega sveta, ki začne teči od prve seje novo izvoljenega sveta. 
Občinski svet na prvi seji v skladu s 15b. členom ZLS najprej imenuje komisijo za potrditev 
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, kateri se predloži poročilo 
občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana 
ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov. 
 
 V vaši občini je torej nova županja začela z opravljanjem županske funkcije 7.11.2006, ko je 
občinski svet na prvi seji sprejel ugotovitev, da je izvoljena za županjo. Od navedenega 
datuma dalje je tudi opravičena do povračil stroškov v zvezi z opravljanjem svoje funkcije, 
vključno s povračili nastalih stroškov za opravljene službene poti.  
 
Drugo vprašanje se nanaša na prejšnjega župana, ki je funkcijo župana opravljal poklicno. 
Njegov mandat se je iztekel z potrditvijo mandata nove županje, torej 6.11.2006. Sprašujete, 
ali je prejšnji župan upravičen do koriščenja plačanega dopusta po izteku mandata 
(neizkoriščeno 20 delovnih dni) in ali to še podaljša tri mesece, ko v skladu z zakonom 
prejema nadomestilo plače.  
 
Funkcija prejšnjega župana je prenehala 6.11.2006. S tem dnem je ugasnila tudi pravica do 
izrabe letnega dopusta prejšnjega župana v občini. Prejšnji župan ima sicer v skladu s 14. 
členom Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS-stari, št. 30/90 in 
spremembe) pravico do nadomestila plače v višini plače, ki bi ga prejemal, če bi opravljal 
funkcijo, vendar je izraba te pravice vezana na čas po prenehanju poklicnega opravljanja 
funkcije, medtem ko se pravica do izrabe letnega dopusta nanaša na čas, ko je delovno 
razmerje aktivno. Ministrstvo za javno upravo meni, da bi moral prejšnji župan izrabiti pravico 
do letnega dopusta še v času županovanja, torej do 6.11.2006. 
 
S spoštovanjem,  
  
 
        
 
 Mojca RAMŠAK PEŠEC 
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