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ZADEVA: Kandidatura za mesto župana in mirovanje pravic
Zveza:
Vaš e-dopis z dne 9.8.2010
Prejeli smo vaše e-vprašanje, v katerem sprašujete, ali je možno vaše sedanje delovno mesto »zamrzniti«,
oziroma dati v mirovanje, v primeru, da ste izvoljeni za župana. V zvezi z navedenim pojasnjujemo:
Župan je občinski funkcionar, zato se zanj uporablja Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93, 18/94). Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo
nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno (34.a člen Zakona o lokalni
samoupravi).
Glede pravice funkcionarja, torej tudi župana, ki bi funkcijo opravljal poklicno, pa je treba upoštevati
določbo zakona, ki ureja funkcionarje v državnih organih, in ki v 14. členu določa pravice funkcionarjev
po prenehanju mandata, in sicer:
»Funkcionar, ki je opravljal funkcijo poklicno ter mu je funkcija prenehala z iztekom mandata ali pred
iztekom mandata in se iz objektivnih razlogov ne more takoj vrniti v prejšnjo organizacijo ali k
delodajalcu oziroma ne more skleniti delovnega razmerja za delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove
izobrazbe za določeno vrsto poklica, ima pravico do nadomestila osebnega dohodka v višini osebnega
dohodka, ki bi ga prejemal, če bi opravljal funkcijo.
Pravico iz prejšnjega odstavka ima funkcionar do vrnitve v prejšnjo organizacijo ali k delodajalcu
oziroma do nove zaposlitve ali do izpolnitve pogojev za upokojitev, vendar največ tri mesece.
Pravica iz prvega odstavka tega člena se lahko podaljša še za devet mesecev, če v tem času funkcionar
izpolni pogoje za upokojitev.
Če funkcionar odkloni delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove izobrazbe za določeno vrsto poklica, ki
mu ga v času, ko uveljavlja pravice po prenehanju funkcije, ponudi pristojni organ, izgubi pravico iz
prvega odstavka tega člena«.

Iz navedenega člena izhaja, da ima župan po prenehanju funkcije pravico do vrnitve v prejšnjo
organizacijo ali k delodajalcu na delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove izobrazbe. Torej ne obstaja
možnost »zamrznitve« oziroma mirovanja pravic, ampak pravica do vrnitve k delodajalcu izhaja iz
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zakona. V vašem primeru se bi v skladu z zakonom, ki ureja funkcionarje, po prenehanju funkcije župana,
vrnili v občinsko upravo.
Župan je v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, občinski funkcionar, zato se, kot smo že
navedli, zanj uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi ter Zakona o funkcionarjih v državnih
organih, ki pa ne urejata mirovanja pravic, tako kot je to urejeno za javne uslužbence v ZJU. To pomeni,
da v primeru, če boste izvoljeni kot župan in boste funkcijo opravljali poklicno, za urejanje vašega statusa
ni možno uporabiti 152. b člena ZJU, ki ureja mirovanje pravic.
S spoštovanjem,
Mojca Ramšak Pešec
generalna direktorica
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