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Zadeva: Sklenitev zakonske zveze – plačilo županov
Zveza:                   Dopis Skupnosti Občin Slovenije z dne 18. 1. 2018

V zvezi z zgoraj navedenim dopisom s katerim je Skupnost občin Slovenije zaprosila Ministrstvo 
za javno upravo in tukajšnje ministrstvo za pripravo usklajenega stališča glede plačila županj in 
županov za sklepanje zakonskih zvez, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti pojasnjuje sledeče:

Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17; v nadaljevanju zakonik) v 33. členu določa, da se 
zakonska zveza sklene pred matičarjem in načelnico ali načelnikom upravne enote ali od njega 
pooblaščeno osebo. Zakonska zveza se lahko sklene tudi pred matičarjem in županjo ali 
županom občine, na območju katere se zakonska zveza sklepa. 

Skladno z določbo tretjega odstavka 34. člena zakonika minister, pristojen za družino, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
pooblaščena oseba za sklepanje zakonske zveze, minimalne standarde za uradne prostore in 
njihovo opremljenost, način in postopek sklepanja zakonske zveze, višino in način plačila 
oziroma povračila stroškov za osebe, ki sodelujejo pri sklepanju zakonske zveze, ter druga 
vprašanja v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze.

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena zakonika je ministrica, pristojna za družino, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za javno upravo, sprejela Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in 
ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze (Uradni list RS št. 66/17; v 
nadaljevanju pravilnik), ki v 18. členu ureja višino in način plačila matičarja, načelnika in 
pooblaščene osebe, ne pa tudi plačila županj in županov. 
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v postopku priprave 
pravilnika sicer predlagalo, da se v 18. členu pravilnika uredi tudi višino in način plačila županj 
in županov, vendar pa je bila ta določba na podlagi pripombe Ministrstva za javno upravo v 
postopku medresorskega usklajevanja predpisa črtana. Ministrstvo za javno upravo, ki je 
sopodpisnik pravilnika, je pri tem izrecno vztrajalo, z obrazložitvijo, da županje in župani za 
izpolnjevanje svojih zakonskih dolžnosti ne morejo prejemati dodatnega plačila s strani upravnih 
enot.

Glede na to, da zakonik in pravilnik, ki spadata v delovno pristojnost tukajšnjega ministrstva, 
plačila županj in županov, ki bodo sodelovali pri sklepanju zakonske zveze na podlagi 
zakonskega pooblastila, ne urejata, in ker spada področje ureditve plač oziroma plačil županj in 
županov v pristojnost Ministrstva za javno upravo, mora stališče glede navedenega vprašanja 
podati Ministrstvo za javno upravo. 

S spoštovanjem,

      mag. Andrej Del Fabro
          generalni direktor
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