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ZADEVA: ZD (ZOS, SOS, ZMOS) – stališče do prejetih predlogov in zahvala za
sodelovanje

ZVEZA: Dopis Skupnosti občin Slovenije z dne 11. 11. 2015 in z dne 8. 1. 2016, dopis 
Združenja občin Slovenije, št. 478-1/2015 z dne 9. 11. 2016 in dopis št. 478-
1/2015/4 z dne 14. 12. 2015, elektronska pošta Združenja mestnih občin 
Slovenije z dne 11. 11. 2015 in z dne 13. 11. 2015

Uvodoma se vam najlepše zahvaljujemo za pripombe, ki ste nam jih z zgoraj nevedenimi dopisi 
in elektronsko pošto posredovali v okviru strokovnega usklajevanja Predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (EVA 2015-2030-0018). 

Na podlagi vseh pripomb, prejetih v strokovnem in medresorskem usklajevanju, ter po 
opravljenih dodatnih usklajevanjih je Ministrstvo za pravosodje pripravilo spremenjen in 
dopolnjen predlog zakona, ki ga je Vlada RS sprejela na seji dne 11. 2. 2016 in ga poslala v 
obravnavo Državnemu zboru. Besedilo predloga je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva 
za pravosodje1.

Obveščamo vas, da je v zakonski predlog vključen predlog, prejet s strani vseh treh združenj 
občin, ki se nanaša na vključitev stroškov pogreba, ki jih je plačala občina, v določbo glede 
omejitve dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem 
varstvu. Tako je v novem šestem odstavku 128. člena zakona (6. člen predloga zakona) 
predlagano, da se dedovanje premoženja osebe omeji do višine vrednosti stroškov pogreba, ki 
jih je krila občina v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

Sporočamo vam tudi, da nekaterih vaših predlogov nismo mogli upoštevati, in navajamo razloge 
za to. 

Glede 128. člena Zakona o dedovanju (ZD), ki določa omejitev dedovanja premoženja osebe, ki 
je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, v vseh treh združenjih predlagate, da 
se v primeru, ko je pomoč zapustniku dajala občina, dedovanje omeji do celotnega zneska dane 

                                                  
1 http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/
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pomoči in ne zgolj omejeno, kot je določeno v 39. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o socialno varstvenih prejemkih2. V nasprotnem primeru naj se izvajanje nekaterih 
občinskih nalog prenese nazaj na državo. 

Predlog drugačne ureditve omejitve dedovanja osebe, ki je prejemala pomoč občine, v ureditvi v 
ZD ni bil upoštevan, saj je Vlada Republike Slovenije ob sprejemu predloga zakona ocenila, da 
je primerneje, da ureditev višine posameznih vrst pomoči, do katere se izvede omejitev 
dedovanja, ostane v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, ki te pomoči ureja. Gre za 
predpis, ki se sproti prilagaja spremenjenim socialnim razmeram v državi, zato je prav, da tudi 
ta vsebina ostane urejena v tem zakonu.

Poleg navedenega sta Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije podala
še nekaj redakcijskih pripomb oziroma pripomb, vezanih na ureditev vsebine nekaterih določb 
Uredbe (EU) št. 650/2012 št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 
pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in 
izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju v 
predlogu zakona. Pojasnjujemo, da je svoje mnenje do predloga zakona, vključno s spornimi 
določbami, z nomotehničnega vidika in z vidika skladnosti z ureditvijo iz navedene uredbe 
podala Služba Vlade RS za zakonodajo (SVZ), s katero je v ta namen naše ministrstvo 
organiziralo sestanek. SVZ na izpostavljene določbe ni imela pripomb, zato so ostale 
nespremenjene.

Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije sta v svojih dopisih izpostavila še 
problematiko oblikovanja zahtevkov za omejitev dedovanja v primerih občinskih doplačil 
oskrbnin v oskrbovalnih domovih. 12 najvišjih mesečnih zneskov, ki jih je občina zapustniku 
doplačala za oskrbnino, in je njihov skupni znesek pomemben za pripravo ustreznih zahtevkov 
za omejitev dedovanja, naj bi bilo, zaradi različne kvalitete evidenc oskrbovalnih domov, težko 
določiti, zato bi bilo treba poenotiti standarde. V zvezi s tem pojasnjujemo, da je za obravnavo 
navedene problematike resorno pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, zato Ministrstvo za pravosodje pri pripravi predloga zakona ni moglo upoštevati 
podane pripombe.

Lep pozdrav. 

Pripravila: Dr. Ciril KERŠMANC
Mihaela Bevc      v. d. generalnega direktorja
sekretarka

                                                  
2 Uradni list RS, št. 99/13.
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