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Prosimo, da se pri odgovoru
sklicujete na našo številko.

Številka: 429-226/2017/2
Datum: 16.10.2017

Zadeva: Knjiženje – družinski pomočnik

V zvezi z vašim vprašanjem, ki ste ga posredovali po elektronski pošti dne 11.10.2017, glede 
evidentiranja poslovnega dogodka, vezanega na družinskega pomočnika, vam posredujemo 
naslednjo obrazložitev.

 »Financiranje pravic družinskega pomočnika je naloga občine na podlagi 99. člena Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1; v nadaljevanju: 
ZSV ), torej zakonska naloga občine, zato se vsi odhodki iz tega naslova evidentirajo v 
proračunu občine, sredstva, s katerimi se financirajo ti odhodki, pa se prikažejo na prihodkovni 
strani proračuna.  

Sredstva z financiranje družinskega pomočnika se zagotavljajo iz več virov:

1.       občinski proračun – integralna sredstva
2.       od fizičnih oseb (upravičenci do družinskega pomočnika –invalidne osebe) – evidentirajo 
se na podkonto 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov 
tekočega značaja
3.        iz državnega proračuna - MDDSZ – evidentirajo se na podkonto 740004 Druga prejeta 
sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
4.       iz ZPIZ oziroma državnega proračuna -MDDSZ (dodatek za tujo nego in pomoč oziroma 
dodatek za pomoč in postrežbo) – evidentirajo se na podkonto 714106 Prispevki in doplačila 
občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

Pravne podlage :

-          za točko 1. : 99. člen ZSV
-          za  točko 2.: peti odstavek 18. a člen ZSV          
-          za točko 3:  prehodna določba - 38. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
socialnem varstvu – ZSV-D (Uradni list RS, št. 105/06), ki vsebuje naslednjo določbo: »Do
sprejema nove sistemske zakonodaje, ki ureja financiranje občin, se občinam, v katerih stroški 
za financiranje pravic družinskega pomočnika presegajo 0,35% primerne porabe, izračunane za 
tekoče proračunsko leto skladno z zakonom, ki ureja financiranje občin, ugotovljena razlika nad 
tem obsegom po preteku proračunskega leta zagotovi iz državnega proračuna. Potrebna 
sredstva za ta namen se zagotovijo v proračunu ministrstva, pristojnega za delo, družino in 
socialne zadeve.«
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-          za točko 4: tretji odstavek 18. a člena ZSV: »Invalidna oseba v primeru izbire 
družinskega pomočnika obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za 
pomoč in postrežbo (v nadaljnjem besedilu: dodatek za pomoč in postrežbo), ki ga prejema po 
drugih predpisih, pri čemer vlogi iz 18.č člena tega zakona priloži pisno izjavo, s katero dovoli, 
da izplačevalec dodatek, do katerega je upravičena in največ v višini zneska, določenega na 
podlagi prvega odstavka 18.i člena tega zakona, v času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, 
izplačuje občini, ki je pristojna za financiranje pravic družinskega pomočnika po tem zakonu.« 
Dodatek za pomoč in postrežbo se izplačuje po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (izplačevalec: ZPIZ), lahko pa tudi na podlagi 32. člena Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16) kot 
povečana denarna socialna pomoč za dodatek za pomoč in postrežbo (izplačevalec državni 
proračun – MDDSZ).  Pravilna knjižba sredstev, ki jih občina prejme od ZPIZ  oziroma iz 
državnega proračuna - MDDSZ za financiranje družinskega pomočnika, je podkonto 714106 
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja, saj 
ZPIZ (z dovoljenjem upravičenca) oziroma državni proračun - MDDSZ nakaže občini 
sredstva dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo, vendar 
namesto upravičenca.«

Odgovor na vaše vprašanje je obrazložen pod točko 4.

S spoštovanjem,

Pripravil/a:
Vesna Milanovič Milena Bremšak
sekretarka generalna direktorica
Brigita Repar
podsekretarka
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