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POVPRAŠEVANJE 

Terjatve občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu – ponovitev 

 

VPRAŠANJE 

 

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjih vprašanj ostalim 

občinam z namenom pridobitve vaših izkušenj: 

  

DRUŽINSKI POMOČNIK IN POMOČ NA DOMU:   

  

1. Invalidna oseba ima z odločbo Centra za socialno delo odobrenega družinskega pomočnika, 

za katerega stroške (do)plačuje občina. Čez nekaj časa se invalidna oseba odloči, da prekine 

takšno pomoč in se odreče pravici do družinskega pomočnika. V času prekinitve upravičenec 

nima sredstev. 

Kako je s stroški, ki so nastali, ko je občina (do)plačevala za družinskega pomočnika? 

Kako ravnate glede neporavnanih obveznosti v primeru, da ob zaključku upravičenec nima 

sredstev, kasneje jih pridobi ter v primeru, da upravičenec v času prekinitve sredstva ima? 

  

2. Enako vprašanje postavljamo tudi v primeru, kadar je oseba uporabnik socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu;  

Ali in kdaj terjate od upravičenca vrnitev sredstev, ki jih je občina doplačevala na podlagi 

izdane odločbe? 

  

3. Na kakšen način preverjate oz. kdo vas obvesti v primeru, da je umrla oseba, ki je nekoč bila 

upravičena do storitve pomoč družini na domu ali do storitve družinskega pomočnika? 

  

INSTITUCIONALNO VARSTVO 

  

1. Kadar oskrbovanec prekine z nastanitvijo v domu in gre domov na lastno željo ali ga potem 

obvestite o terjatvi, ki je nastala v času bivanja? 

 

ODGOVORI 

 

HOČE-SLIVNICA 
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Pošiljamo vam odgovore na zastavljena vprašanja: 

DRUŽINSKI POMOČNIK IN POMOČ NA DOMU: 

1. Z opisanim primerom se v praksi še nismo srečali. 

2. Nimamo primera, da bi bili zavezani doplačevati uporabniku storitev pomoč družini 

na domu.  

V primeru, da bi iz CSD prejeli odločbo, s katero bi bili zavezani k doplačilu storitve, 

bi v kolikor bi iz nje izhajalo, da je uporabnik lastnik nepremičnine, vpisali v ZK 

zaznamek prepovedi odtujitve in obremenitve in na podlagi tega uveljavljali povračilo 

v zapuščinskem postopku. 

3. Sodišče nas pozove k predložitvi podatkov o tem ali smo za umrlega doplačevali iz 

javnih sredstev. 

 

INSTITUCIONALNO VARSTVO 

1. Oskrbovanca ne obveščamo o višini terjatve, ampak se v primeru smrti s terjatvijo 

priglasimo v zapuščinskem postopku. 

 

MURSKA SOBOTA 

 

Odgovarjamo vam na vprašanja, ki ste nam jih dostavili.  

V primeru, da upravičenec nima sredstev, se ga ne more izterjati. Če upravičenec pridobi 

sredstva se z njim sklene dogovor o vračilu. Če ne pride do dogovora ostaja še možnost 

priglasitve terjatve v zapuščinskem postopku. Največji problem pa je v tem, da občini nihče 

ne posreduje podatkov o smrti nekdanjega upravičenca do storitve pomoči družini na domu, 

družinskega pomočnika in institucionalnega varstva. Mogoče bi bila možnost, kako priti do 

informacij ta, da bi se na matične urade pošiljalo obvestilo o terjatvi in bi potem matični urad 

občino obvestil o smrti, saj bi imel zaznambo o terjatvi. Potem bi lahko  občina prijavila terjatev 

v zapuščinskem postopku.  

PTUJ 

DRUŽINSKI POMOČNIK IN POMOČ NA DOMU: 

1. Z odločbo Centra za socialno delo se invalidni osebi prizna pravica do izbire 

družinskega pomočnika. Ugotovi se plačilna sposobnost invalidne osebe in drugih 

zavezancev (otroci) ter določi delna ali celotna oprostitev plačila deleža izgubljenega 

dohodka, ki pripada družinskemu pomočniku. Svoj del stroškov pokrivajo invalidne 

osebe na osnovi mesečnih izstavljenih zahtevkov. Ob morebitnem neplačevanju se jih 

izstavi opomin. Ob prenehanju družinskega pomočnika se lahko z dogovorom določi 

način poravnave morebitnih neporavnanih obveznosti. 



2. V zapuščinski postopek prijavimo terjatev iz naslova plačil na podlagi odločbe. 

3. O smrti nismo obveščeni. O tem razberemo le iz obvestila sodišča, ko gre za 

zapuščinski postopek. 

 

INSTITUCIONALNO VARSTVO 

1. Osebi je izdana odločba CSD iz katere je razvidno, kolikšna je oprostitev pri plačilu 

institucionalnega varstva. Starejša oseba v času življenja redko zapusti dom, zato 

tovrstnega primera še nismo obravnavali. V kolikor bi se to zgodilo, bi terjatev prijavili 

šele po smrti osebe v zapuščinski postopek. Za časa življenja osebe, ni podlage, da bi 

osebo ki je bila oproščena plačila doma zaradi nizkih dohodkov, terjali za vračilo. 

 

RADOVLJICA 

 

Naš odgovor na povpraševanje glede terjatev občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem 

varstvu: 

Občina Radovljica v primeru družinskega pomočnika in pomoči na domu še ni zahtevala 

povračila sredstev. Ko se prekineta pravici, oz. doplačilo, pa nismo več seznanjeni o naknadni 

pridobitvi premoženja upravičencev. V primeru, da je upravičenec do družinskega 

pomočnika, lastnik nepremičnine, se vknjiži prepoved odtujitve in odsvojitve nepremičnine. 

Sredstva se povrnejo v postopku dedovanja. Tudi oskrbovance, ki prekinejo z nastanitvijo v 

domu ne obveščamo o terjatvi, ki je nastala v času bivanja v zavodu. Če je lastnik 

nepremičnine, se vknjiži zaznamba, sicer ne terjamo povračila sredstev. 

 

 


