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POVPRAŠEVANJE  

Terjatve občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu 

 

 

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 
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JESENICE 

 

Občina Jesenice odgovarja na vprašanja: 

 

1. Občina takega primera še ni imela, smo pa imeli primer, ko so se družinski pomočnik, 

invalidna oseba in zavezanka (hči) preselili v drugo občino. Odločba CSD je bila izdana 

naknadno za nazaj in iz nje smo ugotovili, da sta bili hči in invalidna oseba zavezanca v času, 

ko so bili še naši občani. Zahtevali smo povračilo doplačil zavezanke in invalidne osebe, kot je 

bilo v izreku odločbe tudi navedeno. Zavezanca sta želela, da se jim ta dolg odpiše, vendar 

smo bili pripravljeni skleniti dogovor za obročno odplačevanje. Dogovora nismo sklenili, ker 

sta potem dolg poravnala. 

 

2. Občina uveljavlja v zapuščinskem postopku omejitev dedovanja premoženja zapustnika, 

vedno ko je ta užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Da pa bi lahko to 

zahtevali nazaj pred smrtjo upravičenca pa nam ni poznano. 

 

3. O terjatvi jih ne obveščamo, saj so bili na podlagi odločbe CSD oproščeni plačila, občine pa 

doplačnice in šele v postopku zapuščine zahtevamo omejitev dedovanja zapustnika do višine 

doplačil. Ker pa UE obveščajo občine, o smrti upravičenca šele od leta 2014, spremljamo take 

osebe, ki so prekinile bivanje pred tem datumom, preko CRP ali je ta oseba še na tem naslovu 

oz. ali je še živa. 

 

MARIBOR 

 

1. Invalidna oseb se lahko kadarkoli odpove-prekine pravici do družinskega pomočnika, brez 

obveznosti. Občina nima nobenih terjatev ali drugih stroškov zaradi izvajanja pravice do 

družinskega pomočnika, če zadeve tečejo v skladu z izdano odločbo pristojnega centra za 

socialno delo. V primeru, da pa upravičenec ali svojci ne poravnavajo svojih mesečnih 

obveznosti v skladu z odločbo, o tem občina obvesti pristojni CSD, ki skuša  v dogovoru s 

strankami zadevo rešiti, v kolikor so neuspešni, gre občina v izvršbo. V Mariboru še nismo 

imeli primera izvršbe, smo pa skupaj s CSD že reševali zaplete neplačevanja, imeli smo tudi 

primer odpisa.   

2. Na podlagi poziva sodišča sporočimo, ali je Mestna občina Maribor doplačevala storitev 

institucionalnega varstva ali storitev pomoč na domu in navedemo skupni znesek doplačila. 

Vedno se priglasimo v zapuščinski postopek, kadar občina doplačuje domsko varstvo, za 

storitev pomoč na domu pa v primeru, da je tako opredeljeno v odločbi o oprostitvi plačila 

storitve.  



3. Če občan po lastni želji zapusti institucionalno varstvo, ga ne obveščamo o nastali terjatvi. 

Po smrti občana sodišče zmeraj pozove občino, da priglasi svojo terjatev.  

 

Pri odločanju o pravicah do socialnovarstvenih storitev,  oprostitvah, obveznostih, plačilih  je 

zakonodaja natančna. Občine lahko s svojimi odloki olajšajo-dodatno oproščajo svoje občane 

-  upravičence do teh storitev.   

TIŠINA 

Pošiljam odgovor glede povpraševanja v zvezi z družinskimi pomočniki in institucionalnim 

varstvom. 

Občina Tišina še ni imela tovrstnega primera, da bi nekdo predčasno zaključil s storitvijo, 

katere plačnik je bila občina. 

Nas pa zanima kako ravnati v takem primeru. 

 


