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1.) Postopek pridobivanja statusa družinskega pomočnika
Obveščamo vas, da je dne 7. 12. 2020 Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o
finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju: ZFRO). Navedeni zakon
bo začel veljati 15. dan po objavi, uporabljati pa se bo začel s 1. 1. 2021. Navedeni ZFRO
določa, da financiranje družinskega pomočnika iz občin preide na Republiko Slovenijo, zaradi
česar občine ne sodelujejo več v postopku odločanja o pravici do izbere družinskega
pomočnika.
Od 1. 1. 2021 dalje tako občina ni več stranka v postopku odločanja o pravici do izbire
družinskega pomočnika.
Zaradi navedenega spisovni dokumentaciji, ki jo mora center za socialno delo skladno z 18. f
členom 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, 52/16 – ZPPreb1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu
ZSV) posredovati invalidski komisiji, ne bo več potrebno priložiti predhodnega menja občine o
znanih okoliščinah, ki so pomembne za oblikovanje mnenja invalidske komisije oziroma
pojasnila, da predhodno mnenje občine ni bilo podano.

2.) Zaznamba nepremičnine v korist Republike Slovenije
Zaradi prenosa financiranja na Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: RS) se zaznamba
prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine invalidne osebe vpiše v korist RS. Zaznamba
se izvede na način določen v 100.b členu ZSV.
Ker občina s prenosom financiranja družinskega pomočnika na RS ne sodeluje več v postopku
odločanja o pravici do izbire družinskega pomočnika, izrecna zahteva občine ni več potrebna,
ohranja pa se posebni pogoj, da uporabnik na nepremičnini, na kateri se vpiše zaznamba, nima
prijavljenega stalnega prebivališča, ta pogoj je sedaj izrecno naveden v osmem odstavku 18.a
člena ZSV.

Vpis zaznambe v zemljiško knjigo od 1. 1. 2021 izvajajo CSD v korist RS:
Pristojni CSD bodo tako na podlagi 100.b člena ZSV o prepovedi odtujitve in obremenitve
nepremičnine v korist RS odločili v izreku odločbe o pravici do družinskega pomočnika.
Zemljiškoknjižnemu sodišču bodo tako posredovali predlog za vpis zaznambe prepovedi
odtujitve in obremenitve ter dokončno odločbo, s katero je bilo odločeno o prepovedi odtujitve in
obremenitve nepremičnine v korist RS. Zaznamba se izvede na podlagi Zakona o zemljiški
knjigi
(Uradni
list
RS,
št. 58/03, 37/08
ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15
ZUUJFO, 69/17, 11/18 - ZIZ-L in 16/19 - ZNP-1).
Dodatna zaznamba v korist RS za upravičence, ki imajo na dan 1. 1. 2021 že priznano pravico
do družinskega pomočnika:
Če je na dan začetka uporabe ZFRO (1. 1. 2021) invalidna oseba upravičena do družinskega
pomočnika, in je lastnica nepremičnine, na kateri je vpisana zaznamba prepovedi odtujitve in
obremenitve v korist občine, CSD na dan 1. 4. 2021 pri preverjanju višine plačila prispevka k
plačilu družinskega pomočnika odloči tudi o zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve
nepremičnine v korist RS. Zaznamba občine ostaja do 31. 12. 2020, od 1. 1. 2021 pa se
dodatno vpiše zaznamba RS.

3.) Financiranje Republike Slovenije
S prenosom pristojnosti financiranja nalog družinskega pomočnika se prenese dolžnost plačila
delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika in plačilo prispevkov za socialna
zavarovanja z občine na RS.
O pravici do izbire družinskega pomočnika tako v celoti odločajo pristojni CSD, občina pa bo v
prehodnem obdobju, to je v letu 2021, odločbo zgolj izvrševala.
Ministrstvo bo najkasneje do 31. 12. 2021 nadgradilo informacijski sistem tako, da bo od 1. 1.
2022 dalje samo izvrševalo financiranje družinskega pomočnika.
1. Postopek financiranja v letu 2020 :
V letu 2020 je financiranje družinskega pomočnika izvajala občina stalnega prebivališča
invalidne osebe. Kot pretekla leta bo ministrstvo v začetku leta 2021 pozvala vse občine, da
posredujejo podatke o izvajanju pravice do družinskega pomočnika in stroške občin v zvezi s
tem za leto 2020. Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin, bo
ministrstvo v letu 2021 zagotovilo finančna sredstva in sicer tistim občinam, v katerih stroški za
financiranje pravic družinskega pomočnika presegajo 0,35% primerne porabe, izračunane za
tekoče proračunsko leto. Na podlagi izdanega računa, ki ga posreduje občina ministrstvu, ob
predhodno potrjeni specifikaciji prikazanih vseh stroškov za družinskega pomočnika, bo
ministrstvo povrnilo občini izplačana sredstva.
2. PREHODNO OBDOBJE - postopek financiranja v letu 2021:
V letu 2021 bo financiranje družinskega pomočnika izvajala občina stalnega prebivališča
invalidne osebe v breme RS. Ministrstvo bo povračalo občini vsa sredstva, ki jih je izplačala v
breme RS v letu 2021, do konca naslednjega koledarskega leta, to je do 31. 12. 2022, na
podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni specifikaciji prikazanih vseh stroškov za
družinskega pomočnika.
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Zaradi prenosa financiranja družinskega pomočnika na RS je potrebno urediti tudi izplačevanje
dodatka za pomoč in postrežbo, saj se bo ta izplačeval RS. Po tretjem odstavku 18.a člena
ZSV bo invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika še vedno obdržala 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 bo invalidna
oseba vlogi iz 18.č člena tega zakona morala priložiti 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 ZSV, v času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje
RS, ki je pristojna za financiranje pravic družinskega pomočnika po tem zakonu.
Ker bo od uporabe ZFRO do 31. 12. 2021 izplačilo sredstev za financiranje družinskega
pomočnika izvajala občina stalnega prebivališča invalidne osebe v breme RS, se bodo v
tem predhodnem obdobju sredstva invalidne osebe in zavezancev izplačevale občini
stalnega prebivališča.
3.

Postopek financiranje za leto 2022:

Z letom 2022 bo postopek financiranja izvajalo ministrstvo. Postopek se spremeni le v delu, ko
pristojni center za socialno delo izda odločbo, se le ta ne posreduje več občini stalnega
prebivališča invalidne osebe, ampak bo ministrstvo v celoti prevzelo financiranje družinskega
pomočnika. Iz tega razloga se bodo v letu 2022 sredstva invalidne osebe in zavezancev
izplačevala RS.
Glede same izvedbe financiranja družinskega pomočnika v letu 2022 bo ministrstvo naknadno
posredovalo natančna navodila, ko bo imelo nadgrajen informacijski sistem za financiranje
družinskega pomočnika.
Za morebitna nadaljnja pojasnila se lahko obrnete na Julijano Kojić, na elektronski naslov
juliana.kojic@gov.si ali na telefon 01/369 6700.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila:
Julijana Kojić
Analitik VII/1

mag. Valentina Vehovar
v. d. GENERALNE DIREKTORICE

mag. Andrejka Znoj
Vodja sektorja
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Poslati:
- vsem CSD
- Skupnost občin Slovenije, v vednost
- Združenje mestnih občin Slovenije, v vednost
- Združenje občin Slovenije, v vednost
- RAIS, v vednost
- Comland, v vednost
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