POVPRAŠVANJE
Vzpostavitve terjatev za socialne pomoči
VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS:
»Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice glede vzpostavitev terjatev za
pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Vljudno vas naprošamo za vašo prakso. Saj
je občina s strani Upravne enote, ki vodi postopek izdaje smrtovnice, prejela poizvedbo ali je
pokojni užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Občina v preteklosti ni
vzpostavljala terjatev za pomoči v skladu s predpisi, ki nalagajo plačila občanom (enkratna
socialna pomoč, subvencije stanarin, zavarovanje oseb brez prejemkov…ipd.) – zato tovrstne
evidence za nazaj tudi nimajo vzpostavljene za vse fizične osebe, ki so kadarkoli prejeli
katerokoli našo finančno pomoč. Terjatve vzpostavljajo le v primerih doplačil domske oskrbe
in pri povračilu pogrebnih stroškov. Prav tako se s podobno težavo srečuje občina pri pozivih
sodišč – vzpostavitev terjatev pri prejemnikih socialno varstvenih pravic.
Občino zanima praksa vzpostavitve terjatev v preostalih občinah, glede na to, da je zakonodaja
na tem področju za vse enaka.«
ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS:
OBČINA 1
Na Občini smo vzpostavili sistem, da je vsak prejemnik socialnih transferov voden kot
stroškovni nosilec.
OBČINA 2
Tudi občina vzpostavlja terjatve samo v primerih doplačil za domsko oskrbo in povračilo
pogrebnih stroškov.
OBČINA 3
Zakon o dedovanju (v nadaljevanju ZD) je bil sprejet leta 1976 in v 128. členu določa, da se
dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu,
omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del
zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike
Slovenije. Če se dediči zavežejo povrniti vrednost dane pomoči Republiki Sloveniji, dedujejo
vse zapustnikovo premoženje.

V prejeto pomoč se izmed pravic, ki jih financira Republika Slovenija, štejejo vse oblike
denarne socialne pomoči (redna, trajna in izredna DSP) in varstveni dodatek. Štejejo se tudi
sredstva, ki jih je lokalna skupnost izplačala za doplačilo socialnovarstvenih storitev za svoje
občane (institucionalno varstvo, družinski pomočnik, pomoč na domu), in občinske denarne
socialne pomoči. Ključen kriterij pri ugotavljanju za katere državne oziroma občinske pomoči
velja navedena določba ZD je odločanje (to pomeni, da mora biti o dodelitvi te pomoči izdana
upravna odločba) na podlagi materialnega položaja posameznika oziroma družine.
V primerih ko npr. občini že sam zakon nalaga plačevanje določene subvencije ali drugih
pomoči (primer: občine smo dolžne subvencionirati najmanj 50% cene pomoči družini na
domu) ne glede na materialni položaj uporabnika, ne gre za pomoč v smislu 128. člena ZD.
Skladno z navedenim tudi postopa Mestna občina Celje in svojo terjatev prijavi ustreznemu
sodišču.
OBČINA 4
Mestna občina prav tako vzpostavlja terjatve v primerih doplačil domske oskrbe in pri
povračilu pogrebnih stroškov. Pri enkratni socialni pomoči, subvenciji stanarin, zavarovanju
oseb brez prejemkov…ipd. Mestna občina Kranj ne vzpostavljala terjatev – pri navedenih
pravicah vodijo strokovni delavci lastne evidence.

