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Zadeva: ZD (ZOS) – Ali lahko občina po končanem izplačevanju pomoči, 
plačane v skladu s predpisi o socialnem varstvu, zaračuna obresti od 
zneskov, plačanih za institucionalno varstvo osebe, prejemnice te 
pomoči? (128. člen)

Zveza: Vaš dopis št. 034-1/2017 z dne 13. 4. 2017

Z navedenim dopisom ste Ministrstvu za pravosodje posredovali vprašanje v zvezi z možnostjo 
občine, ki je v skladu s predpisi o socialnem varstvu določeni osebi plačevala domsko varstvo, 
da za to obdobje kupcu nepremičnine, pri kateri je v zemljiški knjigi vpisana prepoved 
obremenitve in odtujitve v zvezi s 128. členom Zakona o dedovanju1 (v nadaljevanju: ZD) in 
katere lastnica je omenjena oseba, zaračuna obresti od izplačanega zneska. V nadaljevanju 
vam posredujemo odgovor našega ministrstva.

Kot navajate že sami, prvi odstavek 128. člena ZD določa, da se dedovanje premoženja osebe, 
ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine vrednosti prejete 
pomoči, če ni v predpisih o socialnem varstvu določeno drugače. Ta omejitev se izvede tako, da 
postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, do katere se 
dedovanje omeji, lastnina občine, če se je pomoč financirala iz njenega proračuna. V četrtem 
odstavku navedenega člena je nadalje določeno še, da dediči dedujejo vse zapustnikovo 
premoženje, če se obvežejo povrniti vrednost dane pomoči, do katere bi se določbah zakona 
omejilo dedovanje, občini. 

Iz obeh določb izhaja, da se dedovanje omeji do vrednosti prejete pomoči oziroma, da morajo 
dediči povrniti vrednost dane pomoči. V zvezi z obravnavanim vprašanjem predstavlja vrednost 
prejete pomoči seštevek mesečno plačanih računov za domsko oskrbo, ki jih je za določeno 
osebo plačevala občina. Končna vrednost te pomoči so izplačani zneski, revalorizirani z 
indeksom cen življenjskih potrebščin. Pri izračunu se upošteva gibanje indeksov cen na drobno
v tem obdobju, ki so bili merilo inflacije. Revalorizacija je torej določitev nove vrednosti, 
predvsem zaradi usklajevanja z višjimi tržnimi cenami in se uporablja kot način ohranjanja 
vrednosti denarja v pogojih inflacije.

                                                  
1 Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10
– odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15
– odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17
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374. člen Obligacijskega zakonika2 (OZ) določa, da dolžnik poleg glavnice dolguje tudi obresti, 
če tako določa zakon ali če se upnik in dolžnik tako dogovorita. ZD v zvezi z omejitvijo 
dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, ne 
določa obveznosti plačila obresti. 

Kot že rečeno, menimo, da pojem »vrednost prejete pomoči« oziroma »vrednost dane pomoči« 
pomeni revalorizirano vrednost te pomoči, pri tem pa revalorizacije ne gre enačiti z obrestmi. 

S spoštovanjem.

Sara Regancin
Pripravila:     v. d. generalne direktorice
Mihaela Bevc
sekretarka

                                                  
2 Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US
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