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OBČINSKI SVET  
OBČIN ROGATEC 
 
 
Številka: 7111-0003/2017 
Datum: 14.2.2018 
 
 
Zadeva:  Predlog sklepa glede odpovedi pravici do povračila pomoči oziroma omejitvi 

dedovanja  
 
Občina Rogatec je pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah, v skladu s 128. členom Zakona o 
dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – 
odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16), vložila predlog omejitve 
dedovanja v višini 8.228,28 EUR, po pokojni zapustnici, ki je za časa življenja prejela 12.342,42 EUR 
iz občinskega proračuna, iz naslova oprostitve plačil socialnovarstvene storitve, in sicer 
institucionalnega varstva. 
 
Prvi odstavek 128. člena Zakona o dedovanju namreč 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 Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije, oziroma 
lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine. 
 
54. a člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 
90/15 in 88/16) v zvezi z omejitvijo dedovanja določa, da se dedovanje zapustnikovega premoženja, ki 
je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je 
zapustnik prejel iz naslova oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, 
namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika. 
 
129. člen Zakona o dedovanju omogoča, da se lahko Republika Slovenija ali občina, iz proračuna 
katere se je financirala pomoč zapustniku v skladu s predpisi o socialnem varstvu, odpove pravici do 
povračila te pomoči, če so zapustnikovi dediči njegov zakonec ali njegovi otroci, ki so sami 
potrebni pomoči, ali če bi premoženje, ki bi postalo lastnina Republike Slovenje ali občine, 
predstavljalo zanjo breme ali bi zaradi upravljanja ali razpolaganja s to lastnino imela 
nesorazmerne stroške. 
 
Na zapuščinski obravnavi po zapustnici, katere predmet je bila zapuščina v  obsegu 12. zemljiških 
parcel v solasti zapustnice do 1/2, ki po GURS-u znaša 8.115,96 EUR, so se dedovanju po zapustnici 
odpovedali vsi zakoniti dediči, z izjemo enega, to je njenega zakonca. Ker zapustnica ni zapustila 
potomcev so namreč v poštev prišli zapustničini bratje in sestre oziroma njihovi potomci. Poleg tega se 
je omejitvi dedovanja v višini 6.380,58 EUR odpovedala Republika Slovenija. Slednja je na podlagi 
pridobljenih podatkov, da je bila zapustničinemu vdovcu odobrena izredna denarna socialna pomoč za 
pogrebne stroške zapustnice, ocenila, da bi v primeru, da bi zapustničin vdovec plačal navedeni 
znesek, ki ga je zapustnica prejela iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, bilo 
ogroženo njegovo preživljanje, zato se je pravici do vrnitve navedene pomoči odpovedala. Na tej 
podlagi nas je na zapuščinski obravnavi sodišče pozvalo ali Občina Rogatec vztraja pri omejitvi 
dedovanja.  
 
Glede na dejstvo, da gre za terjatev v višini 8.228,28 EUR, ki presega znesek do katerega lahko v 
skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 
2018 (Uradni list RS, št. 5/17) župan odpiše plačilo dolga, je odločitev v pristojnosti Občinskega sveta 
Občine Rogatec.  
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Dne 30.1.2018 je bila na Občino Rogatec naslovljena tudi prošnja dediča za odpoved pravici do 
povračila pomoči, v kateri je slednji navedel, da mu zemlja, ki je predmet zapuščine zagotavlja osnovo 
za preživetje ter, da v kolikor bo slednjo izgubil, z nizko pokojnino ne bo zmožen poravnati vseh 
osnovnih življenjskih stroškov. Prošnji je priložil potrdili o pripadajočih pokojninskih in invalidskih 
dajatvah, za leti 2016 in 2017, iz katerih izhaja, da je povprečna mesečna pokojnina dediča v letu 
2016 znašala 419,13 EUR, v letu 2017 pa 425,21 EUR.  
 
Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je njegova pokojnina za 
mesec januar 2018 znašala 425,21 EUR, po podatkih Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah pa je 
dedič tudi prejemnik varstvenega dodatka, ki na podlagi zadnje odločbe znaša 47,18 EUR mesečno. 
 
Iz podatkov, pridobljenih s strani GURS, Geodetske pisarne Šmarje pri Jelšah, izhaja, da je dedič 
solastnik 12. zemljiških parcel ter lastnik 2 zemljiških parcel, v skupni vrednosti 11.605,47 EUR. Ob 
tem je dedič v registru nepremičnin evidentiran kot solastnik stanovanjske stavbe in dveh kmetijskih 
objektov, katerih skupna vrednost po GURS-u znaša 13.588,00 EUR. Kot solastnica je evidentirana 
tudi zapustnica vendar predmetne nepremičnine niso bile predmet zapuščine, saj zemljiškoknjižno 
lastništvo parcele, na kateri le-te stojijo formalnopravno ni urejeno.  
 
Glede na določila Zakona o dedovanju ima Občina Rogatec naslednje možnosti: 

1. Vztraja pri omejitvi dedovanja in postane lastnica do 1/2 nepremičnin, ki so predmet 
zapuščine, v skupni vrednosti 8.115,96 EUR, posest in obdelavo zemljišč pa v celoti prepusti 
dediču za časa njegovega življenja oziroma v dogovoru z dedičem (v kolikor sodišče na to 
pristane) postane lastnica določenih nepremičnin v solasti dediča, v navedeni vrednosti do 
celote; 

2. Vztraja pri omejitvi dedovanja in v dogovoru z dedičem slednjemu prepusti lastništvo 
nepremičnin do celote, pod pogojem, da se obveže Občini Rogatec v določenem časovnem 
obdobju, npr. 2-4 let, povrniti vrednost dane pomoči (slednje bi bilo možno realizirati s strani 
dediča z odprodajo katerega od svojih zemljišč) in da se v korist Občine Rogatec pri 
predmetnih nepremičninah v zavarovanje terjatve vknjiži hipoteka; 

3. Se odpove dani pomoči oziroma omejitvi dedovanja, pod pogojem, da bi izguba solastništva 
nepremičnin, ki so predmet zapuščine, vplivala na njegov materialni in socialni položaj v 
tolikšni meri, da bi bil zaradi tega dedič sam potreben pomoči. 

 
V skladu z določilom 58. b člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 
67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je predmetno zadevo dne 12.2.2018, na svoji 8. redni seji 
obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Slednji Občinskemu svetu 
Občine Rogatec predlaga v sprejem sklep, da se Občina Rogatec ne odpove pravici do povračila 
pomoči oziroma omejitvi dedovanja. 
 
 
Pripravila: 
Maja Kampoš 
višja svetovalka I 
 

Martin Mikolič, l.r. 
župan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


