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Hvala vsem, ki ste se z nami soustvarjali ta
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POZOR!
Ta priročnik je informativne narave in ne nadomešča pravnega
svetovanja.  

Informacije v tem priročniku so bile zbrane in pregledane v obdobju
do 30. 4. 2022. Možno je, da je po tem datumu prišlo do sprememb
zakonske ureditve.  
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Pravna (po)moč starostnikom je solidarnostni projekt
petih mladih pravnikov, ki delujemo v okviru Inštituta
Aequator, zavoda za izobraževanje in pravno
ozaveščanje. Namen projekta je s pravnim znanjem
opolnomočiti starejše iz Savinjske regije in širše
skupnosti. 
 
Starejšim želimo omogočiti, da se bodo lahko proaktivno
spopadali s pravnimi izzivi in se izognili morebitnim
zlorabam zaradi njihovega nepoznavanja prava. Obenem
želimo o pomenu dostopnosti pravne pomoči in
pravnega znanja starejšim ozavestiti širšo javnost.

Enakost v zakonu ni dovolj, če se pravna upravičenja ne
izvajajo v praksi. Z dvigom pravne ozaveščenosti želimo
doseči boljšo vključenost starejših v družbo, doslednejše
spoštovanje njihovih temeljnih človekovih pravic ter jim
zlasti omogočiti, da bodo (še naprej) resnično
enakopravni državljani.

V okviru projekta smo po savinjskih domovih za starejše
izvajali izobraževalna predavanja, ki jim je sledilo
individualno pravno svetovanje. Obenem smo posneli  5
izobraževalnih videov in  sestavili krajšo zloženko  ter
predmetni zbornik.  

O PROJEKTU1.

Pravna (po)moč starejšim  

Projekt podpirata
MOVIT in 

Solidarnostna enota.
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2. KDO SMO? 

Smo skupina mladih pravnic in pravnikov, ki svoje poslanstvo vidimo v krepitvi
pravne ozaveščenosti. Pravna pismenost, ki je prvenstveno razumljena kot
osnovno poznavanje temeljnih pravic, civilnih svoboščin in pravnih dolžnosti,
je osnovni predpogoj, da je posameznik lahko aktiven in zares enakovreden
član skupnosti. Če posamezniki, še posebej tisti najranljivejši, ne poznajo
svojih temeljnih upravičenj, ne morejo zaznati, kdaj jim je storjena krivica, kaj
šele da bi bili zmožni takšne nepoštenosti odpraviti oziroma uporabiti pravna
sredstva.

Vedno smo blizu, dostopni na: institut.aequator@gmail.com

Pravna (po)moč starejšim  
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MOHOR  FAJDIGA
je magister prava in Radovljičan, zaposlen na
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer raziskuje
področje vladavine prava. Med študijem si je
obzorja širil na izmenjavi v Poitiersu (Francija), na
krajši praksi v Cambridgeu (Združeno Kraljestvo)
in na prostovoljski odpravi v Malaviju. V letu 2021
je opravil pravniški državni izpit.

Pravna (po)moč starejšim

EVA ILOVAR
je magistra prava, ki kot odvetniška kandidatka
deluje na področju delovnega in civilnega prava.
Pred tem je delovne izkušnje nabirala na sodišču
in Veleposlaništvu RS na Nizozemskem. Med
študijem je sodelovala pri projektih, ki so se
nanašali na pravice beguncev, tujcev ter LGBT-
oseb. V letu 2021 je opravila pravniški državni
izpit.

GREGOR OPRČKAL
je magister prava, zaposlen kot strokovni
sodelavec na civilnem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani. Diplomiral in magistriral je na Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani. Leto študija je v
okviru študijskih izmenjav in obiskov preživel na
Svobodni univerzi v Berlinu in Univerzi Martina
Luthra v Halleju (Nemčija). V letu 2021 je opravil
pravniški državni izpit. 
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Pravna (po)moč starejšim

TEJA PIRNAT
je sodniška pripravnica na Višjem sodišču v
Ljubljani. Pred tem je praktične izkušnje na
pravnem področju pridobila z opravljanjem
prakse pri Zagovorniku načela enakosti in v
odvetniških ter pravnih pisarnah. Dodiplomski
študij prava je opravila v Ljubljani, magistrskega
pa na Trinity College v Dublinu (Irska).

TADEJA URBAS 
je magistra prava, zaposlena kot sodniška
pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani in
asistentka raziskovalka za mednarodno pravo na
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Pred tem je
praktične izkušnje pridobila z opravljanjem
prakse na Stalnem predstavništvu RS v
Organizaciji združenih narodov (UN) in v Centru
za državljanske in politične pravice (CCPR Centre)
v Švici.
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Pravna (po)moč starejšim  

Razumevanje pravnega problema
Najpomembnejše je, da razumete vsebino pravnega dopisa oz. vašega

pravnega problema. Veliko informacij lahko zberete že sami, npr. z

brskanjem po internetu. Vendar, če ne razumete, za kaj gre, nujno

poiščite nekoga, ki vam zadevo lahko razloži. To je lahko vaš znanec, ki

se ukvarja s pravom, ali odvetnik.

Hitro ukrepanje
Na pravne dopise se je ponavadi treba odzvati v določenem roku. Če

zamudite ta rok, to največkrat pomeni, da vaš odgovor ne bo

upoštevan. Zato je pomembno, da ukrepate hitro.

Mirno postopanje
Ob pravnem problemu ohranite mirno kri. Preden se podate v sodne

postopke, poskusite spor razrešiti po mirni poti. Na ta način si lahko

prihranite veliko časa, stroškov in energije. Spor lahko poskusite rešiti  z

mediacijo. Mediacija je postopek, v katerem stranke s pomočjo

nevtralne tretje osebe poskušajo doseči mirno rešitev spora.

3. KAKO RAVNATI OB 
PRAVNEM PROBLEMU?

1

2

3
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4. BREZPLAČNA
PRAVNA POMOČ

POGOJI ZA PRIDOBITEV BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI 

1

2

3

Pravna (po)moč starejšim

Pravno svetovanje in zastopanje po odvetniku za posameznika pomeni

tudi finančno breme. Če ste v materialno slabšem položaju, lahko

zaprosite za brezplačno pravno pomoč. Upravičencem do brezplačne

pravne pomoči država založi stroške pravnega svetovanja, zastopanja na

sodišču ali stroškov sodnega postopka (npr. plačilo predujma za

izvedenca).

Vaš mesečni dohodek oz. povprečni mesečni dohodek na člana
vaše družine ne sme presegati 2-kratnika osnovnega zneska
minimalnega dohodka (trenutno to pomeni, da znaša do 843,78
EUR).

Vaše premoženje ne sme presegati določenega zneska (trenutno
je to 20.250,72 EUR), pri čemer se določeno premoženje ne
upošteva (npr. stanovanje, v katerem živite).  

Zadeva mora biti smiselna oz. ne sme biti očitno nerazumna.
Presoja se torej tudi vaša možnost za uspeh oz. ali je razumno
začeti postopek.
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2

Pravna (po)moč starejšim

KAKO DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI? 

Za pridobitev brezplačne pravne pomoči je treba izpolniti:

obrazec "Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči" in  

obrazec "Podatki o družinskem članu".

Obrazca sta dostopna na spletni strani sodisce.si, pod zavihkom "Sodni
postopki - Obrazci", in na spletni strani e-uprava, pod zavihkom "Seznam
vlog".

Obrazcem je treba priložiti zahtevane priloge in jih poslati na pristojno
sodišče ali jih vložiti osebno.

Če imate težave pri izpolnjevanju, vam lahko pri izpolnitvi celotne vloge
pomagajo zaposleni v Službi za brezplačno pravno pomoč. 

KDO ME BO ZASTOPAL? 

Odvetnika, ki vas bo zastopal v okviru brezplačne pravne pomoči, si lahko
izberete sami, ko vložite prošnjo za brezplačno pomoč. Pred tem pri izbranem
odvetniku preverite, ali izvaja brezplačno pravno pomoč. Če odvetnika ne
izberete, ga določijo po abecednem redu s seznama odvetnikov, ki izvajajo
brezplačno pravno pomoč.

KDAJ JE PREJETO POMOČ TREBA VRNITI? 

Brezplačno pravno pomoč morate vrniti, če ste v postopku uspeli in prejeli
premoženje, ali tudi če se je vaš materialni položaj po enem letu od
pravnomočno zaključenega postopka toliko izboljšal, da ne bi več izpolnjevali
materialnih kriterijev za dodelitev. Nikoli pa ni treba vrniti več, kot v postopku
prejmete.
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Vsakdo od nas se dnevno znajde v položaju potrošnika, pa naj gre za nakup
kave, novih čevljev ali obisk frizerja. Ker smo kot potrošnik v šibkejšem
ekonomskem položaju naproti ponudniku storitev oz. prodajalcu, je dobro
poznati vsaj svoje osnovne pravice. 

V tem poglavju se bomo dotaknili nekaj uporabnih tem varovanja pravic
potrošnikov, in sicer kako ravnati, ko izdelek ali storitev naročimo na daljavo
(prek spleta ali telefona), pa z njim nismo zadovoljni, kako ravnati, ko ima
kupljen izdelek napako ali ne deluje brezihibno in na kaj moramo biti
pozorni, ko sklepamo zavarovalne pogodbe. 

Temeljni zakon, ki v Sloveniji ureja pravice potrošnikov, je Zakon o varstvu
potrošnikov. 

5. VARSTVO
POTROŠNIKOV

5.1. ODSTOP OD POGODBE

Pravna (po)moč starejšim

Kot potrošnik imate pri prodaji na domu, spletnih nakupih in drugih
pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da
brez razloga odstopite od pogodbe. To pomeni, da lahko v 14 dneh
obvestite prodajalca, da boste izdelek vrnili, ne da bi pri tem bili 
 dolžni pojasniti, zakaj izdelka ne želite. Zadostuje, da izdelka ne želite. 

Pri odstopu od pogodbe vam mora prodajalec v celoti povrniti kupnino, 
vi pa krijete samo stroške vračila blaga. 

. 
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PRIMER 1:

Zazvoni zvonec in pred Marjanovi vrati se pojavi prijazen gospodič, ki  mu
ponuja revolucionarno rešitev za njegove zdravstvene težave. Vstopi in 
 mu ponudi brezplačno meritev ferkvenc njegovih vitalnih organov, na
podlagi katerih je mogoče najti vzrok za prav vse zdravstvene tegobe.
Ugotovi, da so Marjanove težave posledica nekvalitetnega spanca, in mu
ponudi enostavno rešitev: nakup revolucionarne vzmetnice. Če se še
danes odloči za nakup, dobi izjemni popust!  Marjan podleže pritiskom in
se odločit za nakup, po nekaj dneh pa ugotovi, da se njegovo spanje ni
prav nič izboljšalo, kvečjemu je  nova vzmetnica manj udobna kot stara.  

Od takšne pogodbe lahko  odstopi in mu ni treba podati razloga za  svoj
odstop, saj gre za prodajo na domu. 

Pravna (po)moč starejšim

PRIMER 2:

Špelca je po telefonu klepetala s prijazno gospodično, ki jo je prepričala v
nakup kozmetične linije, ki naj bi jo ob redni uporabi pomlajšala za več
let. Izdelke ji podjetje pošlje na dom, že ob prvi uporabi kreme za obraz
pa Špelca ugotovi, da kvaliteta izdelkov ni takšna kot obljubljena, poleg
tega pa njena koža tudi močno reagira na sestavine v izdelkih. Izdelke, ki
jih še ni odprla, bi rada vrnila. 

Ker gre za prodajo na daljavo, lahko Špelca odstopi od pogodbe glede
vseh izdelkov, ki jih še ni odprla oz. uporabila. 

PAZITE:  Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za vse izdelke (npr. za nakup
pokvarljivega blaga, nakup časopisov, za  nakup personaliziranih izdelkov …). 

PAZITE: Ko sklepate pogodbe na daljavo oz. zunaj poslovnih prostorov,
pridobite kontaktne informacije o podjetju ali vizitko prodajalca,
da veste, na koga se obrniti v primeru odstopa od pogodbe. 
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Naziv prodajalca
Naslov prodajalca
Poštna številka in kraj

                                                                                      Kraj, datum
Spoštovani, 

 
dne ….....…… sem kot potrošnik na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo,
………… (na vaši spletni strani/preko telefona/preko kataloga) naročil/a
izdelek ……………… Kupnino in poštnino v skupni višini ….....…… EUR sem
poravnal/a…...............…. (po povzetju/z bančno kartico). Izdelek sem prejel/a
dne ………….
 
V skladu s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov vas obveščam, da
pravočasno odstopam od navedene pogodbe, sklenjene na daljavo. Prosim,
da plačano kupnino in poštnino v višini…………… EUR vrnete na moj bančni
račun št. ……………………, odprt pri …………… (naziv banke).
 
Prosim za čimprejšnjo obravnavo predmetnega odstopa. Po prejemu
potrdila o sprejemu odstopa bom izdelek oddal/a na pošti za vračilo. Že
vnaprej se vam  zahvaljujem za ugodno rešitev. 
 

Lep pozdrav 
………………….

Ime in priimek:
Naslov:
Tel. št.:  

OBRAZEC: ODSTOP OD POGODBE

Pravna (po)moč starejšim
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PRIMER:

Marija se je dolgo časa odločala za nakup novih planinskih čevljev, takšnih z
membrano goretex, ki ji bodo služili tudi v deževnem vremenu. Po
temeljitem raziskovanju je sprejela odločitev in investirala v malo dražje
čevlje, a zato domnevno toliko bolj kakovostne, ki naj bi ji služili več let.
Vendar pa že po enem mesecu uporabe začne opažati, da podplat njenih
novih planinskih čevljev počasi odstopa  od preostalega dela čevlja. Z njimi
tako ni mogoče hoditi po mokrem terenu, saj na mestu odstopa podplata
čevlja zamakata. Jezna je, da je kupila tako drage čevlje, ki ne služijo svojemu
namenu. 

Marija lahko pri prodajalcu uveljavlja stvarno napako in zahteva popravilo
čevljev, zamenjavo za nove, znižanje kupnine ali vračilo kupnine. 

Potrošniki smo varovani tudi, če po nakupu izdelka odkrijemo, da izdelek
nima določenih pričakovanih lastnostih. V takem primeru gre za stvarno
napako, za katero odgovarja prodajalec. 

O stvarni napaki govorimo, ko npr. odkrijemo, da se je čevlju, ki smo ga
ravno kupili, že odlepil podplat ali da čevelj ni takšnega modela, kot smo ga
dogovorili s prodajalcem. 

če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za
promet;
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo
kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti
znana;
če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene
oziroma predpisane;
če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Napaka je stvarna: 

Pravna (po)moč starejšim
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5.2. STVARNE NAPAKE



Stvarno napako lahko uveljavljamo pri vsakem izdelku in za to ni potreben
poseben dogovor s prodajalcem ob nakupu. 

Postopek uveljavljanja stvarnih napak 

1. Obvestilo prodajalca o napaki 

ROK ZA OBVESTILO: v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita,
vendar ne več kot 2 leti po izročitvi stvari.

DOMNEVA: Velja, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se
pojavi v roku šest mesecev od izročitve te stvari.

2. Predaja izdelka prodajalcu v pregled. 
Prodajalec mora imeti priložnost izdelek pregledati in se seznaniti z
zatrjevano stvarno napako. 

3. Odgovor prodajalca (mora ga podati v 8 dneh). 

da odpravi napako na blagu ali
vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali
vrne plačani znesek.

4. Kupec od prodajalca lahko zahteva: 

. 

 
PAZITE: Smiselno podobno velja tudi za nepravilno opravljene storitve.

V praksi prodajalci pogosto zavračajo zahtevke, s katerimi potrošniki
uveljavljajo stvarne napake, zato je smiselno, da se v primeru vrednejših
izdelkov obrnete na odvetnika, ki vam bo nudil ustrezno pravno pomoč pri
uveljavljanju vaših potrošniških  pravic. 

Pravna (po)moč starejšim
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PRIMER:

Lojze kupi nov sušilnik las, ki se ob prvi uporabi zaiskri
in preneha delovati. V škatli izdelka poleg navodil za
uporabo opazi garancijski list. 

Stvarne napake ne gre zamenjevati z garancijo, ki jo lahko uveljavljamo
samo pri določenih izdelkih, za katere proizvajalec mora izdati garancijski
list. 

Za določeno blago v Sloveniji torej velja obveznost proizvajalca, da nam
nudi enoletno garancijo za brezhibno delovanje. Seznam tega blaga določa
Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno
delovanje, nanj pa so uvrščeni tako imenovani tehnični izdelki, kot so
čistilne naprave, pripomočki za osebno nego, kolesa, otroški vozički,
kuhinjski aparati, računalniki, športni pripomočki, glasbila itd. Proizvajalec
nam mora ob nakupu takšnih izdelkov zagotoviti garancijski list, navodila
za uporabo in sestavo izdelka ter seznam pooblaščenih servisov. Dobro je
tudi vedeti, da lahko pravice iz garancije uveljavljamo tudi zoper
prodajalca. 

PAZITE: Garancijo lahko uveljavljamo tudi, če nam ni bil izdan garancijski list.

V času garancijskega roka mora proizvajalec brezplačno
zagotavljati odpravo napak na izdelkih, v zameno za
plačilo pa mora proizvajalec kupcu še vsaj tri leta po
izteku garancijskega roka zagotavljati popravila in
vzdrževanje izdelkov, nadomestne dele in priklopne
aparate. 

Pravna (po)moč starejšim
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5.3. GARANCIJA



Če blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v
garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik
zahteva odpravo napak. 

Če proizvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne popravi ali ne
zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali
zahteva delno povrnitev kupnine.

Če napake niso odpravljene v roku 45 dni od dneva, ko je
proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel
zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku
brezplačno zamenjati blago z enakim, novim, brezhibnim blagom.

1

2

3

Zavarovalne pogodbe so urejene v Obligacijskem zakoniku in
Zakonu o zavarovalništvu.

Pravna (po)moč starejšim

Postopek uveljavljanja garancije

Gre za pogodbe, s katerimi se zavarovalec zaveže, da bo zavarovalnici
plačal zavarovalno premijo, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se
zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali
nekomu tretjemu zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega.

Pred sklenitvijo takšnih pogodb se moramo dobro seznaniti z njihovo
vsebino in splošnimi pogoji poslovanja zavarovalnice, ki so običajno
sestavni del pogodb. Na prvi pogled se namreč lahko hitro zdi, da gre za
odlično priložnost, saj nam zavarovalnica ponuja visoke zneske
zavarovalnin oz. odškodnin, ob poglobitvi v drobni tisk pa lahko hitro
ugotovimo, da so obljubljeni visoki zneski določeni zgolj za izjemne
primere, do katerih pride redko ali skoraj nikoli. Pri sklepanju zavarovalnih
pogodb moramo biti torej pozorni na primere nevarnosti, za katere se
želimo zavarovati, in ne samo na oglaševane zneske zavarovalnin.
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5.4. ZAVAROVALNE POGODBE



Bolj smiselno je biti zavarovan za primer
invalidnosti, do katere lahko pride zaradi
poškodbe ali bolezni, kot pa za primer redke
bolezni, ki se pojavi pri 1 na 10.000 prebivalcev. 

Pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe je smiselno preveriti tudi, koliko
znašajo odbitne franšize za najbolj verjetne škodne dogodke. Odbitna
franšiza pomeni, da morate del škode, ki jo povzročite, plačati sami, saj tega
dela zavarovalnica ne krije.
 
Pred sklenitvijo zavarovalnih pogodb se torej ne gre zanašati na besede
zavarovalniški agentov ali oglasov, temveč je treba natančno prebrati in
preučiti določbe zavarovalne pogodbe, ki jo sklepate. 

Pravna (po)moč starejšim

PRIMER:
Braneta na domu obišče prijazni zavarovalniški agent, ki mu ponudi
sklenitev zavarovalne pogodbe za nizko mesečno premijo, v skladu s katero
naj bi mu v primeru nastopa kritičnih bolezni pripadala izjemno visoka
zavarovalnina. Odloči se, da bo o sklenitvi še nekoliko razmislil in agentu
kmalu sporočil svojo odločitev. Ko se kasneje tistega dne spusti v natančno
prebiranje določb zavarovalne pogodbe in splošnih pogojev poslovanja,
ugotovi, da so obljubljeni zneski izplačil določeni zgolj za primere statistično
gledano zelo redkih bolezni. Za pogoste primere bolezni, kot so možganska
in srčna kap ter rak, pa bi mu po pogodbi pripadal zelo nizek znesek
zavarovalnine. 
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Dedovanje je postopek, v katerem premoženje preide od pokojnika na
drugo osebo, ki jo imenujemo dedič. Ta je lahko fizična ali pravna oseba. 

V Sloveniji postopek dedovanja ureja Zakon o dedovanju (ZD) (Uradni
list RS, št. 13/94).

ZAKAJ JE POMEMBNO GOVORITI O DEDOVANJU?

Dedovanje je tema, ki se ji radi izogibamo, ker nas opozarja na
neprijetno dejstvo, da smo "minljivi" in da se bo naše življenje na neki
točki končalo. A pogovori z vašimi sorodniki in bližnjimi o delitvi
premoženja po vaši smrti so pomembni za odnose med vašimi
najbližnjimi osebami. Pogovori lahko preprečijo spore in zamere, ki
bremenijo naše bližnje in vodijo v dolgotrajne konflikte. Pomislite, celo
življenje ste si prizadevali za dvoje: za dobre odnose v družini in za
materialne dobrine. Zato poskrbite, da vaše premoženje za vaše
ljubljene ne bo vir konflikta. Prvi korak je globok razmislek in iskren
pogovor.

Informacije o dedovanju naj vam služijo v  pomoč
pri razmišljanju in odločanju, ali napisati oporoko.

6. DEDOVANJE

Pravna (po)moč starejšim  
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ki je zapustnika s silo ali grožnjo prisilila, ali pa ga z zvijačo pripravila
do tega, da je napravil ali preklical oporoko, ali kakšno določilo v
oporoki, 
ki je uničila ali skrila zapustnikovo oporoko z namenom, da bi
preprečila izpolnitev zapustnikove posledne volje, kot tudi če je
ponaredila zapustnikovo oporoko, 
ki se je huje pregrešila zoper dolžnost preživljati zapustnika, pa ga je
bila po zakonu dolžna preživljati, ali pa ni hotela dati zapustniku
potrebne pomoči. 

KDO LAHKO DEDUJE?

Deduje lahko vsaka fizična oseba (otrok, zakonec ali drug posameznik) ali
pravna oseba (npr. gospodarska družba, zavod, društvo).  Dedič je lahko
tudi otrok ali najstnik, mlajši od 18 let. Sodišča priznavajo pravico
dedovanja tudi še nerojenim otrokom, ki so bili v času zapustnikove smrti
že spočeti, vendar pod pogojem, da se rodijo živi.  

     PAZITE: Dedovati ne more oseba, ki je dedno nevredna. 

 
Dedno nevredna oseba je oseba:

Na nevrednost sodišče v prvih dveh točkah pazi po uradni dolžnosti, kar
pomeni, da bo sodišče samo pozorno, ali je morda prišlo do katere od
navedenih situacij. Opustitev preživljanja pa je treba v postopku zatrjevati
. 

Pravna (po)moč starejšim  
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KAJ SE LAHKO DEDUJE?

Dedujejo se lahko stvari in pravice, ki jih je imel zapustnik v času smrti.
Zapustnik prosto razpolaga s svojim premoženjem.



Pravna (po)moč starejšim  

na podlagi oporoke zapustnika
po zakonu (to je Zakon o dedovanju)

V Sloveniji lahko oseba deduje po dveh različnih pravnih podlagah:

PAZITE: Določene osebe, ki so zapustniku blizu, imajo pravico do dela
zapuščine. Ta del zapuščine imenujemo nujni delež, te osebe pa nujni
dediči. 

Nujni dediči so pokojnikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci, starši in
zakonec. Dedki in babice ter bratje in sestre pa so nujni dediči le, če so
trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. 

Nujni delež znaša polovico oz. tretjino tistega deleža, ki bi šel vsakemu
posamezniku v primeru dedovanja na podlagi zakona.

PRIMER
Gospa Stanka se odloči v svoji oporoki razpolagati s svojim celotnim
premoženjem in vse zapusti svoji hčeri Tanji, svojemu dolgoletnemu možu
Jožetu pa ne nameni ničesar, saj jo je zadnje dni hudo jezil. Po njeni smrti
njen mož v postopku dedovanja uveljavlja svoj nujni delež, saj meni, da je
bil nepravično izpuščen iz oporoke ter da mu ta del že po zakonu pripada.  
Ker je nujni dedič in bi mu v skladu z zakonitim dedovanjem pripadla ½
premoženja, lahko kot svoj nujni delež uveljavlja ½ tega deleža, torej ¼ od
celotnega premoženja. Preostale ¾ premoženja,  ki spadajo med
razpoložljivo premoženje gospe Stanke, pa pripadejo njeni hčeri Tanji. 

Če torej pokojni napiše oporoko in je ta veljavna, se bo dedovalo po
njegovi oporoki. Če pa ta ni veljavna ali je zapustnik sploh ni napisal, se
deduje po zakonu. 

NA PODLAGI ČESA SE LAHKO DEDUJE?
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Pravna (po)moč starejšim  

UDELEŽENCI: dediči, volilojemniki, Republika Slovenija in občina

ZASTOPANJE: pooblaščenec (odvetnik ali druga oseba)

TRAJANJE: približno 6 mesecev

STROŠKI: določeni so v Zakonu o sodnih taksah in se odmerijo
glede na velikost premoženja; plačajo jih dediči, sorazmerno z
višino podedovanega premoženja.

DAVEK NA DEDIŠČINO: dediči I. dednega reda so oproščeni
plačila tega davka kot tudi dediči, ki podedujejo le premičnine v
vrednosti do 5.000,00 EUR, preostali pa plačajo na podlagi
odmere FURS. 

ZAPUŠČINSKI POSTOPEK

Sodišče takoj po prejemu smrtovnice po uradni dolžnosti začne voditi
zapuščinski postopek. Smrtovnico sestavi matičar na upravni enoti, kjer je
imel zapustnik zadnje prijavljeno stalno prebivališče. To pomeni, da dedičem
ni treba posebej predlagati začetka postopka, njihovo sodelovanje v
postopku pa prav tako ni obvezno. Sodišče namreč lahko postopek vodi
tudi, če dediči v njem ne sodelujejo. 

Postopek se praviloma zaključi z izdajo sklepa o dedovanju, v katerem je
jasno opredeljeno, kdo so pokojnikovi dediči, katero premoženje sestavlja
zapuščino ter katere pravice iz zapuščine gredo dedičem, volilojemnikom in
drugim osebam. 
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Oporoka (testament) je dokument, v katerem njen avtor
(oporočitelj) določi osebe, ki bodo po njegovi smrti dedovale
njegovo premoženje (dediči), in opredeli, kaj bo posamezni dedič
dedoval. 

Pravna (po)moč starejšim

6.1. OPOROČNO DEDOVANJE 

POGOVOR O OPOROKI: GRADIMO SOŽITJE V DRUŽINI

Odločitev o tem, komu boste kaj zapustili, je v vaših rokah. Nihče vam nima
pravice vsiljevati svoje volje. Toda svetujemo, da se o sestavi oporoke
pogovorite s svojimi najbližjimi. Tako boste preprečili spore zaradi dediščine.  

VSEBINA OPOROKE

V oporoki oporočitelj določi enega ali več dedičev in določi, kaj bo kdo dedoval.
Oporočitelj lahko določi v oporoki osebo, kateri naj gre dediščina, če določeni
dedič umre pred njim, če se odpove dediščini ali če postane nevreden, da bi
dedoval.

KDO SO NUJNI DEDIČI IN KAJ TO POMENI?

Oporočitelj ni popolnoma svoboden pri vsebini oporoke. Omejuje ga nujni
delež, tj. delež premoženja, ki ga mora nameniti svojim najbližjim sorodnikom
— nujnim dedičem. Zakon predvideva, da gre določenim osebam del
zapuščine že po samem zakonu in jih torej ni mogoče izključiti iz dedovanja.

23



Pravna (po)moč starejšim

KDAJ NUJNIM DEDIČEM OPOROČITELJ NI DOLŽAN
ZAPUSTITI NIČESAR?

so dedno nevredni (glej str. 20),
jih oporočitelj v oporoki razdedini,
če jim oporočitelj v oporoki odvzame nujni delež v korist njihovega potomca.

Nujnim dedičem oporočitelj ni dolžan zapustiti ničesar, če:

Oporočitelj lahko nujnega dediča v celoti ali delno razdedini,   
         

če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper
njegovega zakonca, otroka, posvojenca ali starše,

      če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad
      zapustnikom,1

če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

2

3

Če je potomec ali posvojenec, ki ima pravico do nujnega
deleža, prezadolžen ali zapravljivec, mu lahko oporočitelj v
celoti ali deloma vzame njegov nujni delež v korist njegovih
potomcev. Tak odvzem ostane veljaven le tedaj, če ima tisti, ki
mu je vzet nujni delež, ob uvedbi dedovanja mladoletnega
otroka ali mladoletnega vnuka od prej umrlega otroka ali če
ima polnoletnega otroka ali polnoletnega vnuka od prej
umrlega otroka, ki je pridobitno nesposoben (45. člen Zakona
o dedovanju).
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Pravna (po)moč starejšim

VOLILO, NAMEN ZAPUŠČINE, DOLŽNOST (BREME) DEDIČA
IN POGOJ

Oporočitelj lahko zapusti v oporoki eno ali več volil. Volilo predstavlja eno
ali več določenih stvari ali pravico, ki jo oporočitelj zapusti določeni osebi.
Obenem lahko oporočitelj naloži dediču ali komu drugemu, ki mu kaj
zapušča, da iz tistega, kar mu zapušča, preda kakšno stvar določeni osebi, ji
izplača vsoto denarja, ji odpusti kakšen dolg, jo vzdržuje ali da v njeno korist
kaj stori, opusti ali trpi. Prav tako lahko oporočitelj določi, da naj se kakšna
stvar ali pravica, del zapuščine ali vsa zapuščina uporabi za kakšen
dovoljen namen. Oporočitelj lahko v oporoki naloži kakšno dolžnost
(breme) ali pogoj tistemu, ki mu zapušča kakšno korist iz zapuščine. 

 
Poznamo več vrst oporok:

1  LASTNOROČNA OPOROKA

2  PISNA OPOROKA PRED PRIČAMI

3  SODNA OPOROKA

4  NOTARSKA OPOROKA

Obstajajo še druge vrste oporok (mednarodna, ustna, vojna itd.), vendar so v praksi zelo
redke, zato jih tukaj ne obravnavamo. 

PAZITE: Oporoke ni treba sestaviti pri notarju. Obstajajo cenejše in prav tako zanesljive vrste
oporok.

VRSTE OPOROK
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vaši potomci, posvojenci in njihovi potomci, vaši predniki in posvojitelji,
vaši sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena (priča ne sme
biti vaš/a nečak/inja, lahko pa je priča vaš bratranec),
zakonci, zunajzakonski partnerji ali istospolni partnerji oseb iz prvih
dveh alinej,
osebe, ki jim v oporoki kaj zapustite.

Pisna oporoka pred pričama je praviloma napisana na računalnik, lahko pa
jo lastnoročno napiše oseba, ki ni oporočitelj. Za veljavnost je potrebno, da
jo poleg oporočitelja podpišeta dve priči, ki ne smeta biti oporočiteljeva
sorodnika ali osebi, ki bi z oporoko kaj prejeli. Oporočitelj pred pričama
izjavi, da je to njegova oporoka, sledi podpis vseh treh in oporoka je veljavna
(64. člen Zakona o dedovanju). 

Priča mora biti pismena polnoletna oseba, ki ji ni odvzeta poslovna
sposobnost. Priče ne smejo biti:

Pravna (po)moč starejšim

Lastnoročna oporoka je oporoka, ki jo oporočitelj lastnoročno (“na roko”)
napiše in podpiše (63. člen Zakona o dedovanju). Priporočljivo je napisati
tudi datum sestave oporoke, vendar to ni pogoj za veljavnost. Sestava
oporoke je torej povsem preprosto opravilo: s prosto roko napišete
besedilo oporoke, na koncu pa se je treba še podpisati. Seveda je
pomembno, da pišete čitljivo. Pri lastnoročni oporoki ne potrebujete prič. 

Lastnoročna oporoka 

Pisna oporoka pred pričama 
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OBRAZEC: OPOROKA

Pravna (po)moč starejšim
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Pravna (po)moč starejšim
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Pravna (po)moč starejšim

Sodna oporoka je oporoka, ki jo na željo oporočitelja sestavi sodnik
okrajnega sodišča. Sodna oporoka se hrani pri sodišču, hkrati pa jo sodišče   
vpiše v centralni register oporok.  

Sodna  oporoka 

sestavo sodne oporoke najaviti pri enem od okrajnih sodišč. To storite
po e-pošti ali po telefonu v času uradnih ur (ob ponedeljkih, sredah in
petkih od 9. do 12. ure in ob sredah tudi od 14. do 16.30 ure),
pripraviti seznam premoženja in določiti, kaj boste namenilu komu. Pri
tem si lahko pomagate z obrazcem oporoke in navodili za sestavo
oporoke (glej str. 30).

Pred prihodom na sodišče morate:

Centralni register oporok je evidenca oporok, ki jo vodi Notarska
zbornica Slovenije. V zapuščinskem postopku sodišče po uradni
dolžnosti poizve, ali je zapustnikova oporoka vpisana v centralni
register oporok. Vpis v ta register je najboljše zagotovilo, da se bo
pri dedovanju upoštevala zapustnikova oporoka.   

veljaven osebni dokument in
seznam premoženja oziroma izpolnjen obrazec za pomoč pri sestavi
oporoke (glej naslednjo stran), kjer določite, kaj boste komu namenili.

Na sodišče s seboj prinesite:

Sodnik bo kot pravni strokovnjak pomagal pri morebitnih posameznih
dilemah in vprašanjih, ki vam jih ne bi uspelo razrešiti predhodno.

Strošek sodne oporoke (sestava, hramba, vpis v centralni register oporok) 
 znaša okrog 90 EUR. Ta strošek je višji pri notarski oporoki ali oporoki, ki jo
sestavi in hrani odvetnik. V teh primerih je sicer strošek odvisen predvsem
od vrednosti vašega premoženja.
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OBRAZEC: POMOČ PRI SESTAVI SODNE OPOROKE 

Pravna (po)moč starejšim
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Pravna (po)moč starejšim
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Pravna (po)moč starejšim  

SEZNAM OKRAJNIH SODIŠČ Z OSNOVNIMI PODATKI
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Pravna (po)moč starejšim  

33



Pravna (po)moč starejšim  

34



Pravna (po)moč starejšim

Notarska  oporoka 

Notarska oporoka je vrsta oporoke, ki jo v obliki notarskega zapisa
notar sestavi po ustni izjavi oporočitelja ali na podlagi oporočiteljeve
že napisane izjave poslednje volje, ki jo ta predloži notarju v
potrditev. Ima enake pravne učinke kot sodna oporoka (46. člen
Zakona o notariatu). Notar shrani oporoko, oporočitelju pa izda
potrdilo o njeni hrambi. Prav tako notar oporoko vpiše v centralni
register oporok. Strošek sestave notarske oporoke je odvisen od
vrednosti premoženja (glej tabelo spodaj). Temu strošku je treba
prišteti še pristojbino za vpis v centralni register oporok v višini 50
EUR. Če oporočitelj ne pozna vrednosti svojega premoženja, notarji
sestavo oporoke računajo po porabi časa. V takem primeru je v
povprečju strošek sestave, hrambe in vpisa oporoke v centralni
register okrog 230 EUR.

PAZITE: Ker praksa notarjev ni vedno enotna, priporočamo, da se o
stroških notarske oporoke predhodno pozanimate pri izbranem
notarju. 
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Pravna (po)moč starejšim

KAJ PA, ČE MI OPOROKO SESTAVI ODVETNIK?  

Oporoka, ki jo sestavi odvetnik, ni posebna vrsta oporoke, ampak gre za
pisno oporoko pred pričama, ki vam jo sestavi odvetnik v skladu z vašimi
željami. Strošek sestave oporoke se odmeri po odvetniški tarifi ali po
dogovoru z odvetnikom (praviloma je ta postavka višja kot po tarifi, ni pa
nujno). Predlagamo, da izbranega odvetnika predhodno vprašate, koliko
vas bo stala sestava oporoke. Po odvetniški tarifi je strošek sestave
odvisen od zapletenosti vašega primera (34/7 Odvetniška tarifa):
enostavna oporoka (če oporočitelj določi le dediče premoženja) stane
60 EUR (+ DDV, če je odvetnik zavezan za plačilo DDV), zapletena pa več
(cena je odvisna od vrednosti premoženja, vendar znaša več kot 60
EUR). Strošek hrambe oporoke pri odvetniku znaša 60 EUR (+ DDV),
(39/8 Odvetniška tarifa). Poleg tega je smiselno urediti še vpis v centralni
register oporok, ki stane 50 EUR (DDV je vključen). Nekateri odvetniki
zaračunajo tudi sestanek (60 EUR + DDV). 

KAKO DOSEČI UPOŠTEVANJE OPOROKE?  

1. Varno shranite oporoko
Modro je, da oporoko varno shranite, da je kdo ne skrije, uniči ali
spremeni. Oporoko lahko v hrambo zaupate zaupanja vrednemu
znancu, sorodniku ali prijatelju. Oporoko pa je mogoče shraniti tudi pri
sodišču, pri odvetniku ali notarju.

2. Zagotovite, da bo zapuščinsko sodišče po vaši smrti z oporoko
seznanjeno 
To storite z vpisom oporoke v centralni register oporok. Zapuščinsko
sodišče po uradni dolžnosti vpogleda v ta register in pridobi oporoko,
zato se ne more zgoditi, da se z njeno vsebino ne bi seznanilo. 

Na sodišču lahko uredite hrambo in vpis v centralni register oporok tudi
za lastnoročno in pisno oporoko pred pričama. Strošek je v tem
primeru okrog 60 EUR.
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Pravna (po)moč starejšim

PRIMER

Francka želi napraviti oporoko, vendar ne ve, za katero vrsto oporoke naj se
odloči. Njeno premoženje zajema manjšo kmetijo v vrednosti 180.000 EUR
in traktor v vrednosti 20.000 EUR. Oporoko želi varno shraniti in vpisati v
centralni register oporok, da bo dedovanje potekalo v skladu z njeno
poslednjo voljo. Prav tako hoče, da njen osnutek oporoke pregleda nekdo,
ki ima ustrezno pravno znanje. Kolikšni bi bili stroški oporoke, če bi se
odločila za sodno oporoko, kolikšni, če bi želela napraviti notarsko, in
kolikšni, če bi ji oporoko sestavil odvetnik?

Sodna oporoka: 90 EUR (30 EUR taksa + 10 EUR hramba na sodišču + 50
EUR vpis v centralni register oporok) 

Notarska oporoka: 241,51 EUR (191,54 EUR sestava + 50 EUR vpis v
centralni register oporok) 

Oporoka, ki jo sestavi in shrani odvetnik: minimalno 170 EUR
(minimalno 60 EUR za sestavo + 60 EUR za hrambo + 50 EUR za vpis v
centralni register oporok)
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Dediči bližnjega dednega reda izključujejo od dedovanja osebe bolj
oddaljenega dednega reda (3. odstavek 10. člena ZD). To pomeni, da če  je
možno identificirati dediče I. dednega reda, ti avtomatično izključijo iz
dedovanja preostale potencialne dediče II. in III. dednega reda. 

Dedovanje po zakonu nastopi v dveh primerih: 

Če zapustnik ne napravi oporoke

Če zapustnik napravi oporoko, a v njej ne razdeli vsega svojega
premoženja. V tem primeru se po zakonu deduje le tisto premoženje, ki ga
zapustnik v oporoki ni razdelil. 
 
 Sodišče v zapuščinskem postopku ugotovi, kdo je dedič zapustnikovega
premoženja in v kolikšni meri. 

Zakonito dedovanje pozna različne vrste upravičencev do zakonitega
dedovanja po zapustniku in ureja njihov vrstni red.

Pravna (po)moč starejšim

6.2. ZAKONITO DEDOVANJE 

 Razvrstimo jih po dednih redih: 
 

I. dedni red
 II. dedni red
 III. dedni red 

2

1
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zakonec oz. zunajzakonski partner
potomci, posvojenci in njihovi potomci

Pravna (po)moč starejšim

I. DEDNI RED

Vsi dedujejo po enakih deležih.

ZAPUSTNIK

ZAKONEC OTROK 1 OTROK 2

1/3 1/3 1/3

PRIMER: Gospa Stanka je imela ob smrti zakonca in dva otroka. Glede na to,
da ni napravila oporoke, bodo po njej po zakonu dedovali vsi trije njeni
najbližji sorodniki, vsak v deležu po ⅓ premoženja.  

II. DEDNI RED

zakonec ali zunajzakonski partner
starši zapustnika

Dedujejo vsak polovico.

ZAPUSTNIK

ZAKONEC

1/2

STARŠ 1 STARŠ 2

1/2

1/41/4
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Pravna (po)moč starejšim

PRIMER: Gospa Stanka je imela ob smrti zakonca, ne pa tudi  otrok. Imela
je tudi še oba starša. Glede na to, da ob smrti ni napravila oporoke, bodo
njeno premoženje dedovali v naslednjih deležih: ½ zakonec in ½ njena
starša (torej vsak od staršev po ¼ premoženja). 

III. DEDNI RED

stari starši po materini strani
stari starši po očetovi strani

Vsaka stran polovico.

Eno polovico zapuščine v tem primeru dedujeta ded in babica po očetovi
strani, in to v istem dednem deležu, drugo polovico pa ded in babica po
materini strani, in sicer v istem dednem deležu. 

PRIMER: Če gospa Stanka ne bi imela niti zakonca niti otrok niti še živečih
staršev, bi po njej dedovali njeni stari stari starši - če bi bili še živi, in sicer
vsak od četverice po ¼ dednega deleža. 

ZAPUSTNIK

STARI STARŠ 1 STARI STARŠ 2

1/2 1/2

1/4 1/4 1/4 1/4

STARI STARŠ 4STARI STARŠ 3
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Ista pravila kot veljajo za zakonca, veljajo tudi za zunajzakonskega
partnerja.
Otroci so enakopravni pri dedovanju, ne glede na dejstvo ali so bili
rojeni v zakonski zvezi ali zunaj nje. 
Posvojenci in njihovi potomci imajo iste dedne pravice do posvojitelja in
njegovih sorodnikov kot posvojiteljivi otroci. 

PAZITE:

Pravna (po)moč starejšim

KAJ SE ZGODI, ČE KDO OD ZAPUSTNIKOVIH OTROK UMRE
PRED ZAPUSTNIKOM?

Če kdo od zapustnikovih otrok umre pred njim, se del zapuščine,  ki bi
sicer pripadel pokojnemu otroku, prenese na njegove otroke po enakih
delih (12. člen Zakona o dedovanju). Ti torej vstopijo v dedno pravico in
dedujejo po enakih delih (VSTOPNA PRAVICA). 

PRIMER: Po gospe Stanki naj bi dedovala njen zakonec in oba otroka.
Vendar pa je eden izmed otrok (sin Marko), žal, že pokojni. Po njeni smrti
bodo tako premoženje, ki bi ga moral podedovati sin Marko, podedovali
njegovi trije otroci. Končna delitev zapuščine bo znašala: ⅓ prejme
zakonec, ⅓ prvi otrok, ⅓ pa bo razdeljena med Markove tri otroke. 

KAJ SE ZGODI, ČE POKOJNI NIMA BLIŽNJIH DEDNIH 
NASLEDNIKOV?

Če je en od dedičev umrl pred zapustnikom in nima svojih dednih
naslednikov, bo dedni delež prirasel k dednem deležu ostalih dedičev
(prirast dednega deleža oziroma AKRESCENCA). 

PRIMER: Po gospe Stanki naj bi dedovali njen zakonec in oba otroka. V
primeru, da bi eden od njenih otrok umrl pred njo in ta ne bi imel svojih
otrok, bi njegov dedni delež prirasel k dednemu deležu zakonca in
drugega otroka, ki bi dedovala vsak po ½. 
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Pravna (po)moč starejšim

KAJ SE ZGODI, ČE ZAPUSTNIKOV ZAKONEC NIMA DOVOLJ
SREDSTEV ZA PREŽIVETJE?

Če bi moralo nastopiti zakonito dedovanje po I. dednem redu in se
izkaže, da zapustnikov zakonec nima dovolj sredstev za preživetje, lahko
sodišče na njegovo zahtevo odloči, da deduje tudi del zapuščine, ki bi
moral pripasti njegovim sodedičem. Zahteva torej povečanje svojega
dednega deleža. 

KAJ SE ZGODI Z DEDNIM DELEŽEM, ČE ZAKONSKA ZVEZA
PRENEHA?

Dedna pravica preneha z razvezo oziroma s prenehanjem zunajzakonske
skupnosti. Do dedovanja namreč lahko pride le, če je (zunaj)zakonska
skupnost trajala vse do smrti zapustnika. Obstoj zunajzakonske skupnosti
se ugotavlja kot predhodno vprašanje pri dedovanju. 

KAJ SE ZGODI S POKOJNIKOVIMI DOLGOVI?

Dedič je odgovoren za vse zapustnikove dolgove, vendar zgolj do višine
vrednosti podedovanega premoženja (142. člen Zakona o dedovanju). Če
je več dedičev, ti odgovarjajo za dolgove nerazdelno (solidarno). Vsak
odgovarja za dolgove do višine svojega dednega deleža. 

Dediči se dedovanju lahko tudi odpovejo in posledično ne odgovarjajo za
zapustnikove dolgove.

 
KDAJ DEDUJEJO BRATJE IN SESTRE?

Bratje in sestre zapustnika lahko dedujejo na podlagi vstopne pravice v II.
dednem redu, če je kateri od staršev zapustnika že pokojen (15. člen
Zakona o dedovanju). 
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Pravna (po)moč starejšim

PRIMER

Franc je ob smrti imel soprogo in dva sinova. Njegovo premoženje je
znašalo 30.000 EUR, vendar je imel hkrati še 3000 EUR dolgov do doma
starejših občanov. Ker ni napisal oporoke, bi se zapuščina delila med
soprogo in sinova po enakih delih – vsakemu 1/3 oziroma 10.000 EUR.
Dom starejših občanov bo lahko zahteval plačilo dolga 3000 EUR od
katerega koli dediča. Če bi dolg npr. poravnala soproga, bi lahko od obeh
sinov zahtevala od vsakega po 1000 EUR. Če sinova ne bosta mogla
plačati, se lahko zgodi, da bi soproga plačala celoten zapustnikov dolg in bi
tako nosila tudi delež dolga, ki bi ga sicer morala poplačati sinova.
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6.3. CIVILNE POGODBE ZA PRIMER
 SMRTI

Pravna (po)moč starejšim

Starejša oseba se lahko že v času življenja odloči skleniti civilno
pogodbo, s katero si zagotovi dosmrtno preživljanje v zameno za 
 svoje premoženje. Take pogodbe ureja Obligacijski zakonik (OZ).

Zakon predvideva dve vrsti takih pogodb. To sta:

pogodba o dosmrtnem preživljanju
pogodba o preužitku

POGODBA O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU

S to pogodbo se pogodbenik (v praksi je to navadno svojec, ni
pa to obvezno) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika
(starejšo osebo), ta pa izjavi, da mu zapušča vse oziroma del
premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine. Pri tem
pa je ključno dejstvo, da je vsaka izročitev premoženja
odložena na trenutek po izročiteljevi smrti (557. člen OZ).

Preživljalec je starejšemu dolžan zagotoviti isto kakovost
življenja, kot jo je ta imel v času pred sklenitvijo pogodbe.
Obveznost preživljanja torej obsega zagotavljanje življenjskih
potrebščin, kot so hrana, obleka, stanovanje, ohranjanje
zdravja in podobno. V pogodbi pa se lahko starejši in
preživljalec dogovorita tudi za dodatne obveznosti, kot so na
primer skrb za premoženje, oskrba v bolezni itd. 
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Taka pogodba mora biti obvezno zapisana v obliki notarskega zapisa,
sicer ni veljavna. Kljub veljavnosti pa lahko stranki pogodbe kadarkoli
sporazumno razvežeta to pogodbo tudi, če sta jo že začeli izpolnjevati
(561. člen OZ).

PAZITE: Preživljalec s to pogodbo ne prevzema odgovornosti za dolgove,
razen če se v pogodbi stranki ne dogovorita drugače (560. člen OZ). 

Pravna (po)moč starejšim

S to pogodbo se starostnik zaveže, da bo na drugo pogodbeno stranko
prenesel lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah,
prevzemnik pa se zavezuje, da bo starostniku do njegove smrti nudil
določene storitve in ga preživljal (564. člen OZ). Premoženje se torej
prenese takoj, torej v času življenja starejšega. 

Pogodba mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. 

POGODBA O PREUŽITKU
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Pravna (po)moč starejšim

Načeloma pogodba o dosmrtnem preživljanju preživljancu nudi več
varnosti, saj svoje premoženje prenese šele v trenutku po smrti in torej
lahko pogodbo vedno razveže, če ga svojec oziroma sopogodbenik ne bi
ustrezno preživljal. V nasprotnem primeru, torej če bi svoje premoženje
prenesel takoj ob sklenitvi pogodbe, pa bi moral ob nepreživljanju svoje
premoženje zahtevati nazaj s tožbo.

ZAKAJ JE POGODBA O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU
VARNEJŠA OD POGODBE O PREUŽITKU?

Če pogodbenik ne izpolnjuje svojih obveznosti in starejšega ne preživlja,
lahko slednji (preživljanec) zahteva razvezo pogodbe. 

KAJ SE ZGODI, ČE POGODBENIK NE IZPOLNJUJE  DOLŽNOSTI
PREŽIVLJANJA?

Pogodba o dosmrtnem preživljanju se lahko sklene tudi med zakoncema ali
zunajzakonskima partnerjema, kljub temu da med njima sicer že obstaja
zakonita dolžnost preživljanja. 

ALI LAHKO POGODBO O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU
SKLENETA ZAKONCA OZIROMA ZUNAJZAKONSKA
PARTNERJA?
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dodatek za pomoč in postrežbo
invalidnina ze telesno okvaro
vdovska pokojnina
denarna socialna pomoč
izredna denarna socialna pomoč
pogrebnina
posmrtnina
varstveni dodatek

V tem poglavju so predstavljene osrednje socialne pravice, ki so
pomembne za starejše. Na začetku vsakega razdelka je opredelitev
socialne pravice. Nato so prek vprašanj in odgovorov predstavljeni
pogoji za pridobitev socialne pravice ter informacije, kje in kako lahko
vložite vlogo za pridobitev pravice.

Predstavljene bodo sledeče socialne pravice:

7. SOCIALNE
PRAVICE 

Pravna (po)moč starejšim  
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Dodatek za pomoč in postrežbo je denarni prejemek, ki ga upravičenec
pridobi v primeru, ko ne more samostojno opravljati vseh ali večine
osnovnih življenjskih potreb, ne glede na svojo premoženjske zmožnosti.
Pri presoji upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo se ne bo
preverjal obseg vašega premoženja, ampak samo, ali ste še sposobni
opravljati vse oz. večino osnovnih potreb. Dodatek ureja Zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Vse potrebne
informacije se nahajajo od 100. do 104. člena ZPIZ-2.

7.1. DODATEK ZA POMOČ IN
POSTREŽBO 

Pravna (po)moč starejšim  

KDO JE UPRAVIČEN DO DODATKA ZA POMOČ IN
POSTREŽBO? 

če potrebujete pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih
življenjskih potreb,
če potrebujete pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih
življenjskih potreb,
ob slepoti in slabovidnosti,
ob za najmanj 70-odstotno zmanjšani zmožnosti premikanja
(nepokretnost).

 Do dodatka za pomoč in postrežbo ste upravičeni: 
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Vseh življenjskih potreb ne moremo opravljati, kadar se nam zdravje
tako spremeni, da se kljub trudu in ob pomoči ortopedskih pripomočkov
ne moremo samostojno gibati v stanovanju in zunaj njega, se samostojno
hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno higieno,
kakor tudi ne opravljati drugih življenjskih opravil, nujnih za ohranjanje
življenja. Večine življenjskih potreb ne moremo opravljati, kadar se nam
zdravje tako spremeni, da moremo zadovoljevati večine osnovnih
življenjskih potreb iz prejšnjega odstavka ali kadar zaradi težje psihiatrične
bolezni potrebujemo stalno nadzorstvo v domači negi (npr. demenca). 

KAKO ZAKON OPREDELI, KDAJ NE MOREMO OPRAVLJATI
VSEH  IN VEČINE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB?



Pravna (po)moč starejšim  

KOLIKO ZNAŠA DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO?  

Dodatek za pomoč in postrežbo se izplačuje v treh različnih zneskih. Če
ste slepi, nepokretni ali potrebujete pomoč pri opravljanju večine
osnovnih življenjskih potreb, ste trenutno upravičeni do 150 EUR. Če je
pomoč potrebna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, je
dodatek trenutno 300 EUR. Če pa je potreben 24-urni nadzor svojcev, ste  
trenutno upravičeni tudi do 430 EUR dodatka za pomoč in postrežbo. 
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KDO LAHKO VLOŽI VLOGO ZA DODATEK?

vaš osebni zdravnik ali
vi sami ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec.

 Vlogo za priznanje pravice do dodatka lahko vloži:

PAZITE: Če boste zahtevo vložili sami ali prek pooblaščenca, morate
zahtevi priložiti ustrezno zdravstveno dokumentacijo, ki jo mora overiti
osebni zdravnik — če ni predložena v originalu. Če zahtevo vloži vaš skrbnik
ali pooblaščenec (npr. prijatelj ali sorodnik), morate k zahtevi obvezno
priložiti tudi odločbo pristojnega centra za socialno delo (CSD) o skrbništvu
ali pooblastilo.

KJE JE TREBA VLOŽITI VLOGO ZA DODATEK?

Vlogo pošljete na območno enoto Zavoda v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (npr. če ste iz Celja, JO pošljete v Celje). Lahko pa jo oddate tudi
na spletni strani zavoda ali osebno v prostorih zavoda.

 O vaši zahtevi bo invalidska komisija odločila v štirih mesecih.

Mnenje o tem, ali je upravičencu potrebna stalna pomoč in postrežba za
opravljanje vseh ali pa le večine osnovnih življenjskih potreb, če je slep ali
slaboviden, ali mu je potrebno stalno nadzorstvo, ali da je zmožnost
premikanja zmanjšana za najmanj 70 odstotkov, poda invalidska komisija
ali drug izvedenec Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

KDO UGOTAVLJA IZPOLNITEV POGOJEV ZA DODATEK?



Invalidnina je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko pridobi zavarovanec
zaradi določene telesne okvare, nastale v času zavarovanja. 

Invalidnino ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-
1). Vse podrobne informacije so vsebovane od 143. do 149. člena. Pri tem
bodite pozorni, da je invalidnina urejena v starejši različici zakona (ZPIZ-1),
ki je še vedno deloma veljavna, ne pa v novem zakonu (ZPIZ-2). 

7.2. INVALIDNINA ZA
TELESNO OKVARO 

Pravna (po)moč starejšim  

KAJ JE TELESNA OKVARA?

Telesna okvara je poškodba oziroma bolezen, ki nas ovira pri opravljanju
vsakodnevnih aktivnosti. Zakon pravi, da je telesna okvara podana, če
nastane pri osebi izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša
onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje
aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih
potreb.

KDAJ SMO UPRAVIČENI DO INVALIDNINE?

okvara znaša najmanj 30 odstotkov,
okvara je nastala v času zavarovanja,
izpolnjen je pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic.

okvara mora znašati najmanj 50 odstotkov,
ob nastanku telesne okvare moramo imeti dopolnjeno pokojninsko
dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine,
izpolnjen je pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic. 

Odgovor je odvisen od tega, ali smo pridobili telesno okvaro pri delu ali
izven dela.

Če smo se poškodovali pri delu (v času, ko smo kot zaposleni opravljali delo),
so pogoji naslednji:

Če smo se poškodovali izven dela (npr. pri pohodu na Celjsko kočo ali
igranju odbojke), so pogoji naslednji: 
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Pravna (po)moč starejšim  

KOLIKO ZNAŠA VIŠINA INVALIDNINE?

Višina invalidnine je trenutno od 42,58 EUR do 102,17 EUR. Odvisna je od
tega, za kako hudo hudo telesno okvaro gre in kje je telesne okvara nastala.
Če je nastala izven dela, tj. ko niste bili v službi, je za 30 odstotkov nižja, kot
pa če bi se poškodovali pri delu.

KDO LAHKO VLOŽI VLOGO ZA INVALIDNINO?

vaš osebni zdravnik ali
vi sami ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec.

 Vlogo za priznanje pravice do dodatka lahko vloži:

PAZITE: Če boste zahtevo vložili sami ali prek pooblaščenca, morate
zahtevi priložiti ustrezno zdravstveno dokumentacijo, ki jo mora overiti
osebni zdravnik — če ni predložena v originalu. Če zahtevo vloži vaš skrbnik
ali pooblaščenec (npr. prijatelj ali sorodnik), morate k zahtevi obvezno
priložiti tudi odločbo CSD o skrbništvu ali pooblastilo.

KJE JE TREBA VLOŽITI VLOGO ZA INVALIDNINO?

 Vlogo pošljete na območno enoto Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (npr. če ste iz Celja, jo pošljete v Celje). Lahko pa je oddate tudi
na spletni strani zavoda ali osebno v prostorih zavoda.

 O vaši zahtevi mora invalidska komisija odločiti v štirih mesecih.
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Vdovska pokojnina je pokojninski prejemek, ki vam pripada, če vam je
umrl zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz partnerske skupnosti,
ki je bil zavarovan ali je užival pokojnino. Vdovska pokojnina je urejena z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Najbolj
pomembne informacije se nahajajo od 52. do 54. člena ZPIZ-2.

PAZITE: Do vdovske pokojnine ste upravičeni, čeprav s pokojnikom niste
bili poročeni. Dovolj je, da ste skupaj živeli v življenjski skupnosti. Ob
izpolnjevanju določenih pogojev ste upravičeni do vdovske pokojnine,
čeprav ste se ločili oziroma razvezali. 

7.3. VDOVSKA POKOJNINA 

Pravna (po)moč starejšim  

POD KATERIMI POGOJI SEM UPRAVIČEN DO VDOVSKE
POKOJNINE?

če ste ob smrti partnerja dopolnili starost 58 let,
če ste bili ob smrti partnerja popolnoma nezmožni za delo ali ste to
postali v enem letu po njegovi smrti,
če so vam po smrti partnerja ostali otroci, ki imajo pravico do
družinske pokojnine po umrlem, vi pa imate do njih dolžnost
preživljanja.

Do vdovske pokojnine ste upravičeni: 

PAZITE: Če ob smrti partnerja še niste dopolnili 58 let, ste pa dopolnili
53 let starosti, boste na pravico do vdovske pokojnine čakali do
dopolnjenih 58 let.
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OBSTAJAJO TUDI KAKŠNI POGOJI NA STRANI POKOJNEGA
PARTNERJA?

Drži. Pogoj je, da je pokojni partner že užival pokojnino ali pa je
izpolnjeval pogoje za pridobitev predčasne, starostne ali invalidske
pokojnine.



Pravna (po)moč starejšim  

ALI LAHKO PREJEMAM VDOVSKO POKOJNINO POLEG
SVOJE POKOJNINE?

Da. Hkrati lahko prejemate svojo pokojnino kot tudi del vdovske
pokojnine. Toda trenutno del vdovske pokojnine ne sme presegati 11,7
odstotka najnižje pokojninske osnove, hkrati pa skupni znesek ne sme
presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje
pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe.

KJE VLOŽITI VLOGO ZA VDOVSKO POKOJNINO?

Vlogo pošljete na območno enoto Zavoda v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (npr. če ste iz Celja, jo pošljete v Celje). Lahko pa je oddate
tudi na spletni strani zavoda ali osebno v prostorih zavoda.

KDO LAHKO VLOŽI VLOGO ZA VDOVSKO POKOJNINO? 

Vlogo lahko vložite sami ali prek zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.
Če zahtevo vloži vaš skrbnik ali pooblaščenec (npr. prijatelj ali sorodnik),
morate k zahtevi obvezno priložiti tudi odločbo CSD o skrbništvu ali
pooblastilo.
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Denarna socialna pomoč je  namenjena tistim, ki so v tako težkem
premoženjskem položaju, da ne morejo zadovoljevati minimalnih
življenjskih potreb (npr. hrana, voda, dom). 

Denarno socialno pomoč ureja Zakon o socialno varstvenih prejemkih
(ZSVarPre). Vse potrebne informacije so vsebovane od 11. do 31. člena
tega zakona.

7.4. DENARNA SOCIALNA
POMOČ 

Pravna (po)moč starejšim  

PRI KOLIKŠNEM DOHODKU VELJA, DA NE MOREM
ZADOVOLJEVATI MINIMALNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB? 

Če prejemate neto dohodka manj kot 421,89 EUR mesečno (trenutno).

 KDO JE UPRAVIČEN DO DENARNE SOCIALNE POMOČI?

državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji,
tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč na podlagi
mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

 Do denarne socialne pomoči so upravičene naslednje osebe:

Omenjene osebe morajo hkrati dokazati, da nimajo dovolj sredstev za
preživetje oziroma premoženja in prihrankov, ki bi jim omogočali
preživetje.
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Pravna (po)moč starejšim  

KATERI DOHODKI SE UPOŠTEVAJO PRI UGOTAVLJANJU
PREMOŽENJSKEGA STANJA?

KATERO PREMOŽENJE SE NE UPOŠTEVA?

periodični (npr. pokojnine, preživnine, rente),
občasni dohodki (npr. darila, odškodnine, odpravnine, drugi dohodki,
prejeti samo enkrat),
priložnostni dohodek (npr. študentsko delo).

 Upoštevajo se različni dohodki:

stanovanje do vrednosti primernega stanovanja,
vozilo do vrednosti približno 11.000,00 EUR (trenutno),
denarni prihranki samske osebe do treh minimalnih dohodkov
(trenutno je to približno 1265 EUR).

 Ne upošteva se:

KDO IN KAM VLOŽIMO VLOGO ZA DENARNO SOCIALNO
POMOČ? 

Lahko jo vložite sami ali prek zakonitega zastopnika ali pooblaščenca 
 (obvezno priložiti tudi odločbo CSD o skrbništvu ali pooblastilo).

Vlogo pošljete po pošti na območno enoto Centra za socialno delo (npr.
če ste iz Celja, jo pošljete v Celje). Lahko pa vlogo oddate tudi osebno,
tako da odidete v prostore Centra za socialno delo.

višine dohodkov,
števila družinskih članov,
premoženja,
prihrankov,
zagotovljene oskrbe,
morebitnega obstoja krivdnega razloga (če niste prijavljeni na
Zavodu RS za zaposlovanje, prestajate zaporno kazen ipd.).

  Denarna socialna pomoč je odvisna od:

KATERI DEJAVNIKI VPLIVAJO NA UPRAVIČENOST IN VIŠINO
DENARNE SOCIALNE POMOČI?
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Gre za primere, ko je posameznik ali je družina soočena z izrednimi
stroški (npr. pride povodenj, visok poračun elektrike, se podre streha ali
potrebujemo kurjavo), ki jih z lastnim dohodkom ne more pokriti. 

Izredno denarno pomoč ureja Zakon o socialno varstvenih prejemkih
(ZSVarPre). Vse potrebne informacije so vsebovane od 33. do 35. člena.

7.5. IZREDNA DENARNA
SOCIALNA POMOČ 

Pravna (po)moč starejšim  

ZA KOLIKO ČASA SE DODELI IZREDNA DENARNA POMOČ?

Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.
PAZITE: Potem, ko pomoč prejmete, morate v 45 dneh Centru za
socialno delo, ki vam je dodelil pomoč, predložiti dokaz (dokazilo o
namenski rabi), da ste pomoč zares porabili za namen, naveden v vaši
prošnji. Prav tako bodite pozorni, da pomoč porabite v 30 dneh, odkar
ste jo prejeli.

KOLIKO ZNAŠA VIŠINA IZREDNE DENARNE SOCIALNE
POMOČI?

Izredna denarna socialna pomoč na mesec trenutno  znaša največ
421,89 EUR za samsko ali največ 1160,21 EUR za družino (na primer za
štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez
zaposlitve). V koledarskem letu pa lahko posameznik trenutno prejme
največ 2109,45  EUR, medtem ko družina 5801,05 EUR. 

KDO  IN KAM LAHKO VLOŽIMO VLOGO ZA IZREDNO
DENARNO SOCIALNO POMOČ? 

Lahko jo vložite sami ali prek zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.
Bodite pozorni: če zahtevo vloži vaš skrbnik ali pooblaščenec (npr. prijatelj
ali sorodnik), morate k zahtevi obvezno priložiti tudi odločbo CSD o
skrbništvu ali pooblastilo.

Vlogo pošljete po pošti ali oddate osebno na območno enoto Centra za
socialno delo. 
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zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski
skupnosti ali  partnerski zvezi,
otroci in pastorki,
starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski
zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali partnerski zvezi,
bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje pokojne
osebe.

Za družinskega člana štejejo:

Pogrebnina je pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana.
Pripada samo tistemu družinskemu članu, ki je poskrbel za pogreb.

 Pogrebnino ureja Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) v
34.b členu.

PAZITE: Če za pogreb samske osebe poskrbijo osebe, ki niso družinski
člani, niso upravičene do pogrebnine, četudi so socialno ogrožene. 

7.6. POGREBNINA

Pravna (po)moč starejšim  

KDO LAHKO ZAPROSI ZA POGREBNINO OZIROMA ŠTEJE ZA
DRUŽINSKEGA ČLANA? 

KATERE POSEBNE POGOJE MORA IZPOLNJEVATI VLAGATELJ?

Posebni pogoj je, da družinski član (trenutno) ne sme prejemati mesečno
več kot 617,00 EUR, če živi sam, oziroma dohodek ne sme presegati 925,00
EUR na družinskega člana, če živi z družino.
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Pravna (po)moč starejšim  

KDO LAHKO ZAPROSI ZA POGREBNINO? 

KAM VLOŽIMO VLOGO ZA POGREBNINO? 

Vlogo podate sami ali prek zakonitega zastopnika ali pooblaščenca. Bodite
pozorni, da če zahtevo vloži vaš skrbnik ali pooblaščenec (npr. prijatelj ali
sorodnik), morate k zahtevi obvezno priložiti tudi odločbo CSD o skrbništvu
ali pooblastilo.

Vlogo pošljete po pošti na območno enoto Centra za socialno delo (npr. če
ste iz Celja, jo pošljete v Celje). Lahko pa vlogo oddate tudi osebno, tako da
odidete v prostore Centra za socialno delo.

PAZITE: Za pogrebnino lahko zaprosite v enem letu od smrti pokojnega
družinskega člana.

Dva osnovna zneska minimalnega dohodka. Trenutno je to 843,78 EUR. Če
so stroški pogreba manjši (npr. 700 EUR), je družinski član upravičen samo
do stroškov pogreba.

KOLIKO ZNAŠA POGREBNINA?
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Pravna (po)moč starejšim  

zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski
skupnosti ali partnerski zvezi,
otroci in pastorki,
starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski
zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali partnerski zvezi,
bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje pokojne
osebe.

Povsem enako kot pri pogrebnini lahko za posmrtnino zaprosijo
naslednji družinski člani pokojnega:

Posmrtnina je denarni prejemek, namenjen finančni pomoči svojcem
(družinskim članom) umrlega. Posmrtnino ureja Zakon o socialno
varstvenih prejemkih (ZSVarPre) v 34.a členu.

PAZITE: Posmrtnina se izplača kot pomoč za vse družinske člane
umrlega skupaj, kar pomeni, da je do nje upravičen zgolj en družinski
član pokojne osebe, in ne vsak posebej. 

7.7. POSMRTNINA

KDO LAHKO ZAPROSI ZA POSMRTNINO? 

 KATERI JE POSEBNI POGOJ ZA PRIDOBITEV POSMRTNINE?

Dohodek družinskega člana trenutno ne sme presegati 620,18 EUR, če živi
sam, oziroma 860,66 EUR za družino z dvema odraslima osebama. 

PAZITE: Za posmrtnino lahko zaprosite v enem letu od smrti pokojnega
družinskega člana.

 KOLIKO ZNAŠA POSMRTNINA?

En osnovni znesek minimalnega dohodka. Trenutno to znaša 421,89 EUR.

KDO IN KJE LAHKO ZAPROSI ZA POSMRTNINO? 

Velja enako kot pri pri prejšnjem poglavju (Pogrebnina). 
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Pravna (po)moč starejšim  

Namenjen je kritju tistih življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem
časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem
trajnih potrošnih dobrin ipd.) in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih
življenjskih potreb. V tem se varstveni dodatek razlikuje od denarne
socialne pomoči, ki je namenjena kritju osnovnih življenjskih potreb.

Gre za denarno pomoč, ki je namenjena tistim, ki so v težkem
premoženjskem položaju in si materialne varnosti ne morejo zagotoviti
zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Varstveni dodatek
ureja Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Vse potrebne
informacije so vsebovane od 49. do 54. člena. 

7.8. VARSTVENI DODATEK

KATERE STROŠKE KRIJE VARSTVENI DODATEK?

 KDO JE UPRAVIČEN DO VARSTVENEGA DODATKA?

 ste upravičeni do denarne socialne pomoči ali
 vaš dohodek ali dohodek družine presega mejo za pridobitev denarne
socialne pomoči, ne presega pa meje za varstveni dodatek.

Če ste trajno nezaposljivi ali trajno nezmožni za delo ali starejši od 63 let
(ženske) oziroma od 65 let (moški).

Hkrati pa morate izpolnjevati tudi enega od naslednjih pogojev:

KAKŠNE DOHODKE LAHKO IMAM, DA BOM UPRAVIČEN DO
VARSTVENEGA DODATKA?

Če ste samski, izpolnjujete trenutne pogoje, če vaš neto dohodek ne
dosega 591,20 EUR. Če živite v dvočlanski družini pa trenutno dohodek ne
sme biti biti višji od 714,81 EUR ali 899,40 EUR, glede na to ali oba člana ali
samo en član izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek.

60



Pravna (po)moč starejšim  

Njegova višina se določi glede na to, kolikšen dohodek prejemate.
Trenutno se izračuna tako, da vaš dohodek odštejete od 591,20 EUR. Če
recimo prejemate 500 EUR dohodka, boste upravičeni do 91,20 EUR
varstvenega dodatka.

KOLIKO ZNAŠA VARSTVENI DODATEK?

KDO LAHKO VLOŽI VLOGO ZA VARSTVENI DODATEK?

Lahko jo vložite sami ali prek zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.
Bodite pozorni, da če zahtevo vloži vaš skrbnik ali pooblaščenec (npr.
prijatelj ali sorodnik), morate k zahtevi obvezno priložiti tudi odločbo CSD o
skrbništvu ali pooblastilo.

KJE VLOŽIMO VLOGO ZA VARSTVENI DODATEK?

Vlogo vložite po pošti na območno enoto Centra za socialno delo (npr. če
ste iz Celja, jo pošljete v celjsko enoto). Lahko pa vlogo oddate tudi
osebno, tako da odidete v prostore Centra za socialno delo.
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ZAKLJUČEK
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Z zadovoljstvom zaključemo projekt, ki smo ga začeli v lanskem maju.
Upamo, da je ta zaključek  pravzaprav nov začetek oziroma nadaljevanje
naših iniciativ. Hvaležni smo za tople sprejeme  in prijaznost v domovih za
starejše, predvsem pa za uvid v stanje pravne osveščenosti med starejšimi,
ki smo ga pridobili z obiski in pogovori.

Ko ste soočeni s pravnim problemom, ne odlašajte. Če vam zadeva ni jasna,
se za začetek obrnite na svojega bližnjega ali socialno delavko v domu. Če
gre za zapleteno zadevo, si poiščite profesionalno pravno pomoč. Če nimate
dovolj sredstev, da bi si privoščili odvetnika, poskusite pridobiti brezplačno
pravno pomoč. Vsekakor pa bodite proaktivni, četudi je zadeva za vas
neprijetna, obenem pa pri tem skušajte ohraniti mirnost. 

Spoznali smo tudi, da je v posameznih situacijah bolj kot dobesedno
poznavanje pravnih pravil pomembna ustrezna komunikacija in vzajemno
spoštovanje oseb, ki jih bo zadevala vaša odločitev. Seveda pa bodite
pozorni, še posebej pri večjih premoženjih odločitvah, da bodo urejene na
zakonit način.

Upamo, da smo s svojih projektom vsaj za delček prispevali k bolj
enakopravni in vključujoči ter nenazadnje pošteni skupnosti, kjer ima vsakdo
vsaj možnost, da izvaja temeljna človekova upravičenja in s tem nenehno
razvija svoj potencial.

Obenem si želimo, da vas kmalu znova obiščemo. Do takrat pa bodite na
prav(n)i strani.

Eva, Gregor, Mohor, Tadeja in Teja





Pravna (po)moč starejšim
Praktični vodnik po pravnih področjih, relevantnih za starejše

 


