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Številka: 0070-4/2014/13
Ljubljana, 16.5.2014
EVA 2014-2611-0019

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov – skrajšani postopek – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU – 1G) je Vlada 
Republike Slovenije na svoji … seji  … sprejela sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije po skrajšanem postopku. 

Tanja ŠARABON
generalna sekretarka

Prejemniki: 
- Služba Vlade RS za zakonodajo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za notranje zadeve
 Urad Vlade RS za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Predlagamo obravnavo in sprejem zakona po skrajšanem postopku v skladu s 1. alinejo prvega 
odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora, saj gre za manj zahtevne uskladitve in 
spremembe zakona. S predlagano spremembo se želi poenotiti postopek izbire tehničnih 
pripomočkov in prilagoditve vozila z izbiro medicinsko tehničnih pripomočkov na podlagi javnega 
razpisa. S tem se bo omogočila dejanska izvedba obeh ukrepov (pravica do tehničnih pripomočkov 
in pravica do prilagoditve vozila), ki jih ZIMI določa kot ukrepa za izenačevanje možnosti najtežjim 
invalidom.
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Dragica Bac, generalna direktorica, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Tanja Dular, sekretarka, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
mag. Cveto Uršič, sekretar, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
dr. Anja Kopač Mrak, ministrica
Martina Vuk, državna sekretarka,
Dragica Bac, generalna direktorica, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Tanja Dular, sekretarka, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
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mag. Cveto Uršič, sekretar, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
5. Kratek povzetek gradiva:
Predlog, da se novela Zakona o izenačevanju invalidov obravnava na Vladi Republike 
Slovenije:
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10; v nadaljnjem besedilu: zakon) v 
III. poglavju ureja ukrepe za izenačevanje možnosti invalidov, in sicer sofinanciranje tehničnih 
pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami in sofinanciranje prilagoditve vozila za gibalno 
ovirane invalide. Zakon za oba ukrepa predvideva, da se tako dobavitelji tehničnih pripomočkov kot 
tudi izvajalci prilagoditve vozila izberejo v postopku javnega naročanja. Ta način izbire zelo zožuje 
možnost izbire upravičencev, zožuje pa tudi dostopnost tako dobaviteljev tehničnih pripomočkov kot 
izvajalcev prilagoditve vozila. Predlagana novela zakona tako predvideva spremenjen način plačila 
tehničnih pripomočkov kot tudi prilagoditve vozila, in sicer z vrednotnicami. Upravičenci bi namreč 
prejeli vrednotnico v višini, v kateri se sofinancira tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila, s tem da 
bi lahko tehnični pripomoček kupili pri katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki 
Sloveniji ali izvedli prilagoditev vozila pri katerem koli izvajalcu le-te. Poleg navedene spremembe 
sofinanciranja tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila želimo tudi težko in najtežje gibalno 
oviranim invalidom omogočiti pridobitev izšolanega psa pomočnika. Preostale spremembe, ki jih 
predvideva novela, so povezane predvsem z izvedbo zgoraj navedenih novosti. Za vse predlagane 
spremembe so že zdaj zagotovljena sredstva v proračunu, ukrep možnosti pridobitve psa pomočnika 
pa se bo začel izvajati šele s koncem leta 2015, tako da finančnih posledic v letih 2014 in 2015 ne 
bo. 

Glede na navedeno menimo, da predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izenačevanju možnosti invalidov ne presega izvajanja tekočih poslov Vlade Republike Slovenije. Z 
novelo zakona ne posegamo bistveno v že zdaj veljavno ureditev, ampak jo to le poenostavlja in 
približuje uporabnikom, tj. težko in najtežje senzorno in gibalno oviranim invalidom. Z novelo se 
uresničuje samo že sprejeta politična usmeritev, tj. izvedba ukrepov za izenačevanje možnosti 
invalidov, s tem da se jim zagotovi večja možnost izbire in dostopnost tako tehničnih pripomočkov 
kot prilagoditve vozila ter dolgoročno tudi najnižja možna cena. Ne gre za izvajanje kakršnih koli 
politik v smislu strankarskih programov. Poudarjamo, da je sprememba nujna predvsem zaradi 
možnosti operativnega izvajanja že sprejetega zakona. Tudi dejstvo, da novela zakona ne bo imela 
nobenih dodatnih finančnih posledic za proračun, ki za leti 2014 in 2015 niso predvidene, kaže na to, 
da so spremembe zakona predvidene v že dogovorjenih okvirih.

Obrazložitev vsebine novele Zakona o izenačevanju možnosti invalidov:
Področje izenačevanja možnosti invalidov ureja Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil 
sprejet 16. novembra 2010. Namen zakona je preprečevati in odpravljati diskriminacijo invalidov, ki 
temelji na invalidnosti. Invalidi so namreč skupina, ki je tradicionalno izpostavljena diskriminacijskim 
družbenim praksam. Za učinkovito odpravljanje diskriminacije je zato treba diskriminacijo 
prepovedati. Cilj zakona pa je za invalide ustvarjati enake možnosti na vseh področjih življenja. 

Kot enega izmed ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov zakon predpisuje sofinanciranje 
tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami, do katerih niso upravičeni po drugih 
predpisih, te pripomočke pa potrebujejo v življenju za premostitev komunikacijskih ovir za 
omogočanje varnega in samostojnega življenja ter jih predvsem uporabljajo za dostopnost do 
informacij, sporazumevanje in prilagoditev življenjskega okolja. Drugi ukrep, ki ga predpisuje zakon 
pa je sofinanciranje prilagoditve vozila gibalno oviranim invalidom, ki lahko vozilo upravljajo sami ter 
invalidom, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in 
varno vožnjo.

Veljavni zakon predvideva izbor dobaviteljev tehničnih pripomočkov in izbor izvajalcev prilagoditve 
vozila po postopkih javnega naročanja. Namen take ureditve je bil v tem, da bi se dolgoročno 
zagotovila najnižja možna cena tehničnih pripomočkov. Enako kot pri medicinskih pripomočkih, se 
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tudi pri tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila ugotavlja, da ni jasnega zagotovila, da bi bila cena 
dejansko nižja, se pa z javnim naročilom omejuje možnost izbire upravičencev, zožuje pa se tudi 
dostopnost pripomočkov in izbor izvajalcev prilagoditve vozila. Upoštevajoč navedeno in določbe 
Konvencije o pravicah invalidov, ki v 3., 9. in 20. členu zavezuje države, ki so konvencijo ratificirale, 
da spoštujejo temeljna načela, ki vključujejo »spoštovanje prirojenega dostojanstva, osebne 
samostojnosti, ki vključuje svobodo izbire, in neodvisnost posameznikov« (3. člen); da sprejmejo 
ustrezne ukrepe, »s katerimi invalidom zagotovijo, da imajo enako kot drugi dostop do fizičnega 
okolja, prevoza, informacij in komunikacij« (9. člen) in da zagotavljajo invalidom »največjo mogočo 
osebno mobilnost, kar vključuje …dostop do kakovostnih pripomočkov za gibanje, tehničnih 
pripomočkov, podpornih tehnologij…, ki je na razpolago po sprejemljivi ceni« (20. člen), se predlaga 
da bo invalid lahko, na podlagi odločbe upravne enote, tehnični pripomoček plačal z vrednotnico, 
dobavitelj pa bo, na podlagi predložene vrednotnice uveljavil plačilo za pripomoček, pri ministrstvu, 
pristojnem za invalidsko varstvo. Tudi izvedbo prilagoditve vozila naj bi invalid, ki je do izvedbe 
upravičen, plačal z vrednotnico in sicer pri katerem koli izvajalcu prilagoditve vozila. Po izvedeni 
prilagoditvi bo moral Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem 
besedilu: inštitut) ali izvedenec posameznik pri enostavnejših prilagoditvah vozila, potrditi ustreznost 
in pravilnost izvedene prilagoditve vozila, kar zagotavlja dodatno varnost upravičencev - invalidov. 
Izvajalec prilagoditve vozila pa bo na podlagi  vrednotnice in potrdila inštituta ali izvedenca 
posameznika o ustrezni in primerni izvedbi prilagoditve vozila uveljavil plačilo storitve in sicer za 
brezposelne invalide pri ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, za zaposlene in 
samozaposlene invalide pa pri Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad). Podobna ureditev plačila z vavčerji je že uveljavljena v 
Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika, kjer gluhe osebe tolmačem slovenskega 
znakovnega jezika ure tolmačenja plačajo z vavčerjem, tolmači pa le te unovčijo pri ministrstvu, 
pristojnem za invalidsko varstvo.

Novost je tudi, da bo vse tehnične pripomočke tako za brezposelne kot za zaposlene in 
samozaposlene invalide sofinanciralo ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, medtem ko 
sofinanciranje prilagoditve vozila ostane nespremenjena, to je za brezposelne invalide prilagoditev 
vozila sofinancira ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, za zaposlene in samozaposlene 
invalide pa sklad.

Glavni razlog za spremembo zakona je torej zgoraj opisani sistem izbora dobaviteljev tehničnih 
pripomočkov in izvajalcev prilagoditve vozila v postopku javnega naročanja. S tem, ko se bo 
zagotovilo plačilo tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila z vrednotnicami, bo postopek bolj 
enostaven, lažji in upravičencu invalidu tudi bolj prijazen. Ob tem pa se bo, ker bodo s pravilnikom 
določeni standardi kvalitete in najvišje vrednosti za posamezni tehnični pripomoček oziroma 
prilagoditev vozila, zagotovila tudi racionalna poraba proračunskih sredstev.

Novela zakona dodatno posega tudi v ureditev evidenc. Zaradi izvedbe vodenja evidenc je potrebno 
vzpostaviti ustrezno pravno podlago za povezavo vseh evidenc, to je evidenc, ki jih vodijo 
ministrstvo, upravne enote in sklad. Določiti je bilo potrebno, da se vodi ena centralna evidenca, ki jo 
vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, pri kateri pa imajo drugi subjekti, ki tudi vodijo 
evidence, dostop do določenih podatkov. Centralna evidenca obsega  evidenco sofinanciranja 
tehničnih pripomočkov, evidenco prilagoditve vozila in  evidenco pridobitve psa pomočnika. Na novo 
se uvaja tudi evidenca, ki jo vodi inštitut in je potrebna zaradi izdelave načrta prilagoditve vozila in 
izdaje potrdila o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve vozila. Z novelo zakona je bilo 
potrebno zagotoviti tudi ažurnost vseh vnosov v evidence. S tem bo onemogočeno, da bi se odločalo 
o istem zahtevku, ki bi bil vložen pri več organih hkrati. 

Z novelo zakona želimo uvesti tudi nov dodatni ukrep za izenačevanje možnosti invalidov. Nov ukrep 
želi omogočiti težko in najtežje gibalno oviranim invalidom možnost pridobitve izšolanega psa 
pomočnika. Psi pomočniki pomagajo pri izvajanju fizičnih nalog in ohranjanju samostojnosti težko in 
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najteže gibalno oviranim invalidom. V Republiki Sloveniji je do sedaj pravica do psa vodnika priznana 
slepim osebam in se psi vodniki štejejo za medicinsko – tehnični pripomoček. Z uvedbo možnosti 
dobiti psa pomočnika se želi podobno pravico omogočiti tudi težko in najteže gibalno oviranim 
invalidom. Psi pomočniki morajo biti ustrezno izšolani, prav tako morajo biti izšolani tudi uporabniki –
invalidi, ki psa pridobijo. Psi pomočniki gibalno oviranim invalidom pobirajo ali prinesejo različne 
predmete, odpirajo in zapirajo vrata, prižigajo in ugašajo luč, pomagajo pri oblačenju in slačenju, 
lahko vlečejo invalidski voziček, predvsem pa jih zvesto spremljajo skozi vsakodnevna opravila. Psi 
pomočniki torej pripomorejo k večji samostojnosti in neodvisnosti težko in najtežje gibalno oviranim 
invalidom. Tako se tudi s tem ukrepom zasleduje cilje zakona, to je polno in učinkovito sodelovanje 
in vključevanje v družbo. 

Novela zakona predstavlja tudi uresničevanje smernic in ciljev iz Evropske strategije o invalidnosti za 
obdobje 2010 – 2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir (COM (2010)636 konč.), saj 
predlagane rešitve temeljijo na človekovih pravicah, preprečevanju diskriminacije ter zagotavljanju 
enakih možnosti, odstranitvi ovir, s poudarkom na zagotavljanju dostopnosti do okolja in informacij.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

MDDSZ Ukrep 2611-11-0043

7677 -
Izvajanje 
zakona o 
izenačevanju 
možnosti 
invalidov

2.192.462 1.014.380

MDDSZ
Projekt 2611-13-0005 
(skupina projektov 
2611-13-S007)

7677 -
Izvajanje 
zakona o 
izenačevanju 
možnosti 
invalidov

2.500.000 2.500.000

SKUPAJ 4.692.462 3.514.380
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
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OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

/.
II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Sredstva za izvajanje zakona so v proračunu Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 zagotovljena 
na proračunski postavki 7677.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/.
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Pridobitev psa pomočnika nima vpliva na proračun v letih 2014 in 2015. Kasneje se predvideva, da 
bodo letno usposobljeni 3 - 4 psi pomočniki. Glede na to, da Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije financira usposabljanje psa vodnika za slepo osebo v višini približno 10.000 EUR, to 
pomeni, da bo imela ta sprememba zakona letno finančno posledico za proračun v višini od 30.000 
do 40.000 EUR.  

Predlagana sprememba vodenja evidenc ima sicer dodatne finančnih posledice in sicer v približni 
višini 20.000,00 EUR, to je malega javnega naročila, sredstva pa so zagotovljena v okviru že 
predvidenih sredstev v proračunu tako, da s tega naslova ne bo potrebno zagotoviti dodatnih 
sredstev.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gre za manjšo spremembo zakona, zato gradivo ni bilo objavljeno na spletni strani predlagatelja.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov je bil 
posredovan tudi zainteresirani javnosti in strokovni instituciji - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije - SOČA. 

Besedilo predloga zakona je bil posredovan naslednjim invalidskim organizacijam:
- Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije,
- Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,
- Društvo Dlan,
- Društvo distrofikov Slovenije,
- Zveza paraplegikov Slovenije,
- YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa,
- Zveza Sonček,
- Zveza Sožitje. 

Ministrstvo k predlogu ni prejelo predlogov oziroma pripomb. 

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Dejan LEVANIČ
DRŽAVNI SEKRETAR

Priloga:
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov
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PREDLOG
2014-2611-0019

ZAKON 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI INVALIDOV

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA
V Sloveniji je približno sedem do devet odstotkov prebivalstva invalidov. To pomeni, da je vsak 
dvanajsti državljan invalid. Če k tej številki prištejemo še njihove družinske člane, lahko z gotovostjo 
sklepamo, da se vsaj četrtina državljanov Slovenije neposredno srečuje z invalidnostjo. 

Področje izenačevanja možnosti invalidov ureja Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list 
RS, št. 94/10, v nadaljnjem besedilu: zakon), ki je bil sprejet 16. novembra 2010. Namen zakona je
preprečevati in odpravljati diskriminacijo invalidov, ki temelji na invalidnosti. Invalidi so namreč 
skupina, ki je tradicionalno izpostavljena diskriminacijskim družbenim praksam. Za učinkovito 
odpravljanje diskriminacije je zato treba diskriminacijo prepovedati. Cilj zakona pa je za invalide 
ustvarjati enake možnosti na vseh področjih življenja. S tem se v Republiki Sloveniji zagotavlja 
uresničevanje temeljnega namena Konvencije o pravicah invalidov, tj. »spodbujati, varovati in 
invalidom zagotavljati polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter spodbujanje spoštovanja njihovega prirojenega dostojanstva«, kot določa 1. člen Konvencije o 
pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 38/08). 

Kot enega izmed ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov zakon predpisuje sofinanciranje 
tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami, do katerih niso upravičeni po drugih 
predpisih, te pripomočke pa v življenju potrebujejo za premostitev komunikacijskih ovir in za 
omogočanje varnega in samostojnega življenja ter jih uporabljajo predvsem za dostopnost do 
informacij, za sporazumevanje in prilagoditev življenjskega okolja. Drugi ukrep, ki ga predpisuje 
zakon, pa je sofinanciranje prilagoditve vozila gibalno oviranim invalidom, ki lahko vozilo upravljajo 
sami, ter invalidom, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za njihov vstop v 
vozilo in za varno vožnjo.

Veljavni zakon predvideva izbor dobaviteljev tehničnih pripomočkov in izbor izvajalcev prilagoditve 
vozila po postopkih javnega naročanja. Namen take ureditve je bil, da bi se dolgoročno zagotovila 
najnižja možna cena tehničnih pripomočkov. Enako kot pri medicinskih pripomočkih se tudi pri 
tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila ugotavlja, da ni jasnega zagotovila, da bi bila cena 
dejansko nižja, se pa z javnim naročilom omejuje možnost izbire upravičencev, zožuje pa se tudi 
dostopnost pripomočkov in izbor izvajalcev prilagoditve vozila. Upoštevajoč navedeno in določbe 
Konvencije o pravicah invalidov, ki v 3., 9. in 20. členu zavezuje države, ki so jo ratificirale, da 
spoštujejo temeljna načela, ki vključujejo »spoštovanje prirojenega dostojanstva, osebne 
samostojnosti, ki vključuje svobodo izbire, in neodvisnost posameznikov« (3. člen), da sprejmejo 
ustrezne ukrepe, »s katerimi invalidom zagotovijo, da imajo enako kot drugi dostop do fizičnega 
okolja, prevoza, informacij in komunikacij« (9. člen), in da invalidom zagotavljajo »največjo mogočo 
osebno mobilnost, kar vključuje […] dostop do kakovostnih pripomočkov za gibanje, tehničnih 
pripomočkov, podpornih tehnologij […], ki je na razpolago po sprejemljivi ceni« (20. člen), se 
predlaga, da bo invalid lahko na podlagi odločbe upravne enote tehnični pripomoček plačal z 
vrednotnico, dobavitelj pa bo na podlagi predložene vrednotnice uveljavil plačilo za pripomoček pri 
ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo. Tudi izvedbo prilagoditve vozila naj bi invalid, ki je do 
izvedbe upravičen, plačal z vrednotnico, in sicer pri katerem koli izvajalcu prilagoditve vozila. Po 
izvedeni prilagoditvi bo moral Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v 
nadaljnjem besedilu: inštitut) ali izvedenec posameznik pri enostavnejših  prilagoditvah vozila potrditi 
ustreznost in pravilnost izvedene prilagoditve vozila, s čimer bo zagotovljena dodatna varnost izvedbe 
prilagoditve vozila. Izvajalec prilagoditve vozila pa bo na podlagi vrednotnice in potrdila inštituta ali 
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izvedenca posameznika o ustrezni in primerni izvedbi prilagoditve vozila uveljavil plačilo storitve, in 
sicer za brezposelne invalide pri ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, za zaposlene in 
samozaposlene invalide pa pri Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skladu). Podobna ureditev plačila z vavčerji je že uveljavljena v 
Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika, kjer gluhe osebe tolmačem slovenskega 
znakovnega jezika ure tolmačenja plačajo z vavčerjem, tolmači pa le-te unovčijo pri ministrstvu, 
pristojnem za invalidsko varstvo.

Novost je tudi, da bo vse tehnične pripomočke tako za brezposelne kot za zaposlene in 
samozaposlene invalide sofinanciralo ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, medtem ko 
sofinanciranje prilagoditve vozila ostane nespremenjeno, torej za brezposelne invalide sofinancira 
prilagoditev vozila ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, za zaposlene in samozaposlene 
invalide pa sklad.

Glavni razlog za spremembo zakona je torej zgoraj opisani sistem izbora dobaviteljev tehničnih 
pripomočkov in izvajalcev prilagoditve vozila v postopku javnega naročanja. S tem ko se bo plačilo 
tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila zagotovilo z vrednotnicami, bo postopek preprostejši, 
lažji in upravičencu – invalidu tudi prijaznejši. Ob tem pa se bo, ker bodo s pravilnikom določeni 
standardi kakovosti in najvišje vrednosti za posamezni tehnični pripomoček oziroma prilagoditev 
vozila, zagotovila tudi racionalna poraba proračunskih sredstev.

Novela zakona dodatno posega tudi v ureditev evidenc. Zaradi izvedbe vodenja evidenc je treba 
vzpostaviti ustrezno pravno podlago za povezavo vseh evidenc, tj. evidenc, ki jih vodijo ministrstvo, 
upravne enote in sklad. Določiti je bilo treba, da se vodi ena centralna evidenca, ki jo vodi ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo, in pri kateri imajo drugi subjekti, ki tudi vodijo evidence, dostop do 
določenih podatkov. Centralna evidenca obsega evidenco sofinanciranja tehničnih pripomočkov,  
evidenco prilagoditve vozila in evidenco pridobitve psa pomočnika. Na novo se uvaja tudi evidenca, ki 
jo vodi inštitut in je potrebna zaradi izdelave načrta prilagoditve vozila in izdaje potrdila o ustreznosti 
ter pravilnosti izvedene prilagoditve vozila. Z novelo zakona je bilo treba zagotoviti tudi ažurnost vseh 
vnosov v evidence. S tem bo onemogočeno, da bi se odločalo o istem zahtevku, ki bi bil vložen pri 
več organih hkrati. 
Z novelo zakona želimo uvesti tudi nov dodatni ukrep za izenačevanje možnosti invalidov. Nov ukrep 
želi omogočiti težko in najtežje gibalno oviranim invalidom možnost pridobitve izšolanega psa 
pomočnika. Psi pomočniki pomagajo pri izvajanju fizičnih nalog in ohranjanju samostojnosti težko in 
najtežje gibalno oviranim invalidom. V Republiki Sloveniji je bila do zdaj pravica do psa vodnika 
priznana le slepim osebam in psi vodniki se štejejo za medicinskotehnični pripomoček. Z uvedbo 
možnosti pridobitve psa pomočnika se želi podobno pravico omogočiti tudi težko in najtežje gibalno 
oviranim invalidom. Psi pomočniki morajo biti ustrezno izšolani, prav tako pa morajo biti izšolani tudi 
uporabniki – invalidi, ki psa pridobijo. Psi pomočniki gibalno oviranim invalidom pobirajo ali prinesejo 
različne predmete, odpirajo in zapirajo vrata, prižigajo in ugašajo luč, pomagajo pri oblačenju in 
slačenju, lahko vlečejo invalidski voziček, predvsem pa jih zvesto spremljajo pri vsakodnevnih
opravilih. Psi pomočniki torej pripomorejo k večji samostojnosti in neodvisnosti težko in najtežje 
gibalno oviranih invalidov. Tako se tudi s tem ukrepom sledi ciljem zakona, torej k polnemu in 
učinkovitemu sodelovanju in vključevanju v družbo. 

Novela zakona pomeni tudi uresničevanje smernic in ciljev iz Evropske strategije o invalidnosti za 
obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir (COM (2010) 636, konč.), saj 
predlagane rešitve temeljijo na človekovih pravicah, preprečevanju diskriminacije ter zagotavljanju 
enakih možnosti in  odstranitvi ovir, s poudarkom na zagotavljanju dostopnosti do okolja in informacij.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1 Cilji
Cilj novele zakona je omogočiti izvajanje načela Konvencije o pravicah invalidov in Evropske 
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strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir (COM (2010) 
636, konč.) s tem, da se invalidom omogoči večja možnost izbire in dostopnosti ter dolgoročno 
zagotovi najnižja možna cena tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozila.

Z vzpostavitvijo centralne evidence, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, se bo 
ustvarila pravna podlaga za povezavo vseh evidenc, ki jih je po zakonu treba voditi.

Cilj uvedbe novega ukrepa za izenačevanje možnosti invalidov, tj. pravice do pridobitve psa 
pomočnika, je težkim in najtežjim gibalno oviranim invalidom omogočiti dodatno možnost polnega in 
učinkovitega sodelovanja in vključevanja v družbo. Psi pomočniki težko in najtežje gibalno oviranim 
invalidom pomagajo pri izvajanju fizičnih nalog in ohranjanju njihove samostojnosti, podobno kot psi 
vodniki slepih pomagajo pri ohranjanju samostojnosti slepih, ki se že priznavajo kot medicinsko-
tehnični pripomoček.

2.2 Načela
Novela zakona temelji na načelih:
- spoštovanja prirojenega dostojanstva invalidov, osebne samostojnosti, ki vključuje svobodo izbire 

in neodvisnost posameznikov,
- polnega in učinkovitega sodelovanja invalidov in njihovega vključevanja v družbo,
- zagotovitve ukrepov, ki omogočajo invalidom enak dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacij 

in komunikacij kot drugim,
- zagotovitve ukrepov, ki invalidom omogočajo največjo možno osebno mobilnost, kar vključuje

dostop do kakovostnih pripomočkov za gibanje, tehničnih pripomočkov, podpornih tehnologij in 
prilagoditve vozila,

- zagotovitve čim večje izbire in dostopnosti.

2.3 Poglavitne rešitve
Novela zakona predvideva spremembo načina plačila tehničnih pripomočkov in izvedbe prilagoditve 
vozila. Namesto izbora v postopku javnega naročanja se predvideva plačilo tako tehničnih 
pripomočkov kot izvedbe prilagoditve vozila z vrednotnicami. Po pravnomočnosti odločbe bo upravna 
enota v obeh primerih upravičencu – invalidu izdala vrednotnico, s katero bo lahko nabavil tehnični 
pripomoček ali plačal prilagoditev vozila. Iz vrednotnice bo razvidno, kdo je upravičenec (ime in 
priimek upravičenca), do katerega tehničnega pripomočka oziroma do katere prilagoditve vozila je 
upravičen ter višino, v kateri se tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila sofinancira. Dobavitelj 
tehničnega pripomočka oziroma izvajalec prilagoditve vozila bo s predložitvijo vrednotnice, in v 
primeru prilagoditve vozila še potrdila o ustrezni in primerni prilagoditvi vozila, ki ga izda inštitut ali 
izvedenec posameznik pri enostavnejših prilagoditvah, uveljavljal plačilo pri ministrstvu, pristojnem za 
invalidsko varstvo, za vse tehnične pripomočke, enako velja za brezposelne invalide za prilagoditev 
vozila. Zaposleni in samozaposleni invalidi pa uveljavljajo sofinanciranje plačila stroškov prilagoditve 
vozila pri skladu.

Z načinom plačila z vrednotnicami se bo prispevalo k znižanju potrebnih proračunskih sredstev za ti 
dve pravici, postopek pa bo tudi preprostejši, lažji in upravičencu – invalidu prijaznejši. Invalid bo torej 
nabavil tehnični pripomoček pri katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki Sloveniji 
oziroma izvedel prilagoditev vozila pri katerem koli izvajalcu. Višina, do katere se bo sofinanciral 
določen tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila, bo določena v pravilniku iz 17. člena zakona. S 
predlagano ureditvijo pa sledimo tudi zavezam iz Konvencije o pravicah invalidov. 

Zakon predvideva možnost sofinanciranja individualne prilagoditve vozila, ne predvideva pa, da je 
možno kupiti novo, že prilagojeno vozilo, ki je dražje od »običajnega« vozila. Zato se s 6. členom 
predloga zakona odpravlja ta neustrezna ureditev. 

Predlog zakona, kot je bilo navedeno že zgoraj, predvideva tudi, da inštitut ali izvedenec posameznik 
po opravljeni prilagoditvi vozila le-to pregleda in izda potrdilo o ustreznosti in pravilnosti izvedene 
prilagoditve. Ponovni pregled izvedene prilagoditve vozila je potreben zaradi zagotovitve še večje 
varnosti uporabnikov – invalidov.
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Predlog zakona tudi zvišuje prag, do katerega se tehnični pripomoček šteje kot enostavnejši in za 
njegovo uveljavitev ni treba pridobiti posebnega izvedenskega mnenja. Ta rešitev bo pripomogla k za 
uporabnika – invalida enostavnejši uveljavitvi tehničnega pripomočka, poleg tega pa bo postopek tudi 
pocenila, saj ne bo treba financirati plačila izvedenskega mnenja. Prav tako novela zakona pri 
izdelavi mnenja za prilagoditev vozila predvideva izdelavo mnenja izvedenca posameznika pri
enostavnejših prilagoditvah vozila, to je prilagoditvah, katerih skupna vrednost ne presega 1.000 
evrov.

Z novimi 22. c-, 22. d-, 22. e- in 22. f-členom predloga zakona zakonodajalec želi omogočiti težko in 
najtežje gibalno oviranim invalidom možnost pridobitve izšolanega psa pomočnika. S tem se uvaja 
nov ukrep za izenačevanje možnosti invalidov. Predlog zakona določa, da ima invalid, ki je zaradi 
invalidnosti težko ali najtežje gibalno oviran ter ima ustrezne psihofizične lastnosti in primerno bivalno 
okolje, glede na svoje potrebe možnost pridobiti psa pomočnika. Le-tega dobi v last, a le od na 
javnem razpisu izbranega izvajalca za šolanje psov pomočnikov. Ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo, izbere izvajalca za šolanje psov pomočnikov na podlagi javnega razpisa ter z njim sklene 
pogodbo. Novela zakona določa tudi, kaj mora opredeljevati javni razpis za izbiro izvajalca za šolanje 
psov pomočnikov. Predlog zakona ureja postopek za uveljavljanje pravice do psa pomočnika. 
Sredstva za šolanje psov pomočnikov ter usposabljanje upravičencev – invalidov se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

Z vzpostavitvijo centralne evidence, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, se bo 
ustvarila pravna podlaga za povezavo vseh evidenc, ki jih je po zakonu treba voditi. Centralna 
evidenca obsega evidenco sofinanciranja tehničnih pripomočkov, evidenco prilagoditve vozila in  
evidenco pridobitve psa pomočnika. Dodatno se uvaja evidenca, ki jo mora voditi inštitut zaradi 
izdelave načrta prilagoditve vozila in izdaje potrdila o ustreznosti ter pravilnosti izvedene prilagoditve. 
Z novelo zakona je bilo treba zagotoviti tudi ažurnost vseh vnosov v evidence. S tem bo 
onemogočeno, da bi se odločalo o istem zahtevku, ki bi bil vložen pri več organih hkrati. 

Sprememba četrte alineje tretjega odstavka 8. člena zakona je zgolj nomotehnične narave in pomeni 
izboljšanje razumljivosti navedene določbe.

Predlog zakona je usklajen z veljavno zakonodajo, splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in 
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov je bil 
posredovan tudi zainteresirani javnosti (Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Zvezi društev 
slepih in slabovidnih Slovenije, Društvu Dlan, Društvu distrofikov Slovenije, Zvezi paraplegikov 
Slovenije, YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Zvezi Sonček in Zvezi Sožitje) in strokovni 
instituciji – Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike Slovenije – SOČI.

Ministrstvo k predlogu ni prejelo predlogov oziroma pripomb.

Predlog zakona je usklajen s civilno družbo oziroma ciljnimi skupinami.

Glede na to, da gre za manjšo spremembo zakona, predlog zakona ni bil v javni obravnavi oziroma ni 
bil objavljen na spletni strani ministrstva.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Novela zakona nima finančnih posledic na druga javna finančna sredstva. 

Spremembe načina izbora izvajalcev prilagoditve vozila dobaviteljev in plačila tehničnih pripomočkov 
namreč nimajo pomembnih neposrednih finančnih posledic za proračun in so finančne posledice v 
okviru že veljavnega zakona.  

Predlagana sprememba vodenja evidenc ima finančne posledice, in sicer v približni višini 20.000,00 
EUR, tj. malega javnega naročila, sredstva pa so zagotovljena v okviru že predvidenih sredstev v 
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proračunu tako, da za to ne bo treba zagotoviti dodatnih sredstev.

Pravica do psa pomočnika kot nov ukrep za izenačevanje možnosti invalidov, ki ga predvideva 
predlog zakona, se bo začela izvajati šele s koncem leta 2015. Financiranje ukrepa bo možno v 
okviru že predvidenih proračunskih sredstev tako, da uveljavitev tega ukrepa v letih 2014 in 2015 ne 
bo imelo posledic za proračun.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET
Sredstva za izvajanje zakona v delu tehničnih pripomočkov so v proračunu Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 zagotovljena na proračunski postavki 7677, in sicer:
- v letu 2014 v višini 2.036.762,00 evrov in
- v letu 2015 v višini 816.680,00 evrov.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
Glede na to, da s predlogom spremembe zakona uveljavljamo nov ukrep možnosti pridobiti psa 
pomočnika za težko in najtežje gibalno ovirane invalide kot ukrep za izenačevanje možnosti invalidov, 
v nadaljevanju predstavljamo ureditve v drugih pravnih sistemih.

5.1 Nemčija
Nemčija je bila prva država, ki je uvedla šolanje psov pomočnikov in je med obema svetovnima 
vojnama usposobila in dala invalidom skoraj 1.000 psov. Ti psi in uporabniki so bili sprva pod 
organizacijo in nadzorom Rdečega križa ali vojske. V obdobju po drugi svetovni vojni in do danes pse 
vodiče financira »Krankenkasse« ali zdravstvene zavarovalnice, ki pa nikoli niso zares uveljavile 
pravega programa kompetenc inštruktorjev in usposobljenosti psov, kar se kaže v veliki težavi s 
kakovostjo storitev. Cena šolanja psa, ki je med 10.000 do 30.000 evrov, je najpomembnejši dejavnik, 
ki zelo vpliva na neustrezno šolane pse. 

5.2 Francija
Francija je odličen primer, kako so kljub zasebnim, neodvisnim ponudnikom storitev uveljavili 
nacionalne standarde za inštruktorje, ki jih je sprejela tudi država na ravni pristojnega ministrstva. 
Njihova zveza ima 12 neodvisnih šol, ki so razporejene po regijah v državi in so članice FFAC, ki je bil 
pobudnik nacionalnih standardov tako za trenerje kot tudi za pse. Cena za izšolanega psa je 35.000 
evrov in vključuje tudi veterinarsko oskrbo do konca delovne dobe psa, lastnik psa pa skrbi za hrano 
in nastanitev ter za delovno kondicijo, ki se preverja enkrat letno. Evalvacijo psov izvajajo strokovnjaki 
njihove zveze.

5.3 Velika Britanija
Velika Britanija ima več kot 80-letno zgodovino in ima zelo dobro uveljavljen 3-letni izobraževalni 
program za GDMI-inštruktorje. Standardi, ki jih zdaj uporabljajo, so v skladu s standardi IGDF in so jih 
uvedli leta 1989. Za to, kar uporabljajo kot obvezno, ni državne zakonodaje, ker se financirajo 
izključno iz donacij in sponzorstva. Na leto njihova organizacija GD UK (GD UK – Guide Dog) preda 
čez 1.000 psov vodičev in pomočnikov. Strošek psa znaša čez 45.000 angleških funtov, lastnica psa 
pa je do konca njegove delovne dobe organizacija GD UK, ki poskrbi za vse stroške, kot npr. 
veterinarska oskrba, oskrba psa, njegova nastanitev, prevozi. Evalvacija se izvaja s strokovnjaki iz 
zveze GD UK.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
6.1 Presoja administrativnih posledic
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: 
Predlog zakona predvideva, da tudi odločbo o sofinanciranju prilagoditve vozila izdajajo upravne 
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enote; s tem se za uporabnike poenostavi postopek, saj se vlogo lahko vloži na kateri koli upravni 
enoti, in ne samo na ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, kot je določeno v veljavnem 
zakonu.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:
Predlog zakona ne vpliva na povečane obveznosti strank pri uveljavljanju pravic.

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:
Predlog zakona nima posledic za okolje.

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:
Predlog zakona nima posledic za gospodarstvo.

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:
Predlog zakona bo vplival na boljšo socialno vključenost invalidov.

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:
Predlog zakona nima posledic na dokumente razvojnega načrtovanja. 

S predlogom zakona se uresničuje Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010 – 2020: 
obnovljena zaveza za Evropo brez ovir (COM (2010) 636 konč.).

6.6 Presoja posledic za druga področja
Novela zakona bo omogočila nov način sofinanciranja tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila z
vrednotnicami, posledično se bo s tem lahko sprejel Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi 
vozila ter se tudi začel izvajati.

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:
a) Predstavitev sprejetega zakona:

– ciljnim skupinam (seminarji, delavnice),
– širši javnosti (mediji, javne predstavitve, spletne predstavitve).

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa:
– z uvedbo evidenc.

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona
/

7. Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona:
Gradivo je bilo poslano zainteresiranim invalidskim organizacijam, ki k gradivu niso imele bistvenih 
pripomb.

8. Navedba, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in 
delovnih teles
Pri delu Državnega zbora in delovnih teles bodo sodelovali:
dr. Anja Kopač Mrak, ministrica,
Martina Vuk, državna sekretarka,
Dragica Bac, generalna direktorica, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
Tanja Dular, sekretarka, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja in
mag. Cveto Uršič, sekretar, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.
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II. BESEDILO ČLENOV
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI 
INVALIDOV (ZIMI)

1. člen
V Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10) se četrta alineja tretjega 
odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»– na to, da se pri ponujanju blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, če je to potrebno, zagotovijo 
primerna podpora, zlasti z drugo osebo (bralci, tolmači slovenskega znakovnega jezika), oznake v 
brajici ter podatki v lahko čitljivi in razumljivi obliki.«.

2. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za invalidsko varstvo, s 
predpisom podrobneje določi tehnične pripomočke iz prejšnjega odstavka, pogoje za njihovo 
pridobitev, njihovo dobo trajanja, vrednost posameznega tehničnega pripomočka in standarde 
kakovosti pripomočkov ter način vzdrževanja. Za enostavnejše tehnične pripomočke se štejejo 
pripomočki, katerih vrednost ne presega 500 evrov, za zahtevnejše tehnične pripomočke pa tisti, 
katerih vrednost presega 500 evrov.«.

3. člen
Peti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V odločbi iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora biti natančno opredeljeno, do 
kakšnega pripomočka je invalid upravičen in kolikšna je višina sredstev, ki se sofinancirajo.«.

Črta se sedmi odstavek 19. člena. 

4. člen
Za 19. členom se doda nov 19. a-člen, ki se glasi:

»19. a-člen
(vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka)

(1) Upravna enota upravičencu izda vrednotnico za nabavo tehničnega pripomočka po 
pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka.

(2) Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka vsebuje številko vrednotnice, ime in priimek 
upravičenca, tehnični pripomoček, do katerega je invalid opravičen, ter vrednost posameznega 
tehničnega pripomočka, določena s predpisom iz 17. člena tega zakona. Podroben opis vrednotnice 
se določi v predpisu iz 17. člena tega zakona.

(3) Tehnični pripomoček lahko invalid po predložitvi vrednotnice kupi pri katerem koli 
dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki Sloveniji.«.

5. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 20. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(1) Sredstva za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka za invalida se zagotavljajo v višini 
85 odstotkov vrednosti posameznega tehničnega pripomočka, določenega s predpisom iz 17. člena 
tega zakona. Za invalida, ki prejema denarno socialno pomoč po predpisih, ki urejajo področje 
socialnega varstva, in za invalide, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo 
duševno in telesno prizadetih oseb, se zagotovi plačilo pripomočkov v celotni vrednosti posameznega 
tehničnega pripomočka. 
(2) Sredstva za sofinanciranje tehničnih pripomočkov zagotavlja ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo.
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(3) Dobavitelj tehničnih pripomočkov enkrat mesečno izda račun za tehnične pripomočke ministrstvu, 
pristojnemu za invalidsko varstvo. Računu morajo biti obvezno priložene vrednotnice za nabavo 
tehničnih pripomočkov, na podlagi katerih je invalidom dobavil tehnične pripomočke.«.

6. člen
V 21. členu se zamenja vrstni red drugega in tretjega odstavka tako, da dosedanji drugi odstavek 
postane tretji odstavek, dosedanji tretji odstavek pa drugi odstavek.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Invalidu iz prvega odstavka tega člena se v primeru nakupa novega prilagojenega vozila prizna 
sofinanciranje nakupa vozila. Sofinanciranje teh stroškov upravičenec lahko uveljavlja v višini in po 
postopku iz 22. člena tega zakona.«.

Četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V predpisu iz drugega odstavka 17. člena tega zakona se podrobneje opredelijo način 
prilagoditve vozila iz prvega in drugega odstavka tega člena, pogoji za prilagoditev, doba trajanja, 
vrednost posamezne prilagoditve vozila in standardi kakovosti prilagoditve ter način vzdrževanja. Za 
enostavnejše prilagoditve vozila se štejejo prilagoditve, katerih skupna vrednost ne presega 1.000 
evrov, za zahtevnejše prilagoditve pa tiste, katerih skupna vrednost presega 1.000 evrov.«.

7. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen
(postopek za uveljavljanje plačila stroškov prilagoditve vozila)

(1) Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve vozila vloži invalid na kateri koli upravni enoti v 
Republiki Sloveniji. 

(2) Če gre za enostavno prilagoditev, upravna enota z liste izvedencev imenuje izvedenca, ki 
oblikuje načrt prilagoditve vozila. Listo izvedencev imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

(3) V primeru zahtevnejših prilagoditev pripravi izvedensko mnenje Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut), ki individualno za 
vsakega invalida pripravi natančno opisan načrt predelave ali prilagoditve vozila (v nadaljnjem 
besedilu: načrt prilagoditve vozila).

(4) Pri pripravi izvedenskega mnenja izvedencev posameznik in inštitut izhajata iz 
najenostavnejše, najcenejše, vendar funkcionalno učinkovite rešitve. Načrt mora biti tudi finančno 
ovrednoten. V načrtu prilagoditve vozila mora biti naveden tudi datum, ko je invalid zadnjič uveljavil 
prilagoditev vozila.

(5) V kolikor invalid želi dražjo rešitev od rešitve v izvedenskem mnenju, se le-ta na zahtevo 
invalida izvede, razliko v stroških med dražjo izvedbo in izvedbo po izvedenskem mnenju krije invalid.

(6) Izvedenca iz drugega in tretjega odstavka tega člena morata načrt prilagoditve vozila 
pripraviti najpozneje v 30 dneh od dneva, ko ju upravna enota zaprosi za pripravo načrta prilagoditve 
vozila. 

(7) Sredstva za izdelavo načrta prilagoditve vozila se zagotovijo v proračunu Republike 
Slovenije. Stroški izdelave načrta prilagoditve vozila se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, 
pristojen za invalidsko varstvo. 

(8) Upravna enota na podlagi načrta prilagoditve vozila izda odločbo, s katero odloči o 
odobritvi plačila stroškov prilagoditve vozila. V odločbi mora biti natančno opredeljeno, do kakšne 
prilagoditve vozila je invalid upravičen in kolikšna je višina sredstev, ki se sofinancirajo, ter ali je
invalid brezposeln, samozaposlen ali zaposlen.

(9) Upravna enota upravičencu izda vrednotnico za odobritev plačila prilagoditve vozila po 
pravnomočnosti odločbe o odobritvi stroškov plačila prilagoditve vozila.

(10) Zoper odločbo upravne enote je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo. Pri odločanju o pritožbi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, lahko pridobi nov načrt 
prilagoditve vozila.

(11) Po opravljeni prilagoditvi vozila izvedenca iz drugega in tretja odstavka tega člena 
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potrdita ustreznost in pravilnost opravljene prilagoditve vozila ter o tem izdata potrdilo. Vsebino 
potrdila se podrobneje opredeli v predpisu iz drugega odstavka 17. člena tega zakona.«.

8. člen
Za 22. členom se dodajo novi 22. a-, 22. b-, 22. c-, 22. d-, 22. e- in 22. f-člen, ki se glasijo:

»22. a-člen
(vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila)

(1) Vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila vsebuje številko vrednotnice, ime in priimek 
upravičenca, vrsto prilagoditve vozila, do katere je invalid upravičen, ter višino sredstev, ki se 
sofinancirajo za prilagoditev vozila. Podroben opis vrednotnice se določi v predpisu iz 17. člena tega 
zakona.

(2) Prilagoditev vozila lahko invalid po predložitvi vrednotnice za odobritev plačila prilagoditve 
vozila izvede pri katerem koli izvajalcu prilagoditve vozila v Republiki Sloveniji.

22. b-člen
(sredstva za prilagoditev vozila)

(1) Sredstva za prilagoditev vozila se zagotovijo v višini 85 odstotkov vrednosti posamezne 
prilagoditve, določene s predpisom iz 17. člena tega zakona. Za invalida, ki je prejemnik denarne 
socialne pomoči po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, ter za invalida, ki mu je priznan 
status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, se zagotovi 
plačilo stroškov prilagoditve vozila v celotni vrednosti stroškov posamezne prilagoditve vozila. 

(2) Sredstva za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila se invalidu zagotovijo v 
višini 85 odstotkov vrednosti razlike med ceno enakega tipa novega neprilagojenega vozila in novega 
prilagojenega vozila, vendar največ do višine odobrenega plačila stroškov iste vrste prilagoditve 
vozila, določenega v skladu s predpisom iz drugega odstavka 17. člena tega zakona.

(3) Sredstva za prilagoditev vozila invalida, ki ni zaposlen, se zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije, za zaposlenega ali samozaposlenega invalida pa sredstva zagotavlja Javni 
jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).

(4) Izvajalec prilagoditve vozila enkrat mesečno izda račun za izvedene prilagoditve, ki jih 
izvede za brezposelne invalide, ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, za zaposlene ali 
samozaposlene invalide pa skladu. Računu mora obvezno priložiti vrednotnice za plačilo prilagoditve 
vozila, na podlagi katerih je invalidom izvedel prilagoditve vozila, in potrdilo izvedenca o ustreznosti in 
pravilnosti izvedene prilagoditve. Enako velja tudi pri nakupu novega prilagojenega vozila.

22. c-člen
(pes pomočnik)

(1) Invalid, ki je zaradi invalidnosti težko ali najtežje gibalno oviran, a ima ustrezne 
psihofizične lastnosti in primerne bivalne pogoje, lahko glede na osebne potrebe dobi psa pomočnika.

(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, s predpisom iz 22. d-člena tega zakona 
podrobneje določi pogoje za pridobitev psa pomočnika.

(3) Invalid iz prvega odstavka tega člena je upravičen do šolanega psa pomočnika, ki ga 
prejme v svojo last. V primeru, da invalid po svoji krivdi izgubi psa pomočnika, ni upravičen do 
novega najmanj do izteka osmih let od pridobitve.

(4) Izvajalca šolanja psa pomočnika izbere invalid pri izbranem izvajalcu, ki ima z 
ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, sklenjeno pogodbo. 

(5) Vsebino pogodbe, sklenjene med ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, in 
izvajalci za šolanje psov pomočnikov, se določi s predpisom iz 22. d-člena tega zakona. Izvajalca za 
šolanje psov pomočnikov izbere ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, na podlagi javnega 
razpisa.

(6) Sredstva za šolanje psa pomočnika ter usposabljanje invalida zagotavlja ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo, iz proračuna Republike Slovenije.
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22. d-člen
(predpis o izvajanju programa šolanja in dodeljevanja psov pomočnikov za težje in najtežje 

gibalno ovirane invalide)
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, s predpisom podrobneje določi kriterije za dodelitev 

psa pomočnika, izbor izvedencev, program in način šolanja psa pomočnika, pogoje usposabljanja 
invalida, podrobnejši postopek uveljavljanja pravice do psa pomočnika, obveznosti v zvezi z 
zaključnim preizkusom psa pomočnika in invalida, vsebino pogodbe, sklenjene med izvajalcem 
šolanja psov pomočnikov in ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, izvajanje strokovne 
pomoči in svetovanja invalidu – lastniku psa pomočnika in druge zadeve, pomembne za izvajanje 
tega zakona. 

22. e-člen
(javni razpis za izbor izvajalca za šolanje psov pomočnikov)

(1) Javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov iz četrtega odstavka 22. c-
člena mora določati:

- vrednost šolanja posameznega psa pomočnika in usposabljanje invalida,
- da prijavitelj predloži načrt, ki mora biti skladen z evropskimi standardi, ki urejajo šolanje psov 

pomočnikov, usposabljanje inštruktorjev ter invalidov in iz katerega je razviden postopek 
usposabljanja psa pomočnika in invalida,

- reference prijavitelja kot izvajalca za šolanje psov pomočnikov, ki so določene v predpisu iz 
prejšnjega člena,

- da je prijavitelj dolžan invalidom – lastnikom psov pomočnikov zagotoviti strokovno pomoč in 
svetovanje ter da se zavezuje, da bo z njimi sklenil ustrezen dogovor, ki je opredeljen v 
predpisu iz prejšnjega člena,  

- število psov, ki jih mora letno prijavitelj izšolati,
- čas trajanja javnega razpisa,
- druge podatke, pomembne za javni razpis.  

(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka se razpiše največ za deset let. 
(3) Zoper sklep o izbiri izvajalcev za šolanje psov pomočnikov ni pritožbe, možen pa je 

upravni spor.
22. f-člen

(postopek za uveljavljanje psa pomočnika)
(1) Vlogo za pridobitev psa pomočnika invalid iz 22. c-člena tega zakona vloži na upravno 

enoto.
(2) Izvedenec za vsakega invalida oblikuje mnenje o izpolnjevanju pogojev za pridobitev psa 

pomočnika in pogoje, ki jih mora izpolnjevati pes pomočnik. Kriteriji za pripravo mnenja se določijo v 
predpisu iz 22. d-člena tega zakona.

(3) Izvedenec mora mnenje o upravičenosti do psa pomočnika pripraviti najpozneje v 60 dneh 
od dneva, ko ga upravna enota zaprosi za pripravo mnenja o upravičenosti do psa pomočnika. 

(4) Sredstva za izdelavo mnenja o upravičenosti do psa pomočnika se zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije. Stroški izdelave mnenja o upravičenosti do psa pomočnika se plačujejo po 
cenah, ki jih določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.

(5) Upravna enota na podlagi mnenja o upravičenosti do psa pomočnika izda odločbo, s 
katero odloči o odobritvi usposabljanja in uporabe psa pomočnika. 

(6) Zoper odločbo upravne enote je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo.«.

9. člen
Za prvim odstavkom 29. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Analitične, strokovne in informacijske naloge glede uporabe in prilagoditve objektov v javni rabi 
ter dostopnosti do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, opravlja Urbanistični inštitut Republike 
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Slovenije.«.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naloge iz prvega in drugega odstavka tega člana opravljajo inštituti na podlagi vsakoletnega 
programa dela, ki ga potrdi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »iz prvega odstavka tega 
člena inštitutoma« nadomesti z besedilom »iz prvega in drugega odstavka tega člena inštitutom«.

10. člen
V prvem odstavku 31. člena se v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se 
glasi:
»– inštitut.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organ, ki vodi centralno evidenco, ki obsega evidenco sofinanciranja tehničnih pripomočkov,  
evidenco prilagoditve vozila in evidenco pridobitve psa pomočnika, ter organi, ki vodijo evidenco 
odobrenih tehničnih pripomočkov, prilagoditve vozila, psa pomočnika, evidenco sofinanciranih 
tehničnih pripomočkov, evidenco prilagoditev vozila za brezposelne invalide ter evidenco tehničnih 
pripomočkov in evidenco prilagoditev vozil za zaposlene ali samozaposlene invalide, morajo prejem 
vloge za uveljavljanje pravic in vsako spremembo podatkov nemudoma evidentirati v informacijski 
sistem.«.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

11. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravna enota vodi evidenco odobrenih tehničnih pripomočkov, prilagoditve vozila in psa 
pomočnika, ki vsebuje naslednje podatke:
- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja tehnični 

pripomoček,
- datum odobritve tehničnega pripomočka,
- vrsto tehničnega pripomočka,
- dobo trajanja tehničnega pripomočka,
- višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje tehničnega pripomočka,
- številko vrednotnice za plačilo tehničnega pripomočka, ime in priimek upravičenca ter datum 

izdaje vrednotnice,
- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev 

vozila,
- vrsto in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
- vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
- datum odobritve prilagoditve vozila,
- invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo,
- podatke o vozilu (registrska številka, vrsta avtomobila, letnik, šasija),
- načrt potrebne prilagoditve vozila z natančnimi datumi in opisi ocen glede potrebnih predelav 

oziroma prilagoditev,
- številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
- datum, ko je invalid prevzel prilagojeno vozilo ali kupil novo prilagojeno vozilo,
- višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje prilagoditve vozila ali nakup novega 

prilagojenega vozila,
- številko vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, ime in priimek upravičenca ter datum izdaje 
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vrednotnice,
- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki je v uporabo dobil psa 

pomočnika,
- številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi psa pomočnika,
- datum prevzema psa pomočnika,
- ceno psa pomočnika,
- številko čipa psa pomočnika,
- davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca za šolanje psov 

pomočnikov.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Evidenca, ki jo vodi upravna enota, je del centralne evidence tehničnih pripomočkov, ki jo vodi 
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.

12. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:

»33. člen
(evidence ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo)

(1) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi centralno evidenco, ki obsega evidenco 
sofinanciranja tehničnih pripomočkov, evidenco prilagoditve vozila in evidenco pridobitve psa 
pomočnika. 

(2) Evidenca sofinanciranja tehničnih pripomočkov vsebuje naslednje podatke:
- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja tehnični 

pripomoček,
- številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi tehničnega pripomočka,
- vrsto in ceno tehničnega pripomočka, ki se sofinancira,
- datum odobritve tehničnega pripomočka,
- dobo trajanja tehničnega pripomočka,
- višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje tehničnega pripomočka,
- številko vrednotnice za plačilo tehničnega pripomočka, ime in priimek upravičenca ter datum 

izdaje vrednotnice,
- davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun dobavitelja tehničnih 

pripomočkov.
(3) Evidenca prilagoditve vozila vsebuje naslednje podatke:

- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev 
vozila,

- številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi prilagoditve vozila,
- vrsto in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
- vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
- invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo,
- podatke o vozilu (registrska številka, vrsta vozila, letnik, šasija),
- načrt potrebne prilagoditve vozila z natančnimi datumi in opisi ocen glede potrebnih predelav 

oziroma prilagoditev,
- številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
- datum, ko je invalid prevzel prilagojeno vozilo ali kupil novo prilagojeno vozilo,
- višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje prilagoditve vozila ali nakup novega 

prilagojenega vozila,
- številko vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, ime in priimek upravičenca ter datum izdaje 

vrednotnice,
- datum izdaje potrdila izvedenca o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve vozila,
- davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca prilagoditve vozila ali 

dobavitelja novega prilagojenega vozila.
(4) Evidenca pridobitve psa pomočnika vsebuje naslednje podatke:

- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki je v uporabo dobil psa 
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pomočnika,
- številko in datum izdaje odločbe ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, o odobritvi psa 

pomočnika,
- datum prevzema psa pomočnika,
- ceno psa pomočnika,
- številko čipa psa pomočnika,
- davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca za šolanje psov 

pomočnikov.
(5) Organ, ki odloča o pravici pridobitve tehničnega pripomočka, prilagoditve vozila in 

pridobitve psa pomočnika, pridobiva podatke iz centralnih evidenc iz 33. člena tega zakona.«.

13. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:

»34. člen
(evidenca sklada)

(1) Sklad vodi evidenco prilagoditev vozil za zaposlene ali samozaposlene invalide, ki 
vsebuje naslednje podatke: 
- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev 

vozila,
- številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi prilagoditve vozila,
- vrsto in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
- vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
- invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo,
- podatke o vozilu (registrska številka, vrsta vozila, letnik, šasija),
- načrt potrebne prilagoditve vozila z natančnimi datumi in opisi ocen glede potrebnih predelav 

oziroma prilagoditev,
- številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
- datum, ko je invalid prevzel prilagojeno vozilo ali kupil novo prilagojeno vozilo,
- višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje prilagoditve vozila ali nakup novega 

prilagojenega vozila,
- številko vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, ime in priimek upravičenca ter datum izdaje 

vrednotnice,
- datum izdaje potrdila inštituta o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve vozila,
- davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca prilagoditve vozila ali 

dobavitelja novega prilagojenega vozila.
(2) Evidenca, ki jo vodi sklad, je del centralne evidence prilagoditve vozila, ki jo vodi 

ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.

14. člen
Za 34. členom se doda nov 34. a-člen, ki se glasi:

»34. a-člen
(evidenca inštituta)

(1) Inštitut vodi evidenco v zvezi z načrtom prilagoditve vozila in potrdilom o ustreznosti ter 
primernosti prilagoditve vozila, ki vsebuje naslednje podatke:
- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev 

vozila,
- vrsto in ceno prilagoditve vozila,
- vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
- invalidovo oceno o sposobnost za vožnjo,
- podatke o vozilu (registrska številka, vrsta vozila, letnik, šasija),
- oceno o prilagoditvi vozila z datumi in opisi ocen glede potrebnih predelav oziroma prilagoditev,
- številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
- datum in številko potrdila o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve vozila.
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(2) Evidenca, ki jo vodi inštitut, je del centralne evidence prilagoditve vozila, ki jo vodi 
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
(1) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda predpis iz novega 22. d-člena zakona v 

enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Centralna evidenca pridobitve psa pomočnika iz četrtega odstavka 33. člena zakona se 

vzpostavi v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 
začne tri mesece po njegovi uveljavitvi, razen prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 22. c-, 22. 
e- in 22. f- člen, ki se začnejo uporabljati eno leto po uveljavitvi tega zakona.
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III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu
Sprememba četrte alineje tretjega odstavka 3. člena zakona je povsem nomotehnične narave.

K 2. členu
Predlog zakona zvišuje prag, do katerega se tehnični pripomoček šteje kot enostavnejši in za njegovo 
uveljavitev ni potrebno posebno izvedensko mnenje, in sicer z zdaj postavljene vrednosti 250 evrov na 
novo vrednost 500 evrov. Ta rešitev bo pripomogla k za uporabnika – invalida enostavnejši uveljavitvi 
tehničnega pripomočka, poleg tega pa bo postopek tudi pocenila, saj ne bo treba financirati plačila 
izvedenskega mnenja. Poleg tega pa še določa, da se v pravilniku opredelijo vrednosti posameznih
tehničnih pripomočkov.

K 3. členu
Zakon je v zdaj črtanem sedmem odstavku 19. člena predvideval naročanje tehničnih pripomočkov po 
postopkih javnega naročanja. Namen take ureditve je bil, da bi se dolgoročno zagotovila najnižja 
možna cena tehničnih pripomočkov. Enako kot pri medicinskih pripomočkih se tudi pri tehničnih 
pripomočkih ugotavlja, da ni jasnega zagotovila, da bi bila cena dejansko nižja, se pa z javnim 
naročilom omejuje možnost izbire upravičencev, zožujeta pa se tudi dostopnost pripomočkov in izbor 
izvajalcev prilagoditve vozila. Upoštevajoč navedeno in določbe Konvencije o pravicah invalidov, ki v 
3., 9. in 20. členu zavezuje države, ki so jo ratificirale, da spoštujejo temeljna načela, ki vključujejo 
»spoštovanje prirojenega dostojanstva, osebne samostojnosti, ki vključuje svobodo izbire, in 
neodvisnost posameznikov« (3. člen), da sprejmejo ustrezne ukrepe, »s katerimi invalidom zagotovijo, 
da imajo enako kot drugi dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij« (9. člen), in da 
zagotavljajo invalidom »največjo mogočo osebno mobilnost, kar vključuje […] dostop do kakovostnih 
pripomočkov za gibanje, tehničnih pripomočkov, podpornih tehnologij […], ki je na razpolago po 
sprejemljivi ceni« (20. člen), se predlaga, da bo invalid lahko na podlagi odločbe upravne enote 
tehnični pripomoček kupil pri katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki Sloveniji, 
plačal pa ga bo z vrednotnico, dobavitelj pa bo na podlagi predložene vrednotnice uveljavil plačilo za 
pripomoček, in sicer pri ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo. 

Spremenjen peti odstavek 19. člena določa, da je plačnik tehničnih pripomočkov vedno ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo, in to tako za brezposelne, zaposlene in samozaposlene invalide, saj 
tehnični pripomočki, do katerih bodo invalidi upravičeni po zakonu, niso namenjeni zgolj prilagoditvi 
delovnega okolja invalida, ampak jih invalidi potrebujejo za izenačevanje možnosti v vsakdanjem 
življenju.

K 4. členu
Novi 19. a-člen določa, da bo upravna enota po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do 
tehničnega pripomočka invalidu izdala tudi vrednotnico za plačilo tega pripomočka. Vrednotnico bo 
invalid ob nabavi pripomočka izročil dobavitelju tehničnih pripomočkov in bo namenjena plačilu 
pripomočka. Vsaka vrednotnica mora biti oštevilčena, z nje pa mora biti razvidno ime in priimek 
upravičenca, vrsta tehničnega pripomočka, do katerega je invalid upravičen, ter vrednost konkretnega 
tehničnega pripomočka, to je konkreten znesek, do katerega se tehnični pripomoček sofinancira. 
Podroben opis vrednotnice se bo določil v predpisu iz 17. člena tega zakona. 

K 5. členu
Sprememba prvega odstavka je nomotehnične narave – s spremembo se samo jasneje zapiše 
zdajšnja ureditev; sredstva za sofinanciranje plačila tehničnih pripomočkov za invalida se zagotavljajo 
v višini 85 odstotkov cenovnega standarda posameznega tehničnega pripomočka.
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Spremenjen drugi odstavek 20. člena določa, da sredstva za sofinanciranje tehničnih pripomočkov 
zagotavlja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. V veljavnem zakonu je namreč določeno, da 
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, zagotavlja sredstva za nabavo tehničnih pripomočkov za 
brezposelne invalide, medtem ko sredstva za sofinanciranje tehničnih pripomočkov za zaposlene in 
samozaposlene invalide zagotavlja sklad. Sprememba določbe se navezuje na spremembo petega 
odstavka 19. člena zakona, saj tehnični pripomočki, do katerih bodo invalidi upravičeni po zakonu, 
niso namenjeni zgolj prilagoditvi delovnega okolja invalida, ampak jih invalidi potrebujejo za 
izenačevanje možnosti v vsakdanjem življenju.
Spremenjen tretji odstavek določa, da mora dobavitelj tehničnih pripomočkov ob izstavitvi računa za 
dobavljene pripomočke obvezno priložiti tudi vrednotnico. Brez nje ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo, zneska za račun dobavitelju ne bo izplačalo. 

K 6. členu
Zakon predvideva možnost sofinanciranja individualne prilagoditve vozila, ne predvideva pa, da je 
možno sofinancirati nakup novega, že prilagojenega vozila, ki je dražje od »običajnega« vozila. Zato 
se v novem četrtem odstavku 20. člena odpravlja ta neustrezna ureditev in se dopušča nakup novega, 
že tovarniško prilagojenega vozila. 

Dopolnitev zdaj petega odstavka je bila potrebna za jasnejšo dikcijo in je nomotehnične narave, 
menjava vrstnega reda odstavkov pa je bila potrebna zaradi boljšega sosledja vsebine. Poleg tega pa
se še določa, da se v pravilniku opredelijo tudi vrednosti posameznih tehničnih pripomočkov.

K 7. členu
Novela zakona kot eno izmed glavnih novosti pri sofinanciranju izvedbe prilagoditve vozila predvideva 
spremembo načina plačila same izvedbe prilagoditve. Namesto izbora izvajalcev prilagoditve vozila v 
postopku javnega naročanja se predvideva, da bodo upravičenci izvedbo prilagoditve vozila lahko 
izvedli pri katerem koli izvajalcu prilagoditev v Republiki Sloveniji, plačilo pa bo izvedeno z 
vrednotnicami. Ni namreč zagotovila, da bi bile cene prilagoditve vozila zaradi izbire po postopku 
javnega naročanja dejansko nižje, se pa z javnim naročilom omejuje možnost izbire upravičencev, 
obenem pa se zožuje tudi dostopnost prilagoditev vozila uporabnikom, ki so navadno najtežje ovirani 
invalidi. Ravno tako pa, enako kot pri tehničnih pripomočkih, z novo ureditvijo sledimo zavezam iz 
Konvencije o pravicah invalidov. 

Zaradi večje preglednosti se je dosedanji 22. člen razdelil v tri člene.

Zakon določa, da je invalid, ki je zaradi invalidnosti gibalno oviran in lahko vozilo upravlja sam, 
upravičen do plačila stroškov prilagoditve vozila. Novost je, da vlogo lahko vloži na kateri koli upravni 
enoti v Republiki Sloveniji. Postopek se s tem izenačuje s postopkom uveljavljanja tehničnega 
pripomočka. Poleg tega se za uporabnike postopek poenostavi in je dostopnejši, saj vložitev vloge ni 
omejena le na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.

Prilagoditev vozila se izvede na podlagi individualnega načrta prilagoditve vozila, ki ga kot strokovni 
izvedenec v primeru enostavnejših prilagoditev pripravi izvedenec posameznik, ki ga z liste 
izvedencev imenuje upravna enota. Listo izvedencev imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo. 
V primeru zahtevnejših prilagoditev pa individualni načrt pripravi Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije – Soča. 

Upravna enota invalidu – upravičencu po pravnomočnosti odločbe, s katero mu odobri sofinanciranje 
prilagoditve vozila, izda tudi vrednotnico, s katero bo lahko plačal izvedbo prilagoditve vozila.
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V kolikor bi invalid - upravičenec želel dražjo rešitev od rešitve v izvedenskem mnenju, se le-ta na 
zahtevo upravičenca izvede, razliko v stroških med dražjo izvedbo in izvedbo po izvedenskem mnenju 
pa krije upravičenec sam.

Novost je tudi, da predlog zakona določa, da izvedenec po opravljeni prilagoditvi vozila le-to pregleda 
in izda potrdilo o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve. Ponovni pregled izvedene 
prilagoditve vozila je potreben zaradi zagotovitve še večje varnosti uporabnikov – invalidov.

K 8. členu
Člen dodaja 22. a-, 22. b-, 22. c-, 22. d-, 22. e- in 22. f-člen.

Novi 22. a-člen določa vsebino vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila. Vrednotnica mora biti 
oštevilčena, z nje mora biti razvidno ime in priimek upravičenca, vrsta prilagoditve vozila, do katere je 
invalid upravičen, ter vrednost konkretne vrste prilagoditve vozila, to je konkreten znesek, do katerega 
se prilagoditev vozila sofinancira. Podroben opis vrednotnic se bo določil v pravilniku iz 17. člena tega 
zakona. 

Člen še določa, da lahko invalid po predložitvi vrednotnice prilagoditev vozila izvede pri katerem koli 
ustreznem izvajalcu v Republiki Sloveniji.

Prvi odstavek novega 22. b-člena zakona določa enako kot do zdaj sedmi odstavek 22. člena višino 
sofinanciranja prilagoditve vozila. Sprememba prvega odstavka je nomotehnične narave – s 
spremembo se samo jasneje zapiše zdajšnja ureditev – sredstva za sofinanciranje plačila tehničnih 
pripomočkov za invalida se zagotavljajo v višini 85 odstotkov cenovnega standarda posamezne 
prilagoditve vozila.

Drugi odstavek opredeljuje višino sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila. V višini 85 
odstotkov se sofinancira razliko cene novega neprilagojenega vozila in cene novega prilagojenega 
vozila, vendar največ do višine odobrenega plačila stroškov prilagoditve vozila, določenega v 
pravilniku iz drugega odstavka 17. člena tega zakona. 

Tretji odstavek je enak zdajšnjemu osmemu odstavku 22. člena in opredeljuje, kdo zagotovi sredstva 
za sofinanciranje prilagoditve vozila.

Zadnji odstavek določa, da bo izvajalec prilagoditve vozila z računom, ki mu bo obvezno predložil 
vrednotnico in potrdilo o ustrezni ter primerni prilagoditvi vozila, ki ga izda izvedenec, ki je pripravil 
individualni načrt prilagoditve, uveljavljal plačilo pri ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, in 
sicer za brezposelne invalide, ali pri skladu, kadar bo šlo za zaposlene in samozaposlene invalide. 

Z novimi 22. c-, 22. d-, 22. e- in 22. f-členom zakona zakonodajalec želi omogočiti težko in najtežje 
gibalno oviranim invalidom možnost pridobitve izšolanega psa pomočnika. S tem se uvaja nov ukrep 
za izenačevanje možnosti invalidov. Psi pomočniki pomagajo pri izvajanju fizičnih nalog in ohranjanju 
samostojnosti težko in najtežje gibalno oviranim invalidom. V Sloveniji je do zdaj pravica do psa 
vodnika priznana slepim osebam in psi vodniki se štejejo za medicinsko-tehnični pripomoček. Z 
uvedbo možnosti dobiti psa pomočnika se želi podobno pravico omogočiti tudi težko in najtežje 
gibalno oviranim invalidom. Psi pomočniki morajo biti ustrezno izšolani, prav tako pa morajo biti 
izšolani tudi uporabniki – invalidi, ki psa pridobijo. Psi pomočniki gibalno oviranim invalidom pobirajo 
ali prinesejo različne predmete, odpirajo in zapirajo vrata, prižigajo in ugašajo luč, pomagajo pri 
oblačenju in slačenju, lahko vlečejo invalidski voziček, predvsem pa jih zvesto spremljajo pri
vsakodnevnih opravilih. Psi pomočniki torej pripomorejo k še večji samostojnosti in neodvisnosti težko 
in najtežje gibalno oviranih invalidov. Tako se tudi s tem ukrepom sledi ciljem zakona, to je polno in 
učinkovito sodelovanje in vključevanje v družbo. 
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22. c-člen zakona določa, da ima invalid, ki je zaradi invalidnosti težko ali najtežje gibalno oviran ter 
ima ustrezne psihofizične lastnosti in primerno bivalno okolje, glede na svoje potrebe možnost pridobiti 
psa pomočnika. V primeru izgube psa po svoji krivdi je upravičen do pridobitve novega psa pomočnika 
šele po osmih letih od pridobitve. Psa pomočnika lahko invalid pridobi le od na razpisu izbranega 
izvajalca za šolanje psov pomočnikov. Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, kot že navedeno, 
izbere izvajalca za šolanje psov pomočnikov na podlagi javnega razpisa ter z njim sklene pogodbo. 
Sredstva za šolanje psov pomočnikov se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

Novi 22. d-člen zakona ureja vsebino pravilnika o izvajanju programa šolanja in dodeljevanja psov 
pomočnikov za težje in najtežje gibalno ovirane invalide. V pravilniku bodo opredeljeni kriteriji za 
dodelitev psa pomočnika, izbor izvedencev, ki bodo pripravili mnenje o izoblikovanju pogojev za 
pridobitev psa pomočnika za vsakega invalida individualno, program in način šolanja psa pomočnika, 
pogoje usposabljanja invalida, podrobnejši postopek uveljavljanja pravice do psa pomočnika, 
obveznosti v zvezi z zaključnim preizkusom psa pomočnika in invalida, vsebina pogodbe, sklenjene
med izvajalcem za šolanje psov pomočnikov in ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, 
izvajanje strokovne pomoči in svetovanja invalidu – lastniku psa pomočnika in druge zadeve, 
pomembne za izvajanje tega zakona.  

22. e-člen zakona določa razpisne pogoje pri izboru izvajalcev za šolanje psov pomočnikov. Določena
mora biti najvišja cena za šolanje posameznega psa pomočnika. Izvajalec bo moral predložiti z 
evropskimi standardi, ki urejajo šolanje psov pomočnikov, usposabljanje inštruktorjev ter invalidov, 
skladen načrt, iz katerega bo razviden postopek usposabljanja psa pomočnika. Predložiti bo moral tudi 
svoje reference, ki jih ima kot izvajalec šolanja psov pomočnikov. Obenem bo moral zagotavljati 
strokovno pomoč in svetovanje invalidu – lastniku psa ter z njim skleniti dogovor, katerega vsebina bo 
opredeljena v pravilniku iz 22. d-člena. V javnem razpisu bo opredeljeno tudi število psov pomočnikov, 
ki jih bo izvajalec moral letno izšolati. Javni razpis bo moral vsebovati tudi čas, za katerega se bo 
izvajalec za šolanje psov pomočnikov izbiral, opredeljevati dokazila, ki jih bodo morali prijavitelji 
predložiti, ter druge, za izvedbo razpisa nujne podatke.     

Postopek za uveljavljanje psa pomočnika ureja novi 22. f-člen. Vlogo invalid vloži na upravni enoti. S 
tem upravne enote vodijo vse postopke priznanja pravic invalidov po tem zakonu, kar je edino 
smiselno in tudi za invalide – uporabnike najenostavnejše in najdostopnejše. Izvedenec za vsakega 
posameznega invalida oblikuje mnenje o izpolnjevanju pogojev za pridobitev psa pomočnika in 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati pes pomočnik, ter individualni načrt usposabljanja tako invalida kot psa. 
Mnenje mora izvedenec izdelati v roku 60 dni od dneva, ko od upravne enote dobi zahtevo za pripravo 
mnenja. Sredstva za izdelavo mnenja se zagotovijo v proračunu, minister, pristojen za invalidsko 
varstvo, pa določi ceno izdelave mnenja. Na podlagi mnenja upravna enota izda odločbo, s katero 
odobri usposabljanje in uporabo psa pomočnika. 

K 9. členu
Člen določa, da analitične, strokovne in informacijske naloge glede uporabe in prilagoditve objektov v 
javni rabi (9. člen osnovnega zakona) ter dostopnosti do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti (8. 
člen osnovnega zakona), opravlja Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Ta določba bo pripomogla 
k boljši implementaciji Konvencije o pravicah invalidov ter Strategije o dostopni Sloveniji.

K 10. členu
V 31. členu zakona se dodaja nov odstavek, ki določa obveznost vseh organov za ažurno vnašanje 
vseh vlog, podatkov, odobritev pravic in nastalih sprememb. Organ, ki prejme zahtevo, bi moral le-to 
takoj vnesti v informacijski sistem, saj bi s tem preprečili, da bi se odločalo o istem zahtevku, vloženem 
pri več organih hkrati. Prav tako bi morali redno vnašati vse preostale oziroma podeljene pravice in 
podatke, ki na kakršen koli način vplivajo na odločanje. 

K 11. členu
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Člen dopolnjuje 32. člen zakona v smislu, da je evidenca o odobrenih tehničnih pripomočkih, ki jo 
vodijo upravne enote, del centralne evidence, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 
Poleg navedenega določa še nove podatke, ki jih morajo upravne enote voditi zaradi izdaje odločb o 
sofinanciranju plačila prilagoditve vozila in dodelitve psa pomočnika. 

K 12. členu
V celoti je treba spremeniti 33. člen zakona, ki ureja centralno evidenco, ki jo vodi ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo. Sprememba člena je nujna zaradi same izvedbe vodenja evidenc. Določiti je bilo 
treba, da se vodi ena centralna evidenca, pri kateri pa imajo drugi subjekti, ki tudi vodijo evidence, 
dostop do določenih podatkov. Centralna evidenca, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo, obsega evidenco sofinanciranja tehničnih pripomočkov, evidenco prilagoditve vozila in  
evidenco pridobitve psa pomočnika. Z zadnjim odstavkom tega člena se omogoči organom, ki
odločajo o pravici do tehničnega pripomočka, prilagoditve vozila in psa pomočnika, dostop do 
podatkov iz centralne evidence, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.

K 13. členu
Popravek 34. člena zakona je nomotehnične narave, evidenco, ki jo vodi sklad, pa je treba tudi 
uskladiti s 5. členom novele zakona, ki namesto sofinanciranja prilagoditve vozila dodatno omogoča 
tudi sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila. Glede na to, da nabavo tehničnih 
pripomočkov v celoti sofinancira ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, skladu ni treba v svoji 
evidenci voditi podatkov, ki se nanašajo na sofinanciranje tehničnih pripomočkov. Člen je treba 
dopolniti tudi v smislu, da je evidenca o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila za zaposlene ali 
samozaposlene invalide del centralne evidence, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 
   
K 14. členu
Dodatno se določa evidenca, ki jo mora voditi inštitut zaradi izdelave ovrednotenega načrta 
prilagoditve vozila in izdaje potrdila o ustreznosti in primernosti prilagoditve vozila.

K 15. členu 
Določen je enoletni rok za pripravo pravilnika o izvajanju programa šolanja in dodeljevanja psov 
pomočnikov za težje in najtežje gibalno ovirane invalide iz novega 22. c-člena zakona.

Centralna evidenca pridobitve psa pomočnika iz četrtega odstavka 33. člena zakona se vzpostavi 
najpozneje v enem letu po uveljavitvi novele zakona.

K 16. členu
Člen določa začetek veljavnosti zakona petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa bi se začel tri mesece po njegovi uveljavitvi. V tem času bi se vzpostavile zahtevane 
evidence in ustrezne informacijske podpore.

Člen določa uporabo določb glede uveljavljanja psa pomočnika, ki se začnejo uporabljati eno leto po 
sprejetju zakona. Izvzete so določbe, ki urejajo sprejetje pravilnika o izvajanju programa šolanja in 
dodeljevanja psov pomočnikov za težje in najtežje gibalno ovirane invalide.
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

8. člen
(dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti)

(1) Prepovedana je diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do blaga in storitev, ki so 
na voljo javnosti. 

(2) Diskriminacija v smislu dostopnosti blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, pomeni 
predvsem opustitev ponujanja blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, invalidu ali njihovo ponujanje 
invalidu pod drugačnimi in slabšimi pogoji kot drugim. 

(3) Ukrepi za odpravljanje ovir pri dostopnosti do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, se 
nanašajo predvsem: 
– na dostopnost do informacijskih, komunikacijskih in drugih storitev ter pomoč v nujnih primerih, 
– na odstranitev grajenih ovir v objektih, v katerih ponujajo blago in storitve, ki so na voljo javnosti, 
– na zagotovilo, da javni in zasebni subjekti, ki ponujajo blago in storitve, ki so na voljo javnosti, 
upoštevajo vse vidike njihove dostopnosti za invalide, 
– na to, da se pri ponujanju blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, če je to potrebno, zagotovijo 
primerna podpora, zlasti z drugo osebo (bralci, tolmači slovenskega znakovnega jezika), ter oznake v 
brajici ter lahko čitljivi in razumljivi obliki. 

(4) Ukrepe iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti, razen če javnim in zasebnim subjektom, 
ki ponujajo blago in storitve, ki so na voljo javnosti, ne nalagajo nesorazmernega bremena. Pri 
presoji, ali ukrep pomeni nesorazmerno breme, se upoštevajo zlasti velikost in viri javnega ali 
zasebnega subjekta, njegova narava, ocenjeni stroški, mogoče koristi od boljšega dostopa za invalide 
ter zgodovinske, kulturne, umetniške in arhitekturne vrednosti premičnin oziroma nepremičnin. 

(5) Minister, pristojen za invalidsko varstvo predpiše minimalne zahteve za dostopnost do 
blaga in storitev, ki so na voljo javnosti.

17. člen
(tehnični pripomočki za premagovanje komunikacijskih ovir)

(1) Invalidi s senzornimi okvarami lahko poleg pripomočkov, ki so jim zagotovljeni na podlagi 
drugih predpisov, glede na osebne potrebe uveljavljajo sofinanciranje tudi drugih tehničnih 
pripomočkov, ki jih potrebujejo v življenju za premostitev komunikacijskih ovir za omogočanje varnega 
in samostojnega življenja ter jih predvsem uporabljajo za dostopnost do informacij, sporazumevanje 
in prilagoditev življenjskega okolja (v nadaljevanju: tehnični pripomočki). 

(2) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za invalidsko 
varstvo, izda pravilnik, s katerim podrobneje opredeli tehnične pripomočke iz prejšnjega odstavka, 
pogoje za pridobitev, njihovo dobo trajanja, standarde kvalitete pripomočkov in način vzdrževanja. Za 
enostavnejše tehnične pripomočke se štejejo pripomočki, katerih vrednost ne presega 250 eurov, za 
zahtevnejše tehnične pripomočke pa tisti, katerih vrednost presega 250 eurov. 

(3) Uveljavljanje pravice do tehničnih pripomočkov po tem členu ne sme vplivati na 
zmanjšanje ali izboljšanje že pridobljenih pravic do tehničnih pripomočkov po drugih predpisih.

19. člen
(postopek za uveljavljanje tehničnih pripomočkov)

(1) Vlogo za uveljavljanje tehničnih pripomočkov invalid iz prvega odstavka 17. člena tega 
zakona vloži na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: upravna enota). 

(2) Odločbo o pravici do enostavnega tehničnega pripomočka brez izvedenskega mnenja iz 
tretjega odstavka tega člena izda upravna enota na podlagi pravilnika iz drugega odstavka 17. člena 
tega zakona. 

(3) Če gre za zahtevnejši tehnični pripomoček, upravna enota z liste izvedencev iz četrtega 
odstavka tega člena imenuje izvedenko oziroma izvedenca (v nadaljnjem besedilu: izvedenec), ki 
oblikuje mnenje o upravičenosti do tehničnega pripomočka. O pravici do tehničnega pripomočka 
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odloči upravna enota z odločbo. 
(4) Listo izvedencev določi minister, pristojen za invalidsko varstvo, na predlog Socialne 

zbornice Slovenije in izbranega izvajalca zaposlitvene rehabilitacije za invalide s komunikacijskimi 
ovirami, po predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. 

(5) V odločbi iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora biti natančno opredeljeno, do 
kakšnega pripomočka je invalid upravičen, kolikšna je višina sredstev, ki se sofinancirajo, ter ali je 
invalid brezposeln, zaposlen ali samozaposlen. 

(6) Zoper odločbo upravne enote je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo. Pri odločanju o pritožbi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, lahko pridobi novo 
mnenje o upravičenosti do pravice do tehničnega pripomočka, ki ga oblikuje izvedenec, ki je 
imenovan z liste izvedencev iz četrtega odstavka tega člena in ni sodeloval pri oblikovanju mnenja na 
prvi stopnji. 

(7) Tehnični pripomoček lahko invalid po predložitvi odločbe upravne enote o pravici do 
tehničnega pripomočka dobi pri katerem koli dobavitelju v Republiki Sloveniji, ki ima z ministrstvom, 
pristojnim za invalidsko varstvo, sklenjeno pogodbo. Vsebina pogodbe sklenjene med ministrstvom, 
pristojnim za invalidsko varstvo in dobaviteljem, se določi v pravilniku iz 17. člena tega zakona. 
Dobavitelje ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo in Sklad Republike Slovenije za spodbujanje 
zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: sklad) izbereta skupaj v postopku oddaje javnega 
naročila.

20. člen
(financiranje tehničnih pripomočkov)

(1) Sredstva za sofinanciranje plačila tehničnih pripomočkov za invalida se zagotavljajo v 
višini 85% vrednosti posameznega tehničnega pripomočka, določenega s pravilnikom iz 17. člena 
tega zakona. Za invalida, ki prejema denarno socialno pomoč po predpisih, ki urejajo področje 
socialnega varstva, in invalide, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo 
duševno in telesno prizadetih oseb, se zagotovi plačilo pripomočkov v celotni vrednosti posameznega 
tehničnega pripomočka. 

(2) Sredstva za sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide, ki niso zaposleni, zagotavlja 
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, za zaposlene ali samozaposlene invalide pa sklad. 

(3) Dobavitelj enkrat mesečno izda račun za tehnične pripomočke, ki jih dobavi brezposelnim 
invalidom, ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, za zaposlene ali samozaposlene invalide pa 
skladu. 

(4) Sredstva za oblikovanje mnenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena se zagotovijo v 
proračunu Republike Slovenije. Sredstva ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, upravnim 
enotam izplačuje na podlagi podatkov, ki mu jih posredujejo upravne enote.

21. člen
(plačilo stroškov prilagoditve vozila)

(1) Invalid, ki je zaradi invalidnosti gibalno oviran in lahko vozilo upravlja sam le, če je 
prilagojeno, lahko uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve vozila enkrat na šest let. 

(2) Izjemoma se invalidu lahko odobri plačilo stroškov prilagoditve vozila pred potekom šestih 
let, če dokaže, da je prilagoditev vozila nujna zaradi nastanka nove invalidnosti, bistvenega 
poslabšanja invalidnosti oziroma zaradi uničenja prilagojenega vozila. 

(3) Do prilagoditve je upravičen tudi invalid, ki sam ne upravlja vozila, prilagoditev pa je nujno 
potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. V tem primeru lahko invalid uveljavlja stroške za 
naprave in pripomočke za premostitev višinske razlike pri vstopu v vozilo ter za ustrezne sisteme za 
pritrditev vozička v vozilo, in sicer enkrat na šest let. 

(4) V pravilniku iz drugega odstavka 17. člena tega zakona se podrobneje opredelijo način 
prilagoditve vozila iz prvega odstavka tega člena, pogoji za prilagoditev, doba trajanja, standardi 
kvalitete prilagoditve in način vzdrževanja.

22. člen
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(postopek za uveljavljanje plačila stroškov prilagoditve vozila)
(1) Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve vozila invalid, ki ni zaposlen, poda na ministrstvu, 

pristojnem za invalidsko varstvo, zaposleni ali samozaposleni invalid pa pri skladu. 
(2) Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: 

inštitut) individualno za vsakega invalida, kot izvedenec, pripravi natančno opisan načrt predelave 
oziroma prilagoditve vozila (v nadaljnjem besedilu: načrt prilagoditve vozila), pri čemer izhaja iz 
najenostavnejše, najcenejše, vendar funkcionalno učinkovite rešitve. Načrt mora biti tudi finančno 
ovrednoten. 

(3) Inštitut pripravi načrt prilagoditve vozila ter izbere izvajalca prilagoditve za določeno vrsto 
vozil. Pri tem mora upoštevati načelo strokovnosti, racionalnosti in kakovosti. Izvajalca prilagoditve 
inštitut izbere v postopku oddaje javnega naročila. Inštitut mora v načrtu prilagoditve vozila navesti 
tudi datum, kdaj je invalid zadnjič uveljavil prilagoditev vozila. 

(4) Inštitut mora načrt prilagoditve vozila pripraviti najpozneje v 30 dneh od dneva, ko 
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, ali sklad inštitut zaprosi za pripravo načrta prilagoditve 
vozila. 

(5) Sredstva za izdelavo načrta prilagoditve vozila se zagotovijo v proračunu Republike 
Slovenije. Stroški izdelave načrta prilagoditve vozila se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, 
pristojen za invalidsko varstvo. 

(6) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, oziroma sklad na podlagi načrta prilagoditve 
vozila izda odločbo, s katero odloči o odobritvi plačila stroškov prilagoditve vozila. 

(7) Sredstva za prilagoditev vozila se zagotovijo v višini 85% vrednosti posamezne 
prilagoditve. Za invalida, ki je prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo področje 
socialnega varstva, ter za invalide, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo 
duševno in telesno prizadetih oseb, se zagotovi plačilo stroškov prilagoditve vozila v celotni vrednosti 
stroškov posamezne prilagoditve vozila. 

(8) Sredstva za prilagoditev vozila invalida, ki ni zaposlen, se zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije, za zaposlenega ali samozaposlenega invalida pa sredstva zagotavlja sklad.

29. člen
(opravljanje razvojnih nalog)

(1) Analitične, strokovne, informacijske, programske naloge in razvojno delo ter druge naloge 
za izenačevanje možnosti invalidov opravljata inštitut in Inštitut Republike Slovenije za socialno 
varstvo.

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka opravljata inštituta na podlagi vsakoletnega programa dela, 
ki ga potrdi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.

(3) Sredstva za opravljanje razvojnih nalog se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
(4) Državni organi in druge institucije, ki morajo po drugih predpisih, ki se nanašajo na 

invalidsko varstvo, voditi zbirke podatkov ali evidence, morajo podatke iz teh zbirk ali evidenc zaradi 
izvajanja nalog iz prvega odstavka tega člena inštitutoma dati v anonimizirani obliki brezplačno.

31. člen
(vodenje zbirk podatkov)

(1) Zbirke podatkov vodijo glede na pristojnosti po tem zakonu: 
– upravne enote, 
– ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo in 
– sklad. 
(2) Podatki iz zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati samo za namene razvoja 

in izvajanje tega zakona, in sicer: 
– evalvacijo učinkovitosti ukrepov, 
– spremljanje finančnih obveznosti zavezancev za plačilo ukrepov, 
– načrtovanje razvoja ukrepov in odpravljanje ovir, s katerimi se srečujejo invalidi pri uresničevanju 

njihovih pravic. 
(3) Pravne osebe iz prvega odstavka tega člena in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, si 

vse podatke iz evidenc, ki jih vodijo, izmenjujejo brezplačno. 
(4) Čas hrambe podatkov iz evidenc, predpisanih s tem zakonom, je deset let po izteku zadnje 
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priznane pravice oziroma do smrti upravičenca.

32. člen
(evidenca upravnih enot)

Upravna enota vodi evidenco odobrenih tehničnih pripomočkov, ki vsebuje naslednje podatke: 
- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, davčno številko, podatke o prebivališču) invalida, ki 

uveljavlja tehnični pripomoček, 
- datum odobritve tehničnega pripomočka, 
- vrsto tehničnega pripomočka, ki se sofinancira, 
- dobo trajanja tehničnega pripomočka, 
- višino in vir sredstev, ki se invalidu odobri za sofinanciranje tehničnega pripomočka.

33. člen
(evidenca ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo)

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi evidenco sofinanciranih tehničnih pripomočkov in 
evidenco prilagoditev vozila za brezposelne invalide, ki vsebujeta naslednje podatke: 
- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, davčno številko, podatke o prebivališču) invalida, ki 

uveljavlja tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila, 
- številko in datum izdaje odločbe centra za socialno delo o odobritvi tehničnega pripomočka, 
- vrsto in ceno tehničnega pripomočka, ki se sofinancira, 
- datum odobritve tehničnega pripomočka ali prilagoditve vozila, 
- invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo, 
- podatke o vozilu (registrska številka, vrsta avtomobila, letnik, številka šasije), 
- oceno o potrebni prilagoditvi vozila z natančnimi datumi in opisi ocen glede potrebnih predelav 

oziroma prilagoditve vozila, 
- številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta, 
- datum, kdaj je invalid uveljavljal sofinanciranje prilagoditve vozila, 
- vrsto prilagoditve vozila, ki se sofinancira, 
- višino sredstev, ki se invalidu odobri za sofinanciranje tehničnega pripomočka ali prilagoditve 

vozila, 
- davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun dobavitelja tehničnega 

pripomočka ali izvajalca prilagoditve vozila.

34. člen
(evidenca sklada)

Sklad vodi evidenco tehničnih pripomočkov in evidenco prilagoditev vozil za zaposlene ali 
samozaposlene invalide, ki vsebujeta naslednje podatke: 
- osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, davčno številko, podatke o prebivališču) invalida, ki 

uveljavlja tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila, 
- številko in datum izdaje odločbe centra za socialno delo o odobritvi tehničnega pripomočka, 
- vrsto in ceno tehničnega pripomočka, ki se sofinancira, 
- datum odobritve tehničnega pripomočka ali prilagoditve vozila, 
- invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo, 
- podatke o vozilu (registrska številka, vrsta avtomobila, letnik, številka šasije), 
- oceno o potrebni prilagoditvi vozila z natančnimi datumi in opisi ocen glede potrebnih predelav 

oziroma prilagoditve vozila, 
- številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta, 
- datum, kdaj je invalid uveljavljal sofinanciranje prilagoditve vozila, 
- vrsto prilagoditve vozila, ki se sofinancira, 
- višino sredstev, ki se invalidu odobri za sofinanciranje tehničnega pripomočka ali prilagoditve 

vozila, 
- davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun dobavitelja tehničnega 

pripomočka ali izvajalca prilagoditve vozila.
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V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM 
POSTOPKU
Predlagamo obravnavo in sprejem zakona po skrajšanem postopku v skladu s 1. alinejo prvega 
odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora, saj gre za manj zahtevne uskladitve in spremembe 
zakona. S predlagano spremembo se želi poenotiti postopek izbire tehničnih pripomočkov in 
prilagoditve vozila z izbiro medicinsko-tehničnih pripomočkov na podlagi javnega razpisa. S tem se 
bo omogočila dejanska izvedba obeh ukrepov (pravica do tehničnih pripomočkov in pravica do 
prilagoditve vozila), ki jih ZIMI določa kot ukrepa za izenačevanje možnosti najtežjih invalidov.

Predlog, da Vlada Republike Slovenije novelo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov 
obravnava v okviru tekočih poslov
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov ((Uradni list RS, št. 94/10; v nadaljnjem besedilu: zakon) v 
III. poglavju ureja ukrepe za izenačevanje možnosti invalidov, in sicer sofinanciranje tehničnih 
pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami in sofinanciranje prilagoditve vozila za gibalno 
ovirane invalide. Zakon za oba ukrepa predvideva, da se tako dobavitelji tehničnih pripomočkov kot 
tudi izvajalci prilagoditve vozila izberejo v postopku javnega naročanja. Ta način izbire zelo zožuje 
možnost izbire upravičencev, zožuje pa tudi dostopnost tako dobaviteljev tehničnih pripomočkov kot 
izvajalcev prilagoditve vozila. Predlagana novela zakona tako predvideva spremenjen način plačila 
tehničnih pripomočkov kot tudi prilagoditve vozila, in sicer z vrednotnicami. Upravičenci bi namreč 
prejeli vrednotnico v višini, v kateri se sofinancira tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila, s tem da 
bi lahko tehnični pripomoček kupili pri katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki 
Sloveniji ali izvedli prilagoditev vozila pri katerem koli izvajalcu le-te. Poleg navedene spremembe 
sofinanciranja tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila želimo tudi težko in najtežje gibalno 
oviranim invalidom omogočiti pridobitev izšolanega psa pomočnika. Preostale spremembe, ki jih 
predvideva novela, so povezane predvsem z izvedbo zgoraj navedenih novosti. Za vse predlagane 
spremembe so že zdaj zagotovljena sredstva v proračunu, ukrep možnosti pridobitve psa pomočnika 
pa se bo začel izvajati šele s koncem leta 2015, tako da finančnih posledic v letih 2014 in 2015 ne bo. 

Glede na navedeno menimo, da predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izenačevanju možnosti invalidov ne presega izvajanja tekočih poslov Vlade Republike Slovenije. Z 
novelo zakona ne posegamo bistveno v že zdaj veljavno ureditev, ampak jo to le poenostavlja in 
približuje uporabnikom, tj. težko in najtežje senzorno in gibalno oviranim invalidom. Z novelo se 
uresničuje samo že sprejeta politična usmeritev, tj. izvedba ukrepov za izenačevanje možnosti 
invalidov, s tem da se jim zagotovi večja možnost izbire in dostopnost tako tehničnih pripomočkov kot 
prilagoditve vozila ter dolgoročno tudi najnižja možna cena. Ne gre za izvajanje kakršnih koli politik v 
smislu strankarskih programov. Poudarjamo, da je sprememba nujna predvsem zaradi možnosti 
operativnega izvajanja že sprejetega zakona. Tudi dejstvo, da novela zakona ne bo imela nobenih 
dodatnih finančnih posledic za proračun, ki za leti 2014 in 2015 niso predvidene, kaže na to, da so 
spremembe zakona predvidene v že dogovorjenih okvirih.

VI. PRILOGE
– Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila,
– Pravilnik o psih pomočnikih 
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OSNUTEK

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10) 
ministrica za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti izdaja

PRAVILNIK
o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik podrobneje ureja tehnične pripomočke, pogoje za njihovo pridobitev, njihovo 
dobo trajanja in standarde kvalitete teh pripomočkov.

(2) Ta pravilnik podrobneje ureja tudi način prilagoditve vozila, pogoje za prilagoditev, dobo 
trajanja in standarde kvalitete prilagoditve.

II. TEHNIČNI PRIPOMOČKI

2. člen
(upravičenci do tehničnih pripomočkov)

(1) Do tehničnih pripomočkov so upravičene osebe s senzornimi okvarami, to so slepe, 
slabovidne, gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo 
invalidsko in zdravstveno varstvo in te pripomočke potrebujejo v življenju za premostitev 
komunikacijskih ovir za omogočanje varnega in samostojnega življenja (v nadaljnjem besedilu: 
upravičenec do tehničnih pripomočkov).

(2) Upravičenci do tehničnih pripomočkov lahko uveljavljajo pravico do posameznega 
tehničnega pripomočka, če izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku in se tehnični pripomoček 
nahaja na listi tehničnih pripomočkov, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika. 

3. člen
(pogoji za uveljavitev)

(1) Osebe iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo pravico do tehničnih pripomočkov, če:
- imajo 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti ali
- imajo najmanj 80% izgubo sluha po Fowlerju ali
- imajo kot gluhoslepe osebe 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji 

slepote in slabovidnosti in najmanj 80% izgubo sluha po Fowlerju ter
- so sposobne tehnični pripomoček samostojno osebno uporabljati v skladu s posebnimi pogoji, ki 

so za posamezni tehnični pripomoček določeni v listi tehničnih pripomočkov. 
(2) Posebni pogoji za uveljavitev pravice do posameznega tehničnega pripomočka so za 

posamezni tehnični pripomoček določeni v listi tehničnih pripomočkov.

4. člen
(vloga in odločba za uveljavitev)

(1) Vloga za uveljavljanje tehničnega pripomočka mora vsebovati:
- ime in priimek vlagatelja do tehničnih pripomočkov, naslov, EMŠO, 
- naziv pripomočka, ki ga želi uveljaviti,
- izvid zdravnika okulista ali otorinolaringologa,
- izjavo o prejemanju denarne socialne pomoči,
- datum vložitve in podpis vlagatelja do tehničnih pripomočkov ali zakonitega zastopnika,
- posebna dokazila, ki so pogoj za uveljavitev tehničnega pripomočka, če to izhaja iz liste tehničnih 

pripomočkov.
(2) Vlogo za uveljavitev tehničnega pripomočka vlagatelj vloži na kateri koli upravni enoti.
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(3) Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska 
narodna skupnost, se vloga za izdajo tehničnega pripomočka lahko vloži v italijanskem oziroma 
madžarskem jeziku. 

(4) Obrazec vloge iz prvega in drugega odstavka tega člena se objavi na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo. 

(5) V odločbi o upravičenosti do uveljavitve tehničnega pripomočka se odloči o pravici do 
pripomočka, vrsti pripomočka, do katerega je upravičenec upravičen, cenovnemu standardu 
tehničnega pripomočka, dejanski višini v kateri se pripomoček sofinancira, in dobi trajanja tehničnega 
pripomočka. 

(6) Upravna enota je dolžna vpisati vlogo v posebno evidenco. 

5. člen
(Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka)

(1) Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka upravna enota 
upravičencu izda vrednotnico za nabavo tehničnega pripomočka. 

(2) Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka vsebuje:
- številko vrednotnice,
- navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka«,
- ime in priimek upravičenca,
- navedbo upravne enote, ki je vrednotnico izdala in številka pravnomočne odločbe, na podlagi 

katere je bila vrednotnica izdana,
- vrsto tehničnega pripomočka do katerega je upravičenec upravičen,
- vrednost tehničnega pripomočka,
- dejansko višino sredstev v kateri se tehnični pripomoček sofinancira,
- navedba, da mora dobavitelj tehničnih pripomočkov vrednotnico priložiti ob izdaji računa za 

dobavo tehničnih pripomočkov na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo,
- žig upravne enote.

(3) Za nabavo vsakega tehničnega pripomočka, do katerega je upravičenec upravičen, mora 
upravna enota izdati posebno vrednotnico.

(4) Obrazec vrednotnice se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko 
varstvo.

6. člen
(izvedenci in lista izvedencev)

(1) Izvedensko mnenje glede upravičenosti do uveljavitve zahtevnejšega tehničnega 
pripomočka oblikuje izvedenec s področja dela s senzorno oviranimi osebami in tehničnimi pripomočki 
za odpravljanje komunikacijskih ovir.

(2) Rok za izdelavo izvedenskega mnenja je največ 20 dni od dne, ko upravna enota odstopi 
celotno dokumentacijo izvedencu, izbranemu iz liste izvedencev.

(3) Izvedenec mora v svojem mnenju navesti, ali upravičenec zna uporabljati tehnični 
pripomoček in prilagojene oblike komuniciranja. 

(4) Lista izvedencev, ki jo določi minister, pristojen za invalidsko varstvo na predlog Socialne 
zbornice Slovenije in izbranega izvajalca zaposlitvene rehabilitacije za invalide s komunikacijskimi 
ovirami, po predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, mora biti 
sestavljena tako, da je upravičencem zagotovljena enaka dostopnost do izvedencev ne glede na kraj 
njihovega bivanja. 

(5) Lista izvedencev se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
(6) Minister pristojen za invalidsko varstvo, z odredbo določi cenik za izvedensko mnenje.

7. člen
(dobavitelji tehničnih pripomočkov)

Tehnični pripomoček lahko upravičenec nabavi pri katerem koli dobavitelju tehničnih 
pripomočkov v Republiki Sloveniji.
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8. člen
(doba trajanja)

(1) Doba trajanja tehničnega pripomočka je obdobje, po katerem lahko upravičenec ponovno 
uveljavlja pravico do tega tehničnega pripomočka. Odvisna je od tehničnih lastnosti pripomočka, ter je 
določena kot povprečna doba uporabe tehničnega pripomočka ob njegovi normalni in skrbni rabi. 
Doba trajanja tehničnega pripomočka je najmanj 2 leti in največ 10 let. 

(2) Pravico do posameznega tehničnega pripomočka iz liste tehničnih pripomočkov lahko 
upravičenec do tehničnih pripomočkov uveljavlja le enkrat v njihovi dobi trajanja.

(3) Upravičenec do tehničnih pripomočkov mora dobavitelju predložiti vrednotnico za plačilo 
tehničnega pripomočka. 

(4) Doba trajanja posameznega tehničnega pripomočka se določi z listo tehničnih 
pripomočkov in začne teči od dneva prevzema tehničnega pripomočka. 

(5) O dnevu prevzema izdanih tehničnih pripomočkov dobavitelj enkrat mesečno, najkasneje 
do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, obvesti upravno enoto, ki je izdala vrednotnico za 
plačilo tehničnega pripomočka. 

9. člen
(lista tehničnih pripomočkov)

(1) Zainteresirane osebe ali organizacije lahko na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, 
vložijo predlog za uvrstitev tehničnega pripomočka na listo tehničnih pripomočkov na obrazcu, ki se 
objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo. Ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo, predlog posreduje Svetu za tehnične pripomočke.

(2) Svet za tehnične pripomočke lahko največ enkrat letno predlaga spremembo liste tehničnih 
pripomočkov. 

III. PRILAGODITEV VOZILA

10. člen
(upravičenci do prilagoditve vozila)

(1) Do prilagoditve vozila so upravičene gibalno ovirane osebe, ki lahko uveljavljajo pravice po 
predpisih, ki urejajo invalidsko in zdravstveno varstvo in lahko sami upravljajo samo prilagojeno vozilo 
(v nadaljnjem besedilu: upravičenec do prilagoditve vozila – voznik) ali sami ne upravljajo vozila, 
prilagoditev pa je nujno potrebna za vstopanje in varno vožnjo (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do 
prilagoditve vozila - sopotnik).

(2) Seznam prilagoditev vozila in posebni pogoji za prilagoditev vozila (v nadaljnjem besedilu: 
seznam prilagoditev vozila) so kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika. 

11. člen
(vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila)

(1) Vlogo za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila vlagatelj vloži na kateri koli upravni 
enoti.

(2) Vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila mora vsebovati:
- ime in priimek vlagatelja do prilagoditve vozila, naslov, EMŠO. 
- izjavo o zaposlenosti, nezaposlenosti oziroma samozaposlenosti,
- izjavo o prejemanju denarne socialne pomoči, 
- podatke o vozilu, za katerega se uveljavlja pravica do prilagoditve (registrska številka, vrsta 

avtomobila, letnik izdelave, številka šasije, leto nakupa in datum zadnje prilagoditve vozila),
- datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika,
- posebna dokazila, ki so pogoj za uveljavitev pravice, če to izhaja iz seznama prilagoditev vozila.

(3) Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska 
narodna skupnost, se vloga za priznanje pravice do prilagoditve vozila lahko vloži v italijanskem 
oziroma madžarskem jeziku. 
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(4) Obrazec vloge iz drugega in tretjega odstavka tega člena se objavi na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo. 

(5) Ko upravna enota prejme vlogo upravičenca do prilagoditve vozila, za prilagoditev vozila, v 
roku 15 dni zaprosi izvedenca posameznika ali Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije 
– Soča (v nadaljnjem besedilu: Inštitut), da pripravi načrt predelave ali prilagoditve vozila (v nadaljnjem 
besedilu: načrt prilagoditve vozila).

(6) Upravna enota je dolžna vpisati vlogo v evidenco. 

12. člen
(izdelava načrta prilagoditve vozila za enostavnejše prilagoditve)

(1) Način prilagoditve vozila za upravičenca do prilagoditve vozila – voznika ali za upravičenca 
do prilagoditve vozila – sopotnika, za enostavnejše prilagoditve vozila, katerih skupna vrednost ne 
presega 1000 EUR, določi v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v cestnem prometu, izvedenec 
posameznik. 

(2) Rok za izdelavo prilagoditve vozila je največ 30 dni od dne, ko upravna enota odstopi 
celotno dokumentacijo izvedencu, izbranemu iz liste izvedencev.

(3) Lista izvedencev, ki jo določi minister, pristojen za invalidsko varstvo, mora biti sestavljena 
tako, da je upravičencem zagotovljena enaka dostopnost do izvedencev ne glede na kraj njihovega 
bivanja. 

(4) Lista izvedencev se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
(5) Minister pristojen za invalidsko varstvo, z odredbo določi cenik za izdelavo načrta 

prilagoditve.

13. člen
(izdelava načrta prilagoditve vozila za zahtevnejše prilagoditve načrt prilagoditve vozila)

(1) Način prilagoditve vozila za upravičenca do prilagoditve vozila – voznika ali za upravičenca 
do prilagoditve vozila – sopotnika za zahtevnejše prilagoditve, katerih skupna vrednost je nad 1000 
EUR, določi v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v cestnem prometu, Inštitut. 

(2) Načrt prilagoditve vozila za zahtevnejše prilagoditve izdela v okviru Inštituta 
multidisciplinarna skupina strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: skupina), ki jo imenuje direktor 
Inštituta. 

(3) Na osnovi funkcijskih in drugih sposobnosti upravičenca do prilagoditve vozila –voznika se 
skupina odloči za potrebno prilagoditev vozila ter potrebno prilagoditev podrobno opiše in v 
dokumentacijo vpiše mednarodne kode predelav. Glede potrebne prilagoditve vozila je skupina dolžna 
določiti prilagoditev, ki je za upravičenca do prilagoditve vozila funkcionalna, vendar najcenejša. 
Zahtevnejše elektronske prilagoditve morajo biti posebej in podrobno utemeljene (v seznamu 
prilagoditev vozila označeno kot: IP). 

(4) V primeru, da upravičenec do prilagoditve vozila - voznik že ima prilagojeno vozilo in poda 
vlogo za novo prilagoditev, se ne opravi celotna ocena iz prejšnjega odstavka. Skupina v takem 
primeru opravi le oceno ustreznosti prilagoditve.

(5) Enako kot za upravičenca do prilagoditve vozila- voznika skupina določi tudi pogoje za 
prilagoditev vozila upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika. V tem primeru skupina izhaja iz 
realnih potreb upravičenca do prilagoditve vozila - sopotnika, ki izhajajo iz narave in stopnje gibalne 
oviranosti in pripravi rešitev, ki je za upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika funkcionalna, 
vendar najcenejša.  

(6) Izdelan in finančno ovrednoten načrt prilagoditve vozila, Inštitut najpozneje v 30 dneh od 
prejema zaprosila posreduje upravni enoti.

(7) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odredbo določi cenik za izdelavo načrta 
prilagoditve.
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14. člen
(odločba o prilagoditvi vozila)

(1) V odločbi o upravičenosti do prilagoditve vozila upravna enota odloči o pravici do 
prilagoditve vozila, vrsti prilagoditve, do katerega je upravičenec upravičen, cenovnemu standardu 
prilagoditve vozila, dejanski višini v kateri se prilagoditev vozila sofinancira, plačniku prilagoditve, in 
dobi trajanja tehničnega pripomočka. 

(2) Upravičenec do prilagoditve vozila lahko uveljavlja prilagoditev vozila pri kateremkoli od 
izbranih izvajalcev prilagoditve vozila v Republiki Sloveniji.   

15. člen
(Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka)

(1) Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do prilagoditve vozila upravna enota 
upravičencu izda vrednotnico za plačilo prilagoditve vozila.

(2) Vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila vsebuje:
- številko vrednotnice,
- navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila«,
- ime in priimek upravičenca,
- navedbo upravne enote, ki je vrednotnico izdala in številka pravnomočne odločbe, na podlagi 

katere je bila vrednotnica izdana,
- vrsto prilagoditve vozila do katerega je upravičenec upravičen,
- vrednost prilagoditve vozila,
- dejansko višino sredstev v kateri se prilagoditev vozila sofinancira,
- navedba, da mora izvajalec prilagoditve vozila vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo 

prilagoditve vozila na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo ali Javni jamstveni, preživninski  
in invalidski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad),

- žig upravne enote.
(3) Za izvedbo vsake prilagoditve vozila, do katerega je upravičenec upravičen, mora upravna 

enota izdati posebno vrednotnico.
(4) Obrazec vrednotnice se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko 

varstvo.

16. člen
(standardi prilagoditve vozila)

(1) Vozilo mora biti individualno prilagojeno potrebam upravičenca do prilagoditve vozila, ki ga 
uporablja skladno z zahtevami, podanimi v načrtu prilagoditve vozila. 

(2) Vgrajene naprave za prilagoditev vozila morajo ustrezati zahtevam nacionalnih standardov 
za tehnične izdelke in storitve v Republiki Sloveniji in morajo nositi oznako CE. 

17. člen
(doba trajanja)

Doba trajanja prilagoditve vozila je obdobje, po katerem lahko upravičenec ponovno uveljavlja 
pravico do te prilagoditve in je določena v seznamu prilagoditev vozila. Teči začne od dneva, ko 
skupina in upravičenec do prilagoditve vozila zapisniško ugotovita, da je prilagoditev vozila izvedena 
skladno z načrtom prilagoditve vozila. Zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve Inštitut v roku 5 
dni pošlje ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, ali Skladu. 

IV. PLAČILO STROŠKOV TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV IN PRILAGODITVE VOZILA

18. člen
(izdaja računa za tehnične pripomočke in prilagoditev vozila)

(1) Dobavitelj tehničnega pripomočka mora v računu, ki ga izstavi ministrstvu, pristojnem za 
invalidsko varstvo navesti:
- ime in priimek upravičenca do tehničnih pripomočkov in njegov naslov,
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- vrsto in ceno tehničnega pripomočka,
- datum izročitve tehničnega pripomočka,
- znesek sofinanciranja tehničnega pripomočka in
- svojo davčno in matično številko, ime in naslov ter številko transakcijskega računa.

(2) Dobavitelj tehničnih pripomočkov mora računu priložiti vrednotnico za plačilo tehničnega 
pripomočka. 

(3) Izvajalec prilagoditve vozila mora v računu, ki ga izstavi ministrstvu, pristojnem za 
invalidsko varstvo ali Skladu, navesti:
- ime in priimek upravičenca do prilagoditve vozila in njegov naslov,
- podatke o vozilu (registrska številka, vrsta vozila, letnik, številka šasije),
- datum opravljene prilagoditve vozila,
- vrsto in ceno prilagoditve vozila,
- znesek sofinanciranja prilagoditve vozila in
- svojo davčno in matično številko, ime in naslov ter številko transakcijskega računa. 

(4) Izvajalec prilagoditve mora računu, ki ga predloži ministrstvu, pristojnem za invalidsko 
varstvo ali Skladu priložiti potrdilo o ustreznosti in pravilnosti opravljene prilagoditve in vrednotnico za 
plačilo prilagoditve vozila.

(5) V primeru, da upravičenec do tehničnega pripomočka ali do prilagoditve vozila, želi dražjo 
izvedbo odobrenega tehničnega pripomočka ali prilagoditve vozila, kot je priznan odstotek vrednosti 
najcenejšega, vendar za upravičenca do tehničnih pripomočkov ali do prilagoditve vozila 
funkcionalnega tehničnega pripomočka ali funkcionalne prilagoditve vozila, mora razliko doplačati 
sam. V tem primeru upravičenec do tehničnih pripomočkov ali do prilagoditve vozila podpiše izjavo, da 
bo razliko v ceni doplačal sam, dobavitelj tehničnega pripomočka ali izvajalec prilagoditve vozila pa 
izjavo, da za doplačilo ne bo terjala plačnika. Račun dobavitelja tehničnega pripomočka ali izvajalca 
prilagoditve vozila plačniku ne sme biti višji kot znaša priznana vrednost najcenejšega, vendar za 
upravičenca do tehničnih pripomočkov ali do prilagoditve vozila funkcionalnega tehničnega 
pripomočka ali funkcionalne prilagoditve vozila, ter je višina zneska, ki se v posameznem primeru 
sofinancira, navedena na vrednotnici za plačilo tehničnega pripomočka ali vrednotnici za plačilo 
prilagoditve vozila. 

V. POSREDOVANJE PODATKOV

19. člen
(evidence)

Skupno evidenco odobrenih tehničnih pripomočkov in evidenco prilagoditev vozil vodi in
upravlja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. V navedeno evidenco so v skladu s pooblastili iz 
zakona, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov, poleg ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, 
tehnično povezane še upravne enote in Sklad.

VI. KONČNA DOLOČBA

20. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. dr. Anja KOPAČ MRAK 
Ljubljana, dne Ministrica za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti



37

Priloga 1: Lista tehničnih pripomočkov

ŠIFRA NAZIV PRIPOMOČKA DOBA 
TRAJANJA

Pogoj za pridobitev merila) VREDNOST / 
POGODBENA CENA V 
EUR z DDV

MNENJE 
IZVEDENCA

TP-0001 ELEKTRONSKA 
VARUŠKA

5 let nad 90% okvara sluha po Fowlerju, 
izjava o predvidenem datumu rojstva 
otroka  

Do 250 EUR NE

TP-0002 SVETLOBNI HIŠNI 
ZVONEC Z ALARMOM

10 let nad 80% okvara sluha po Fowlerju, 
potrdilo iz gospodinjske evidence z 
osebnimi podatki vseh članov

Do 210 EUR nova NE

TP-0003 VIDEOFON 10 let nad 95% okvara sluha po Fowlerju, 
potrdilo iz gospodinjske evidence z 
osebnimi podatki vseh članov 

Do 220 EUR NE

TP-0004* PRENOSNI OSEBNI 
RAČUNALNIK

5 let nad 95% okvara sluha po Fowlerju, 
4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, potrdilo o znanju 
uporabe slovenskega znakovnega 
jezika oziroma brajice, potrdilo o 
znanju uporabe osebnega 
računalnika, starost najmanj sedem 
let

Do 450 EUR DA

TP-0005 FM SISTEM 6 let nad 80% okvara sluha po Fowlerju, 
končano osnovnošolsko 
izobraževanje

Do 700 EUR DA
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TP-0006 INDUKCIJSKA ZANKA 
ZA TV

10 let nad 80% okvara sluha po Fowlerju 
en pripomoček na stanovanjsko 
enoto

240 EUR NE

TP-0007 ZAPESTNA ROČNA 
URA - VIBRACIJSKA

7 let nad 90% okvara sluha po Fowlerju, 
starost najmanj sedem let 

Do 90 EUR NE

TP-0008 TELEFONSKI APARAT 
Z OJAČEVALCEM

10 let nad 80% okvara sluha po Fowlerju, 
en pripomoček na stanovanjsko 
enoto

Do 230 EUR NE

TP-0009 FM SISTEM 
PRILAGOJEN ZA 
OSEBE S POLŽEVIM 
VSADKOM

6 let Potrdilo o polževem vsadku Do 1600 EUR DA

TP-0010 GOVOREČA 
ZAPESTNA URA Z 
VIBRATORJEM

7 let Hkratna kombinirana izguba sluha in 
vida najmanj 50 % izgube sluha po 
Fowlerju in 1., 2, 3, 4 ali, 5 kategorija 
slepote in slabovidnosti. 

Upravičenec lahko izbere ali TP –
0007 ali TP – 0010 ali TP – 0020 ali 
TP - 0021

40 EUR NE

TP-0011 HIŠNI ZVONEC ZA 
GLUHOSLEPE OSEBE
Z ALARMNIM 
SISTEMOM

10 let Hkratna kombinirana izguba sluha in 
vida najmanj 50 % izgube sluha po 
Fowlerju in 1., 2, 3, 4 ali, 5 kategorija 
slepote in slabovidnosti; potrdilo iz 
gospodinjske evidence z osebnimi 
podatki vseh članov

210 EUR NE
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Upravičenec lahko izbere ali TP –
0002 ali TP - 0011

TP-0012* PRENOSNA 
TIPKOVNICA ZA 
GLUHOSLEPE OSEBE

5 let Hkratna kombinirana izguba sluha in 
vida najmanj 50 % izgube sluha po 
Fowlerju in 1., 2, 3, 4 ali, 5 kategorija 
slepote in slabovidnosti; potrdilo o 
znanju uporabe osebnega 
računalnika; starost najmanj sedem 
let

Do 290 EUR DA

TP-0013 MAGNETNA TABLA Z 
IZBOČENIMI ČRKAMI

10 let Hkratna kombinirana izguba sluha in 
vida najmanj 80 % izgube sluha po 
Fowlerju in 1., 2, 3, 4 ali, 5 kategorija 
slepote in slabovidnosti. 

Do 56 EUR NE

TP-0014 INDIKATOR ZA 
TOČENJE TEKOČIN V 
SKODELICO ALI 
KOZAREC Z 
VIBRATORJEM IN 
ZVOČNIM ALARMOM

5 let

Hkratna kombinirana izguba sluha in 
vida najmanj 50 % izgube sluha po 
Fowlerju in 1., 2, 3, 4 ali, 5 kategorija 
slepote in slabovidnosti. 

Do 70 EUR NE

TP-0015 GOVOREČI 
KALKULATOR

5 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost najmanj 
sedem let

Do 30 EUR NE

TP-0016 BRAJEVA DENARNICA 5 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, osnovno poznavanje 

Do 11EUR NE
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ZA KOVANCE brajice, starost najmanj sedem let

TP-0017 INDIKATOR SVETLOBE 5 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost najmanj 
sedem let

Do 50 EUR NE

TP-0018* GOVORNI PROGRAM 
ZA MOBILNE 
TELEFONE

3 leta 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti 

Do 200 EUR NE

TP-0019 SINTEZA 
SLOVENSKEGA 
GOVORA

2 leti 3, 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, potrdilo o znanju 
uporabe osebnega računalnika, 
starost najmanj sedem let

Do 140 EUR NE

TP-0020 URA ZA SLEPE OSEBE 5 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti , starost najmanj 
sedem let

Do 100 EUR NE

TP-0021 URA ZA SLABOVIDNE 
OSEBE

5 let 2. ali 3. kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost najmanj 
sedem let

Do 50 EUR NE

TP-0022 GOVOREČI DIKTAFON 5 LET 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, končano 
osnovnošolsko izobraževanje

Do 150 EUR NE

TP-0023 GOVOREČA OSEBNA 
TEHTNICA

8 LET 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, en pripomoček na 
stanovanjsko enoto

Do 100 EUR NE
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TP-0024 GOVOREČA 
KUHINJSKA TEHTNICA

8 LET 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, en pripomoček na 
stanovanjsko enoto 

Do 100 EUR NE

TP-0025* PROGRAMSKI 
VMESNIK ZA 
UPORABO OSEBNEGA 
RAČUNALNIKA ZA 
SLEPE OSEBE

Osnovni 
program in vsaki 
dve leti 
posodobitev 
oziroma 
nadgradnja2 leti

4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti , potrdilo o  
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka

Upravičenec s 4. kategorijo slepote 
lahko izbere ali

TP-0025 ali TP-0026

Do 1100 EUR program 
in do 200 EUR 
posodobitev oziroma 
nadgradnja

DA

TP-0026* PROGRAMSKI 
VMESNIK ZA OSEBNI 
RAČUNALNIK ZA 
POVEČAVO IN BRANJE

Osnovni 
program in vsaki 
dve leti 
posodobitev 
oziroma 
nadgradnja2 leti

3, 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka

Upravičenec s 4.kategorijo lahko
lahko izbere ali TP-0025 ali TP-0026

Do 550 EUR program 
in do 200 EUR 
posodobitev oziroma 
nadgradnja

DA

NE za 
posodobitev 
programa

TP-0027 SVETLOBNI / ZVOČNI 
INFDIKATOR –
BUDILKA

5 let nad 80% okvara sluha po Fowlerju
starost najmanj sedem let,

Upravičenec lahko izbira ali TP-0027
ali TP-0028 ali TP-0029

Do 120 EUR NE
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TP-0028 VIBRACIJSKA URA 
BUDILKA - na elektriko

5 let nad 80% okvara sluha po Fowlerju 
starost najmanj sedem let

Upravičenec lahko izbira ali TP -
0027 ali TP- 0028 ali TP-0029

Do 50 EUR NE

TP-0029 VIBRACIJSKA URA 
BUDILKA - na baterijo

5 let nad 80% okvara sluha po Fowlerju 
starost najmanj sedem let

Upravičenec lahko izbira ali TP -
0027 ali TP- 0028 ali TP-0029

Do 50 EUR NE

TP-0030 BATERIJE ZA POLŽEV 
VSADEK

1 leto Potrdilo o polževem vsadku Do 30 EUR / na mesec

Možno 12 paketov

NE

TP-0031* MOBILNI TELEFON Z 
VIDEOTEHNOLOGIJO

5 let nad 95% okvara sluha po Fowlerju,
potrdilo o znanju slovneskega 
znakovnega jezika, starost najmanj 
sedem let
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PRILOGA 2 – Seznam prilagoditev vozila

NAZIV PRILAGODITVE POGOJI ZA PRIDOBITEV DOBA 
TRAJANJA 

VREDNOST / 
POGODBENA 
CENA V EUR z 
DDV 

PV 1 Ročno upravljanje zavore, 
plina in sklopke

Huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost obeh spodnjih udov. 6 2500 EUR

PV 2 Ročno upravljanje zavore in 
plina

Huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost desnega spodnjega 
uda. 

6 1500 EUR

PV 3 Ročno upravljanje sklopke 
(mehanski sistem)

Huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost levega spodnjega 
uda.

6 1500 EUR

PV 4 Avtomatska sklopka 
(pnevmatski sistem)

Huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost levega spodnjega 
uda in pareza obeh zgornjih udov.

5 1800 EUR

PV 5 Avtomatska sklopka 
(elektronski sistem) – IP

Huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost levega spodnjega 
uda in pareza ter omejena aktivna in pasivna gibljivost obeh 
zgornjih udov.

5 2700 EUR

PV 6 Ročna zavora na levi strani –
premostitev

Huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost desnega zgornjega 
uda in zadostna funkcijska sposobnost levega zgornjega uda.

6 800 EUR

PV 7 Paralelna stopalka za plin na 
levi strani od zavorne stopalke

Huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost desnega spodnjega 
uda ter zadostna funkcijska sposobnost levega spodnjega uda.

6 600 EUR
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PV 8 Podaljšanje nožnih stopalk z 
vmesnim pregibom

Kratka spodnja uda (pritlikavost ali druge prirojene motnje), da 
oseba ne more upravljati vozila preko standardnih stopalk.

6 1200 EUR

PV 9 Dvignjen pod vozila (podpora 
za peti)

Huda pareza spodnjih udov pretežno proksimalno, tako da oseba 
ob upravljanju stopalk ne more dvigniti spodnjega uda, temveč 
upravlja stopalke le z gibi v stopalu.

6 200 EUR

PV 10 Prilagoditev oblike stopalk 
zavore in plina

Pareza ali deformacija spodnjih udov, tako da oseba lahko 
ustrezno upravlja zavoro in plin le ob individualno prilagojeni obliki 
stopalk.

6 250 EUR

PV 11 Krogla ali vilice na volanu Upravljanje vozila preko ročnih komand (krogla ali vilice 
omogočajo zvezno vrtenje volana le z eno roko).

6 70 EUR

PV 12 Specialna rokavica na volanu Upravljanje vozila preko ročnih komand (le specialna rokavica ob 
zmanjšani funkcijski sposobnosti zgornjega uda omogoča zvezno 
vrtenje volana le z eno roko).

6 100 EUR

PV 13 Prilagoditev menjalne ročice Pareza ali deformacija zgornjega uda, tako da je ustrezno 
upravljanje menjalne ročice možno le ob prilagoditvi le-te.

6 200 EUR

PV 14 Mehanske premostitve 
obvolanskih ročic

Huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost enega zgornjega uda 
ter zadostna funkcijska sposobnost drugega zgornjega uda.

6 350 EUR

PV 15 Elektronsko upravljanje luči, 
smernikov, brisalcev na volanu 
- IP

Huda pareza obeh zgornjih udov, ki onemogoča upravljanje ob 
volanskih ročic, ali odsotnost enega zgornjega uda in pareza 
oziroma funkcijska omejitev drugega zgornjega uda.

6 1100 EUR

PV 16 Vklop smernikov in preklop luči 
z nogo (elektronsko krmiljenje)

Huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost obeh zgornjih udov. 6 950 EUR

PV 17 Brezkontaktni zagon vozila in Huda pareza ali paraliza distalnega dela desnega zgornjega uda, 
tako da ni možno držati in obrniti ključa, ter funkcijska omejitev 

6 950 EUR
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identifikacija ključa levega zgornjega uda.

PV 18 Elektronsko upravljanje ročne 
zavore  v osebnem vozilu

Huda pareza ali paraliza oziroma delna odsotnost obeh zgornjih 
udov.

6 950 EUR

PV 19 Elektronsko upravljanje ročne 
zavore v kombi vozilu

Huda pareza ali paraliza oziroma delna odsotnost obeh zgornjih 
udov.

5 1200 EUR

PV 20 Modifikacija volana – višina in 
smer volanskega droga - IP

Huda pareza obeh zgornjih udov, ki onemogoča zadovoljivo 
upravljanje – vrtenje standardno podprtega krmilnega sistema; z 
nastavitvijo višine in smeri volanskega droga pa je upravljanje 
volana ustrezno.

6 1000 EUR

PV 21 Predelava hidravličnega 
mehanizma volana (mehčanje) 
- IP

Huda pareza obeh zgornjih udov, ki onemogoča zadovoljivo 
upravljanje – vrtenje standardno podprtega krmilnega sistema; 
tudi ne ob modifikaciji volana.

6 3500 EUR

PV 22 Prilagoditev vozila za vožnjo z 
invalidskega vozička 

Močno zmanjšana funkcijska sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča presedanje z vozička na sedež 
avtomobila.

6 800 EUR

PV 23 Avtomatsko odpiranje drsnih 
vrat – IP

Huda pareza ali paraliza oziroma delna odsotnost obeh zgornjih 
udov in funkcijska omejitev drugih gibalnih sistemov (trup, 
spodnja uda), da ni možno mehansko odpiranje drsnih vrat.

6 2300 EUR

PV 24 Avtomatsko odpiranje 
standardnih vrat - IP  

Huda pareza ali paraliza oziroma delna odsotnost obeh zgornjih 
udov in funkcijska omejitev drugih gibalnih sistemov (trup, 
spodnja uda), da ni možno mehansko odpiranje standardnih vrat.

6 2500 EUR

PV 25 Prilagoditev sedeža -  Telesne deformacije, ki onemogočajo ustrezno sedenje na 6 500 EUR
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mehanska prilagoditev* - IP standardnem sedežu.

PV 26 Prilagoditev varnostnega 
pasu*

Telesne deformacije, huda pareza ali paraliza mišic trupa, 
spastičnost, nehoteni gibi ali nemir invalida, ki onemogočajo 
ustrezno pritrditev s standardnim varnostnim pasom.

6 250 EUR

PV 27 Prilagoditev naslona za glavo* Telesne deformacije, huda pareza ali paraliza mišic vratu in trupa, 
spastičnost, nehoteni gibi ali nemir invalida, ki onemogočajo 
varen položaj glave med vožnjo s standardnim naslonom za 
glavo.

6 250 EUR

PV 28 Dvižni sedež* – IP Močno zmanjšana funkcijska sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa; dvižni sedež pa edini omogoča vstajanje oziroma 
presedanje z in na avtomobilski sedež.

6 6000 EUR

PV 29 Poglobitev poda za dosego 
večje notranje višine* - IP

Osebe, ki so med vožnjo na invalidskem vozičku in je notranja 
višina avtomobila nezadostna za varno sedenje na vozičku.

6 6000 EUR

PV 30 Zložljive prenosne rampe* Zmanjšana funkcijska sposobnost voznika ali invalida - sopotnika, 
ki onemogoča spravilo (nakladanje) električnega invalidskega 
vozička v avto.

10 500 EUR

PV 31 Klančina (ročno upravljanje) * Močno zmanjšana funkcijska sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča presedanje z vozička na sedež 
avtomobila; oseba ki upravlja klančino ima zadostne funkcijske 
sposobnosti za mehansko upravljanje le-te.

10 2000 EUR

PV 32 Klančina (elektronsko 
upravljanje) * - IP

Močno zmanjšana funkcijska sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča presedanje z vozička na sedež 
avtomobila; oseba ki upravlja klančino nima zadostne funkcijske 
sposobnosti za mehansko upravljanje le-te in lahko upravlja le 

10 3000 EUR
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elektronski način.

PV 33 Hidravlično ali električno 
dvigalo za kombi* - IP

Močno zmanjšana funkcijska sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča presedanje z vozička na sedež 
avtomobila; funkcijska sposobnost je toliko zmanjšana, da tudi 
uporaba elektronske klančine ni možna.

10 6500 EUR

PV 34 Sistem za dvig vozička v avto* 
- IP

Osebe, ki same vozijo avto in imajo toliko zmanjšano funkcijsko 
sposobnost zgornjih udov in trupa, da jim onemogoča ustrezno 
spravilo vozička v avto. Za osebe, ki same ne vozijo avtomobila 
pa le v primerih hude, z zdravniškim potrdilom dokazane, 
funkcijske okvare spremljevalca invalidne osebe. 

10 2500 EUR

PV 35 Dvigalo za dvig osebe na 
sedež* - IP

Osebe, ki same vozijo avto in imajo zmanjšano funkcijsko 
sposobnost zgornjih udov in trupa, tako da se samostojno ne 
morejo presesti na sedež avtomobila, dvigalo pa jim to omogoča. 
Za osebe, ki same ne vozijo avtomobila pa le v primerih hude, z 
zdravniškim potrdilom dokazane, funkcijske okvare spremljevalca 
invalidne osebe.

10 2500 EUR

PV 36 Vgradnja letev za vpenjanje 
vozička*

Osebe, ki so med vožnjo avtomobila na invalidskem vozičku. 6 200 EUR/meter

PV 37 Varnostni pasovi za pritrditev 
vozička *

Osebe, ki so med vožnjo avtomobila na invalidskem vozičku. 6 300 EUR

PV 38 Elektronski mehanizem za 
pritrditev vozička * - IP

Invalidi vozniki, ki vozijo avto neposredno z invalidskega vozička 
in zaradi zmanjšane funkcijske sposobnosti ne zmorejo 
mehanske pritrditve vozička. Za osebe, ki same ne vozijo 
avtomobila pa le v primerih tako hude, z zdravniškim potrdilom 
dokazane, funkcijske okvare spremljevalca invalidne osebe, da ne 
zmore mehanske pritrditve vozička.

6 1000 EUR
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PV 39 Elektronsko upravljanje zavore 
in plina – IP

Huda pareza, odsotnost ali deformacije obeh zgornjih in spodnjih 
udov, katerih funkcijska sposobnost ni zadostna za upravljanje 
mehanskih vzvodov zavore in plina.

10 10000 EUR

PV 40 Elektronsko upravljanje volana 
(linearni volan) - IP

Huda pareza ali deformacije obeh zgornjih udov, katerih 
funkcijska sposobnost ni zadostna za upravljanje tudi 
predelanega (razmehčanega) hidravličnega mehanizma volana.

10 10000 EUR

PV 41 Kompletno elektronsko 
upravljanje vozila preko 
upravljalne ročice – IP

Zelo huda funkcijska prizadetost gibalnega sistema, ki 
onemogoča kakršen koli drug način upravljanja vozila.

10 35000 EUR

* - prilagoditve vozila za upravičence do prilagoditve vozila – voznike in upravičence do prilagoditve vozila - sopotnike
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OSNUTEK

Na podlagi 22. d člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10 in . . . ) 
ministrica pristojna za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

PRAVILNIK1

o psih pomočnikih

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje ureja pogoje za dodelitev psa pomočnika, izbor izvedencev, program 
in način šolanja psa pomočnika, pogoje usposabljanja invalida, podrobnejši postopek uveljavljanja 
pravice do psa pomočnika, obveznosti v zvezi z zaključnim preizkusom psa pomočnika in invalida, 
vsebino pogodbe sklenjene med izvajalcem šolanja psov pomočnikov in ministrstvom, pristojnim za 
invalidsko varstvo ter izvajanje strokovne pomoči in svetovanje invalidu – lastniku psa pomočnika.

2. člen
(upravičenec do psa pomočnika)

Do psa pomočnika je upravičen težko ali najtežje gibalno oviran invalid, ki ima ustrezne 
psihofizične lastnosti in primerne bivalne pogoje.

3. člen
(postopek za uveljavljanje psa pomočnika)

(1) Vloga za uveljavitev psa pomočnika mora vsebovati:
- ime in priimek, naslov in EMŠO vlagatelja,
- izvid specialista fiziatra,
- izjavo o zagotavljanju ustreznih pogojev za bivanje psa pomočnika,
- datum vložitve in podpis vlagatelja.

(2) Vlogo za dodelitev psa pomočnika vlagatelj vloži na kateri koli upravni enoti.
(3) Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska 

narodna skupnost, se vloga za dodelitev psa pomočnika lahko vloži v italijanskem oziroma 
madžarskem jeziku 

(4) Obrazec vloge iz prvega in drugega odstavka tega člena se objavi na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo. 

4. člen
(izvedensko mnenje)

(1) Upravna enota, po prejemu vloge, zaprosi izvedenca za izdelavo mnenja o izpolnjevanju 
pogojev za pridobitev psa pomočnika s strani vlagatelja in pogojev, ki jih mora izpolnjevati pes 
pomočnik.

(2) Izvedenec mora mnenje o upravičenosti do psa pomočnika pripraviti najpozneje v 60 dneh 
od dneva, ko ga upravna enota zaprosi za pripravo mnenja.

(3) Upravna enota izbere izvedence za pripravo mnenja o upravičenosti do psa pomočnika iz 
liste izvedencev, ki jo določi minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

(4) Pri izdelavi mnenja o upravičenosti do psa pomočnika kot izvedenci obvezno sodelujejo:
- zdravnik specialist – fiziater,
- veterinar,
- predstavnik izvajalcev za šolanje psov pomočnikov,

                                                            
1 Glede ureditve določitve natančnih kriterije glede psa pomočnika, programa in načina šolanja psov pomočnikov, 
pogojev in načina usposabljanja invalida, obveznosti v zvezi z zaključnim preizkusom psa pomočnika in 
upravičenca bomo v prehodnem obdobju na ministrstvu ustanovili delovno skupino strokovnjakov, ki nam bo 
svetovala pri pripravi ustreznih določb pravilnika.
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- predstavnik invalidske organizacije.
(5) Lista izvedencev se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
(6) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odredbo določi cenik izdelave izvedenskega 

mnenja.
5. člen

(odločba o dodelitvi psa pomočnika)
Upravna enota na podlagi mnenja o upravičenosti do psa pomočnika izda odločbo, s katero 

odloči o odobritvi usposabljanja in dodelitvi psa pomočnika.

6. člen
(dogovor) 

(1) Upravičenec do psa pomočnika sam izbere izvajalca za šolanje psa pomočnika med 
izvajalci, ki jih ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, izbere na podlagi javnega razpisa.

(2) Upravičenec in izvajalec za šolanje psa pomočnika skleneta dogovor, v katerem opredelita 
pravice in dolžnosti obeh, ki se nanašajo na čas usposabljanja upravičenca ter šolanje psa 
pomočnika, kakor tudi na nudenje strokovne pomoči in svetovanje s strani izvajalca za šolanje psa 
pomočnika po zaključenem usposabljanju, ko je upravičenec psa pomočnika že prejel v last.

7. člen
(pogodba z izvajalci za šolanje psa pomočnika)

Z na podlagi javnega razpisa izbranimi izvajalci, za šolanje psov pomočnikov ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo, sklene pogodbo, ki mora vsebovati najmanj naslednje:
- višina cene šolanja posameznega psa pomočnika,
- vrednost usposabljanja upravičenca do psa pomočnika,
- zagotovilo, da se za šolanje psov pomočnikov, usposabljanje inštruktorjev in upravičencev 

uporabljajo evropski standardi, ki urejajo to področje,
- opredeljen postopek usposabljanja psov pomočnikov in upravičencev,
- odgovornost izvajalca za šolanje psa pomočnika glede vzreje in šolanja psov pomočnikov,
- način nudenja strokovne pomoči in svetovanja upravičencem, po prejemu psa pomočnika,
- število psov, ki jih letno šola izvajalec šolanja psov pomočnikov,
- čas šolanja psa pomočnika in čas usposabljanja upravičenca, 
- cena za izšolanje psa pomočnika, ki vključuje stroške psa pomočnika, stroške šolanja ter stroške 

usposabljanja posameznega upravičenca, 
- način plačila šolanja psa pomočnika,
- druge zadeve, pomembne pri šolanju psa pomočnika in usposabljanju upravičenca.

KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. dr. Anja KOPAČ MRAK 
Ljubljana, dne Ministrica za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti
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