
    ZAHTEVEK  IN ODLOČANJE 

 

 Zahtevek se lahko vloži na katerikoli upravni 
enoti v Republiki Sloveniji. 

 

 Obrazec zahtevka lahko dobite pri: 
- svetovalki za pomoč strankam  

         (pritličje UE Krško),  
       - uslužbenkah Oddelka za prostor in občo               
         upravo,   pisarna 216 
         (2. nadstropje UE Krško), 
       - na  e-portalu UE Krško  
         (www.upravneenote.gov.si/krsko/). 
 

 Zahtevek lahko napišete tudi sami. 
 

 Zahtevek lahko oddate osebno pri svetovalki 
za pomoč strankam, pošljete po pošti  ali po 
e-pošti (ue.krsko@gov.si). 

 

 Na prvi stopnji odloča upravna enota po 
stalnem bivališču upravičenca. 

 
 Na drugi stopnji odloča Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 

 
 Priloge k zahtevku 

 
Podatke iz uradnih evidenc državnih organov, 
organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih 
pooblastil, pridobi upravna enota. 
 
OBVEZNE PRILOGE: 
- odločba ali potrdilo ali izvid o invalidnosti 

oziroma telesni okvari, 

- zdravniško potrdilo v skladu z zahtevami 
liste prilagoditve vozila iz pravilnika. 

 
PRIPOROČLJIVO JE PRILOŽITI: 

- odločbo o priznanem statusu invalida po 
zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno 
in telesno prizadetih oseb, če upravičenec 
status ima, 

 

- odločbo o prejemanju denarne socialne 
pomoči, če jo  ob vložitvi zahteve ima. 

 

  INFORMACIJE 
 
Svetovalka za pomoč strankam  
(sprejemna pisarna v pritličju ), 
 telefon: 07 49 81 460. 
 
Uslužbenke Oddelka za prostor in občo 
upravo, pisarna 216, (2. nadstropje UE Krško), 
telefon: 07 49 81 450. 
 
Na e-portalu UE Krško  
www.upravneenote.gov.si/krsko/. 

 
URADNE URE:  
 

Ponedeljek: od 8. do 12. in od 13. do 15. 
ure 

Torek: od 8. do 12. in od 13. do 15. 
ure 

Sreda: od 7. do 12. in od 13. do 17. 
ure 

Petek: od 8. do 13. ure 
 

 

  

Zloženka je informativnega značaja, 
podrobnejše informacije dobite pri svetovalki za 
pomoč strankam ali uslužbenkah, ki vodijo te 
postopke.  
 
 

     BELEŽKE 

 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
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Invalidi, ki so gibalno ovirani (voznik ali 
sopotnik). 
 

 
 
1. Pravna podlaga: 

 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 

 Pravilnik o tehničnih pripomočkih in 
prilagoditvi vozila. 

 
2. Pravica se uveljavlja na  zahtevo stranke. 
 
3. Vlagatelj zahtevka je lahko invalid, ki je 
gibalno oviran (upravičenec), njegov zakoniti 
zastopnik ali pooblaščenec. 
 
4. Upravičenec  je državljan Republike 
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v 

Republiki Sloveniji, 
 ki je gibalno oviran invalid in sam upravlja 

prilagojeno vozilo (upravičenec – voznik), ali 

 ki je gibalno oviran invalid, pa sam ne 
upravlja vozila, prilagoditev pa je nujno 
potrebna za vstop v vozilo in varno vožnjo 
(upravičenec – sopotnik). 

 

5. Načrt prilagodive vozila 
 
Načrt prilagoditve vozila za enostavnejše 
prilagoditve (skupna vsota ne presega 1.000 
EUR) določi v skladu s predpisi, ki urejajo 
varnost v cestnem prometu, izvedenec 
posameznik.  
 
Načrt zahtevnejših prilagoditev  (skupna 
vrednost je nad 1.000 EUR in za nakup novega 
prilagojenega vozila) izdela v skladu s predpisi, 
ki urejajo varnost cestnega prometa, 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike 
Slovenije - Soča.  
 
6. Odločba in vrednotnica 
 
Upravna enota na podlagi načrta prilagoditve 
vozila izda odločbo. Po pravnomočnosti 
odločbe izda vrednotnico za plačilo 
sofinanciranja prilagoditve vozila ali za 
sofinanciranje nakupa novega prilagojenega 
vozila, ki jo upravičenec unovči  pri kateremkoli 
izvajalcu prilagoditve vozila v Republiki Sloveniji. 
 
Vrednotnica mora biti unovčena v enem letu od 
njene izdaje. V primeru izgube ali uničenja 
vrednotnice jo je potrebno preklicati pri upravni 
enoti, ki je vrednotnico izdala. 
 
7. Sofinanciranje 
 
Sredstva za sofinaciranje se zagotavljajo v 
višini 85 odstotkov vrednosti posamezne 
prilagoditve.  
 
Invalidom, ki prejemajo denarno socialno pomoč 
in tistim, ki jim je priznan status po predpisih, ki 
urejajo družbeno varstvo duševno in telesno 
prizadetih oseb, se zagotovi plačilo v celotni 
vrednosti stroškov posamezne prilagoditve 
vozila. 
 

 
 
- ročno upravljanje zavore in plina, 
- ročno upravljanje sklopke (mehanski sistem), 
- samodejna sklopka (elektronski sistem) – IP, 
- ročna zavora na levi strani – premostitev, 
- paralelna stopalka za plin na levi strani od zavorne 

stopalke, 
- podaljšek nožnih stopalk z vmesnim pregibom, 
- dvignjen pod vozila (podpora za peti), 
- prilagoditev oblike stopalk zavore in plina, 
- krogla ali vilice na volanu, 
- specialna rokavica na volanu, 
- prilagoditev menjalne ročice, 
- mehanske premostitve obvolanskih ročic, 
- elektronsko upravljanje luči, smernikov in brisalnikov na 

volanu – IP, 
- vklop smernikov in preklop luči z nogo (elektronsko 

krmiljenje), 

- brezkontaktni zagon vozila in identifikacija ključa, 
- elektronsko  upravljanje ročne zavore v osebnem vozilu – 

možnost tudi pri novem vozilu, 
- elektronsko upravljanje ročne zavore v kombi  vozilu – 

možnost tudi pri novem vozilu, 
- predelava hidravličnega mehanizma volana (mehčanje) – 

IP, 
- prilagoditev vozila za vožnjo z invalidskega vozička, 
- avtomatsko odpiranje vrat – IP, 
- prilagod. sedeža–mehanska prilagoditev* - IP, 
- prilagoditev varnostnega pasu*, 
- prilagoditev naslona za glavo*, 
- dvižni in vrtljiv sedež* - IP, 
- poglobitev poda za dosego večje notranje višine* - IP, 
- zložljive prenosne rampe*, 
- klančina (ročno upravljanje)*, 
- klančina (elektronsko upravljanje)* - IP, 
- hidravlično ali elektr. dvigalo za kombi* - IP, 
- sistem za spravilo vozička v avto* - IP, 
- dvigalo za dvig osebe na sedež* - IP,  
- vgradnja letev za vpenjanje vozička*,  
- varnostni pasovi za pritrditev vozička*,  
- elektr. mehanizem za pritrditev vozička* - IP,  
- elektronsko upravljanje zavore in plina – IP, 
- elektronsko upravljanje volana (linearni volan) – IP, 
- kompletno elektronsko upravljanje vozila z upravljalno 

ročico – IP, 
- avtomatski menjalnik – možnost pri novem osebnem 

vozilu, 
- avtomatski menjalnik – možnost pri novem kombi vozilu, 
- elektronsko upravljanje luči, smernikov, brisalcev, ogledal, 

hupe preko zaslona na dotik ali preko glasovnega 
upravljanja – možnost pri novem vozilu, 

- elektronsko upravljanje senčnika,  
- elektronska blokada varnostnega pasu, 
- dodatni akumulator in zunanji polnilec za akumulator, 
- varovalo – pregrada za zaščito stopalk za zavoro, plin, 

sklopko, 
- zložljiva klopca ob strani avtomobilskega sedeža – 

mehanska*, 
- zložljiva klopca ob strani avtomobilskega sedeža – 

električno nastavljiva*, 
- dodatni montažni sedež v kombiju*, 
- posebni prenosni otroški avto sedež* ali posebni prenosni 

avto sedež za mladostnike in odrasle (višje od 140 cm in 
težje od 40 kg), 

- povišana streha avtomobila za doseganje večje višine 
notranjosti vozila – možnost pri novem vozilu, 

- dodatna ogledala, 
- parkirni senzorji možnost pri novem vozilu (osnovna 

verzija in verzija s kamero).  
 

 

  STROŠKI, TAKSA  
 
Stroškov in takse ni.   

VRSTE PRILAGODITVE 
VOZILA 

 

KDO JE UPRAVIČENEC  
 

POGOJI IN NAČIN 
PRIDOBITVE  TER 
SOFINANCIRANJE  
 


