
PRAVILNIK O TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH IN PRILAGODITVI VOZILA 

 

Pravilnik je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 71/2014, dne 3. 10. 2014 (http://www.uradni-

list.si/1/content?id=118993) in je začel veljati osmi dan po objavi v UR.l. Pravilnik je nastal v 

okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zakonska podlaga je 

21.čl. Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. 

Pravilnik podrobneje ureja tehnične pripomočke, pogoje za njihovo pridobitev, dobo 

trajanja, itd. 

Pravilnik določa, da so do tehničnih pripomočkov upravičene senzorno ovirane osebe, 

med njimi tudi gluhe in naglušne osebe, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo 

invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in te pripomočke potrebujejo v življenju za 

premostitev komunikacijskih ovir in omogočanje varnega in samostojnega življenja. 

Pravico do tehničnega pripomočka uveljavlja tisti, ki izpolnjuje pogoje, določene v 

pravilniku. Tehnični pripomoček mora biti naveden na listi, ki je priloga pravilnika. 

Pri tehničnih pripomočkih, ki jih lahko gluhi in naglušni pridobijo po tem pravilniku ne gre 

za podvajanje s pripomočki, ki jih lahko pridobijo pri zdravstveni zavarovalnici. Gre za 

tehnične pripomočke, ki so namenjeni večji socialni vključenosti in, ki jih invalidi potrebujejo 

pri vsakdanjem vključevanju v družbo.  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo tehnične pripomočke 

financiralo v višini 85%. Prejemnikom denarne socialne pomoči in tistim s statusom invalida 

po Zakonu o družbenem varstvu pa bo ministrstvo pripomočke financiralo v celoti.  

Posameznik lahko pridobi več pripomočkov iz liste. 

Kaj lahko pridobijo gluhe in naglušne osebe in kakšni so pogoji? 

Naglušni in gluhi: 

Telefonski aparat z ojačevalnikom. Pogoj je nad 80% okvara sluha po Fowlerju* in 

pravica do uporabe slušnega aparata; 

FM-sistem. Pogoj je nad 80% okvara sluha po Fowlerju, končano osnovnošolsko 

izobraževanje in pravica do uporabe slušnega aparata. 

Indukcijska zanka za TV. Pogoj je nad 80% okvara sluha po Fowlerju in pravica do 

uporabe slušnega aparata 

Svetlobni hišni zvonec z alarmom. Pogoj je nad 80% okvara sluha po Fowlerju; 

Svetlobni/zvočni indikator – budilka. Pogoj je nad 80% okvara sluha po Fowlerju, starost 

najmanj 7 let; 

Vibracijska ura budilka. Pogoj je nad 80% okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 7 

let; 
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Zapestna ročna ura – vibracijska. Pogoj je nad 90% okvara sluha po Fowlerju, starost 

najmanj 7 let; 

Elektronska varuška. Pogoj je nad 80% okvara sluha po Fowlerju, izjava o predvidenem 

rojstvu otroka, vloženo največ 30 dni pred rojstvom ali 60 dni po rojstvu otroka; 

Videofon. Pogoj je nad 95% okvara sluha po Fowlerju. 

Mobilni telefon. Pogoj je nad 95% okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 7 let, 

potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka – izkaznica o priznani pravici do uporabe 

slovenskega znakovnega jezika; 

Tablični računalnik. Pogoj je nad 95% okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 7 let, 

potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka – izkaznica o priznani pravici do uporabe 

slovenskega znakovnega jezika; 

Prenosni osebni računalnik. Pogoj je nad 95% okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 

7 let, potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka – izkaznica o priznani pravici do 

uporabe slovenskega znakovnega jezika; 

Uporabniki polževega vsadka: 

Baterije za polžev vsadek za 1 leto, v vrednosti 450 EUR, predložiti je potrebno potrdilo o 

polževem vsadku 

FM sistem, prilagojen za osebe s polževim vsadkom  - predložiti je potrebno potrdilo o 

polževem vsadku in končano osnovnošolsko izobraževanje 

Indukcijska zanka za TV – predložiti je potrebno potrdilo o polževem vsadku 

 

 

*Okvara sluha po Fowlerju se izračuna po formuli na podlagi ADG, izražena je v %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAKO PRIDOBITI PRAVICO Z A UVELJAVLJANJE TEHNIČNEGA PRIPOMOČKA 

 

Vloga za uveljavljanje tehničnega pripomočka se vloži na katerikoli upravni enoti v 

Sloveniji. 

Obrazec vloge ni predpisan. Vsebovati mora: 

- Ime in priimek vlagatelja, naslov ter EMŠO 

- Naziv tehničnega pripomočka – na eni vlogi lahko vlagatelj zaprosi za več tehničnih 

pripomočkov 

- Navedbo ali ima prosilec status invalida po zakonu, ki ureja družbeno varstvo 

duševno in telesno prizadetih oseb 

- Izjavo ali prosilec prejema denarno socialno pomoč 

- Datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika 

Priložena morajo biti naslednja dokazila: 

- Izvid otorinolaringologa 

- Druga posebna dokazila, ki so pogoj za uveljavite tehničnega pripomočka (npr. 

potrdilo o zaključeni OŠ, potrdilo o polževem vsadku, izkaznica o priznani pravici do 

uporabe slovenskega znakovnega jezika) 

 

Vzorec vloge najdete na spletni strani MDDSZ: 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/izenacevanje_moznosti_invalidov/ 

 

Upravna enota izda odločbo, v kateri se odloči pravica do pripomočka, vrsta in šifra 

pripomočka, do katerega je upravičenec upravičen, vrednost posameznega tehničnega 

pripomočka, dejanska višina, v kateri se pripomoček sofinancira. V eni odločbi je lahko 

odločeno o pravici do več tehničnih pripomočkov. 

Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka, upravna 

enota izda vrednotnico za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka. Za nabavo 

vsakega tehničnega pripomočka, do katerega je upravičenec upravičen, upravna enota izda 

posebno vrednotnico. 

Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v enem letu od njene izdaje. 
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