
Št. 37  Ljubljana, sreda 12. 7. 2017  ISSN 1318-0576 Leto XXVII

DRŽAVNI ZBOR
1935. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave 

za morebitno spremembo zakonodaje, 
ki ureja preprečevanje pranja denarja 
in financiranja terorizma, ter za ugotovitev 
in oceno dejanskega stanja za ugotovitev 
politične odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij zaradi suma vplivanja oziroma 
vpletenosti v domnevno pranje denarja 
in financiranje terorizma, financiranje jedrske 
proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih 
obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi 
Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov 
Islamske republike Iran in z njimi povezanimi 
gospodarskimi subjekti ter za domnevno 
neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski 
republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi 
in tudi Evropska unija

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 
in 75/16) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 
4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, 
št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji 11. julija 2017

O D R E D I L:
parlamentarno preiskavo za morebitno 

spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma,  

ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja  
za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma 

vpletenosti v domnevno pranje denarja  
in financiranje terorizma, financiranje jedrske 
proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih 

obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi 
Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov 

Islamske republike Iran in z njimi povezanimi 
gospodarskimi subjekti ter za domnevno 

neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski 
republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi 

in tudi Evropska unija,

tako, da se:
1. ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih 

nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vple-
tenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, 
financiranje jedrske proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih 
obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki 
d.d. s strani državljanov Islamske republike Iran in z njimi po-

vezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno neizvajanje 
omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih spre-
jeli Združeni narodi in tudi Evropska unija oziroma zaradi suma, 
da je bilo to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ukrepali 
skladno s svojimi pristojnostmi;

2. ugotovi, ali je Nova Ljubljanska banka d.d. oblikovala 
in vzpostavila učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma ter celovito in skrbno 
izvajala z zakonodajo predpisane ukrepe na področju prepre-
čevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter interne 
postopke za upravljanje tveganj na tem področju;

3. ugotovi, kako so se z zakonodajo predpisani ukrepi 
na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja tero-
rizma, interni postopki, poročanje Uradu Republike Slovenije 
za preprečevanje pranja denarja in poročanje ter pridobivanje 
dovoljenj s strani pristojnih organov za izvajanje omejevalnih 
ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni 
narodi in tudi Evropska unija, izvajali pri poslovanju z državljani 
Islamske republike Iran in z njimi povezanimi gospodarskimi 
subjekti ter z Export Development bank of Iran ter ugotovi tudi 
vloge in odgovornost članov uprave, nadzornega sveta in odgo-
vornih oseb banke za plačilni promet s tujino ter pooblaščenca 
za preprečevanje pranja denarja v banki zaradi domnevne 
opustitve ali ravnanja v nasprotju z veljavno zakonodajo na 
področju preprečevanja pranja denarja in financiranja teroriz-
ma ter dolžno poklicno skrbnostjo pri poslovanju z navedenimi 
fizičnimi osebami oziroma gospodarskimi subjekti in z Export 
Development bank of Iran in ali so se o tem dogovarjali oziroma 
so nanje vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;

4. ugotovi morebitna odgovornost nadzornika slovenske-
ga bančnega sistema Banke Slovenije v delu, ko opravlja nad-
zor nad izvajanjem določb zakonodaje, ki ureja preprečevanje 
pranja denarja v bančnem sektorju, Urada Republike Slovenije 
za preprečevanje pranja denarja in ostalih pristojnih organov za 
nadzor in preprečevanje pranja denarja in financiranja teroriz-
ma oziroma za izvajanje določb zakonodaje, ki ureja področje 
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, pristoj-
nih organov pri odkrivanju jedrske proliferacije ter financiranja 
aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini s tem 
namenom, organov pregona pri pregonu domnevnih storilcev 
kaznivih ravnanj domnevnega pranja denarja in financiranja te-
rorizma ter pristojnih organov za izvajanje omejevalnih ukrepov 
proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in 
tudi Evropska unija;

5. ugotovi ustreznost zakonodaje, ki ureja področje pre-
prečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter stanja 
in učinkovitosti sistema za boj proti preprečevanju pranja de-
narja in financiranja terorizma, kar bi lahko vodilo v morebitno 
spremembo zakonodaje, ki ureja to področje ter ugotavljanje 
ustreznosti izvajanja omejevalnih ukrepov proti Islamski re-
publiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska 
unija, pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev 
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javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma njegova 
politična odgovornost.

Namen parlamentarne preiskave je:
1. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter oce-

nitev dejanskega stanja domnevnega pranja denarja in finan-
ciranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti 
tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski 
banki d.d. s strani državljanov Islamske republike Iran ter 
domnevnega neizvajanja omejevalnih ukrepov proti Islamski 
republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska 
unija;

2. ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij vplivali oziroma 
bili vpleteni v domnevno pranje denarja in financiranja teroriz-
ma, financiranje jedrske proliferacije ter financiranje aktivnosti 
tujih obveščevalno-varnostnih služb in domnevno neizvajanje 
omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih 
sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija, in sicer, kdo 
od posameznih nosilcev javnih funkcij in v kakšni vlogi ter s 
kakšnim interesom (finančna ali druga korist) oziroma, ali je 
bilo to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ukrepali skladno 
s svojimi pristojnostmi;

3. ugotoviti, ali je preko Nove Ljubljanske banke d.d. pote-
kalo financiranje jedrske proliferacije oziroma financiranje spre-
jemanja jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih sred-
stev,   jedrske infrastrukture in tehnologije za razvoj jedrskega 
orožja ali informacij za razvoj jedrskega orožja s strani Islamske 
republike Iran, ki danes tega orožja oziroma infrastrukture 
ter tehnologije nima in pripada skupini držav brez jedrskega 
orožja, saj se s tem povečuje število držav, ki imajo jedrsko 
orožje in povečuje možnost njegove uporabe, kar ima lahko 
destabilizacijski učinek tako na mednarodni ravni kot tudi na 
regionalni ravni oziroma Bližnjem vzhodu. Jedrska proliferacija 
se zato uvršča med najbolj aktualne mednarodne varnostne 
izzive. Poleg tega je namen ugotoviti, ali so bile financirane 
aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini z nave-
denim namenom ter ali so pristojni organi slednje aktivnosti 
odkrili ter ustrezno ukrepali oziroma ukrepali skladno s svojimi 
pristojnostmi in ali so bili o tem obveščeni posamezni nosilci 
javnih funkcij in ali so ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;

4. ugotoviti, ali je Nova Ljubljanska banka d.d. oblikovala 
in vzpostavila učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma ter celovito in skrbno 
izvajala z zakonodajo predpisane ukrepe na tem področju ter 
interne postopke za upravljanje tveganj na področju prepreče-
vanja pranja denarja in financiranja terorizma;

5. ugotoviti ustreznost sistema, ki ga mora Nova Ljubljan-
ska banka d.d. vzpostaviti za celovito in učinkovito izvajanje z 
zakonodajo predpisanih ukrepov na področju preprečevanja 
pranja denarja in financiranja terorizma;

6. ugotoviti, ali je Nova Ljubljanska banka d.d. izvajala 
usmeritve nadzornika slovenskega bančnega sistema Banke 
Slovenije na področju preprečevanja pranja denarja in finan-
ciranja terorizma, kakšni so bili in kako so se izvajali interni 
postopki za upravljanje tveganj na tem področju, kakšno je 
bilo interno poročanje in sistem notranjih kontrol, kakšna je bila 
informacijska podpora, kakšno je bilo sodelovanje z Uradom 
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Banko 
Slovenije, ali je banka opravila ustrezne analize tveganosti 
pri poslovanju z državljanom Islamske republike Iran Iraj-em 
Farrokhzadeh-om in z njim povezanimi gospodarskimi druž-
bami Farrokh Ltd., Farrokhzadeh partnership Co., Al Samaa 
Ltd. in GLS Service ter njegovim sodelavcem oziroma (so)
lastnikom Ebrahim-om Seifi-jem in ostalimi z njima povezanimi 
gospodarskimi subjekti in odgovornimi osebami ter z Export 
Development bank of Iran, ali je skrbno spremljala njihove 
poslovne aktivnosti ter skladno z zakonodajo na področju pre-
prečevanja pranja denarja in financiranja terorizma poročala 
o njihovih plačilnih transakcijah in poročala ali zaprosila za 
dovoljenje pristojne organe za izvajanje omejevalnih ukrepov 
zoper Islamsko republiko Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi 
in tudi Evropska unija;

7. ugotoviti tudi vloge in odgovornost članov uprave, nad-
zornega sveta, odgovornih oseb za plačilni promet s tujino ter 
pooblaščencev, pristojnih za področje preprečevanja pranja de-
narja, v Novi Ljubljanski banki d.d., in sicer, kdo od posameznih 
navedenih članov ali odgovornih oseb ali pooblaščencev, pri-
stojnih za področje preprečevanja pranja denarja, ter s kakšnim 
interesom (npr. finančno ali drugo koristjo) je domnevno zagre-
šil opustitev ali ravnanje v nasprotju z veljavno zakonodajo na 
področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 
ali z dolžno poklicno skrbnostjo pri poslovanju z navedenimi 
fizičnimi osebami oziroma gospodarskimi subjekti in z Export 
Development bank of Iran in ali so se o tem dogovarjali oziroma 
so nanje vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;

8. ugotoviti morebitno odgovornost nadzornika sloven-
skega bančnega sistema Banke Slovenije v delu, ko opravlja 
nadzor nad izvajanjem določb zakonodaje, ki ureja prepreče-
vanje pranja denarja v bančnem sektorju, Urada Republike 
Slovenije za preprečevanje pranja denarja in ostalih pristojnih 
organov za nadzor in preprečevanje pranja denarja in finan-
ciranja terorizma oziroma za izvajanje določb zakonodaje, ki 
ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja 
terorizma, pristojnih organov pri odkrivanju jedrske proliferacije 
ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v 
tujini s tem namenom, organov pregona pri pregonu domnevnih 
storilcev kaznivih ravnanj domnevnega pranja denarja in finan-
ciranja terorizma ter pristojnih organov za izvajanje omejevalnih 
ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni 
narodi in tudi Evropska unija;

9. ugotoviti ustreznost zakonodaje na področju prepreče-
vanja pranja denarja in financiranja terorizma, in sicer tako, da 
se oceni takratno dejansko stanje pravnih predpisov na tem 
področju in njihova ustreznost ter predlagati morebitne spre-
membe zakonodaje, ugotoviti stanje in učinkovitost sistema 
za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, in sicer 
sodelovanje med Uradom Republike Slovenije za preprečeva-
nja pranja denarja in drugimi pristojnimi organi, materialne in 
tehnične pogoje, kadrovsko zasedbo in usposobljenost javnih 
uslužbencev v pristojnih organih, ki so se ukvarjali z nadzorom 
nad preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma 
ter kazenskim pregonom teh kaznivih ravnanj, pri čemer naj 
se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je bil 
za takšno stanje odgovoren oziroma njihova politična odgo-
vornost ter kako oziroma ali so se sploh izvajali omejeval-
ni ukrepi proti Islamski republiki Iran iz Resolucij Varnostne-
ga sveta Združenih narodov (RVSZN) 1737 (2006), RVSZN 
1747 (2007), RVSZN 1803 (2008) in RVSZN 1929 (2010) 
ter Skupnega stališča Sveta Evropske Unije 2007/140/SZVP, 
2007/246/SZVP, 2008/652/SZVP, Sklepa 2010/413/SZVP, 
Uredbe (ES) št. 423/2007 in št. 961/2010/EU v Novi Ljubljanski 
banki d.d., pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih no-
silcev javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma 
njihova politična odgovornost.

Obseg preiskave:
1. Preiskava naj zajame plačilni promet s tujino oziroma 

čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami s strani ali preko 
Nove Ljubljanske banke d.d., in sicer plačilne transakcije, ki 
so jih opravili državljan Islamske republike Iran Iraj Farrokh-
zadeh in z njim povezane gospodarske družbe Farrokh Ltd., 
Farrokhzadeh partnership Co., Al Samaa Ltd. in GLS Service 
ter njegovi sodelavci oziroma (so)lastnik Ebrahim Seifi in ostali 
z njima povezani gospodarski subjekti ter njihove odgovorne 
osebe. Preiskava naj zajame tudi plačilne transakcije med 
navedenimi gospodarskimi družbami in Export Development 
bank of Iran v Novi Ljubljanski banki d.d.

2. Predvsem naj se v preiskavi ugotovi, koliko je bilo med 
navedenimi plačilnimi transakcijami zaznanih sumov nepra-
vilnosti, nezakonitosti oziroma kaznivih ravnanj domnevnega 
pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter 
financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tu-
jini, kako se je v banki izvajal plačilni promet s tujino predvsem 
iz vidika spoštovanja in izvrševanja zakonodaje s področja 
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preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, internih 
postopkov za upravljanje tveganj pred zlorabo banke za pranje 
denarja in financiranje terorizma, in kdo so bile odgovorne 
osebe v banki in kako so ravnale. Poleg tega naj se ugotovi 
vloga in odgovornost pristojnih organov nadzora na področju 
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, odkri-
vanja jedrske proliferacije in aktivnosti tujih obveščevalno-var-
nostnih služb v tujini, organov pregona ter pristojnih organov 
za izvajanje omejevalnih ukrepov zoper Islamsko republiko 
Iran, vloga, obveščenost in politična odgovornost posame-
znih nosilcev javnih funkcij, ki so domnevno vplivali oziroma 
so bili vpleteni v zaznane sume nepravilnosti, nezakonitosti 
oziroma storitve kaznivih ravnanj domnevnega pranja denarja 
in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja 
aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini ali pa so 
se ta dogajala z njihovo vednostjo, ne da bi ustrezno ukrepali 
ter ustreznost zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja 
pranja denarja in financiranja terorizma, stanje in učinkovitost 
sistema za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma ter 
ustreznost izvajanja omejevalnih ukrepov v Republiki Sloveniji 
proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in 
tudi Evropska unija.

3. Preiskava naj se osredotoči na časovno obdobje od 
začetka leta 2008 oziroma od prvega stika v Novi Ljubljanski 
banki d.d. z namenom odprtja računa za državljana Islamske 
republike Iran Iraj-a Farrokhzadeh-a in z njim povezanimi go-
spodarskimi družbami do konca leta 2011.

Št. 020-02/17-20/12
Ljubljana, dne 11. julija 2017
EPA 2053-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

MINISTRSTVA
1936. Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide

Na podlagi 22.h člena Zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o EU kartici ugodnosti za invalide

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik natančneje določa obliko, postopek za njeno 
izdajo in postopek izdaje nove EU kartice ugodnosti za invalide 
(v nadaljnjem besedilu: invalidska kartica ugodnosti).

2. člen
(vloga za uveljavitev)

(1) Vloga za izdajo invalidske kartice ugodnosti upravi-
čenca iz prvega odstavka 22.i člena Zakona o izenačevanju 
možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) 
se vloži na katerikoli upravni enoti.

(2) Vloga za uveljavljanje invalidske kartice ugodnosti 
vsebuje:

– ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
– listino o invalidnosti, če slednje ni izdal državni organ ali 

nosilec javnih pooblastil v Republiki Sloveniji,

– barvno fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm in
– datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega za-

stopnika.
(3) Pred izdajo invalidske kartice ugodnosti upravna enota 

preveri podatke v vlogi in ugotovi istovetnost osebe.

3. člen
(fotografija vlagatelja)

(1) Vlagatelj vlogi za izdajo invalidske kartice ugodnosti 
priloži fotografijo, ki kaže pravo podobo osebe in ni retušira-
na. Fotografija mora biti izdelana na belem, tankem, sijajnem 
fotografskem papirju, velikosti 21 x 28 mm, v barvni tehniki. 
Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno 
fotografiranje.

(2) Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim 
čelom in obrazom, brez klobuka, čepice, rute ali drugih pokrival.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripa-
dnice oziroma pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki 
po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma 
oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo 
priložiti fotografiji, na katerih so fotografirani s čepico, ruto ali 
drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.

4. člen
(postopek izdaje)

(1) Če upravna enota vlogi za izdajo invalidske kartice 
ugodnosti ugodi, se upravičenec vpiše v evidenco izdanih inva-
lidskih kartic ugodnosti. Z vpisom v evidenco izdanih invalidskih 
kartic ugodnosti se invalidska kartica ugodnosti šteje za izdano.

(2) Upravna enota podatke o upravičencu skupaj z nje-
govo sliko, pošlje izvajalcu tiska invalidskih kartic ugodnosti, ki 
izdelano invalidsko kartico ugodnosti pošlje upravičencu.

5. člen
(nova kartica)

(1) Namesto izgubljene, ukradene, uničene ali preklicane 
invalidske kartice ugodnosti upravna enota na zahtevo upravi-
čenca izda novo invalidsko kartico ugodnosti.

(2) Invalidska kartica ugodnosti se ob zamenjavi za novo 
odvzame in uniči na način, da se preluknja z luknjačem ter vloži 
v zadevo imetnika invalidske kartice ugodnosti, če uporabnik 
spremeni osebno ime, če je obrabljena ali poškodovana ali če 
fotografija ne kaže več uporabnikove prave podobe.

(3) Nova invalidska kartica ugodnosti, izdana pri isti 
upravni enoti, ima drugo številko vpisa v evidenco imetnikov 
kartic, kot prejšnja kartica.

(4) Imetnik nove invalidske kartice ugodnosti mora staro 
invalidsko kartico ugodnosti, če le to najde, vrniti upravni enoti, 
ki jo uniči na način, da jo preluknja z luknjačem in jo vloži v 
zadevo imetnika kartice.

6. člen
(obrazec EU kartice ugodnosti za invalide)

(1) Invalidska kartica ugodnosti se izda na obrazcu iz 
priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Na območjih, kjer 
živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se upravi-
čencu izda invalidska kartica ugodnosti na obrazcih iz priloge 2 
ali priloge 3, ki sta sestavni del tega pravilnika, na katerem je 
besedilo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.

(2) Obrazec kartice ugodnosti za invalide je pravoko-
tne oblike, velikosti 85,60 x 53,98 mm z zaobljenimi robovi 
2,88 – 3,48 mm in debeline 0,76 mm. Sprednja stran invalidske 
kartice ugodnosti je v angleškem jeziku, ozadje je modre barve 
(CMYK: 76,45,0,0; 64,34,0,0; 75,40,0,0; 85.50,0,0), brajeva 
pisava je v odtenku sive barve (CMYK: 36,28,29,9,0), barva 
kroga – SI je v odtenku modre barve (CMYK: 99,78,2,0). 
Ozadje zadnje strani invalidske kartice ugodnosti je v sivi 
in modri barvi (CMYK: 0,0,0,5; 25,10,0,0; 33,16,0,0), bar-
va grba Republike Slovenije je v odtenku modre barve 
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(CMYK: 85,50,0,0), barva faksimila Zdravljice je v odtenku 
modre barve (CMYK: 40,20,0,0). Na sprednjo stran invalidske 
kartice ugodnosti je vtisnjen metaliziran hologram »EU Disabi-
lity Card« v velikosti 14 x 9 mm.

(3) Slika upravičenca se nahaja na sprednji strani kartice 
in je natisnjena barvno.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-8/2017/10
Ljubljana, dne 6. julija 2017
EVA 2017-2611-0031

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 

za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
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Priloga 1: Obrazec invalidske kartice ugodnosti – slovenska različica 
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1937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o tehničnih pripomočkih 
in prilagoditvi vozila

Na podlagi drugega odstavka 17. in petega odstavka 
21. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni 
list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

1. člen
V Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila 

(Uradni list RS, št. 71/14) se drugi odstavek 4. člena črta.

2. člen
V četrtem odstavku 6. člena se besedilo »Račun za iz-

delavo« nadomesti z besedilom »Zahtevek za plačilo izdela-
nega«.

3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

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

ali nakupa novega prilagojenega vozila)
(1) Vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali 

sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila (v nadalj-
njem besedilu: vloga) mora vsebovati:

– ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
– navedbo o priznanem statusu invalida po predpisih, ki 

ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, če 
vlagatelj status ima,

– navedbo o veljavnem vozniškem dovoljenju z vpisanimi 
potrebnimi prilagoditvami vozila oziroma veljavno zdravniško 
spričevalo o sposobnosti za vožnjo z vpisanimi potrebnimi pri-
lagoditvami vozila, če uveljavlja prilagoditev kot voznik,

– navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo 
ob vložitvi vloge prejema,

– naziv prilagoditve vozila, ki jo želi uveljavljati,
– podatke o vozilu, za katero se uveljavlja pravica do 

prilagoditve (znamka vozila, identifikacijska številka avtomobi-
la – številka šasije,) ali izjavo, da želi nabaviti novo prilagojeno 
vozilo (v tem primeru mora vlagatelj identifikacijsko številko 
avtomobila dostaviti izvedencu), in

– datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega za-
stopnika.

(2) Upravna enota izvedenca posameznika izbere iz liste 
izvedencev, ki jih je s sklepom imenoval minister.

(3) Ko upravna enota prejme vlogo upravičenca, v 
15 dneh zaprosi izvedenca posameznika ali Univerzitetni re-
habilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem 
besedilu: inštitut), da pripravi načrt predelave ali prilagoditve 
vozila oziroma ugotovi, ali ima novo prilagojeno vozilo prilago-
ditve, ki jih upravičenec potrebuje. Vlagatelj mora pred prido-
bitvijo izvedenskega mnenja na inštitut poslati identifikacijsko 
številko avtomobila.«.

4. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Listo izvedencev določi minister na predlog inštituta. 

Izvedenec je lahko zdravnik ustrezne specialnosti z znanji s 
področja ocenjevanja funkcionalnega stanja ter vožnjo gibalno 
oviranih oseb. Plačilo stroškov za izdelavo načrta prilagoditve 
vozila se z zavodom, v katerem je zaposlen izvedenec, uredi 
s posebno pogodbo.«.

5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
(vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila)

(1) Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do 
prilagoditve vozila ali sofinanciranju nakupa novega prilago-
jenega vozila upravna enota upravičencu izda vrednotnico za 
sofinanciranje posamezne prilagoditve vozila ali za sofinanci-
ranje nakupa novega prilagojenega vozila.

(2) Vrednotnica za sofinanciranje prilagoditve vozila vse-
buje:

– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne 

enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke od-
ločbe upravne enote,

– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo prilagoditve 

vozila«,
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– odstotek vrednosti prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– naziv in šifro prilagoditve vozila do katere je upravičenec 

upravičen,
– vrednost prilagoditve vozila z DDV, navedene na listi 

prilagoditev vozila,
– najvišjo vrednost sofinanciranja prilagoditve vozila z 

DDV,
– dejansko ceno posamezne prilagoditve vozila z DDV,
– ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– datum potrditve ustreznosti opravljene prilagoditve vo-

zila,
– podpis upravičenca ob izvedeni prilagoditvi vozila,
– podpis in žig izvajalca prilagoditve vozila,
– navedbo, da prilagoditev vozila sofinancira ministrstvo 

ali Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) in da je rok plačila 
določen v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije,

– navedbo, da mora izvajalec prilagoditve vozila izpolnje-
no vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo prilagoditve 
vozila.

(3) Vrednotnica za sofinanciranje nakupa novega prilago-
jenega vozila vsebuje:

– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne 

enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke od-
ločbe upravne enote,

– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo novega prila-

gojenega vozila«,
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo, ali je plačnik vrednotnice ministrstvo ali sklad,
– odstotek vrednosti novega prilagojenega vozila, ki se 

sofinancira,
– naziv in šifro prilagoditve vozila, iz katere je razvidno, 

da je upravičenec upravičen do nakupa novega prilagojenega 
vozila,

– vrednost novega prilagojenega vozila z DDV, navedene 
na listi prilagoditev vozila,

– najvišjo vrednost sofinanciranja novega prilagojenega 
vozila z DDV,

– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– dejansko ceno novega prilagojenega vozila z DDV in 

dejansko ceno istega tipa novega neprilagojenega vozila z 
DDV,

– znesek sofinanciranja novega prilagojenega vozila,
– datum nakupa novega prilagojenega vozila,
– podpis upravičenca ob prevzemu novega prilagojenega 

vozila,
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– podpis in žig dobavitelja novega prilagojenega vozila,
– navedbo, da prilagoditev vozila sofinancira ministrstvo 

ali sklad in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki ure-
jajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije,

– navedbo, da mora dobavitelj novega prilagojenega vo-
zila izpolnjeno vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo 
prilagoditve vozila.

(4) Upravna enota na vrednotnici za sofinanciranje prila-
goditve vozila izpolni podatke iz prve do desete alineje drugega 
odstavka tega člena, izvajalec prilagoditve vozila pa podatke 
iz enajste do petnajste alineje drugega odstavka tega člena.

(5) Upravna enota na vrednotnici za sofinanciranje na-
kupa novega prilagojenega vozila izpolni podatke iz prve do 
enajste alineje tretjega odstavka tega člena, dobavitelj novega 
prilagojenega vozila pa podatke iz dvanajste do šestnajste 
alineje tretjega odstavka tega člena.

(6) Za izvedbo vsake prilagoditve vozila, do katere je upra-
vičenec upravičen, upravna enota izda samostojno vrednotnico.

(7) Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v 
enem letu po njeni izdaji.

(8) Obrazec vrednotnice iz drugega odstavka tega člena 
je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika, obrazec vredno-
tnice iz tretjega odstavka tega člena je kot priloga 5 sestavni 
del tega pravilnika.

(9) Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska na-
rodna skupnost, se vrednotnici iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena izdata na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v 
italijanskem ali madžarskem jeziku.«.

6. člen
V 16. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Izvedenec posameznik ali inštitut potrdi ustreznost 

in pravilnost opravljene prilagoditve vozila potem, ko prejme 
vse vrednotnice.«.

7. člen
V drugem odstavku 17. člena se druga alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– podatke o vozilu, na katerem je bila izvedena prila-

goditev vozila (znamka vozila, identifikacijska številka vozila 
– številka šasije), razen ko se uveljavlja pravico do prilagoditve 

vozila za sopotnika invalida in je prilagoditev prenosljiva tudi v 
drugo vozilo,«.

8. člen
Prvi in drugi odstavek 18. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Dobavitelj tehničnih pripomočkov kopijo računa, ki 

ga je izdal upravičencu do tehničnega pripomočka, skupaj z 
originalom vrednotnice pošlje na upravno enoto, ki je vredno-
tnico izdala.

(2) Izvajalec prilagoditve vozila ali dobavitelj novega pri-
lagojenega vozila kopijo računa, ki ga je izdal upravičencu do 
prilagoditve vozila oziroma do nakupa novega prilagojenega 
vozila, skupaj z zapisnikom, s katerim je ugotovljena ustrezna 
prilagoditev in originalom vrednotnice za plačilo prilagoditve 
vozila oziroma za nakup novega prilagojenega vozila, pošlje 
na upravno enoto, ki je vrednotnico izdala.«.

9. člen
Uporabniki, ki so v skladu s prilogo 1 Pravilnika o tehnič-

nih pripomočkih in prilagoditvi vozila (Uradni list RS, št. 71/14) 
uveljavljali tehnične pripomočke pod šiframi TP-0028, TP-0029 
in TP-0030, so upravičeni do uveljavitve novega tehničnega 
pripomočka pod navedenimi šiframi v roku, kot določa nova 
priloga 1 tega pravilnika.

10. člen
Priloge 1 do 5 se nadomestijo z novimi prilogami 1 do 5, 

ki so sestavni del tega pravilnika.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-7/2017/9
Ljubljana, dne 6. julija 2017
EVA 2016-2611-0038

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti
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PRILOGA 
» Priloga 1: Lista tehničnih pripomočkov       
  
 
šifra naziv tehničnega 

pripomočka 
doba 
trajanja 

pogoji za pridobitev vrednost z 
DDV do 
zneska 

TP-0001 elektronska varuška 5 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju, izjava o 
predvidenem datumu rojstva 
njegovega otroka, ki jo 
vlagatelj lahko vloži največ 
30 dni pred predvidenim 
rojstvom oziroma 1 leto po 
rojstvu otroka   

115,00 EUR

TP-0002 svetlobni hišni zvonec z 
alarmom 
 
 

10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti 

115,00 EUR

TP-0003 videofon 10 let nad 95-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju 

140,00 EUR

TP-0004 FM-sistem 6 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju, starost 
najmanj 15 let in pravica do 
uporabe slušnega aparata. 
Upravičenec lahko na 
podlagi izvedenskega 
mnenja dobi TP-0004 ali TP-
0005.  

660,00 EUR

TP-0005 FM-sistem, prilagojen za 
osebe s polževim 
vsadkom  

6 let potrdilo o polževem vsadku, 
starost najmanj 15 let 

1.350,00 EUR

TP-0006 indukcijska zanka za TV ali 
brezžična slušalka 

10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju in pravica 
do uporabe slušnega aparata 
ali potrdilo o polževem 
vsadku 

150,00 EUR

TP-0007 zapestna ročna ura – 
vibracijska 

10 let nad 90-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju, starost 
najmanj sedem let  

90,00 EUR

TP-0008 telefonski aparat z 
ojačevalnikom 

10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju in pravica 
do uporabe slušnega aparata 

70,00 EUR

TP-0009 svetlobni/zvočni indikator – 
budilka 

10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnost; starost najmanj 
sedem let.  
Upravičenec lahko izbira 
med TP-0009 ali TP-0010.  

105,00 EUR
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TP-0010 vibracijska ura budilka 10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnost; starost najmanj 
sedem let. 
Upravičenec lahko izbira 
med TP-0009 ali TP-0010.  

50,00 EUR

TP-0011 baterije za polžev vsadek   1 leto potrdilo o polževem vsadku 
 

450,00 EUR
V primeru 

polževih 
vsadkov v 

obeh ušesih 
900 EUR

TP-0012 govoreča zapestna ura z 
vibratorjem 

10 let hkratna kombinirana izguba 
sluha in vida, in sicer najmanj 
50-odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti 

75,00 EUR

TP-0013 prenosna tipkovnica za 
gluhoslepe osebe 

10 let hkratna kombinirana izguba 
sluha in vida in najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; starost 
najmanj sedem let 

120,00 EUR

TP-0014 magnetna tabla z 
izbočenimi črkami 

10 let  hkratna kombinirana izguba 
sluha in vida, in sicer najmanj 
50-odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti 

60,00 EUR

TP-0015 govoreči kalkulator 10 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, učenec od 
desetega leta starosti 
oziroma status dijaka ali 
študenta 

450,00 EUR

TP-0016 Govoreči indikator svetlobe 
in barv 

5 let 3., 4. ali 5. kategorija slepote 
in slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; starost 
najmanj sedem let 

200,00 EUR

TP-0017 prenosna elektronska lupa  7 let 3. ali 4. kategorija slepote in 
slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti 

450,00 EUR
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TP-0019 ura za slepe osebe  10 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost 
najmanj šest let 

100,00 EUR

TP-0020 ura za slabovidne osebe 10 let 2. ali 3. kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost 
najmanj šest let 

50,00 EUR

TP-0021 govoreči diktafon 5 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost 
najmanj šest let 

150,00 EUR

TP-0022 govoreča osebna tehtnica 10 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti  

100,00 EUR

TP-0023 govoreča kuhinjska 
tehtnica  

10 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti 

100,00 EUR

TP-0024 programski vmesnik za 
uporabo osebnega 
računalnika za slepe osebe 

10 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka (za slepe in 
slabovidne osebe potrdilo 
Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije; za 
gluhoslepe osebe pa potrdilo 
Društva gluhoslepih 
Slovenije DLAN). 

950,00 EUR

TP-0025 programski vmesnik za 
uporabo osebnega 
računalnika za slepe osebe 

nadgradnja 
na 3 leta 

osnovni program TP -0024 250,00 EUR

TP-0026 programski vmesnik za 
osebni računalnik za 
povečavo in branje 

10 let 3. ali 4. kategorija slepote in 
slabovidnosti, hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 80-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka (za slepe in 
slabovidne osebe potrdilo 
Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije; za 
gluhoslepe osebe pa potrdilo 
Društva gluhoslepih 
Slovenije). 
Upravičenec s 4. kategorijo 
slepote ali gluhoslepa oseba 
lahko izbere TP-0024 ali TP-
0026. 

550,00 EUR

TP-0027 programski vmesnik za 
osebni računalnik za 
povečavo in branje 

nadgradnja 
na 3 leta 

osnovni program TP-0026 250,00 EUR
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TP-0028 mobilni telefon  4 leta nad 95-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost 
najmanj sedem let; potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka (pri okvari sluha 
izkaznica o priznani pravici 
do uporabe slovenskega 
znakovnega jezika; za slepe 
in slabovidne osebe potrdilo 
Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije; za 
gluhoslepe osebe pa potrdilo 
Društva gluhoslepih 
Slovenije).  
Upravičenec lahko izbira 
med TP-0028 ali TP-0029 ali 
TP-0030. 

320,00 EUR

TP-0029 tablični računalnik 4 leta nad 95-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti, starost 
najmanj sedem let, potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka (pri okvari sluha 
izkaznica o priznani pravici 
do uporabe slovenskega 
znakovnega jezika; za slepe 
in slabovidne osebe potrdilo 
Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije; za 
gluhoslepe osebe pa potrdilo 
Društva gluhoslepih 
Slovenije).  
Upravičenec lahko izbira 
med TP-0028 ali TP-0029 ali 
TP-0030. 

320,00 EUR
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TP-0030 prenosni ali namizni 
računalnik  

4 leta nad 95-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; hkratna 
kombinirana izguba sluha in 
vida, in sicer najmanj 50-
odstotna izguba sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in 
slabovidnosti; starost 
najmanj sedem let, potrdilo o 
usposobljenosti za uporabo 
pripomočka (pri okvari sluha 
izkaznica o priznani pravici 
do uporabe slovenskega 
znakovnega jezika; za slepe 
in slabovidne osebe potrdilo 
Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije; za 
gluhoslepe osebe pa potrdilo 
Društva gluhoslepih 
Slovenije). 
 Upravičenec lahko izbira 
med TP-0028 ali TP-0029 ali 
TP-0030. 

320,00 EUR

TP-0031 Detektor dima za osebe z 
okvaro sluha 

10 let nad 80-odstotna okvara 
sluha po Fowlerju 

235 EUR

TP-0032 Govoreči merilec  krvnega 
tlaka 

5 let 4. ali 5. kategorija slepote in 
slabovidnosti; 

160 EUR
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Priloga 2: Lista prilagoditve vozila          
 
šifra naziv prilagoditve doba 

trajanj
a 

pogoji za pridobitev vrednost z 
DDV do zneska

PV 1    

PV 2 ročno upravljanje zavore in 
plina 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost desnega spodnjega 
uda 

1.500,00 EUR

PV 3 ročno upravljanje sklopke 
(mehanski sistem)  

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 

1.800,00 EUR

PV 4    

PV 5 samodejna sklopka 
(elektronski sistem) – IP 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
in pareza ter omejena aktivna in 
pasivna gibljivost obeh zgornjih 
udov ali odsotnost zgornjega uda, 
ki onemogoča soročno vožnjo 

3.000,00 EUR

PV 6 ročna zavora na levi strani – 
premostitev 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost desnega zgornjega uda 
in zadostna funkcijska sposobnost 
levega zgornjega uda 

800,00 EUR

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

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost desnega spodnjega 
uda ter zadostna funkcijska 
sposobnost levega spodnjega uda 

500,00 EUR

PV 8 podaljšanje nožnih stopalk z 
vmesnim pregibom 

6 let kratka spodnja uda (pritlikavost ali 
druge prirojene motnje), da voznik 
ne more upravljati vozila s 
standardnimi stopalkami 

1.000,00 EUR

PV 9 dvignjen pod vozila 
(podpora za peti) 

6 let huda pareza spodnjih udov 
pretežno proksimalno, tako da 
voznik ob upravljanju stopalk ne 
more dvigniti spodnjega uda, 
temveč upravlja stopalke le z gibi 
v stopalu 

200,00 EUR

PV 10 prilagoditev oblike stopalk 
zavore in plina 

6 let pareza ali deformacija spodnjih 
udov, tako da voznik lahko 
ustrezno upravlja zavoro in plin le 
z individualno prilagojeno obliko 
stopalk 

300,00 EUR

PV 11 krogla ali vilice na volanu 6 let upravljanje vozila z ročnimi 
komandami (krogla ali vilice 
omogočajo zvezno vrtenje volana 
le z eno roko) 

50,00 EUR

PV 12 specialna rokavica na 
volanu 

6 let upravljanje vozila z ročnimi 
komandami (samo specialna 
rokavica ob zmanjšani funkcijski 
sposobnosti zgornjega uda 
omogoča zvezno vrtenje volana le 
z eno roko) 

100,00 EUR

PV 13 prilagoditev menjalne ročice 6 let pareza ali deformacija zgornjega 
uda, tako da je ustrezno 
upravljanje menjalne ročice 
mogoče le s prilagoditvijo le-te 

180,00 EUR
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PV 14 mehanske premostitve 
obvolanskih ročic 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost enega zgornjega uda 
ter zadostna funkcijska 
sposobnost drugega zgornjega 
uda 

200,00 EUR

PV 15 elektronsko upravljanje luči, 
smernikov in brisalnikov na 
volanu – IP 

6 let huda pareza obeh zgornjih udov, 
ki onemogoča upravljanje 
obvolanskih ročic, ali odsotnost 
enega zgornjega uda in pareza 
oziroma funkcijska omejitev 
drugega zgornjega uda 

1.100,00 EUR

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

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost obeh zgornjih udov 

950,00 EUR

PV 17 brezkontaktni zagon vozila 
in identifikacija ključa 

6 let huda pareza ali paraliza 
distalnega dela desnega 
zgornjega uda, tako da ni mogoče 
držati in obrniti ključa, ter 
funkcijska omejitev levega 
zgornjega uda 

1.000,00 EUR

PV 18 elektronsko upravljanje 
ročne zavore v osebnem 
vozilu – možnost tudi pri 
novem vozilu 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
delna odsotnost obeh zgornjih 
udov 

950,00 EUR

PV 19 elektronsko upravljanje 
ročne zavore v kombi 
vozilu– možnost tudi pri 
novem vozilu 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
delna odsotnost obeh zgornjih 
udov 

1.200,00 EUR

    

PV 21 predelava hidravličnega 
mehanizma volana 
(mehčanje) – IP 

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

3.500,00 EUR

PV 22 prilagoditev vozila za vožnjo 
z invalidskega vozička   

6 let močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča 
presedanje z vozička na 
avtomobilski sedež; voznik vstopa 
v vozilo in izstopa iz njega na 
invalidskem vozičku in tudi 
upravlja vozilo sedeč na svojem 
invalidskem vozičku.  

3.500,00 EUR

PV 23 avtomatsko odpiranje vrat – 
IP 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
delna odsotnost obeh zgornjih 
udov in funkcijska omejitev drugih 
gibalnih sistemov (trup, spodnja 
uda), da ni mogoče mehansko 
odpiranje vrat 

2.300,00 EUR

PV 24 prilagoditev sedeža – 
mehanska prilagoditev* – IP 

6 let telesne deformacije, ki 
onemogočajo ustrezno sedenje 
na standardnem avtomobilskem 
sedežu 

300,00 EUR
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PV 25 prilagoditev varnostnega 
pasu* 

6 let voznik: telesne deformacije, huda 
pareza ali paraliza mišic trupa, 
spastičnost, nehoteni gibi ali 
nemir invalida, ki onemogočajo 
ustrezno pritrditev s standardnim 
varnostnim pasom 
Sopotnik - invalid: Telesne 
deformacije, huda pareza ali 
paraliza mišic trupa, spastičnost, 
nehoteni gibi, nemir, oziroma 
spremenjen položaj telesa med 
vožnjo (sopotnik sedi na svojem 
invalidskem vozičku in ne na 
avtomobilskem sedežu), ki 
onemogočajo ustrezno pritrditev s 
standardnim varnostnim pasom. 

330,00 EUR

PV 26 prilagoditev naslona za 
glavo*  

6 let voznik: Telesne deformacije, huda 
pareza ali paraliza mišic vratu in 
trupa, oziroma spremenjen 
položaj telesa med vožnjo (vožnja 
z invalidskega vozička, s posebej 
prilagojenega sedeža), ki 
onemogočajo varen položaj glave 
med vožnjo ob standardnem 
naslonu za glavo. 
Sopotnik- invalid: Telesne 
deformacije, huda pareza ali 
paraliza mišic vratu in trupa, 
spastičnost, nehoteni gibi, nemir, 
ki onemogočajo varen položaj 
glave med vožnjo ob 
standardnem naslonu za glavo. 

300,00 EUR

PV 27 dvižni in vrtljiv sedež* – IP 6 let voznik: Zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa do tolikšne mere, 
da je vstajanje z avtomobilskega 
sedeža oziroma presedanje z 
vozička na avtomobilski sedež in 
nazaj možno le s pomočjo 
dvižnega sedeža, zložljiva klopca 
ne zadošča. 
Sopotnik- invalid: Zmanjšana 
funkcijska sposobnost zgornjih in 
spodnjih udov ter trupa do 
tolikšne mere, da je vstajanje z 
avtomobilskega sedeža oziroma 
presedanje z vozička na 
avtomobilski sedež in nazaj 
možno le s pomočjo dvižnega 
sedeža; zložljiva klopca ne 
zadošča zaradi prehude 
prizadetosti sopotnika oziroma 
zaradi funkcijskih omejitev 
spremljevalca (starost, bolezen, 
invalidnost). Opomba: ob 
uveljavljanje te PV je izključena 
možnost pridobitve klančine, 
dvigala in poglobitve poda (PV 

5.000,00 EUR
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30,31,32,28). 

PV 28 poglobitev poda za dosego 
večje notranje višine* – IP 

6 let voznik: sedi na svojem 
invalidskem vozičku in ne na 
avtomobilskem sedežu, notranja 
višina avtomobila pa je 
nezadostna za ustrezno sedenje 
na vozičku. 
Sopotnik- invalid: Sopotnik med 
vožnjo avtomobila sedi na svojem 
invalidskem vozičku in ne na 
avtomobilskem sedežu, notranja 
višina avtomobila pa je 
nezadostna za ustrezno sedenje 
na vozičku. Opomba: ob 
uveljavljanje te PV je izključena 
možnost pridobitve dvižnega 
sedeža in dvigala za dvig osebe 
na sedež (PV 27,34). 

6.000,00 EUR

PV 29 zložljive prenosne rampe* 6 let voznik ali invalid - sopotnik, 
uporabnik vozička na 
elektromotorni pogon ali 
električnega skuterja, ki se pred 
vožnjo avtomobila presede na 
avtomobilski sedež, rampe pa 
potrebuje za spravilo (nakladanje) 
električnega vozička oziroma 
skuterja v avto. 
Opomba: Pri uporabi PV 29 ni 
dovoljeno natovoriti  električni 
voziček/skuter skupaj z osebo, ki 
sedi na njem. 

500,00 EUR

PV 30 klančina (ročno 
upravljanje)* 

6 let močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča 
presedanje z vozička na 
avtomobilski sedež, tako da 
sopotnik – invalid med vožnjo 
avtomobila sedi na svojem 
invalidskem vozičku, preko 
klančine pa se pripelje v in 
odpelje iz avtomobila. Opomba: 
ob uveljavljanje te PV je 
izključena možnost pridobitve 
dvižnega sedeža in dvigala za 
dvig osebe na sedež (PV 27,34). 

1.850,00 EUR



Uradni list Republike Slovenije Št. 37 / 12. 7. 2017 / Stran 5405 

PV 31 klančina (elektronsko 
upravljanje) * – IP 

6 let voznik: močno zmanjšana 
funkcijska sposobnost zgornjih in 
spodnjih udov ter trupa, ki 
onemogoča presedanje z vozička 
na avtomobilski sedež; tako  da 
voznik med vožnjo avtomobila 
sedi na svojem invalidskem 
vozičku, preko klančine pa se 
pripelje v in odpelje iz avtomobila 
Sopotnik - invalid: Močno 
zmanjšana funkcijska sposobnost 
zgornjih in spodnjih udov ter 
trupa, ki onemogoča presedanje z 
vozička na avtomobilski sedež, 
tako da sopotnik med vožnjo 
avtomobila sedi na svojem 
invalidskem vozičku, preko 
klančine pa se pripelje v in 
odpelje iz avtomobila. 
Spremljevalec, ki upravlja 
klančino, nima zadostne 
funkcijske sposobnosti za 
mehansko upravljanje le-te in 
lahko upravlja le elektronsko. 
Opomba: ob uveljavljanje te PV je 
izključena možnost pridobitve 
dvižnega sedeža in dvigala za 
dvig osebe na sedež (PV 27,34). 
Opomba: potrebno je zdravniško 
potrdilo o bolezni oziroma 
invalidnosti spremljevalca. 

3.000,00 EUR

PV 32 hidravlično ali električno 
dvigalo za kombi* – IP 

6 let voznik: močno zmanjšana 
funkcijska sposobnost zgornjih in 
spodnjih udov ter trupa, ki 
onemogoča presedanje z vozička 
na avtomobilski sedež;  tako da 
voznik med vožnjo kombija sedi 
na svojem invalidskem vozičku, s 
pomočjo dvigala pa sedeč na 
vozičku vstopa in izstopa iz 
kombija. 

Sopotnik - invalid: Sopotnik, 
uporabnik električnega vozička, ki 
med vožnjo avtomobila sedi na 
svojem invalidskem vozičku in ki 
upravlja voziček preko specialne 
naprave za upravljanje; vožnja po 
klančini pa bi bila zaradi takega 
načina upravljanja otežena 
oziroma nevarna.  Sopotnik, 
uporabnik vozička na ročni pogon 
ali počivalnika, ki med vožnjo 

7.000,00 EUR
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avtomobila sedi na svojem 
invalidskem vozičku; vožnja po 
klančini pa bi bila zaradi 
povečane telesne teže sopotnika, 
oziroma preslabih funkcijskih 
sposobnosti spremljevalca, zelo 
otežena oziroma nevarna. 

 
PV 33 sistem za spravilo vozička v 

avto* – IP 
6 let voznik - invalid: Zmanjšana 

funkcijska sposobnost zgornjih 
udov (zaradi pareze mišic 
oziroma degenerativnih 
sprememb sklepov) in trupa do te 
mere, da onemogoča samostojno 
nakladanje vozička na ročni 
pogon v avto; voznik se sicer pred 
vožnjo avtomobila presede z 
vozička na avtomobilski sedež. 
 

3.300,00 EUR

PV 34 dvigalo za dvig osebe na 
sedež* – IP 

6 let sopotnik – invalid: Močno 
zmanjšana funkcijska sposobnost 
zgornjih in spodnjih udov ter 
trupa, oziroma prisotne telesne 
deformacije, tako da se sopotnik – 
invalid ne more presesti na 
avtomobilski sedež, tudi ob 
pomoči druge osebe ne. Opomba: 
ob uveljavljanje te PV je 
izključena možnost pridobitve 
dvižnega sedeža, klančine, 
dvigala in poglobitve poda (PV 27, 
28,30,31,32, ). 

3.800,00 EUR

PV 35 vgradnja letev za vpenjanje 
vozička* 

6 let sopotnik – invalid, ki med vožnjo 
avtomobila na invalidskem 
vozičku 

200,00 EUR/m

PV 36 varnostni pasovi za 
pritrditev vozička *  

6 let sopotnik - invalid, ki med vožnjo 
avtomobila sedi na svojem 
invalidskem vozičku 

350,00 EUR

PV 37 elektronski mehanizem za 
pritrditev vozička * – IP 

6 let invalid voznik, ki med vožnjo 
avtomobila sedi na svojem 
invalidskem vozičku. 

3.000,00 EUR
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PV 38 elektronsko upravljanje 
zavore in plina – IP 

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

15.000,00 EUR

PV 39 elektronsko upravljanje 
volana (linearni volan) – IP 

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

20.000,00 EUR

PV 40 kompletno elektronsko 
upravljanje vozila z 
upravljalno ročico – IP 

6 let zelo huda funkcijska prizadetost 
gibalnega sistema, ki onemogoča 
kakršno koli drugačno upravljanje 
vozila 

40.000,00 EUR

PV 41 avtomatski menjalnik – 
možnost pri novem 
osebnem vozilu 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
in pareza obeh zgornjih udov 

1.500,00 EUR

PV 42 avtomatski menjalnik – 
možnost pri novem  
kombi vozilu 

6 let huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda  

2.500,00 EUR

PV 43 elektronsko upravljanje luči, 
smernikov, brisalcev, 
ogledal, hupe preko zaslona 
na dotik ali preko 
glasovnega upravljanja – 
možnost tudi pri novem 
vozilu 

6 let zelo huda funkcijska prizadetost 
zgornjih in spodnjih udov ter 
trupa, tako da je upravljanje vozila 
možno le preko elektronske 
upravljalne ročice – ročic.  

3.200,00 EUR

PV 44 elektronsko upravljanje 
senčnika   

 

6 let zmanjšana funkcijska sposobnost 
zgornjih udov, predvsem v 
proksimalnem predelu, ki 
onemogoča dvig zgornjih udov  
od telesa in s tem mehanske 
aktivacije – premika senčnika. 

950,00 EUR

PV 45 elektronska blokada 
varnostnega pasu 

 

6 let huda oslabelost mišic trupa in 
zgornjih udov, tako da je sedenje 
pasivno in je za stabilen položaj 
trupa med vožnjo avtomobila 
potrebna trdna stabilizacija trupa 
z varnostnim pasom. 

750,00 EUR

PV 46 dodatni akumulator in 
zunanji polnilec za 
akumulator 

6 let upravljanje vozila preko 
elektronske upravljalne ročice – 
ročic. 

1.120,00 EUR

PV 47 varovalo – pregrada za 
zaščito stopalk za zavoro, 
plin, sklopko  

6 let upravljanje vozila preko ročnih 
komand, zaradi spazmov mišic 
spodnjih udov, nošnje proteze 
oziroma ortoze pa obstaja 
nevarnost, da bi prišlo do 
nekontrolirane aktivacije katere od 
nožnih komand. 

200,00 EUR

PV 48 zložljiva klopca ob strani 
avtomobilskega sedeža – 

6 let oslabelost mišic zgornjih in 
spodnjih udov ter trupa, ki 
povzroča težave pri vstajanju z 
avtomobilskega sedeža oziroma 

770,00 EUR
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mehanska * težave pri presedanju z vozička 
na avtomobilski sedež in nazaj. 

PV 49 zložljiva klopca ob strani 
avtomobilskega sedeža – 
električno nastavljiva * 

6 let huda oslabelost mišic zgornjih in 
spodnjih udov ter trupa, ki 
povzroča težave pri vstajanju z 
avtomobilskega sedeža oziroma 
težave pri presedanju z vozička 
na avtomobilski sedež in nazaj; 
fiksna klopca pa ne zadošča. 

1.900,00 EUR

PV 50 dodatni montažni sedež v 
kombiju * 

6 let huda oblika invalidnosti, ki 
zahteva, da je ob sopotniku - 
invalidu, ki med vožnjo avtomobila 
sedi na svojem invalidskem 
vozičku, stalno prisoten 
spremljevalec, ki ga mora ves čas 
nadzirati, varovati oziroma držati. 

1.880,00 EUR

PV 51 posebni prenosni otroški 
avto sedež * 

 

 

 

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

2.500,00 EUR 

6 let z 
možno
stjo 
predča
snega 
noveg
a 
pripom
očka v 
primer
u 
anato
mskih 
in 
funkcio
nalnih 
sprem
emb 

 

telesne deformacije, ki 
onemogočajo ustrezno sedenje 
na standardnem otroškem avto 
sedežu. 
Opomba: ob uveljavljanju te PV je 
izključena možnost pridobitve 
prilagoditev za vožnjo v vozičku) 
V avtomobilu mora biti ISOFIX 
sistem 
 

1.800,00 EUR

Dodatno 190,00 
EUR, da se 

omogoči 
vrtljivost ali 

naklon sedeža 
Dodatno 100,00 

EUR za mizico 
ali podnožnike

PV 52  povišana streha avtomobila 
za doseganje večje višine 
notranjosti vozila – 
možnost pri novem vozilu 

6 let voznik: sedi na svojem 
invalidskem vozičku in ne na 
avtomobilskem sedežu, notranja 
višina avtomobila pa je 
nezadostna za ustrezno sedenje 
na vozičku. 
Sopotnik- invalid: Sopotnik med 
vožnjo avtomobila sedi na svojem 
invalidskem vozičku in ne na 
avtomobilskem sedežu, notranja 
višina avtomobila pa je 
nezadostna za ustrezno sedenje 
na vozičku. Opomba: ob 
uveljavljanje te PV je izključena 
možnost pridobitve dvižnega 
sedeža in dvigala za dvig osebe 
na sedež (PV 27,34). 

700,00 EUR
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PV 53 dodatna ogledala 6 let omejena gibljivost hrbtenice, 
odsotnost vida na enem očesu 
ipd, kar onemogoča ustrezno 
nadzorovanje okolice vozila. 

195,00 EUR

PV 54 parkirni senzorji  možnost 
pri novem vozilu 

osnovna verzija 

verzija s kamero 

6 let omejena gibljivost voznika - 
invalida, ki moti pri parkiranju 
vozila 

330,00 EUR
 

670,00 EUR

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

Možnost pri nakupu novega prilagojenega vozila: PV 18, PV 19, PV 41, PV 42, PV 43, PV 52 in PV 
54. 
 
 



Stran 5410 / Št. 37 / 12. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije

Priloga 3 

 
 
 
   
Upravna enota 
 

  

   
Številka vrednotnice  Številka in datum odločbe upravne enote 
 
   
Datum izdaje vrednotnice   
 
 
Upravičenec (ime, priimek, EMŠO, naslov prebivališča) 
 
 
 

 
Upravičencu do tehničnega pripomočka se sofinancira (ustrezno obkroži): 

 
 85% vrednosti posamezne tehničnega pripomočka določene z liste tehničnih pripomočkov ali 
 100% vrednosti posameznega tehničnega pripomočka določene z liste tehničnih pripomočkov 

 
 
 
 

Upravičenec do tehničnega pripomočka je upravičen do naslednjega tehničnega pripomočka: 
 

   
Šifra tehničnega pripomočka  Naziv tehničnega pripomočka 

 
   
Vrednost tehničnega pripomočka z DDV 
določena z listo tehničnih pripomočkov (EUR) 

 Najvišja vrednost sofinanciranja tehničnega 
pripomočka z DDV (EUR) 

 
 
 
 

   
  Podpis odgovorne osebe in žig upravne enote 

 
 
 
 
 
 

   

 
VREDNOTNICA ZA PLAČILO TEHNIČNEGA PRIPOMOČKA 
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IZPOLNI DOBAVITELJ TEHNIČNEGA PRIPOMOČKA: 
 

  
Prodajna cena z DDV tehničnega pripomočka 
(EUR) 

 

 
 

OPOZORILO! 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira tehnični pripomoček največ do najvišje 
vrednosti določena z vrednotnico.  
 
V primeru višje cene tehničnega pripomočka upravičenec razliko do polne cene tehničnega pripomočka plača 
dobavitelju sam, v primeru nižje cene pa dobavitelj zaračuna ministrstvu odstotek od prodajne cene tehničnega 
pripomočka.  
 

 
 
 
Datum prevzema  
 
   
Podpis upravičenca ob prevzemu  Podpis in žig dobavitelja tehničnega pripomočka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira tehnični pripomoček v višini, ki je določena z vrednotnico, rok 
plačila pa je 30 dni po prejemu računa. Dobavitelj tehničnih pripomočkov mora to vrednotnico in kopijo računa za nabavo tehničnega pripomočka 
poslati upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Račun se glasi na upravičenca, iz računa pa mora biti razviden točen znesek, ki ga je plačnik 
(ministrstvo) dolžan plačati dobavitelju tehničnih pripomočkov. 
 
Rok veljavnosti vrednotnice je 1 leto od datuma izdaje vrednotnice.   
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Priloga 4 

 
 
 
 
   
Upravna enota 
 

  

   
Številka vrednotnice  Številka in datum odločbe upravne enote 
 
   
Datum izdaje vrednotnice   
 
 
Upravičenec (ime, priimek, EMŠO, naslov prebivališča) 
 
 
 

 
Plačnik:  

o Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
o Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

 
Upravičencu do prilagoditve vozila se sofinancira: 

o 85% vrednosti posamezne prilagoditve vozila  določene z listo prilagoditev vozila ali 
o 100% vrednosti posamezne prilagoditve vozila določene z listo prilagoditev vozila 

 
 
 
 

Upravičenec do prilagoditve vozila je upravičen do: 
 

   
Šifra prilagoditve vozila   Naziv PV prilagoditve vozila  

 
   
Vrednost prilagoditve vozila z DDV določena z 
listo prilagoditve vozila (EUR) 

 Najvišja vrednost sofinanciranja prilagoditve vozila z 
DDV (EUR) 

 
 
 

   
  Podpis odgovorne osebe in žig upravne enote 

 

 
VREDNOTNICA ZA PLAČILO PRILAGODITVE VOZILA 
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IZPOLNI DOBAVITELJ NOVEGA PRILAGOJENEGA VOZILA: 
 

  
Dejanska cena prilagoditve vozila z DDV 
(EUR) 

 

 
 
Znesek sofinanciranja prilagoditve 
vozila (EUR) 

 

 

 
 
 
   
Datum potrdila o ustreznosti prilagojenega 
vozila 

 Prevzeto dne 

 
   
Podpis upravičenca ob prevzemu  Podpis in žig izvajalca prilagoditve vozila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije sofinancira prilagoditev vozila v višini, ki je določena z vrednotnico, rok plačila pa je 30 dni po prejemu računa. Izvajalec 
prilagoditve vozila mora to vrednotnico in kopijo računa za nabavo poslati upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Račun se glasi na 
upravičenca, iz računa pa mora biti razviden točen znesek, ki ga je plačnik (ministrstvo ali sklad),  dolžan plačati izvajalcu prilagoditve vozila. 
 
Rok veljavnosti vrednotnice je 1 leto od datuma izdaje vrednotnice.   

 

 

 
OPOZORILO! 

 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  ali Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije sofinancira prilagoditev vozilo največ v višini, ki je določena z vrednotnico.  
 
V primeru višje cene prilagoditve vozila upravičenec razliko do polne cene prilagoditve vozila plača izvajalcu sam, v primeru 
nižje cene pa izvajalec zaračuna ministrstvu ali skladu odstotek od dejanske cene dejanske prilagoditve vozila.   
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Priloga 5 

 
 
 
 
   
Upravna enota 
 

  

   
Številka vrednotnice  Številka in datum odločbe upravne enote 
 
   
Datum izdaje vrednotnice   
 
 
Upravičenec (ime, priimek, EMŠO, naslov prebivališča) 
 
 
 

 
Plačnik:  

o Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
o Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

 
Upravičencu do prilagoditve vozila – nakup novega prilagojenega vozila se sofinancira: 

o 85% vrednosti posamezne prilagoditve vozila  določene z listo prilagoditev vozila ali 
o 100% vrednosti posamezne prilagoditve vozila določene z listo prilagoditev vozila 

 
 
 
 

Upravičenec do nakupa novega prilagojenega vozila je upravičen do: 
 

   
Šifra prilagoditve vozila – novo prilagojeno 
vozilo 

 Naziv PV prilagoditve vozila – novo prilagojeno 
vozilo 

 
   
Vrednost novega prilagojenega vozila z DDV 
določena z listo prilagoditve vozila (EUR) 

 Najvišja vrednost sofinanciranja novega 
prilagojenega vozila z DDV (EUR) 

 
 
 
 

   
  Podpis odgovorne osebe in žig upravne enote 

 

 
VREDNOTNICA ZA NAKUP NOVEGA PRILAGOJENEGA VOZILA 
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IZPOLNI DOBAVITELJ NOVEGA PRILAGOJENEGA VOZILA: 
 

  
Dejanska cena novega prilagojenega vozila z 
DDV (EUR) 

 

 
 
Znesek sofinanciranja novega 
prilagojenega vozila (EUR) 

 

 

 
 
 
   
Datum potrdila o ustreznosti prilagojenega 
vozila 

 Prevzeto dne 

 
   
Podpis upravičenca ob prevzemu  Podpis in žig dobavitelja novega prilagojenega 

vozila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije sofinancira novo prilagojeno vozilo v višini, ki je določena z vrednotnico, rok plačila pa je 30 dni po prejemu računa. 
Dobavitelj novega prilagojenega vozila mora to vrednotnico in kopijo računa za nabavo poslati upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Račun se 
glasi na uporabnika, iz računa pa mora biti razviden točen znesek, ki ga je plačnik(ministrstvo ali sklad dolžan plačati dobavitelju novega 
prilagojenega vozila.  
 
Rok veljavnosti vrednotnice je 1 leto od datuma izdaje vrednotnice.«.  

 
 

 

 
OPOZORILO! 

 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  ali Javni  štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski  sklad 
Republike Slovenije sofinancira novo prilagojeno vozilo največ v višini, ki je določena z vrednotnico.  
 
V primeru višje cene novega prilagojenega vozila (razlika v ceni med novim prilagojenim vozilom in novim neprilagojenim 
vozilom) upravičenec razliko do polne cene novega prilagojenega vozila plača dobavitelju sam, v primeru nižje cene pa 
dobavitelj zaračuna ministrstvu ali skladu odstotek od dejanske cene novega prilagojenega vozila.   
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POPRAVKI

1938. Popravek Cenika storitev oskrbe s toploto 
za daljinsko ogrevanje

Na podlagi 303. člena Energetskega zakona /EZ-1/ (Ura-
dni list RS, št. 17/14 in 81/15), določil Akta o metodologiji za 
oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, 
št. 27/15, 47/15, 61/15, 36/16 in 2/17), Soglasja k izhodiščni 
ceni toplote za distribucijski sistem Murska Sobota od Agencije 
za energijo, številka 23-62/2015-16/464, z dne 23. 6. 2016, do-
ločil Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, 
št. 96/14), določil Uredbe o načinu določanja in obračunavanja 
prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne ener-
gije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 46/15), določil Akta o prispevkih za 
zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz ob-
novljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
(Uradni list RS, št. 38/14, 46/15 in 56/15) in določil Sistemskih 
obratovalnih navodil za geografsko območje Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 13/17) distributer toplote 
objavlja

P O P R A V E K   C E N I K A
storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje

I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s 

toploto za daljinsko ogrevanje, ki jih zaračunava javno podjetje 
Komunala, javno podjetje d.o.o., kot distributer z lastno proi-
zvodnjo toplote v Murski Soboti.

II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene 

daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih tarifnih 
postavkah:

TARIFNA SKUPINA OGREVANJE PROSTOROV 
(TSOGR )

Variabilna tarifna postavka
Toplota (TPV)
(EUR/MWh)

Fiksna tarifna postavka
Obračunska moč (TPF)

(EUR/MW/mesec)
brez DDV z DDV brez DDV z DDV

OGP01 Gospodinjski odjem
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
3. podskupina POBR > 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490

OGP02 Industrijski odjem 
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
3. podskupina POBR > 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490

OGP03 Poslovni in ostali odjem 
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
3. podskupina POBR > 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490

POBR: Obračunska moč

TARIFNA SKUPINA OGREVANJE SANITARNE 
TOPLE VODE

(TSSTV )

Variabilna tarifna postavka
 Toplota (TPV)
(EUR/MWh)

Fiksna tarifna postavka
Obračunska moč (TPF)

(EUR/MW/mesec)
brez DDV z DDV brez DDV z DDV

STV01 Gospodinjski odjem
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
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3. podskupina POBR > 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
STV02 Industrijski odjem 

1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
3. podskupina POBR > 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490

STV03 Poslovni in ostali odjem 
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490
3. podskupina POBR > 0,300 MW 40,61199 49,54663 2.011,27451 2.453,75490

POBR: Obračunska moč

V cenikih toplote niso zajeti:

EUR/MWh
brez DDV

EUR/MWh
z DDV

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti 0,80000 0,97600
Prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ener-
gije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom 0,99045 1,20835

III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik sto-

ritev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, št. C0-006/2017-
DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/17.

IV.
Ta popravek cenika začne veljati naslednji dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 
1. junija 2017 dalje.

Zap. št.: C0-006/2017-DP-01
Murska Sobota, dne 22. junija 2017

KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.
Direktor

Štefan Cigan l.r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1935. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za mo-

rebitno spremembo zakonodaje, ki ureja prepre-
čevanje pranja denarja in financiranja terorizma, 
ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za 
ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vpletenosti 
v domnevno pranje denarja in financiranje tero-
rizma, financiranje jedrske proliferacije ter finan-
ciranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih 
služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. s strani 
državljanov Islamske republike Iran in z njimi po-
vezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno 
neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski re-
publiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi 
Evropska unija 5387

MINISTRSTVA
1936. Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide 5389
1937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila 5394

POPRAVKI
1938. Popravek Cenika storitev oskrbe s toploto za da-

ljinsko ogrevanje 5416

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2017 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767


	DRŽAVNI ZBOR
	1935.	Parlamentarna preiskava za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivan

	MINISTRSTVA
	1936.	Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide
	1937.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

	POPRAVKI
	1938.	Popravek Cenika storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje


		2017-07-12T12:43:13+0200
	Matjaz Peterka
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




