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Zadeva: Povpraševanje občine članice glede sofinanciranja invalidskih pripomočkov in 

investicij 

Spoštovani, 

na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s povpraševanjem za druge občine 

glede sofinanciranja invalidskih pripomočkov in investicij. Zanimalo jo je ali razpolagate z 

vzorcem pravilnika ali javnega razpisa za sofinanciranje invalidskih pripomočkov in tudi 

investicij (investicija kot npr. sofinanciranje ureditve klančine pred vhodom v stanovanjsko 

hišo, izgradnja dvigala v hiši,… ) fizičnim osebam – invalidom. 

Občine članice smo zaprosili za posredovanje odgovorov do 14. 5. 2019. Podajamo jih v 

nadaljevanju: 

NAKLO 

Občina Naklo pravilnika za to področje nima.  

ŠENTJERNEJ 

V občini Šentjernej nimajo tovrstnega sofinanciranja. 

TRZIN 

Občina Trzin ima sprejet Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske 

socialne pomoči ( http://www.trzin.si/assets/npb/npb-soc-pravilnik-4.pdf ), ki kot eno izmed 

pomoči (ne glede na dohodke invalidne osebe) določa Pomoč invalidom pri opravljanju 

arhitekturnih ovir v 11. členu (besedilo člena spodaj).  

»Invalid I. kategorije invalidnosti po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 

ima že najmanj tri (3) mesece stalno prebivališče na območju Občine Trzin, je upravičen do 

finančne pomoči pri odpravljanju ali rekonstrukciji arhitektonskih ovir, če se na ta način 

bistveno izboljšajo pogoji za socializacijo življenja in delo invalida. 

 

Višina pomoči je odvisna od cene naprave, opreme, materiala in gradbenega dela, vendar ne 

more biti višja od 693 EUR in se lahko izplača enkrat na tri (3) leta na podlagi vloge, ki jo 

upravičenec vloži na Občino Trzin, predloži dokazilo o invalidnosti I. kategorije in račun, ki 

dokazuje nastale stroške iz prvega odstavka tega člena. 
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Občinska uprava odloči o zadevi z odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni 

po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan. Pritožba ne zadrži izvršitve 

odločbe. 

Določbe 2. člena, prvega odstavka 4.člena, 19. in 20. člena tega pravilnika se pri dodelitvi te 

pomoči ne uporabljajo.« 

KOČEVJE 

V zvezi z vašim vprašanjem glede pravilnika vam v prilogi pošiljam povezavo do vzorca meril 

in vloge, ki jih pri javnem pozivu uporablja Občina Kočevje. V občini Kočevje so k pozivu 

pristopili v sodelovanju z OZRK Kočevje, Društvom invalidov ter CSD Kočevje. Skupaj so 

pripravili merila, ki jih kandidati morajo izpolnjevati, da so lahko uspešni na javnem pozivu. 

Javni poziv vodi OZRK. https://www.kocevje.si/obvestila/pomoc-pri-prilagoditvi-bivalnih-

prostotov  

 

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Vidmar, l.r.  

Generalna sekretarka SOS 

 

Pripravila: Barbara Horvat, sekretariat  
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