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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o izenačevanju enakih možnosti 

invalidov /ZIMI/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o izenačevanju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ 

Uradni list RS, št. 94/10, 50/14, 32/17 

 1 

 

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o izenačevanju enakih možnosti 

invalidov /ZIMI/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Odloči o pravici do tehničnega pripomočka. 19. člen* 2 

2  Upravičencu izda vrednotnico za nabavo tehničnega pripomočka. 19.a člen* 3 

3  Na podlagi načrta prilagoditve vozila izda odločbo, s katero 

odloči o odobritvi plačila stroškov prilagoditve vozila. 

22. člen* 4 

4  Upravičencu izda vrednotnico za prilagoditev vozila 22. člen* 4 

5  Na podlagi izvedenskega mnenja o upravičenosti do psa 

pomočnika izda odločbo, s katero odloči o odobritvi šolanja psa 

pomočnika. 

22.f člen* 5 

6  Upravičencu izda vrednotnico za plačilo šolanja psa pomočnika. 22.g člen* 5 

7  Upravičencu izda EU invalidsko kartico ugodnosti. 22.j člen* 6 

8  V primeru zavrnitve izdaje EU invalidske kartice ugodnosti izda 

odločbo. 

22.j člen* 6 

9  Vodi evidenco odobrenih tehničnih pripomočkov, prilagoditve 

vozila, psa pomočnika in invalidske kartice ugodnosti. 

32. člen* 7 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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1.2.1 Akti pokrajinske uprave po Zakonu o izenačevanju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ 

   

tč. akti pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Odločba o pravici do tehničnega pripomočka. 19. člen* 2 

2  Vrednotnica za nabavo tehničnega pripomočka. 19.a člen* 3 

3  Odločba o odobritvi plačila stroškov prilagoditve vozila. 22. člen* 4 

4  Vrednotnica za prilagoditev vozila 22. člen* 4 

5  Odločba o odobritvi šolanja psa pomočnika. 22.f člen* 5 

6  Vrednotnica za plačilo šolanja psa pomočnika. 22.g člen* 5 

7  EU invalidska kartica ugodnosti. 22.j člen* 6 

8  Odločba o zavrnitvi izdaje EU invalidske kartice ugodnosti. 22.j člen* 6 

 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o izenačevanju enakih 

možnosti invalidov /ZIMI/ 

 

Izvajanje določil Zakona o izenačevanju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ ima finančne posledice za 

državni proračun v okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z 

decentraliziranimi pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o enakih možnostih 

invalidov /ZIMI/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o izenačevanju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ 

 

1 Namen Zakona o izenačevanju možnosti invalidov /ZIMI/ je prepečevanje in odpravljanje 

diskriminacije invalidk in invalidov, ki temelji na invalidnosti (1. člen ZIMI). 

 

3.1 Ukrepi za izenačevanje možnosti invalidov 

 

2 V skladu z določili 19. člena ZIMI lahko vlogo za uveljavljanje pravice do tehničnih pripomočkov 

invalid vloži pri katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali prek državnega portala e-Uprava. 

Če gre za zahtevnejši tehnični pripomoček, upravna enota z liste izvedencev iz četrtega odstavka tega 

člena imenuje izvedenko oziroma izvedenca, ki oblikuje mnenje o upravičenosti do tehničnega 

pripomočka. O pravici do tehničnega pripomočka odloči upravna enota z odločbo. Zoper odločbo 

upravne enote je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (19. člen ZIMI). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izenačevanju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ 

 

V 19. členu Zakona o izenačenju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ se besedna zveza »upravna 

enota« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem sklonu. 

 

3 Upravna enota upravičencu izda vrednotnico za nabavo tehničnega pripomočka po pravnomočnosti 

odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka. Če upravičenec vrednotnico izgubi ali se 

vrednotnica po naključju uniči, jo upravičenec prekliče pri upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. 

Upravičenec lahko po preklicu vrednotnice pri upravni enoti zahteva izdajo nove vrednotnice. 

Preklicane vrednotnice ni mogoče predložiti v izplačilo. Veljavnost vrednotnice preneha z dnem, ko 

je upravna enota prejela obvestilo o izgubi ali uničenju vrednotnice (19.a člen ZIMI). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izenačevanju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ 

 

V 19.a in 20. členu Zakona o izenačenju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ se besedna zveza 

»upravna enota« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem 

sklonu. 

 

4 V skladu z določili 22. člena ZIMI lahko invalid vloži vlogo za uveljavljanje plačila stroškov 

prilagoditve vozila na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali preko državnega portala e-

uprava. 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 za plačilo prilagoditve vozila, 



X/5/1 

 

Oktober 2019 3 

Z
IM

I 

 

ter ali je invalid brezposeln, samozaposlen ali zaposlen. Upravna enota upravičencu izda vrednotnico 

za odobritev plačila stroškov prilagoditve vozila po pravnomočnosti odločbe o odobritvi stroškov 

plačila prilagoditve vozila. 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 (22.člen ZIMI). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izenačevanju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ 

 

V 22., 22.a in 22.b členu Zakona o izenačenju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ se besedna zveza 

»upravna enota« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem 

sklonu. 

 

5 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 (22.c člen 

ZIMI). Vlogo za pridobitev psa pomočnika vloži na upravno enoto. Upravna enota na podlagi 

izvedenskega mnenja o upravičenosti do psa pomočnika izda odločbo, s katero odloči o odobritvi 

šolanja psa pomočnika (22.f člen ZIMI). Po pravnomočnosti odločbe o odobritvi šolanja psa 

pomočnika izda upravna enota upravičencu vrednotnico za plačilo šolanja psa pomočnika (22.g člen 

ZIMI). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izenačevanju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ 

 

V 22.f in 22.g členu Zakona o izenačenju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ se besedna zveza 

»upravna enota« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem 

sklonu. 

 

6 Invalidi izkazujejo status invalida pri uveljavljanju komercialnih popustov na področjih prometa, 

turizma, kulture, športa, prostega časa in na drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti osebam na 

podlagi pridobljenega statusa invalida in nekaterih opredeljenih telesnih okvar z EU kartico 

ugodnosti invalida (22.h člen ZIMI). Vlogo za izdajo invalidske kartice ugodnosti z navedbo vseh 

potrebnih podatkov o izpolnjevanju pogojev in zahtevo za vpis v evidenco invalidskih kartic 

ugodnosti, invalid vloži na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Invalidska kartica 

ugodnosti se šteje za izdano z vpisom v evidenco, ki se vodi pri upravni enoti. V primeru zavrnitve 

vloge za izdajo invalidske kartice ugodnosti in vpisa v evidenco invalidskih kartic ugodnosti, upravna 

enota izda odločbo zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 

Veljavnost invalidske kartice ugodnosti je deset let od njene izdaje (22.j člen ZIMI).  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izenačevanju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ 

 

V 22.i, 22.j in 22.k členu Zakona o izenačenju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ se besedna zveza 

»upravna enota« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem 

sklonu. 

 

3.2 Vodenje zbirk podatkov 

 

7 V skladu z določili 31. in 32. člena ZIMI upravna enota vodi evidenco odobrenih tehničnih 

pripomočkov, prilagoditve vozila, psa pomočnika in invalidske kartice ugodnosti. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izenačevanju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ 

 

V 31., 32., 33., 34., 34.b,  členu Zakona o izenačenju enakih možnosti invalidov /ZIMI/ se besedna 

zveza »upravna enota« v vseh številih in sklonih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v 

ustreznem številu in sklonu. 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pokrajinska uprava, pristojnosti, invalidi.  

  

Uporabljene kratice 

 

ZIMI - Zakon o izenačevanju možnosti invalidov /ZIMI/ (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14, 

32/17). 
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Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov /ZIMI/ (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14, 32/17). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208

