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ZAHTEVEK IN ODLOČANJE


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



Obrazec zahtevka lahko dobite pri:
o svetovalki za pomoč strankam
(pritličje UE Krško),
o uslužbenkah Oddelka za prostor in občo
upravo, pisarna 216, (2. nadstropje UE
Krško),
o 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:

odločbo o prejemanju denarne socialne
pomoči, če jo upravičenec 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

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
T: 07 498 14 02
F: 07 498 14 07
E: ue.krsko@gov.si
www.upravneenote.gov.si/krsko/

ŽELIM PRIDOBITI PRAVICO
DO TEHNIČNEGA
PRIPOMOČKA

Podatke iz uradnih evidenc državnih organov,
organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil, pridobi upravna enota.
OBVEZNE PRILOGE:
- izvid zdravnika specialista (okulista,
otorinolaringologa, ali obeh za gluhoslepe),
- posebno dokazilo o izpolnjevanju pogoja za
uveljavitev TP, če to izhaja iz liste TP.
PRIPOROČLJIVO JE PRILOŽITI:
- odločbo o priznanem statusu invalida po
zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno
in telesno prizadetih oseb, če upravičenec
status ima,

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

BELEŽKE
____________________________________
____________________________________
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KDO JE UPRAVIČENEC

INVALIDI S SENZORNIMI OKVARAMI
To so: gluhi, slepi, slabovidni, naglušni in
gluhoslepi

VRSTE TEHNIČNIH
PRIPOMOČKOV
1.
-

Enostavni tehnični pripomočki so:
elektronska varuška,
svetlobni hišni zvonec z alarmom,
videofon,
indukcijska zanka za TV ali brezčična
slušalka,
zapestna ročna ura - vibracijska,
telefonski aparat z ojačevalnikom,
svetlobni/zvočni indikator - budilka,
vibracijska ura budilka,
baterije za polžev vsadek,
govoreča zapestna ura z vibratorjem,
prenosna tipkovnica za gluhoslepe osebe,
magnetna tabla z izbočenimi črkami,
govoreči kalkulator,
govoreči indikator svetlobe in barv,
prenosna elektronska lupa,
ura za slepe osebe,
ura za slabovidne osebe,
govoreči diktafon,
govoreča osebna tehtnica,
govoreča kuhinjska tehtnica,
mobilni telefon,
tablični računalnik,
prenosni ali namizni računalnik,
programski vmesnik za uporabo osebnega
računalnika za slepe osebe (nadgradnja),
programski vmesnik za osebni računalnik za
povečavo in branje (nadgradnja),
detektor dima za osebe z okvaro sluha,
govoreči merilec krvnega tlaka.

pripomoček določeni v listi
tehničnih
pripomočkov, ki je sestavni del pravilnika.

2. Zahtevnejši tehnični pripomočki so:

-

FM - sistem,
FM - sistem prilagojen za osebe s polževim
vsadkom,
programski vmesnik za uporabo osebnega
računalnika za slepe osebe,
programski vmesnik za osebni računalnik za
povečavo in branje.

POGOJI
IN
NAČIN
PRIDOBOTVE
TER
SOFINANCIRANJE
PRIDOBITEV TEHNIČNIH
POMOČKOV
1. Pravna podlaga:
PRIPOMOČKI


Zakon
o
invalidov,



Pravilnik o tehničnih pripomočkih in
prilagoditvi vozila.

izenačevanju

možnosti

5. Odločba in vrednotnica
Upravna enota izda odločbo:


za enostavni tehnični pripomoček (ne
presega vrednosti 500 EUR) na podlagi
zakona in pravilnika,



za
zahtevnejši
tehnični
pripomoček
(presega vrednost 500 EUR), ko pridobi
mnenje izvedenca.

Upravna enota izda po pravnomočnosti odločbe
vrednotnico za nabavo, s katero invalid kupi
tehnični pripomoček pri kateremkoli dobavitelju 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.
6. Sofinanciranje

2. Pravica se
stranke.

uveljavlja na

zahtevo

3. Vlagatelj zahtevka je lahko invalid s
senzornimi okvarami, njegov zakoniti
zastopnik ali njegov pooblaščenec.
4. Upravičenec
je državljan Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji,


ki ima 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote
ali slabovidnosti po definiciji slepote in
slabovidnosti ali ima najmanj 80 odstotno izgubo sluha po Fowlerju, ali



ki ima kot gluhoslepa oseba 1., 2., 3., 4.
ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti
po definiciji slepote in slabovidnosti in
najmanj 50-odsotno izgubo sluha po
Fowlerju, ter



ki
bo
sposobna
pripomoček
samostojno osebno uporabljati v skladu
s posebnimi pogoji, ki so za posamezni

Sredstva za sofinaciranje se zagotavljajo v višini
85 odstotkov vrednosti posameznega tehničnega
pripomočka.
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 posameznega tehničnega pripomočka.

STROŠKI, TAKSA
Stroškov in takse ni.

