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Družinska pokojnina 
Otroci, ki postanejo popolnoma nezmožni za delo do starosti, do katere jim je 
zagotovljena pravica do družinske pokojnine ali do konca šolanja, imajo pravico do 
družinske pokojnine, dokler traja takšna nezmožnost. Pri tem pridobijo tudi pravico 
do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z Zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju.  
Cestnine, davki  
Za nadomestilo za invalidnost ter dodatek za tujo nego in pomoč se ne plača 
dohodnine. 
Za vozila, ki so kupljena za prevoz invalidov, se davka ne plačuje. 
Oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu se lahko 
uveljavi za osebna vozila pod pogojem, da se vozila porabljajo za prevoz oseb z 
zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana 
invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb. 
DRUŽINSKI POMOČNIK 

Pravica do izbire družinskega pomočnika pripada polnoletni osebi, ki se lahko 
usposobi le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih, potrebuje stalno nego, 
varstvo, pomoč in vodenje, je omejena v gibanju.   
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi vso pomoč, ki jo potrebuje 
(nastanitev, nego, prehrano, gospodinjska opravila, spremstvo in udejstvovanje pri 
raznih družabnih aktivnostih…). To je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče 
kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe.  Za svoje 
delo prejema delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki za leto 2017 znaša  734,15 EUR 
(bruto). CSD odloči o izbiri konkretne osebe za družinskega pomočnika na podlagi 
mnenja invalidske komisije.  
Občina od bruto zneska za pravice družinskega pomočnika plača vse potrebne 
prispevke in družinskemu pomočniku nakaže neto znesek, vendar pa mora 
invalidna oseba in njeni zavezanci za preživljanje občini povrniti sredstva, ki jih je 
ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno 
sposobnostjo.  
BIVANJE 
Institucionalno varstvo je oblika bivanja v zavodu ali drugi organizirani obliki, ki 
upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne 
družine. Obsega osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo. 
Prejemniki nadomestila za invalidnost so dolžni prispevati za vključitev v storitev 
institucionalnega varstva, v skladu s svojimi možnostmi. V kolikor s svojimi 
dohodki ne morejo pokriti stroškov celotne storitve, lahko na CSD uveljavljajo 
oprostitev plačila institucionalnega varstva. V tem primeru doplačilo izvede 
občina stalnega prebivanja. Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila 
storitve institucionalnega varstva, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o 
oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v 
korist občine, ki zanj financira institucionalno varstvo.  
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Spoštovani starši, 
pred vami so informacije, ki smo jih pripravili na podlagi večkrat zastavljenega 
vprašanja – kakšne so pravice mojega otroka ob polnoletnosti in kako jih uveljaviti. 
Upamo, da vam bo zloženka v pomoč pri sprejemanju odločitev in urejanju pravic. 
Strokovni delavci CJL 
 
IZOBRAŽEVANJE 
Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v posebni program vzgoje in 
izobraževanja in so izpolnili osnovnošolsko obveznost, lahko nadaljujejo 
izobraževanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja še največ 11 let, 
vendar največ do 26. leta starosti. 
Program je po 18. letu starosti namenjen učenju za življenje in delo, kjer je poudarek 
predvsem na izobraževanju odraslih in zagotavljanju njihovih pravic do 
samouresničevanja in kakovosti življenja. Čim večji del vsebin iz posameznih 
področij je namenjen opravljanju praktičnih zaposlitev s ciljem doživljanja 
uspešnosti in čim večje samostojnosti ter neodvisnosti učencev za uspešno 
vključevanje v delo in življenje.  
 
STATUS  
Status invalida pridobijo osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju 
ali gibalno oviranostjo, ki so nezmožne za samostojno življenje in delo in imajo 
stalno prebivališče prijavljeno v Sloveniji. Status invalida lahko pridobijo z 
dopolnjenim 18. letom starosti oz. z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta 
ugotovljena kasneje (a najkasneje do 26. leta). Pridobitev statusa invalida je pogoj za 
pridobitev pravic, ki so opisane v nadaljevanju. 
Vlogo za pridobitev statusa se odda na pristojnem centru za socialno delo (v 
nadaljevanju: CSD) in se ji priloži:  
- strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,  
- odločba o usmeritvi otroka v posebni program vzgoje in izobraževanja 
- mnenje izbranega psihiatra. 
Zakonsko določenega roka za oddajo vloge za pridobitev pravice ni, praviloma pa 
se status prične urejati pred dopolnjenim 18. letom starosti, ko ste starši še vedno 
otrokovi zakoniti zastopniki.  
 
PODALJŠANJE RODITELJSKIH PRAVIC ČEZ POLNOLETNOST 

O podaljšanju roditeljskih pravic odloča sodišče, če otrok zaradi telesne ali duševne 
prizadetosti ni sposoben, da sam skrbi zase, za svoje koristi in pravice. Praviloma se 
predlog poda pri sodišču pred otrokovo polnoletnostjo, vendar ni zakonsko 
določenega roka. Starši ali CSD podajo predlog. CSD opravi obisk na domu in 
pripravi socialno poročilo o mladostniku in družinskih razmerah ter imenuje v 
postopku mladostniku začasnega skrbnika za čas trajanja postopka. Otrok, ki mu je 
roditeljska pravica podaljšana čez polnoletnost, nima poslovne sposobnosti. 
Pravice in dolžnosti staršev ostanejo enake kot pred polnoletnostjo (podpisovanje 
dokumentov, zagotavljanje zdravstvene oskrbe, vodenje financ, ….), ni pa več 
preživninske odgovornosti. 
 

DOHODKI IN DRUGE PRAVICE TER OLAJŠAVE 
Nadomestilo za invalidnost 

Nadomestilo za invalidnost se uredi na podlagi statusa invalidnosti na CSD. 
Invalidna oseba ga lahko pridobi ne glede na socialno stanje oziroma cenzus na 
družinskega člana. Če ima posameznik priznane pravice do dohodkov iz drugega 
naslova (na primer: družinsko pokojnino) mora najprej uveljaviti to pravico. 
Nadomestilo za invalidnost znaša  370,86 EUR mesečno in ni dohodek, ki bi se moral 
vrniti v državni proračun. 
Dodatek za tujo nego in pomoč 
Do dodatka za tujo nego in pomoč je upravičena oseba, ki potrebuje pomoč druge 
osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij. Pri ugotavljanju pravice do tega 
dodatka se uporabljajo kriteriji s področja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja.  Obstajata dve višini dodatka za tujo nego in pomoč, in sicer: 
-  206,03 EUR, za osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 

življenjskih potreb,  

-  103,02 EUR, za osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih 

življenjskih potreb. 

Dodatek za nego otroka 
Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev za otroka, ki 

potrebuje posebno nego in varstvo, če ima otrok stalno prebivališče v Sloveniji in 

tukaj tudi dejansko živi. Do dodatka je upravičen dokler trajajo razlogi oziroma do 

otrokovega 18. leta starosti, po 18. letu pa, če so ga starši dolžni preživljati v skladu s 

predpisi, ki urejajo družinska razmerja.  Je mesečni prejemek, ki znaša 100 evrov, za 

otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali 

otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni pa 200 evrov. Pravica do 

dodatka za nego se prizna na podlagi mnenja zdravniške komisije. 

Varstveni dodatek 

Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas prebivanja v Sloveniji zagotavljajo 
sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju in 
niso stroški za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb. Varstveni dodatek je 
namenjen osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na 
katere sami ne morejo vplivati in kot taki se štejejo tudi osebe s statusom invalida. 
Samska oseba je tako lahko upravičena do prihodka v višini 566,02 EUR mesečno. Pri 
tem se upošteva nadomestilo za invalidnost in oseba pridobi razliko do višine 566,02 
EUR. Vlagatelj za varstveni dodatek, ki je lastnik stanovanja, v katerem dejansko 
prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost presega 120.000 EUR 
ter je v zadnjih 24 mesecih od meseca vložitve vloge (šteto od 1. 2. 2017) več kot 
osemnajstkrat prejel varstveni dodatek, je lahko upravičen do varstvenega dodatka 
le, če si s tem stanovanjem preživetja začasno ne more zagotoviti ali če dovoli vpis 
prepovedi odtujitve in obremenitve vseh nepremičnin, katerih lastnik je, v korist 
Republike Slovenije. 
Zdravstveno zavarovanje 

Osebe s statusom invalida imajo pravico do brezplačnega osnovnega in dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja.  

 



 


