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Lista prilagoditve vozila
šifra

naziv prilagoditve

PV 1

ročno upravljanje zavore,
plina in sklopke
ročno upravljanje zavore in
plina

PV 2

Priloga 2
doba
trajanj
a
6 let
6 let

ročno upravljanje sklopke
(mehanski sistem)
avtomatska sklopka
(pnevmatski sistem)

6 let

PV 5

avtomatska sklopka
(elektronski sistem) – IP

6 let

PV 6

ročna zavora na levi strani –
premostitev

6 let

PV 7

paralelna stopalka za plin
na levi strani od zavorne
stopalke

6 let

PV 8

podaljšanje nožnih stopalk z
vmesnim pregibom

6 let

PV 9

dvignjen pod vozila
(podpora za peti)

6 let

PV 10

prilagoditev oblike stopalk
zavore in plina

6 let

PV 11

krogla ali vilice na volanu

6 let

PV 12

specialna rokavica na
volanu

6 let

PV 13

prilagoditev menjalne ročice

6 let

PV 3
PV 4

6 let

pogoji za pridobitev

vrednost z
DDV do zneska

huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost obeh spodnjih udov
huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost desnega spodnjega
uda
huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost levega spodnjega uda
huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost levega spodnjega uda
in pareza obeh zgornjih udov
huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost levega spodnjega uda
in pareza ter omejena aktivna in
pasivna gibljivost obeh zgornjih
udov
huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost desnega zgornjega uda
in zadostna funkcijska sposobnost
levega zgornjega uda
huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost desnega spodnjega
uda ter zadostna funkcijska
sposobnost levega spodnjega uda

2.500,00 EUR

kratka spodnja uda (pritlikavost ali
druge prirojene motnje), da oseba
ne more upravljati vozila s
standardnimi stopalkami
huda pareza spodnjih udov
pretežno proksimalno, tako da
oseba ob upravljanju stopalk ne
more dvigniti spodnjega uda,
temveč upravlja stopalke le z gibi
v stopalu
pareza ali deformacija spodnjih
udov, tako da oseba lahko
ustrezno upravlja zavoro in plin le
z individualno prilagojeno obliko
stopalk
upravljanje vozila z ročnimi
komandami (krogla ali vilice
omogočajo zvezno vrtenje volana
le z eno roko)
upravljanje vozila z ročnimi
komandami
(samo
specialna
rokavica ob zmanjšani funkcijski
sposobnosti
zgornjega
uda
omogoča zvezno vrtenje volana le
z eno roko)
pareza ali deformacija zgornjega
uda, tako da je ustrezno
upravljanje
menjalne
ročice
mogoče le s prilagoditvijo le-te

1.200,00 EUR

1.500,00 EUR

1.800,00 EUR
2.200,00 EUR

3.000,00 EUR

800,00 EUR

500,00 EUR

200,00 EUR

300,00 EUR

70,00 EUR

100,00 EUR

180,00 EUR
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PV 14

mehanske premostitve
obvolanskih ročic

6 let

PV 15

elektronsko upravljanje luči,
smernikov in brisalnikov na
volanu – IP

6 let

PV 16

vklop smernikov in preklop
luči z nogo (elektronsko
krmiljenje)
brezkontaktni zagon vozila
in identifikacija ključa

6 let

PV 17

PV 18

PV 19

elektronsko upravljanje
ročne zavore v osebnem
vozilu
elektronsko upravljanje
ročne zavore v kombi vozilu

6 let

6 let

6 let

PV 20

modifikacija volana – višina
in smer volanskega droga –
IP

6 let

PV 21

predelava hidravličnega
mehanizma volana
(mehčanje) – IP

6 let

PV 22

prilagoditev vozila za vožnjo
z invalidskega vozička

6 let

PV 23

avtomatsko odpiranje vrat –
IP

6 let

PV 24

prilagoditev sedeža –
mehanska prilagoditev* – IP

6 let

PV 25

prilagoditev varnostnega
pasu*

6 let
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huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost enega zgornjega uda
ter
zadostna
funkcijska
sposobnost drugega zgornjega
uda
huda pareza obeh zgornjih udov,
ki
onemogoča
upravljanje
obvolanskih ročic, ali odsotnost
enega zgornjega uda in pareza
oziroma
funkcijska
omejitev
drugega zgornjega uda
huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost obeh zgornjih udov
huda
pareza
ali
paraliza
distalnega
dela
desnega
zgornjega uda, tako da ni mogoče
držati in obrniti ključa, ter
funkcijska
omejitev
levega
zgornjega uda
huda pareza ali paraliza oziroma
delna odsotnost obeh zgornjih
udov
huda pareza ali paraliza oziroma
delna odsotnost obeh zgornjih
udov
huda pareza obeh zgornjih udov,
ki
onemogoča
zadovoljivo
upravljanje – vrtenje standardno
podprtega krmilnega sistema; z
nastavitvijo višine in smeri
volanskega
droga
pa
je
upravljanje volana ustrezno
huda pareza obeh zgornjih udov,
ki
onemogoča
zadovoljivo
upravljanje – vrtenje standardno
podprtega krmilnega sistema; tudi
ne ob modifikaciji volana
močno zmanjšana funkcijska
sposobnost zgornjih in spodnjih
udov ter trupa, ki onemogoča
presedanje z vozička na sedež
avtomobila
huda pareza ali paraliza oziroma
delna odsotnost obeh zgornjih
udov in funkcijska omejitev drugih
gibalnih sistemov (trup, spodnja
uda), da ni mogoče mehansko
odpiranje drsnih vrat
telesne
deformacije,
ki
onemogočajo ustrezno sedenje
na standardnem sedežu
telesne deformacije, huda pareza
ali
paraliza
mišic
trupa,
spastičnost, nehoteni gibi ali
nemir invalida, ki onemogočajo
ustrezno pritrditev s standardnim
varnostnim pasom

Stran

7827

250,00 EUR

1.100,00 EUR

950,00 EUR

1.200,00 EUR

950,00 EUR

1.200,00 EUR

1.000,00 EUR

3.500,00 EUR

3.500,00 EUR

2.300,00 EUR

500,00 EUR

330,00 EUR
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PV 26

prilagoditev naslona za
glavo*

6 let

PV 27

dvižni sedež* – IP

6 let

PV 28

poglobitev poda za dosego
večje notranje višine* – IP

6 let

PV 29

zložljive prenosne rampe*

6 let

PV 30

klančina (ročno
upravljanje)*

6 let

PV 31

klančina (elektronsko
upravljanje) * – IP

6 let

PV 32

hidravlično ali električno
dvigalo za kombi* – IP

6 let

PV 33

sistem za dvig vozička v
avto* – IP

6 let

telesne deformacije, huda pareza
ali paraliza mišic vratu in trupa,
spastičnost, nehoteni gibi ali
nemir invalida, ki onemogočajo
varen položaj glave med vožnjo s
standardnim naslonom za glavo
močno zmanjšana funkcijska
sposobnost zgornjih in spodnjih
udov ter trupa; samo dvižni sedež
omogoča
vstajanje
oziroma
presedanje z avtomobilskega
sedeža in na njega
osebe, ki so med vožnjo na
invalidskem vozičku in je notranja
višina avtomobila nezadostna za
varno sedenje na vozičku
zmanjšana funkcijska sposobnost
voznika ali invalida – sopotnika, ki
onemogoča spravilo (nakladanje)
električnega invalidskega vozička
v avtomobil
močno zmanjšana funkcijska
sposobnost zgornjih in spodnjih
udov ter trupa, ki onemogoča
presedanje z vozička na sedež
avtomobila; oseba, ki upravlja
klančino, ima zadostne funkcijske
sposobnosti
za
mehansko
upravljanje le-te
močno zmanjšana funkcijska
sposobnost zgornjih in spodnjih
udov ter trupa, ki onemogoča
presedanje z vozička na sedež
avtomobila; oseba, ki upravlja
klančino,
nima
zadostne
funkcijske
sposobnosti
za
mehansko upravljanje le-te in
lahko upravlja le elektronski način
močno zmanjšana funkcijska
sposobnost zgornjih in spodnjih
udov ter trupa, ki onemogoča
presedanje z vozička na sedež
avtomobila; funkcijska sposobnost
je toliko zmanjšana, da tudi
uporaba elektronske klančine ni
mogoča
osebe, ki same vozijo avto in
imajo toliko zmanjšano funkcijsko
sposobnost zgornjih udov in
trupa, da jim onemogoča ustrezno
spravilo vozička v avto. Za osebe,
ki same ne vozijo avtomobila, pa
le v primerih hude, z zdravniškim
potrdilom dokazane funkcijske
okvare spremljevalca invalidne
osebe.

1.600,00 EUR

5.000,00 EUR

6.000,00 EUR

500,00 EUR

1.850,00 EUR

3.000,00 EUR

7.000,00 EUR

3.300,00 EUR
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PV 34

dvigalo za dvig osebe na
sedež* – IP

6 let

PV 35

vgradnja letev za vpenjanje
vozička*

6 let

PV 36

varnostni pasovi za
pritrditev vozička *

6 let

PV 37

elektronski mehanizem za
pritrditev vozička * – IP

6 let

PV 38

elektronsko upravljanje
zavore in plina – IP

6 let

PV 39

elektronsko upravljanje
volana (linearni volan) – IP

6 let

PV 40

kompletno elektronsko
upravljanje vozila z
upravljalno ročico – IP

6 let

PV 41

avtomatski menjalnik – novo
osebno vozilo

6 let

PV 42

avtomatski menjalnik – novo
kombi vozilo

6 let
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osebe, ki same vozijo avto in
imajo
zmanjšano
funkcijsko
sposobnost zgornjih udov in
trupa, tako da se samostojno ne
morejo
presesti
na
sedež
avtomobila, dvigalo pa jim to
omogoča. Za osebe, ki same ne
vozijo avtomobila, pa le v primerih
hude, z zdravniškim potrdilom
dokazane
funkcijske
okvare
spremljevalca invalidne osebe.
osebe, ki so med vožnjo
avtomobila
na
invalidskem
vozičku
osebe, ki so med vožnjo
avtomobila
na
invalidskem
vozičku
invalidi vozniki, ki vozijo avto
neposredno
z
invalidskega
vozička in zaradi zmanjšane
funkcijske
sposobnosti
ne
zmorejo
mehansko
pritrditi
vozička. Za osebe, ki same ne
vozijo avtomobila, pa le v primerih
hude, z zdravniškim potrdilom
dokazane
funkcijske
okvare
spremljevalca invalidne osebe, da
ne zmore mehansko pritrditi
vozička.
huda pareza, odsotnost ali
deformacije obeh zgornjih in
spodnjih udov, katerih funkcijska
sposobnost ni zadostna za
upravljanje mehanskih vzvodov
zavore in plina
huda pareza ali deformacije obeh
zgornjih udov, katerih funkcijska
sposobnost ni zadostna za
upravljanje
tudi
predelanega
(razmehčanega)
hidravličnega
mehanizma volana
zelo huda funkcijska prizadetost
gibalnega sistema, ki onemogoča
kakršno koli drugačno upravljanje
vozila
huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost levega spodnjega uda
in pareza obeh zgornjih udov
huda pareza ali paraliza oziroma
odsotnost levega spodnjega uda
in pareza obeh zgornjih udov

Stran

7829

3.800,00 EUR

200,00 EUR/m

350,00 EUR

2.750,00 EUR

11.000,00 EUR

17.500,00 EUR

35.000,00 EUR

1.200,00 EUR

2.500,00 EUR

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