
PRAVICE IN OLAJŠAVE STARŠEV OTROKIN MLADOSTNIKOV, OBOLELIH ZA RAKOM 

PRAVICA DO NADOMESTILA ZARADI NEGE OŽJEGA DRUŽINSKEGA ČLANA  

Pravico do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana ureja Zakon o  zdravstvenem varstvu z 
zdravstvenim zavarovanjem (30., 31.  člen).   http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213 

Na predlog strokovnega kolegija Pediatrične klinike Ljubljana (PK)  lahko  imenovani zdravnik podaljša trajanje 
pravice do nadomestila plače za nego otroka v primerih, ko je to potrebno zaradi težke možganske okvare, 

rakavih obolenj ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja. Pravica se lahko odobri tudi, ko je tak 
otrok v bolnišnici. To pravico lahko uveljavlja eden od staršev do dopolnjenega 18. leta otrokove starosti. 

Trajanje odsotnosti je odvisno od stanja bolezni in se glede na dinamiko poteka bolezni presoja individualno. 

Predlog strokovnega kolegija PK in Izvidi s potekom zdravljenja  otrokov izbrani pediater pošlje na zdravniško 

komisijo območne enote ZZZS, ki izda odločbo o zadržanosti od dela.  

Nadomestilo znaša 80% osnove plače v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od 
dela.  

Po končanem zdravljenju boste za preglede lahko koristili  t.i. spremstvo, ki vam ga odobri vaš izbrani zdravnik.  

V primeru, da ste brezposelni in prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, boste vse nadaljnje aktivnosti urejali s 
svetovalcem. V primeru, da prejemate denarno nadomestilo, lahko le-tega prejemate naprej, vendar morate 
zavodu sporočiti novonastale okoliščine.  

PRAVICA DO DODATKA ZA NEGO 

Po Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke,  ki potrebujejo posebno nego in varstvo, so starši 

upravičeni do dodatka za nego dolgotrajno bolnega otroka za obdobje od 1 do 3 let.  

Izpolnjen obrazec  »Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za nego – N-1« (obrazec je dosegljiv na internetu) 
se skupaj z izvidi in Predlogom strokovnega kolegija Pediatrične klinike odda na območnem Centru za socialno 
delo (CSD). Glede na mnenje zdravniške komisije CSD izda odločbo za določeno obdobje. Višina dodatka je 

okoli 100€.  

Pravico do dodatka za nego otroka  lahko uveljavlja eden izmed staršev, če je otrok državljan Republike 
Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ter je star do 18 oz. 26 let.  Odločba o dodatku za 

nego je pomemben dokument, s katerim lahko uveljavljate večino pravic.  



USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Dolgotrajno bolni otrok ima po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami omogočeno prilagojeno 
šolanje. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714 

Izpolnjen obrazec »Zahtevek za začetek usmerjanja« (obrazec lahko dobite na internetu) z zdravniškim izvidom 
ter poročilom šole oddate (ali pošljete) na območni enoti Zavoda za šolstvo. Postopki usmerjanja so relativno 

dolgi, zato je priporočljivo vlogo oddati v čim krajšem času. Z odločbo dobi otrok status otroka s posebnimi 
potrebami in možnost prilaganja pouka glede na otrokovo zdravstveno stanje, dodatno strokovno učno pomoč ter 
izvajanje učne pomoči po potrebi tudi na domu.  

DODATNI DNEVI DOPUSTA 

Po Zakonu o delovnih razmerjih (159. Člen), lahko dodatne dneve dopusta koristijo tudi starši dolgotrajno bolnih 
otrok – čeprav ti v zakonih niso posebej omenjeni. Pripada vam od 3 do 5  dodatnih dni dopusta,  lahko tudi več, 

glede na  kolektivno pogodbo, interne akte in pravilnike. Dodatni dopust lahko koristita oba starša.  Večino 
podjetij za uveljavljanje te pravice zahteva odločbo o dodatku za nego, lahko pa tudi mnenje pediatra ali odločbo 
o usmeritvi.   

https://www.uradni-list.si/1/content?id=112301 

ODMERA DOHODNINE   

Za otroka,ki potrebuje posebno nego in varstvo,  lahko uveljavljate posebno olajšavo med letom (pri delodajalcu, 

kjer se vam olajšava prizna pri  mesečnem izračunu plače ob podpisu obrazca) ali  ob koncu leta – na območni 
davčni enoti z izpolnjenim obrazcem «Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževalne člane»  (dobite ga 
na internetu), ki ga do 31. 1. tekočega leta, s fotokopijo odločbe CSD, oddate na območni davčni enoti. Na 

obrazcu označite otroka z A5. 

POVRAČILO PREVOZNIH STROŠKOV IN DNEVNIC (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, od. 39. do 43. člena) 

Obrazec »Povračilo prevoznih stroškov«, ki vam ga izda otrokov izbrani pediater, potrdite vsakič, ko pridete na 
pregled ali zdravljenje.   Potrjen obrazec oddate na Območni enoti ZZZS. Dnevnice vam Zavod prizna le, če  ste 
zaradi pregleda ali terapije odsotni od doma več kot 12 ur. Prevozne stroške dobite povrnjene za prevoz otroka 

do raznih oblik zdravljenja (fizioterapija, obsevanja…), ob tem pa zavod določen mesečni znesek (lastna 
sredstva) odbije. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213 



PRAVICA DO PREVOZA Z REŠEVALNIM VOZILOM (Pravila Obveznega zdravstvenega zavarovanja; od 

54. do 59. člena). 

Izbrani otrokov pediater ali zdravnik na oddelku napiše nalog za prevoz. 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=41915 

PRAVICA DO MEDICINSKO – TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV (Pravila Obveznega zdravstvenega 
zavarovanja; od 64. do 97. člena) 

Če otrok začasno potrebuje medicinsko - tehnični pripomoček (plenice, hojka, invalidski voziček, lasulja…), ga  

lahko predpiše izbrani otrokov zdravnik ali zdravnik na oddelku. 

PLENICE NA RECEPT PRI STAROSTI OTROKA NAD 4,5 LET  
V kolikor je Vaš otrok star več kot štiri leta in pol (4 1/2) in še ni čist, še lula in kaka v pleničko, ste upravičeni 

do določenega števila pleničk, napotnico pa dobite pri svojem pediatru. 

SOBIVANJE Z BOLNIM OTROKOM V BOLNIŠNICI DO OTROKOVEGA 5. LETA STAROSTI  - Glede na 

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja se prizna sobivanje v bolnišnici kot pravico enemu od staršev 
bolnega otroka do vključno 5. leta starosti (spanje in prehrano krije ZZZS).  

https://www.uradni-list.si/1/content?id=41915 

PRIDOBITEV PARKIRNE KARTE ZA INVALIDA 

Na upravni enoti dobite dva obrazca – enega izpolni otrokov pediater, drugi je vloga, ki jo podpiše otrok. 
Priložiti je potrebno še 2  otrokovi sliki, odločbo CSD o dodatku za nego ali odločbo Zavoda RS za šolstvo o 

usmeritvi.  

OPROSTITEV PLAČILA ZA UPORABO CEST – CESTNA TAKSA 

Izpolnjen obrazec »Vloga za izdajo odločbe za oprostitev letnega povračila za uporabo cest« z odločbo o CSD o 

dodatku za nego in /ali odločbo Zavoda RS za šolstvo se odda  na  upravni enoti vsaj 14 do 21 dni pred 
podaljšanjem veljavnosti prometnega dovoljenja. Lahko se oprostitev uveljavlja tudi za nazaj.  

https://www.uradni-list.si/1/content?id=86950 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1307 



ZAVAROVANJE AVTOMOBILA 

Nekatere zavarovalnice priznajo z odločbo  upravne enote o oprostitvi letnega povračila za uporabo cest popuste 
pri zavarovanju avtomobila.  Po Zakonu o davku na motorna vozila (5. člen) ste lahko oproščeni davka na 
motorna vozila.  

NAKUP NOVEGA AVTOMOBILA 

Po Zakonu o davku na motorna vozila (5. člen) ste lahko oproščeni davka na motorna vozila.  

https://www.uradni-list.si/1/content?id=74312 

ZNIŽANO PLAČILA VRTCA 

Nekatere občine na podlogi Odločbe CSD, ki se  priloži Vlogi za znižano plačilo vrtca, priznajo olajšavo za 1 – 2 
razreda oz. 10% do 20% plačila.  

ŠTIPENDIJA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM, OBOLELIM ZA RAKOM 

Fundacija utrip humanosti vsako šolsko leto razpiše»Javni poziv za dodelitev štipendij.« Vlogo lahko oddajo 

otroci in mladostniki s stalnim prebivališčem v Celju, Hrastniku, Laškem, Mozirju, Slovenskih Konjicah, 
Šentjurju pri Celju, Šmarjem pri Jelšah, Trbovljah, Velenju in Žalcu. Pogoj je slovensko državljanstvo.  

http://www.lifestylenatural.si/fundacija.php?view=stipendije 

BREZPLAČNE VOZOVNICE ZA LPP 

Brezplačno vozovnico lahko pridobi: 

– odrasla oseba, ki ima na območju Mestne občine Ljubljana stalno prebivališče in ima priznan status po 

predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali priznan status po predpisih, ki 
urejajo področje vojnih invalidov ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje zaposlitvene rehabilitacije 
in zaposlovanje invalidov ali priznan status delovnega invalida I. kategorije ali najmanj 60-odstotno telesno 

okvaro po predpisih, ki urejajo invalidsko in pokojninsko zavarovanje, 

– mladoletna oseba in oseba s statusom dijaka/študenta, ki ima na območju Mestne občine Ljubljana stalno 
prebivališče ter ima priznano težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, težko slabovidnost, slepoto z ostankom 

vida, slepoto z minimalnim ostankom vida ali popolno slepoto, težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha 
oziroma težjo ali težko gibalno oviranost po predpisih, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=116212 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=116212


SOCIALNA  IN SOLIDARNOSTNA POMOČ  

Nekatera podjetja in sindikati, na podlagi statutov in vaše vloge dodelijo socialno in solidarnostno pomoč. 
Običajno se za takšno pomoč lahko zaprosi le enkrat v tekočem letu. Znesek je odvisen od kolektivne pogodbe 
in internih aktov podjetja. 

IZREDNA SOCIALNA POMOČ  

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim 
dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali 

družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki 
enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. 

Prošnja  se lahko  dvakrat letno odda na CSD. Gre za namensko porabo denarja, kar se dokazuje z računi.  

SOCIALNA POMOČ OBČINE 
Socialno ali solidarnostno pomoč nudijo samo nekatere občine.  

REPUBLIŠKA ŠTIPENDIJA 

Na podlagi odločbe o dodatku za nego, se sorojencu (dijak, študent) otroka s posebnimi šteje še dodaten član. 
Sorojenci lahko uveljavljajo ugodnejšo obravnavo pri uveljavljanju pravice do republiške štipendije.  

PROST VSTOP, ZNIŽANA VSTOPNINA 

ZOO Ljubljana, Postojnska jama, Ljubljanska vzpenjača 



SPLETNE STRANI ZA VEČ INFORMACIJ: 

➢ Socialni prejemki obrazci 

 Ministrstvo za socialne zadeve: http://www.mddsz.gov.si/ 

 CSD Šiška: http://www.csd-lj-siska.si/splosno/index.asp 

➢ Usmerjanje otrok  

 Zavod za šolstvo: http://www.zrss.si/default.asp?rub=127 

➢ Učna pomoč, pravice staršev 

 med.over.net : forum otroci s posebnimi potrebami: http://med.over.net/forum5/list.php?126 

 forum Bolni otroci – pravno in splošno svetovanje: http://med.over.net/forum5/list.php?414 

➢ Fundacija utrip humanosti:  www.l-n.si  

➢ Ustanova fundacija za pomoč otrokom: http://www.fzpo.org/default.asp?
mID=sl&pID=%7Bba220da1-903f-4f98-a682-5070f39f29d9%7D 

➢ http://www.imuno.si/files/Pravice-kronicno-bolnih-otrok-N-Uranker.pdf  
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