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Zakon o osebni asistenci 
 
S 1. januarjem 2019 se bo začel uporabljati novi Zakon o osebni asistenci 

 
Brane But 
 
 
Zakon o osebni asistenci ureja osebno asistenco za osebe z dolgotrajnimi telesnimi, 
duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki zaradi invalidnosti potrebujejo 
pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko 
življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev, in sicer v obsegu od 30 ur 
na teden do 24/7. Zakon posebej ureja osebno asistenco za slepe, gluhe in 
gluhoslepe osebe v obsegu 30 ur na mesec.  
 
Zakon o osebni asistenci (ZOA) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/17 in št. 
31/18. Veljavnost zakona je nastopila 15. dan po objavi, uporablja pa se od 
1. 1. 2019. Pravilnik o osebni asistenci, izvršilni predpis tega zakona, je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 57/2018 z dne 24 08. 2018.   
 
Zakon ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja. Namen 
zakona je omogočiti uporabniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi 
ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi 
enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi na vseh področjih življenja - 
enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo, 
skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov. 
 
Osebna asistenca po tem zakonu je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in 
dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, 
a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in 
je enakopravno vključen v družbo. 
 
Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri 
komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, 
pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in 
izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je 
uporabnik vključen. 
  
Vsakemu, ki izpolnjuje s tem zakonom določene pogoje, ne glede na njegov dohodek 
ali premoženje, je zagotovljena osebna asistenca pod enakimi pogoji. Uporabniku je 
zagotovljena prosta izbira izvajalca osebne asistence in osebnega asistenta. 
 
Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na 
samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in 
zaposlitev; 
- da je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali 
tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 
- da je star od 18 do 65 let; 
- da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne 
institucionalne oskrbe; 
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- da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko. 
 
Zakon omogoča osebno asistenco slepim osebam, torej tistim, ki imajo izgubo vida 
nad 95 % (3., 4. in 5. skupina po definiciji slepote in slabovidnosti). 
 
Če je upravičena oseba uveljavila pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. 
letom starosti, je lahko upravičena do osebne asistence tudi po tem, ko dopolni to 
starost. V tem primeru se ponovno oceni potreba po osebni asistenci in odloči o tej 
pravici. Šteje se, da je vlagatelj, ki je starejši od 65 let, uveljavljal pravico do osebne 
asistence, če je bil pred uveljavitvijo zakona vključen v program osebne asistence.  
 
Storitve osebne asistence so opredeljene v prvem odstavku 7. člena zakona, 
podrobnejšo opredelitev storitev osebne asistence določi minister, pristojen za 
invalidsko varstvo. Zakon opredeljuje naslednje storitve: 
 
a) storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika: 
pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature, 
pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju, pomoč pri umivanju, kopanju ter 
vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri hranjenju in pitju, pomoč pri gibanju, 
posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj, pomoč pri 
namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in 
pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe, obvezna prisotnost pri uporabniku v 
primerih najtežje invalidnosti (čiščenje dihalnih poti, dajanje injekcij, kateterizacija), 
priprava in dajanje zdravil idr.  
 
b) storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih: 
pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju, pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih 
prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken in tal, 
opravljanje drobnih hišnih opravil idr.), pomoč pri oskrbi in negi otroka 
uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih, pomoč pri urejanju osebne 
dokumentacije, pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov, pomoč pri vsakodnevnih nakupih 
in nakupih predmetov trajne rabe idr.  
 
c) spremstvo: 
vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru, vožnja avtomobila (osebno spremstvo in 
osebni prevoz), pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti, 
pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih, druga pomoč, ki se nanaša 
na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč idr.  
 
d) pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu: 
namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev, pri urejanju in 
vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske 
aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru 
izobraževalnega ali delovnega procesa pomoč pri uporabi informacijsko 
komunikacijske tehnologije idr.  
 
e) pomoč pri komunikaciji: 
pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, 
časopisov, literature po izboru uporabnika), pri komunikaciji preko različnih 
informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika, prenos vseh 
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informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika, tolmačenje in prenos informacij 
uporabniku na podlagi slikovnega materiala. 
 
Kako pa zakon določa sofinanciranje uporabnika stroškov osebne asistence? V 
primeru, da je uporabnik upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo 
oziroma do drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, se mu 
polovica tega prejemka nameni za sofinanciranje storitev osebne asistence. 
 
O pravici do osebne asistence odloča krajevno pristojen center za socialno delo (po 
stalnem prebivališču prosilca), kjer uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik vloži 
vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence.  
 
Vlagatelj, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo ali drug denarni prejemek zaradi 
potrebe po tuji negi in pomoči, ob vložitvi vloge podpiše izjavo, da se zavezuje, da bo 
polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu 
izvajalcu osebne asistence.  
 
Center za socialno delo iz liste izvedencev imenuje dvočlansko strokovno komisijo, ki 
izdela mnenje o vsebini storitev osebne asistence in številu ur osebne asistence za 
posameznega vlagatelja. Komisija ugotavlja upravičenost do osebne asistence na 
podlagi osebnega razgovora z vlagateljem ali njegovim zakonitim zastopnikom na 
njegovem domu. Za ugotavljanje upravičenosti glede osebne asistence in izračuna 
števila ur osebne asistence na teden komisija uporabi standardizirano ocenjevalno 
orodje (ZOjA).  
 
Na podlagi mnenja komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne 
asistence, ki med drugim vsebuje število ur osebne asistence na teden, ki so 
uporabniku priznane, in sklope storitev osebne asistence, do katerih je uporabnik 
upravičen.  
 
Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik za izvajanje pravice do osebne asistence 
izbere izvajalca osebne asistence izmed izvajalcev osebne asistence, ki so vpisani v 
register osebne asistence, ki ga vodi ministrstvo in je objavljen na spletni strani 
ministrstva.  
 
Na osnovi odločbe centra za socialno delo uporabnik osebne asistence oz. njegov 
zakoniti zastopnik in izbrani izvajalec osebne asistence pripravita pisni izvedbeni 
načrt o storitvah osebne asistence. Uporabnik, izbrani osebni asistent in izvajalec 
osebne asistence podpišejo dogovor o izvajanju storitev osebne asistence.  
 
Posebej za osebno asistenco za slepe, gluhe in gluhoslepe osebe je predvsem 
pomemben 8. člen Zakona o osebni asistenci, ki določa komunikacijski dodatek, in 
sicer: 
Ne glede na pogoj iz pete alineje drugega odstavka 6. člena tega zakona (da 
potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko) se lahko gluhemu, slepemu ali 
gluhoslepemu uporabniku, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence iz 7. člena 
samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, tudi če ne izpolnjuje pogoja najvišje 
starostne meje iz tretje alineje drugega odstavka 6. člena tega zakona (starost do 65 
let), odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. Uporabnik lahko namesto 
osebne asistence izbere denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in 
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postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen v zakonu, 
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje (polovica dodatka za pomoč in 
postrežbo za slepo osebo).  
 
Vlagatelj vloži vlogo za uveljavljanje pravice do komunikacijskega dodatka iz 8. člena 
zakona na pristojnem centru za socialno delo.  
Vlogi priloži dokazilo o slepoti, navedbo, da izmed storitev osebne asistence 
potrebuje pomoč pri komunikaciji in spremstvu ter izjavo, ali želi uveljavljati pravico 
do osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali denarno nadomestilo v višini 
dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb,  
 
Če želi uporabnik uveljavljati pravico do osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec 
in če prejema denarni prejemek, ob vložitvi vloge podpiše izjavo, da se zavezuje, da 
bo polovico navedenega denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne 
asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence.  
 
Center za socialno delo izda uporabniku odločbo o pravici do osebne asistence v 
obsegu 30 ur na mesec ali odločbo o pravici do denarnega nadomestila. Če 
uporabnik uveljavlja pravico do osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali 
pravico do denarnega nadomestila, ni treba pridobiti mnenja komisije.  
 
Centri za socialno delo začnejo sprejemati vloge za priznanje pravice do osebne 
asistence z dnem uveljavitve Pravilnika o osebni asistenci, to je z 8. septembrom 
2018, osebna asistenca pa se začne izvajati s 1. januarjem 2019.  
 
Vir:  
- Zakon o osebni asistenci (Ur. l. RS, št. 10/17 in št. 31/18) 
- Pravilnik o osebni asistenci (Ur. l. RS, št. 57/18) 
 


