Na podlagi 32. člena Statuta Društva invalidov občine Brežice (v nadaljevanju: DIO
Brežice) je izvršni odbor DIO Brežice (v nadaljevanju: IO DIO Brežice) na 4. seji dne
27.12.2013 sprejel naslednji

Pravilnik o razdelitvi kapacitet
Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS)
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in postopek razdelitve kapacitet, ki jih ZDIS dodeli DIO Brežice v
okviru posebnega socialnega programa na državni ravni ''Programi za ohranjevanje zdravja
in drugi rehabilitacijski programi'' – sklop ''Izvajanje programa ohranjevanja zdravja v
lastnih kapacitetah'' (v nadaljevanju: program).
Ta pravilnik je napisan v moški obliki in velja enakovredno za moški in ženski spol.
Program predstavlja sedem (7) dnevno namestitev v kapacitetah ZDIS:
- v Simonovem zalivu v Izoli;
- v Termah Čatež;
- v Termah Ptuj;
- v Termah Rogaška;
- v Radencih;
- v Fiesi.
DIO Brežice pridobi število in termine kapacitet v skladu s ''Pravili ZDIS o koriščenju in
vzdrževanju objektov ZDIS za izvajanje posebnega socialnega programa Izvajanje
programa za ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah''.
2. člen
Uporabniki programa so:
- delovni invalidi po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ)
- osebe s telesno okvaro z odločbo ZPIZ
- invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
(v nadaljevanju: invalid)
Poleg invalida se lahko programa udeležijo spremljevalec in družinski člani. Spremljevalec
je oseba, ki je potrebna za nego invalida in pomoč invalidu pri zagotavljanju in opravljanju
osnovnih življenjskih funkcij in potreb invalida in ni nujno, da je družinski član.
3. člen
V zvezi z dodeljenimi kapacitetami in termini IO DIO Brežice pripravi razpis in
prijavnico, določi rok za oddajo prijavnic na DIO Brežice ter razpis objavi preko
lastnega dogovorjenega informacijskega sistema.
Invalid se za koriščenje programa prijavi s prijavnico do roka navedenega v razpisu.
Invalid se lahko prijavi za več kapacitet in terminov.
Prejete prijavnice pregleda Komisija za socialno zdravstvena vprašanja pri DIO Brežice, ki
preveri, če so prijavnice popolne. V primeru, da prijavnica ni popolna, Komisija za
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socialno zdravstvena vprašanja pri DIO Brežice zaprosi invalida, da jo dopolni.
Nepopolnih prijavnic Komisija za socialno zdravstvena vprašanja pri DIO Brežice ne
obravnava.
V primeru, da je invalid v prijavnico vpisal, ali o podatkih, vpisanih v prijavnico, podal
neresnične podatke, in se to ugotovi:
a) pred ali med obravnavo prijavnice, se prijavnice ne obravnava;
b) pred koriščenjem programa, če je bil že določen za uporabnika programa, se mu
koriščenje programa ''odvzame''.
Invalid iz prejšnjega odstavka ne more več koristiti programa. Prav tako ne more več
koristiti programa, če se to ugotovi po koriščenju programa.
4. člen
Uporabnike programa določi na podlagi popolnih prijavnic in v skladu z določili tega
pravilnika Komisija za socialne in zdravstvene programe (v nadaljevanju: komisija).
V primeru večjega števila prijavljenih invalidov za isto kapaciteto in termin, se uporabnika
programa določi na podlagi točkovnega sistema iz 6.člena tega pravilnika.
V primeru enakega števila točk se uporabnika programa določi na osnovi podatkov o:
a) šoloobveznem otroku za termin med šolskimi počitnicami (za starše; ne za babice in
dedke),
b) zdravstvenem stanju,
c) številu dosedanjih koriščenj programa.
Če se do roka prijave za posamezno kapaciteto in termin ne prijavi nihče, se za uporabnika
določi invalid, ki se prvi prijavi do roka, do katerega mora DIO Brežice o nekoriščenju
posamezne kapacitete in termina obvestiti ZDIS.
Komisija za socialno zdravstvena vprašanja pri DIO Brežice pripravi poročilo o določitvi
uporabnikov programa, ki ga obravnava IO DIO Brežice.
O odločitvi IO DIO Brežice se pisno obvesti invalida. V obvestilu mora biti naveden tudi
rok, do katerega mora invalid dodeljeno kapaciteto in termin potrditi ter plačati akontacijo
prispevka za program.
Invalid lahko poda pisni ugovor na odločitev komisije na IO DIO Brežice v 8 dneh po
prejemu obvestila o določitvi uporabnikov programa. IO DIO Brežice mora ugovor
obravnavati in podati pisni odgovor v roku 15 dni.
5. člen
Invalide, ki niso bili uvrščeni med uporabnike programa, DIO Brežice vpiše v t.i. ''čakalno
listo'', ki se vodi za tekoče leto. Na čakalno listo DIO Brežice vpiše tudi invalide, ki so po
roku oddali prijavnico.
Kapacitete in termini, ki med letom, zaradi opravičenih ali neopravičenih razlogov,
ostanejo prosti, ali jih ZDIS dodatno ponudi DIO Brežice, se ponudijo:
1. invalidom na čakalni listi:
a) invalidom, ki niso bili uvrščeni med uporabnike programa v tekočem letu in sicer po
vrstnem redu glede na prejeto število točk,
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b) invalidom, ki so po roku oddali prijavnico,
2. vsem invalidom na območju delovanja DIO Brežice s ponovno objavo preko lastnega
dogovorjenega informacijskega sistema.
6. člen
TOČKOVNI SISTEM
Točkuje se:
1. Status prijavljenih
2. Zasedenost kapacitete ZDIS
3. Dosedanje koriščenje programa
4. Koriščenje programa izven sezone
5. Dohodek invalida
6. Aktivno delo v DIO Brežice

1. Status prijavljenih
Status prijavljenih
invalid
spremljevalec invalida (glej 2. odstavek 2. člena)
družinski član
šoloobvezen otrok invalida (za starše; ne za babice in dedke) - dodatne točke
samo za termine med šolskimi počitnicami

točke
15
12
10
12

2. Zasedenost kapacitete ZDIS
Pri ugotavljanju zasedenosti kapacitete ZDIS se od vpisanih v prijavnici upošteva samo:
a. invalid
b. spremljevalec invalida
c. družinski član

Zasedenost kapacitete ZDIS
polno zaseden objekt
objekt zaseden nad 50%
objekt zaseden do 50%

točke
10
8
4

3. Dosedanje koriščenje programa
Dosedanje koriščenje programa
Invalid še ni koristil program
Invalid koristil program pred 3 leti in več

točke
10
5
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4. Koriščenje programa izven sezone
V primeru, da se termin prične v enem mesecu in zaključi v drugem, se določi točke za mesec, v katerem je
termin nad polovico dni termina.

Koriščenje programa izven sezone
januar, februar, november, december
marec, april, oktober

točke
10
5

5. Dohodek invalida
Točke za »dohodek invalida« prejme tisti invalid, ki ima dohodek v zadnjem mesecu pred oddajo prijavnice
nižji od 600 EUR in prijavnici priloži dokument o dohodku za ta mesec.
V dohodek se šteje pokojnina, plača, nadomestila,…
V dohodek se ne šteje varstveni dodatek, invalidnina, dodatek za pomoč in postrežbo, otroški dodatek,…

Dohodek invalida
od 500,01 do 600 eur
od 400,01 do 500 eur
od 300,01 do 400 eur
od 270,01 do 300 eur
do 270 eur

točke
10
20
30
40
45

6. Aktivno delo v DIO Brežice
Aktivno delo v DIO Brežice pomeni, da je invalid v letu prijave na razpis aktiven član organa DIO Brežice
(predsednik DIO Brežice, član IO, NO, ČR, komisije oz. delovnega telesa) – redno hodi in sodeluje na sejah
ali pa je tajnik, aktiven poverjenik, vodja interesne dejavnosti… Točke za aktivnost se ne seštevajo (če je
invalid, na primer, član organa DIO Brežice in poleg tega še poverjenik, lahko prejme največ 5 točk in ne
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Aktivno delo v DIO Brežice
aktivno delo v DIO Brežice

točke
5

7. člen
Če invalid dodeljeno kapaciteto in termin ne potrdi in ne vplača akontacije do roka v
obvestilu, se šteje, kot da odpoveduje koriščenje programa.
Za kasnejšo odpoved že potrjene kapacitete in termina se kot opravičena odpoved
upošteva le odpoved, ki je sporočena na DIO Brežice najkasneje 45 dni pred nastopom
koriščenja programa. Če je odpoved sporočena v krajšem roku, se kot opravičena odpoved
upošteva le odpoved zaradi bolezni ali smrti v družini oziroma ožjem sorodstvu. V primeru
odpovedi zaradi bolezni mora invalid predložiti zdravniško potrdilo.
Vsaka druga odpoved že potrjene kapacitete in termina je neupravičena.
V primeru opravičene odpovedi dobi invalid vrnjeno vplačano akontacijo oziroma prispevek
za program.
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V primeru neopravičene odpovedi dobi invalid vrnjeno vplačano akontacijo oziroma
prispevek za program samo v primeru, če je odpovedano kapaciteto in termin koristil
nadomestni uporabnik programa.
8. člen
Prispevek za program mora invalid plačati DIO Brežice praviloma najkasneje 7 dni pred
nastopom koriščenja programa oziroma v roku in na način dogovorjen z vodstvom DIO
Brežice.
Če invalid prispevka za program ne plača v določenem – dogovorjenem roku, se šteje, kot
da odpoveduje koriščenje programa.
9. člen
Napotnico za koriščenje programa z navodili prejme uporabnik programa praviloma 7 dni
pred nastopom koriščenja programa na DIO Brežice.
10. člen
DIO Brežice je dolžno uporabnika opozoriti na določila iz navodil in ''Pravil ZDIS o
koriščenju in vzdrževanju objektov ZDIS za izvajanje posebnega socialnega programa
Izvajanje programa za ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah'', uporabniki programa
pa so dolžni omenjena določila in navodila, ki so v kapacitetah ZDIS zapisana na vidnem
mestu, upoštevati.
V kapaciteti ZDIS smejo bivati samo osebe napisane na napotnici. V primeru, da se
naknadno ugotovi, do so v kapaciteti, bivale druge osebe kot so navedene na
napotnici,
invalid, ki je bil določen za uporabnika programa, ne more več koristiti programa.

V kapacitetah ZDIS ni dovoljeno bivanje domačih živali.
11. člen
DIO Brežice vodi evidenco v zvezi s programom.
DIO Brežice podatke obravnava kot zaupne podatke in zanje veljajo določila Zakona o
varstvu osebnih podatkov in Pravilnika DIO Brežice o varovanju osebnih podatkov. DIO
Brežice pri svojem delu upošteva Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme IO DIO Brežice.
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot je
določen za sprejem pravilnika.

Kraj in datum: Brežice, 27.12.2013

M.P.

Predsednik DIO Brežice
Ivan KOSTREVC
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