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EU kartica ugodnosti za invalide
MDDSZ leta 2016 začelo izvajati evropski projekt
„Evropska kartica ugodnosti za invalide“.
V projektu sodeluje 8 držav članic EU: Slovenija,
Malta, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Estonija,
Romunija.
Imetniki invalidske kartice uporabljajo kartico v
Sloveniji in tujini v članicah EU, ki so pristopile k
projektu izdaje kartice.
Projekt končan najkasneje do 31.07.2017.

Pravna podlaga
Zakon o izenačevanju možnosti za invalide – ZIMI
(Ur. l. RS, št. 94/10, 50/14, 32/17) – 01.07.2017
Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide (Ur. l.
RS, št. 37/17) – velja 13.07.2017
Invalidi so osebe z dolgotrajnimi telesnimi,
duševnimi in senzoričnimi okvarami ter motnjami v
duševnem razvoju, ki jih v povezavi z različnimi
ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi
lahko polno in učinkovito sodelovali v družbi.

Namen in uporaba
Invalidi izkazujejo status invalida pri uveljavljanju
komercialnih popustov na področjih prometa,
turizma, kulture, športa, prostega časa in na
drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti osebam
na podlagi pridobljenega statusa invalida in
nekaterih opredeljenih telesnih okvar.

Upravičenci – invalidi
(ZZRZI, kvotni sistem zaposlovanja invalidov)
- delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- osebe s priznano telesno okvaro:
- 90% telesno okvaro zaradi izgube vida,
- 70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in
- najmanj 80% telesno okvaro,če se te seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70%;
- invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
- invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov;
- invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;
- osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
- otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju in po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:
- otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju
- gluhi otroci
- slepi otroci
- otroci z zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo in
- otroci z avtističnimi motnjami;
- osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in
slabovidnosti;
- invalidi po predpisih drugih držav članic EU.

Vloga
- ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov
prebivališča,
- navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
- barvno fotografijo velikosti 2,1 cm x 2,8 cm
oziroma fotografijo standardne velikosti za osebne
dokumente,
- dokazila o invalidnosti (odločba ZPIZ, ZRSZ, UE,
CSD, ZRSŠ),
- datum vložitve in podpis upravičenca ali
zakonitega zastopnika.

Postopek
Stranka vloži vlogo na katerikoli UE v Sloveniji (58 UE).
Uradna oseba na UE preveri pravilnost navedb v vlogi in
izpolnjevanje pogoja statusa invalida.
Če stranka ne izpolnjuje pogojev za izdajo invalidske
kartice ugodnosti – UE izda negativno odločbo, s katero
zavrne izdajo invalidske kartice ugodnosti, možna pritožba
zoper odločbo UE na MDDSZ.
Če stranka izpolnjuje vse pogoje – UE vlogo vpiše v
evidenco invalidskih kartic ugodnosti (s tem se šteje
invalidska kartica ugodnosti za izdano), iz aplikacije natisne
formular z osebnimi podatki, potrebnimi za izdelavo kartice,
nanj nalepi fotografijo upravičenca in pošlje izvajalcu za
izdelavo invalidskih kartic ugodnosti.

Veljavnost in izdaja nove
invalidske kartice ugodnosti
Veljavnost EU kartice ugodnosti za invalide 10 let od njene
izdaje.
V primeru izgubljene, ukradene ali uničene kartice, jo mora
upravičenec preklicati na UE in šele nato lahko zahteva
izdajo nove kartice.
V primeru obrabljene ali poškodovane kartice ali če
upravičenec spremeni osebno ime ali če fotografija na
invalidski kartici ugodnosti ne kaže več uporabnikove prave
podobe, upravičenec lahko zahteva izdajo nove kartice.
V teh primerih se upravičencu izda nova kartica z novo
zaporedno številko.

EU kartica ugodnosti za invalide
Vsebuje naslednje podatke:
- osebno ime imetnika kartice,
- datum rojstva imetnika,
- fotografijo imetnika kartice,
- številko kartice,
- datum izteka veljavnosti kartice.

Ugodnosti
Invalidi v državah EU z invalidsko kartico ugodnosti
uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki so
jim na voljo v posameznih državah.
Baza aktualnih ugodnosti upravičencem dostopna
na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si
(podatki glede na vrsto ugodnosti in kraj,
informacija o ugodnosti izpisana z osnovnimi
podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas,
telefonska številka, višina popusta).
Mobilna aplikacija dostopna na naslovu
“INVALIDSKA KARTICA”.

