
EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE 
 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj s partnerjem 
projekta Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije začelo z izvajanjem projekta 
Evropska kartica ugodnosti za invalide februarja leta 2016.  
 
Kartica ugodnosti je za uporabnike na voljo od 26. julija 2017. 
 
Invalidi, ki želijo pridobiti Evropsko kartico ugodnosti, lahko zanjo zaprosijo v eni od 58-ih 
upravnih enot po Sloveniji. 
 
Pri projektu EU kartica ugodnosti za invalide MDDSZ deluje skupaj s parterjem Nacionalnim 
svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), sodeluje pa tudi z Ministrstvom za javno 
upravo (MJU) in Upravnimi enotami v Sloveniji (UE), saj bodo slednje kartico po zaključku 
projekta tudi izdajale vlagateljem 
 
Cilj projekta je predvsem invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične 
ugodnosti pri potovanju v druge države EU, še posebno ko gre za dostopnost prometa, 
turizma, kulture, športa in prostega časa, ter s tem prispevati k uresničevanju Konvencije 
o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi ratificirala leta 2008, Akcijskega programa 
za invalide 2014–2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020. Tako kot 
bodo to lahko uporabljali slovenski invalidi v drugih državah članicah EU, bodo imeli naše 
ugodnosti možnost izkoristiti invalidi drugih EU držav članic v Sloveniji. 
 
Z Evropsko kartico ugodnosti lahko invalidi v državah Evropske unije uveljavljajo posebne 
komercialne popuste, ki jih določijo posamezne države. Zaenkrat so v projekt vključene 
države: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta, vendar pa je 
namen Evropske kartice ugodnosti, da bi se ta uveljavila v vseh državah Evropske unije. 
 
NSIOS je do 3. decembra 2016, mednarodnega dneva invalidov že pripravil spletno bazo 
komercialnih ugodnosti in mobilno aplikacijo komercialnih ugodnosti: 
http://www.invalidska-kartica.si/, kjer so navedene do sedaj ponujene komercialne ugodnosti 
za invalide iz vse Slovenije, po regijah. 
 
Mobilno aplikacijo si lahko naložite na svoj mobilnik prek spletnih strani  iTunes ali Google 
Play. 
 
Baza ugodnosti ne vsebuje le štirih ključnih sklopov: transport, kulturo, turizem ter šport in 
prosti čas ampak tudi druge vrste komercialnih ugodnosti, ki jih želijo ponudniki ponuditi 
invalidom. NSIOS bo ostal skrbnik baze tudi po končanem projektu in bo zagotovil ažurnost 
podatkov ter stalno promocijo in ozaveščanje. 
 
Baza ugodnosti je interaktivna, kar pomeni, da se bodo komercialne ugodnosti lahko 
dodajale ali odvzemale glede na trenutne dejavnosti posameznih ponudnikov, ki bodo 
ponujali ugodnosti vsem invalidom, ne glede na to, iz katere EU države članice prihajajo. 
Baza bo dvojezična, saj mora biti dostopna tudi invalidom drugih EU držav članic.  
 
Evropsko kartico ugodnosti opredeljuje Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki 
določa upravičence - vlagatelje in ureja postopek pridobitve kartice. Sprememba Zakona je 
bila v Državnem zboru potrjena 21.6.2017. 
 

http://www.invalidska-kartica.si/
https://www.apple.com/itunes/download/
https://play.google.com/store
https://play.google.com/store


Celoten projekt EU kartice ugodnosti za invalide poleg ugodnosti skrbi tudi za ozaveščanje 
in seznanjanje o invalidih, o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, 
predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se s tem osebnostno razvijajo, 
kot vsi drugi. Zato je pozitiven učinek EU kartice ugodnosti za invalide zagotovo tudi večje 
vključevanje invalidov v družbo, ne le v domačo, temveč v družbo EU, s tem, da jim ponuja 
večje ugodnosti na potovanjih, tako doma kot v tujini. 
 
Več o projektu si lahko preberete na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/evropska_kartica_ugodnosti_za_i
nvalide/ 
 
 
Kontakt za več informacij o EU kartici ugodnosti: 
sasa.mlakar@gov.si 
suzana.tajnik@gov.si 
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