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Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide (Uradni list RS, št. 37/17) 

Informacija - EU kartica ugodnosti za invalide 
 

Stranka lahko poda vlogo za izdajo invalidske kartice ugodnosti na katerikoli upravni enoti. 

Vloga  za invalidsko kartico ugodnosti mora vsebovati: 
- ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča, 

- navedbo o invalidnosti ali telesni okvari, 

- listino o invalidnosti oziroma v primeru, da je vlagatelj oseba z gluhoslepoto, 

mora priložiti vlogi izvid zdravnika okulista oz. otorinolaringologa, enako kot v 

primeru vloge za pridobitev tehničnega pripomočka, 

- barvno fotografijo velikosti 2,1 cm x 2,8 cm oziroma fotografijo standardne 

velikosti za osebne dokumente (eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm). Fotografija 

mora biti izdelana na belem, tankem, sijajnem fotografskem papirju, velikosti 21 x 28 

mm, v barvni tehniki in 

- datum vložitve in podpis upravičenca ali zakonitega zastopnika. 

 
Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti so osebe, ki so državljani Republike Slovenije s 

stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 

Sloveniji, in se štejejo kot invalidi skladno z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in 

zaposlovanje invalidov in z navodilom, ki določa, kdo se šteje kot invalid v kvotnem sistemu 

zaposlovanja invalidov. Kot invalidi se štejejo tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za 

opredelitev gluhoslepote po tem zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in 

prilagoditev vozila in invalidi I. kategorije po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje: 

- delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju;  

- osebe s priznano telesno okvaro: 

o 90% telesno okvaro zaradi izgube vida, 

o 70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in 

o 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: 

o otroci z zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju 

o gluhi otroci 

o slepi otroci 

o otroci  z zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo in 

o 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. 

 

Upravna enota upravičenca vpiše v evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti. Z vpisom v 

evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti se invalidska kartica ugodnosti šteje za izdano. 

Upravna enota podatke o upravičencu skupaj z njegovo sliko, pošlje izvajalcu tiska invalidskih 

kartic ugodnosti, ki izdelano invalidsko kartico ugodnosti pošlje upravičencu.  

 

Veljavnost EU kartice ugodnosti za invalide je 10 let. V primeru pogrešane, izgubljene, 

ukradene, obrabljene ali poškodovane kartice se kartica prekliče na upravni enoti in se 

upravičencu izda nova kartica z novo zaporedno številko. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1936

