
EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE 
 
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je sredi decembra 2022, ob zaključku 
projekta, povabil na predstavitev zaključnega poročila o projektu partnerje in predstavnike 
ministerstev pri projektu ter invalidske organizacije - njihove članice. 
Vodilni partner projekta je bil NSIOS, sodelujoči partnerji pa Urbanistični inštitut Republike 
Slovenije, Beletrina in Kreativna baza. 
 
Osnovni cilj projekta je bil izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide.  
K pilotnemu  projektu EU kartica ugodnosti za invalide je v letu 2016 pristopilo 8 držav Evropske 
unije, (poleg Slovenije še Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Italija, Malta in Romunija). Vodilna 
nosilka projekta je bila Slovenija. Zaključek projekta je bil načrtovan za leto 2022. V tem obdobju 
so razen ene države od osmih vse države uvedle kartico in je v uporabi.  
Najuspešnejša je Slovenija, ki je zakonsko uredila izdajo kartice, projekt zaključila v roku ter prva 
začela izdajati kartice že julija 2017. 
V vmesnem času je bil na zasedanju konference držav pogodbenic Konvencije o pravicah 
invalidov v New Yorku, projekt o Evropski kartici invalidov, ki ga je izvajala Slovenija, predstavljen 
kot primer dobre prakse v Evropi. 
 
Z dogovarjanjem s potencialnimi ponudniki storitev in blaga se je povečevala ozaveščenost 
ponudnikov, med drugim, tudi glede dostopnosti zaradi  različnih oblik invalidnosti in posledično 
odpravljanje ovir. Ponudniki so prostovoljno pristopali k projektu in ponujajo širok nabor 
ugodnosti.  
 
Ponudniki so s področja prevozov, turizma, kulture, športa in prostega časa. 
Slovenija je v času od 2017, ko je bila kartica že dostopna in do decembra 2022 dosegla lep 
rezultat. Trenutno je v Sloveniji imetnikov kartice 18.834, kar predstavlja 16 % vseh invalidov v 
Sloveniji. Podrobnejše informacije in seznam ponudnikov je na voljo na naslovu 
https://www.invalidska-kartica.si. 
 

 
 
Kartica je enostavno dostopna, brezplačna in se jo pridobi na kar 58 upravnih enotah v 
Sloveniji. Pridobijo jo lahko invalidi, ki imajo status. Na UE je potrebno predložiti le novejšo 
fotografijo. Dokazila o invalidnosti ali telesni okvari ni potrebno predložiti, ker jih UE lahko pridobi 
po uradni dolžnosti. Lahko pa dokazilo sami predložite, da postopek hitreje steče. 
 
Imetniki Evropske kartice ugodnosti za invalide lahko poleg koriščenja ugodnosti doma, koristijo 
ugodnosti (popusti) tudi v tujini – v državah, ki so sodelovale v projektu. V prihodnje bo možno 
koristiti ugodnosti v vseh država EU, saj nova Evropska strategija o pravicah invalidov 2021-2030 
predvideva vzpostavitev kartice v vseh državah EU do konca leta 2023. 
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