barvni tehniki ali pa fotografijo standardne
velikosti za osebne dokumente. Fotografija
ne sme biti izdelana z napravo za
samopostrežno fotografiranje.

ZAHTEVEK IN ODLOČANJE



Zahtevek se lahko vloži na katerikoli
upravni enoti v Republiki Sloveniji.
Obrazec zahtevka lahko dobite pri:
o svetovalki za pomoč strankam
(pritličje UE Krško),
o uslužbenkah Oddelka za prostor in občo
upravo, pisarna 216 (2. nadstropje UE
Krško),
o na e-portalu UE Krško
(www.upravneenote.gov.si/krsko/).



Zahtevek lahko napišete tudi sami.



Zahtevek lahko oddate osebno pri
svetovalki za pomoč strankam, pošljete po
pošti ali po e-pošti (ue.krsko@gov.si).



Priloge k zahtevku:

Podatke iz uradnih evidenc državnih organov,
organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil, pridobi upravna enota.
OBVEZNE PRILOGE:
- ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov
prebivališča,
- navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
- listino o invalidnosti, če slednje ni izdal
državni organ ali nosilec javnih pooblastil v
RS,
- barvno fotografijo,
-

datum vložitve in podpis vlagatelja ali
zakonitega zastopnika.

-

oseba mora biti fotografirana od spredaj, z
odkritim čelom in obrazom, brez klobuka,
čepice, rute ali drugih pokrival.

-

pripadnice oz. pripadniki verskih skupnosti in
druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot
sestavni del svojega oblačila oziroma
oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto
ali drugo pokrivalo, smejo priložiti fotografijo,
na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali
drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in
obraz.

Vlagatelj vlogi za izdajo invalidske kartice
ugodnosti priloži fotografijo, ki kaže pravo
podobno in ni retuširana. Fotografija mora
biti izdelana na belem, tankem, sijajnem
fotografskem papirju, velikosti 21 x 28 mm, v

T: 07 498 14 02
F: 07 498 14 07
E: ue.krsko@gov.si
www.upravneenote.gov.si/krsko/

ŽELIM PRIDOBITI PRAVICO
EU KARTICO UGODNOSTI
ZA INVALIDE

INFORMACIJE
Svetovalka za pomoč strankam
(sprejemna pisarna v pritličju),
telefon: 07 49 81 460.
Uslužbenke Oddelka za prostor in občo
upravo, pisarna 216,
(2. nadstropje UE Krško),
telefon: 07 49 81 450.
Na e-portalu UE Krško
www.upravneenote.gov.si/krsko/.
URADNE URE:

Ponedeljek: od 8. do 12. in od 13. do 15.
ure
Torek:

od 8. do 12. in od 13. do 15.
ure

Sreda:

od 7. do 12. in od 13. do 17.
ure

Petek:

od 8. do 13. ure

FOTOGRAFIJA VLAGATELJA
-

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

Zloženka
je
informativnega
značaja,
podrobnejše informacije dobite pri svetovalki za
pomoč strankam ali uslužbenkah, ki vodijo te
postopke.

September 2017

KDO JE UPRAVIČENEC
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.
UPRAVIČENCI DO INVALIDSKE KARTICE
UGODNOSTI SO:
- (delovni) invalidi I., II. in III. kategorije po
Zakonu o pok. in inv. zavarovanju;
- osebe s priznano telesno okvaro:
 90 % telesno okvaro zaradi izgube vida,
 70 % telesno okvaro zar. izgube sluha in
 najmanj 80 % telesno okvaro, če se te
seštevajo in je najnižji odstotek za eno
vsaj 70 %,
- invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabiliticiji
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 tel. in duš.






-

-

razvoju ali 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.

V vseh primerih mora vlagatelj navesti na
podlagi katerega predpisa uveljavlja pravico do
invalidske kartice ugodnosti, lahko pa tudi sam
priloži ustrezna dokazila o invalidnosti. Če
dokazila o invalidnosti izdajo državni organi ali
nosilci javnih pooblastil, jih v primeru, da dokazil
ne predloži vlagatelj, pridobi upravna enota. V
primeru, da je vlagatelj oseba z gluhosplepoto,
mora priložiti vlogi izvid zdravnika okulista in
otorinolaringologa.

1. Pravna podlaga:
Zakon
o
invalidov,

izenačevanju

možnosti



Pravilnik o EU kartici ugodnosti za
invalide
2. Pravica se
uveljavlja na
zahtevo
stranke.
3. Vlagatelj zahtevka je lahko invalid
upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali
njegov pooblaščenec.
4. Postopek izdaje

Upravna enota podatke o upravičencu pošlje
izvajalcu tiska invalidskih kartic ugodnosti, ki
izdelano invalidsko kartico ugodnosti pošlje
upravičencu.
5. Namen
Z EU kartico ugodnosti za invalide (v nadaljnjem
besedilu: invalidska kartica ugodnosti), 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.
Invalidska kartica ugodnosti ni identifikacijski
dokument v smislu zakona, ki ureja osebno
izkaznico
6. Veljavnost
Invalidska kartica ugodnosti, izdana v Republiki
Sloveniji velja v drugih članicah Evropske unije,
invalidska kartica ugodnosti izdana v eni izmed
držav članic Evropske unije, pa velja tudi v
Republiki Sloveniji.

POGOJI IN NAČIN
PRIDOBITVE



Če upravna enota vlogi za izdajo invalidske
kartice ugodi, se upravičenec vpiše v evidenco
izdanih invalidskih kartic ugodnosti.

Veljavnost invalidske kartice ugodnosti je deset let
od njene izdaje.

STROŠKI, TAKSA
Stroškov in takse ni.

BELEŽKE

_________________________
_________________________

