
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EU Kartica ugodnosti za invalide  

 

Na kratko rečemo Evropska kartica za invalide  

 

Z Evropsko kartico za invalide 

lahko dobimo ugodnosti. 

To pomeni, da na določenih mestih  

dobimo kaj zastonj ali manj plačamo.  

Ugodnostim lahko rečemo tudi popusti.  

 

Kartica in ugodnosti, so namenjene invalidom. 

 

Kartico lahko uporabljamo v Sloveniji 

in še drugih državah. 

Te države so  

Italija, Romunija, Malta, Belgija, 

Finska, Estonija in Ciper.   

Blizu Slovenije je Italija. 

 

Invalidi iz Slovenije imajo v teh državah  

enake ugodnosti kot invalidi, 

ki v tam živijo. 

 

 

 

 

 



Ugodnosti imamo pri različnih stvareh.  

To so umetnost in kultura, turizem, šport, prosti čas in 

promet. 

 

Kultura 

Za manj denarja ali zastonj si lahko ogledate 

muzeje, gledališke predstave, koncerte, gradove, 

galerije, koncerte, jame, rudnike, živalske vrtove, 

parke.   

 

Prosti čas in turizem 

Za manj denarja    

kje prespimo, se kopamo, gremo v toplice,  

fitnes, savne. 

Manj plačamo, če sodelujemo na športnih prireditvah. 

 

Promet 

Zastonj ali za manj denarja se lahko  

peljemo z avtobusom, vlakom, letalom, ladjo. 

 

Pripomočki za invalide  

Invalidi lahko tudi bolj poceni 

kupijo stvari, ki jih potrebujejo.  

To pomeni, da plačajo manj 

za pripomočke, ki jih potrebujejo. 

 

 



Kje in kako lahko invalid uporabi kartico? 

 

To lahko oseba izve na več načinov. 

Lahko vpraša.   

Lahko pogleda na internet. 

Lahko si pomaga s telefonom. 

 

To piše na internetu. 

Na internet napišite internetni naslov:  

 

HTTP://WWW.INVALIDSKA-KARTICA.SI/ 

 

Tu so napisana navodila.   

Navodila so napisana kot zemljevid. 

Oseba mora poiskati kaj želi.   

Vedeti mora, kako se dela z računalnikom.  

Če ne zna, prosi koga, da ji pri tem pomaga. 

 

Te informacije lahko dobi tudi prek telefona. 

Povezati se mora z internetom 

 

Na telefonu poišče možnost  

INVALIDSKA KARTICA. 

Naloži program INVALIDSKA KARTICA. 

Sledi navodilom. 

 

 

http://www.invalidska-kartica.si/


Vsi ne uporabljajo telefona in interneta. 

Take osebe lahko vprašajo 

ali lahko na določenih mestih 

dobijo popust.   

Vprašati je potrebno osebo,   

ki je na določenem mestu zaposlena  

 

Možnosti za uporabo kartice bo vedno več.  

Vedno več bo ugodnosti. 

Dobro je, da se oseba navad i vprašati 

ali je na določenem mestu možno uporabiti  kartico. 

Dobro je, da ima invalid kartico vedno pri sebi. 

 

 

 

 


