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ZADEVA: Problematika potrdila osebnega zdravnika pri izdaji parkirne karte

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je bila s strani svojih članov obveščena o 
problematiki parkirne karte, ki se izda upravičencem iz prvega odstavka 66. člena Zakona o pravilih 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 
54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20; v nadaljevanju: ZPrCP). 

Prvi odstavek 66. člena ZPrCP namreč našteva različne kategorije oseb, ki so upravičene do izdaje 
parkirne karte. Nadalje je v drugem odstavku istega člena določeno, da parkirno karto izda 
upravna enota na zahtevo upravičenca. Ministrstvo za promet, katerega pristojnosti je na tem 
področju nasledilo Ministrstvo za infrastrukturo, je na podlagi druge alineje prvega odstavka 11. 
člena ZPrCP sprejelo Pravilnik o parkirni karti (Uradni list RS, št. 67/11; v nadaljevanju: pravilnik), 
ki v prvem odstavku 6. člena določa, da je potrebno zahtevi za izdajo parkirne karte priložiti 
odločbo o invalidnosti, iz katere je nedvoumno razvidna upravičenost, oziroma potrdilo izbranega 
osebnega zdravnika o izpolnjevanju enega izmed pogojev iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66. 
člena ZPrCP. Izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz 1. do 6. točke prvega 
odstavka 66. člena ZPrCP na obrazcu, določenem v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika (drugi 
odstavek 6. člena pravilnika). 

Na izbrane osebne zdravnike se obračajo pacienti, ki želijo svoje upravičenje uveljaviti na podlagi 
4. točke prvega odstavka 66. člena ZPrCP. Slednja določa, da je do parkirne karte upravičena težko 
duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in 
duševno prizadetih oseb. Zbornica se na vas obrača s prošnjo po razlagi navedene določbe, zlasti 
nas zanima:

1. Kateri so predpisi o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, na podlagi katerih je lahko 
priznana invalidnost v smislu 4. točke prvega odstavka 66. člena ZPrCP – sta to zgolj Zakon 
o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18) ter Zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14) ali obstojijo še drugi predpisi, na podlagi katerih 
se lahko prizna invalidnost v smislu 4. točke prvega odstavka 66. člena ZPrCP?

2. Nadalje nas zanima, kdaj oziroma pod katerimi pogoji izbrani zdravnik izda potrdilo o 
izpolnjevanju pogojev iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66. člena ZPrCP. Zlasti ni jasno:
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i) ali je dolžan zdravnik izdati potrdilo vsaki osebi, ki ji je zaradi njene duševne 
bolezni priznana invalidnost po zgornjih predpisih, ali mora zdravnik presoditi še 
izpolnjevanje pogoja, da gre za težko duševno bolezen; 

ii) kdaj so izpolnjeni pogoji, da gre za težko duševno bolezen. Ali kakšni predpisi 
določajo, kaj je težka duševna bolezen in je zdravnik vezan nanje pri svoji presoji, 
ali pa je to posebni pravni standard, ki ima v smislu tega predpisa poseben 
pomen. V slednjem primeru prosimo za pojasnilo o vsebini tega standarda, ki bo 
našim članom v pomoč pri izdajanju predmetnih potrdil. Zlasti nas zanima, ali ima 
vsak zdravnik diskrecijo pri presoji, kdaj je duševna bolezen pri konkretnemu 
pacientu težka, ali je morebiti vezan na kategorije invalidnosti oziroma kakšne 
druge klasifikacije duševnih bolezni in katere, ali pa je potrebno pri razlagi pojma 
težka duševna bolezen uporabiti namensko razlago predpisa in torej kot tako 
opredeliti vsako duševno bolezen, ki po presoji zdravnika upravičuje izdajo 
parkirne karte (posameznik ima zaradi nje podobne omejitve in ovirano gibanje 
kot drugi upravičenci iz prvega odstavka 66. člena ZPrCP), ne glede na morebitne 
druge pravne ali zdravstvene klasifikacije. 

Skladno z navedenim Ministrstvo za infrastrukturo, kot resorno ministrstvo, zaprošamo za podajo 
pojasnil.

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Vročiti po el. pošti:
Ministrstvo za infrastrukturo, gp.mzi@gov.si 
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