
Stran 1 od 2

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
F: 01 478 60 58 
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 181-70/2020/1099
Datum: 20. 11. 2020 

Zadeva: Mrliško pregledna služba - odgovor
Zveza: vaše elektronsko sporočilo z dne 9. 11. 2020

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste posredovali elektronsko 
sporočilo, v katerem nas sprašujete, kdo je plačnik mrliških pregledov v objektu rdeče cone, ki 
je bila za potrebe oskrbovancev nekaterih domov za starejše na Koroškem vzpostavljena v 
Topolšici. Zanima vas, kdo v primeru smrti oskrbovanca v objektu rdeče cone v Topolšici opravi 
mrliški pregled in kdo je plačnik mrliških pregledov, ki jih v tem objektu izvedejo zdravniki 
Zdravstvenega doma Velenje.

Uvodoma pojasnjujemo, da organizacijo mrliško pregledne službe ureja Pravilnik o pogojih in 
načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08) za njeno 
pravilno delovanje skrbi občinski organ, pristojen za zdravstvo. 

Mrliško pregledno službo opravljajo zdravniki, ki so za to posebej pooblaščeni in usposobljeni. 
Mrliško pregledno službo zagotovi občinski organ, pristojen za zdravstvo, s pogodbo s 
pristojnim zdravstvenim zavodom ali zasebnim zdravnikom s pogodbo o koncesiji. V navedeni 
pogodbi se določijo zdravniki, ki bodo opravljali mrliško pregledno službo in njihovo 
nadomeščanje, višino povračila zdravstvenemu zavodu za delo zdravnika idr. Če pristojni 
zdravstveni zavod nima zadostnega števila zdravnikov za učinkovito in hitro opravljanje mrliško 
pregledne službe, se mora dogovoriti z najbližjim zdravstvenim zavodom glede nadomestnih 
zdravnikov, pooblaščenih za opravljanje mrliško pregledne službe. 

S pravilnikom je med drugim določeno tudi, da mrliško pregledno službo oseb, ki umrejo v 
javnih zdravstvenih zavodih, opravljajo za to posebej pooblaščeni zdravniki teh zavodov, sicer 
pa krajevno pristojen zdravnik, ki je pooblaščen za opravljanje mrliško pregledne službe.

V povezavi z izpostavljeno tematiko dodatno pojasnjujemo, da gre v navedenem primeru za 
ukrepanje v izrednih razmerah, s katerimi se soočamo zaradi prisotnosti virusa SARS-CoV-2 v 
Republiki Sloveniji in s tem tudi v socialno varstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: SVZ). V 
primerih, ko SVZ organizirajo prostore rdeče cone izven sedeža matičnega zavoda oziroma v 
drugi občini, predlagamo, da v času prisotnosti ambulantnega zdravnika SVZ, mrliškega 
preglednika (v nadaljnjem besedilu: zdravnik SVZ) v objektu rdeče cone izvedbo mrliških 
pregledov opravi zdravnik SVZ, v preostalem času pa zdravnik mrliški preglednik zdravstvenega 
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doma občine, kjer se rdeča cona nahaja. Račun za opravljene mrliške preglede v tovrstnih 
primerih predlagamo, da se izstavi občini, v kateri se nahaja objekt SVZ, v katerem je pred 
preselitvijo v rdečo cono bival oskrbovanec SVZ.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice

Vročiti:
- Zdravstveni dom Velenje, tanja.kontic@zd-velenje.si – po e-pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si, 

janja.romih@gov.si – po e-pošti
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