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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O POGOJIH IN NAČINU 
OPRAVLJANJA MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE 
 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije podaja pripombe k Predlogu pravilnika o pogojih in načinu 
opravljanja mrliško pregledne službe (v nadaljevanju: Pravilnik). 
 
Pri pregledu Pravilnika smo ugotovili, da ta prinaša finančne posledice občinam, in sicer: 

• 3. člen določa, da mrliško pregledno službo zagotovi občinski organ lokalne 
samouprave in skrbi za njeno pravilno delovanje. Zadnji odstavek 3. člena določa, 
da se strokovno usposabljanje izvajata Institut za sodno medicino Medicinske 
fakultete ter NIJZ, po programu, ki je priloga tega pravilnika. Priloge k pravilniku 
nismo prejeli, zato naprošamo za posredovanje le-te. Združenja občin smo že v letu 
2015 opozorila na to, da program Instituta za sodno medicino ni zaživel, kar lahko 
pripelje do pomanjkljive usposobljenosti kadrov in posledično do povečanega števila 
odrejenih sanitarnih obdukcij. To pa lahko pomeni tudi povečanje stroškov 
občinam.  

• 11. člen določa, da je plačnik stroškov obdukcije, ko te ne zahtevajo svojci 
umrlega, občinski organ pristojen za zdravstvo. Ta mora zagotoviti tudi tehnično 
pomoč v zvezi z obdukcijo.  

• 14. člen določa, da je v primeru opravljanja mrliškega pregleda, morebitne 
obdukcije, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v 
primeru brezdomca in osebe z neznanim prebivališčem, plačnik storitev občinski 
upravni organ pristojen za zdravstvo po kraju smrti oz. najdbe trupla pokojnika. 

 
Prosili bi za pojasnilo ali so ti stroški upoštevani pri izračunih stroškov občin za določitev 
višine povprečnine. Prav tako menimo, da bi stroške iz 14. člena Pravilnika, ko se ne more 
določiti prebivališče pokojnika, morala nositi država in ne občina. 
 

mailto:Gp.mz@gov.si


 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

Nadalje 3. člen Pravilnika opredeljuje organiziranost mrliško pregledne službe. Prvi 
odstavek določa, da mrliško pregledno službo zagotavlja občinski organ lokalne skupnosti, 
ne določa pa načina njene organiziranosti. Sedaj veljavni Pravilnik o pogojih in načinu 
opravljanja mrliško pregledne službe to določa v svojem 4. členu, in sicer s pogodbo s 
pristojnim zdravstvenim zavodom ali zasebnim zdravnikom s pogodbo o koncesiji. Prosimo 
za pojasnilo na kakšen način se predvideva organiziranost za naprej? 
 
Za pojasnila se že vnaprej zahvaljujemo. 
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

                                                               
                                                                                Robert SMRDELJ  
                                                                        Predsednik Združenja občin Slovenij 


