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Številka:  900-3/2019-6 
Datum: 06.06.2019
 
OBČINA MAKOLE 
OBČINSKI  SVET 

 
 
 

5. redna seja občinskega sveta 
20. junij 2019 

 

Gradivo za  8. točko dnevnega reda 
 

 
ZADEVA: Organizacija  mrliško  pregledne službe v občini 
 
PRAVNE PODLAGE:  

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – 
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 
1/19 – odl. US), 

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08), 
- Statut Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007, 45/2014 in 64/2016) 

 
 

PREDLAGATELJ: 

Župan Franc Majcen 
 
 
Pristojno delovno telo: 
Odbor za družbene dejavnosti 
 
 
 
 
POROČEVALEC: Matjaž Kopše, Jožefa LEŠNIK HREN, direktorica  ZD Slov. Bistrica 
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UVOD 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, določa, da je občina tista, ki mora zagotoviti  
mrliško pregledno službo na svojem območju, kar pomeni, da jo mora organizirati  in tudi financirati. 
Občina Makole z Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica nima  posebej sklenjene  pogodbe za opravljanje te 
službe, ampak se stroški krijejo na podlagi zakonodaje. Mrliške preglede opravljajo  zdravniki, zaposleni v  
zdravstvenem  domu  in  zasebni zdravniki koncesionarji oziroma tisti, ki so razporejeni v službo nujne 
medicinske pomoči. Mrliški  pregled zdravnik  opravi po končanju dežurstva v nujni medicinski pomoči.  
 Z takšno organiziranostjo te službe pa se že nekaj časa ne strinjajo   zdravniki, ki opravljajo preglede  in  tudi  
ne  občani oz. svojci pokojnikov, ki so oz. morajo  na  mrliški pregled  pokojnika čakati tudi več ur. 
 
Za ureditev izvajanja mrliških pregledov, na način, da se razbremeni zdravnike  po dežurstvo  in izvedbo 
pregledov v čim krajšem možnem času, je  vodstvo Zdravstvenega doma  pripravilo predlog za izvedbo te 
službe na način: 

• Občina sklene  z Zdravstvenim domom  Slov. Bistrica pogodbo o opravljanju   mrliških pregledov v 
skladu s Pravilnikom   o pogojih in načinu opravljanju mrliško pregledne službe, 

• mrliško pregledno službo opravljajo pooblaščeni zdravniki, ki so zaposleni v Zdravstvenem domu 
Slovenska Bistrica ali imajo z ZD Slovenska Bistrica sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, 

• razpored zdravnikov  pripravlja in usklajuje  ZD Slovenska Bistrica, 
• za izvajanje  mrliških pregledov se določi  višina povračila za opravljeno delo: 

o pripravljenost zdravnikov, ki opravljajo mrliško pregledno službo, se vrednoti z 10,60 točkami 
na dan, občine si strošek razdelijo po sprejetem ključu 

o navadni mrliški pregled se vrednoti s 24,80 točkami na opravljen pregled, 
o mrliški pregled na zahtevo organov pregona s pisnim poročilom se vrednoti s 44 točkami na 

opravljen pregled, 
o mrliški pregled v času dela prostih dni (sobota, nedelja in prazniki) ter v času med 20.00 in 

7.00 uro zjutraj se vrednoti z 49,50 točkami na opravljen pregled, 
o kilometrina na delo in iz dela se zdravnikom obračunava v višini 8% neosvinčenega 

motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer, 
o kilometrina med delom se zdravstvenemu domu obračunava v višini 18% neosvinčenega 

motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer,  
o uporaba službenega vozila in opreme se vrednoti s 5 točkami na opravljen pregled,  
o administrativni stroški Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica se vrednotijo s 10 točkami  na 

opravljen pregled. 
 
Vrednost točke je določena s Splošnim dogovorom za vsako pogodbeno leto posebej in se natančneje 
opredeli v Pogodbi o financiranju stroškov izvajanja mrliško pregledne službe za vsako pogodbeno leto 
posebej in na dan sklenitve pogodbe znaša 3,60 EUR 

   
 
 
 
FINANČNE POSLEDICE 
 
Za  opravljanje mrliških pregledov so  v proračunu  zagotovljena ustrezna sredstva. Povprečno  je letno 
opravljenih  cca. 20 mrliških pregledov, za kar se nameni  cca. 1,500,00 € proračunskih sredstev. 
Za organizacijo  službe, kot jo predlaga ZD (pripravljenost zdravnikov), je potrebo dodatno zagotoviti  na letni 
ravni cca, 766 € iz  občinskega proračuna. 
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                    Pripravljenost - strošek 
 

Št. točk vrednost -€ Pripravljenost/dan Pripravljenost/ mesec 
10,60 3,60 38,16 1.144,80 

 
 
Deleži – občine 
 

Občina delež Strošek/mesec Strošek/leto 
Slov. Bistrica 70,83 810,86 9.730,32 
Makole 5,58 63,88 766,56 
Oplotnica 11,43 130,85 1.570,20 
Poljčane 12,16 139,21 1.670,52 
SKUPAJ 100 1.144,80 13.737,60 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme naslednji 
sklep:  
 

I. 
Občinski svet Občine Makole soglaša, da  javni zavod Zdravstveni dom  Slovenska Bistrica, organizira in izvaja  
mrliško pregledno službo od 01.07.2019 v okviru pripravljenosti  pooblaščenih zdravnikov. 
 

II. 
Občinski svet Občine  Makole  daje soglasje  k naslednjim cenam  storitev za opravljanje mrliško pregledne 
službe 

 
Storitev    št. točk 

Pripravljenost zdravnika/ dan 10,6 
Navadni mrliški  pregled 24,80 
Mrliški pregled na zahtevo  organa pregona 44 
Mrliški pregled v soboto, nedeljo, ob praznikih , ter nočni (  od 20.00 
do 07.00 ) 

49,50 

kilometrina na delo in iz dela se zdravnikom obračunava v višini 8% 
neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi 
kilometer, 

 

kilometrina med delom se zdravstvenemu domu obračunava v višini 
18% neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi 
kilometer,  

 

uporaba službenega vozila in opreme za pregled  5 
administrativni stroški Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica za 
opravljen  pregled 

10 

 
 
           Župan 
                 Franc Majcen 
 
 


