Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Občine

Zadeva:
Datum:

410-124/2020/287
18. 6. 2021
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Plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v
zvezi z obdukcijo – pojasnilo

Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljnjem besedilu: ZFRO)
je s svojimi določbami med drugim posegel tudi v 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, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ), in
sicer na način, da so se na državo prenesle določene obveznosti.
Na podlagi 4. člena ZFRO Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za plačilo
opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo, pri čemer pa
ZZVZZ v šesti alineji 8. člena še naprej ohranja pristojnost občine oziroma mesta, da uresničuje
naloge na področju zdravstvenega varstva, s tem da zagotavlja mrliško pregledno službo.
Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) se je v zadnjem času z
vprašanjem financiranja mliškopregledne službe obrnilo večje število občin. Navajajo, da so v
skladu z navodili resornih ministerstev iz decembra 2020 storitve mliškopregledne službe,
izvedene v letu 2021, še naprej plačevale in da naj bi ministrstvo njihove zahtevke za povrnitev
sredstev iz tega naslova dvakrat letno obravnavalo in plačalo.
Na ministrstvu ugotavljamo, da podlage za takšno tolmačenje oziroma za takšno navodilo v
ZFRO ni. Je pa dejstvo, da so občine plačevale nekaj, kar se preko ministrstva od 1. 1. 2021
financira iz državnega proračuna, zato ocenjujemo, da je prav, da občinam omogočimo
povračilo sredstev iz tega naslova.
Občine lahko glede na navedeno izstavijo zahtevek Ministrstvu za zdravje preko UJP-net v
elektronski obliki z naslednjimi podatki:
- naslovnik računa: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
- davčna številka: SI96395265;
- matična številka: 5030544000;
- IBAN: SI56011006300109972;
- pravna podlaga za zahtevek: osemnajsta alineja prvega odstavka 7. člena ZZVZZ;

-

datum opravljene storitve za obdobje od 1. 1. do 1. 6. 2021 (zahtevki za leto 2020 ne
sme biti vključeni);
kot rok zapadlosti zahtevka: 30 dni;
obvezna priloga računa zahtevka je seznam vseh računov za opravljane mrliške
preglede, obdukcije in tehnične pomoči ter dokazila o plačilu računov.

Ker gre v tem primeru dejansko za povrnitev sredstev, ki jih je na podlagi zakona dolžno
plačevati ministrstvo, predlagamo, da prejeta sredstva ministrstva evidentirate na način, da
upoštevate 47. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13,
94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21) in na ta način znižate odhodke.
Naj na koncu še dodamo, da je ministrstvo pripravilo predlog novega Pravilnika o pogojih in
načinu opravljanja mrliško pregledne službi, v katerem je drugače oziroma na novo uredilo
predvsem področje plačevanja in izvajalcev mrliškopregledne službe. Pravilnik je bil v javni
razpravi do 9. 6 2021 in se sedaj usklajuje s pripombami, ki smo jih prejeli.
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