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Spremljanje sprememb 

Datum Verzija Opis spremembe Avtor spremembe 

september 

2022 

1.0 Prva verzija navodil  
Zdravko Marič, Edita 
Rozina, Mateja Serec 
Jana Trdič, Metka Zaletel, 
Tina Zupanič 

 

Pripravili: 
(razvrstitev po abecednem vrstnem redu) 
 
Zdravko Marič 
Edita Rozina 
Mateja Serec 
Jana Trdič 
Metka Zaletel 
Tina Zupanič 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaščita dokumenta 

© 2022 NIJZ 
Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršenkoli način in v kateremkoli mediju ni dovoljena 
brez pisnega dovoljenja avtorja. Kršitve se sankcionirajo v skladu z avtorsko pravno in kazensko zakonodajo. 
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Navodilo mrliškim preglednikom za izpolnitev obrazca Zdravniško potrdilo in poročilo o vzroku 
smrti v skladu s 3. odstavkom 9. člena Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne 

službe 

1. člen 

Mrliški preglednik mora izpolniti Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti (v nadaljevanju 

obrazec ZPOR) v skladu s temi navodili. 

Izpolni ga ob mrliškem pregledu in ga naknadno dopolni ob pregledu zdravstvene dokumentacije umrle 

osebe, v posvetu z osebnim zdravnikom umrle osebe ali drugim zdravnikom, ki je umrlo osebo zdravil, 

oziroma na podlagi izdanega obdukcijskega zapisnika. 

 

2. člen 

Mrliški preglednik izpolni obrazec ZPOR v največ štirih izvodih, ki so namenjeni za: 

- za prevoz umrle osebe 

- za prijavo smrti na matičnem uradu 

- za NIJZ kot upravljavca zbirke NIJZ 46 

- za lastno evidenco 

Obrazec ZPOR vsebuje 26 podatkov, ki jih je potrebno obvezno izpolniti glede na vzrok smrti: naravna 

smrt, zunanji vzrok smrti – nasilna smrt, smrt dojenčka.  

Za vsako umrlo osebo je potrebno izpolniti naslednje podatke:  
- zaporedna številka obrazca ZPOR 
- podatki o umrli osebi: 

o ime 

o priimek 

o spol 

o datum rojstva 

- podatki o datumu smrti: 

o datum smrti; če datum smrti ni znan oziroma določljiv, je potrebno izpolniti interval  

možnih datumov smrti 

o ura smrti; če ura smrti ni znana oziroma določljiva, je potrebno izpolniti interval  

možnih ur smrti 

- podatki o kraju smrti: 

o naselje 

o občina 

- podatki o kraju rojstva umrle osebe: 

o naselje 

o občina 

- podatki o zadnjem stalnem prebivališču umrle osebe: 

o naselje 

o občina 

- ime in priimek osebe (zdravnika), ki je dala podatke o vzroku smrti 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2464/pravilnik-o-pogojih-in-nacinu-opravljanja-mrlisko-pregledne-sluzbe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2464/pravilnik-o-pogojih-in-nacinu-opravljanja-mrlisko-pregledne-sluzbe
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2022-099-02464-OB~P001-0000.PDF
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- podatki o obdukciji  

o obdukcija opravljena (obdukcija je bila odrejena) 

o izvid obdukcije (na hrbtni strani obrazca) 

- podatki o vzrokih smrti  

o v prvem delu (I) so namenjeni za bolezni ali stanja, povezana s potekom dogodkov, ki 

so neposredno privedli do smrti: 

a) bolezen ali stanje oziroma narava poškodbe, ki je neposredno povzročila smrt 

(neposredni vzrok smrti) 

b) bolezen ali stanje, ki je povzročilo ali dovedlo do neposrednega vzroka smrti 
navedenega pod a) (predhodni vzrok smrti) 

c) osnovna bolezen, ki je vplivala na bolezen pod a) in b) ali neposredno povzročila 
smrt (začetni ali inicialni (osnovni) vzrok smrti) 

Za vsako bolezen ali stanje navedeno pod a), b), c) je potrebno navesti čas trajanja 
bolezni. Mrliški preglednik se pri vpisovanju vzrokov smrti ravna po lastni klinični 
presoji. 

o podatki o vzrokih smrti v drugem delu (II) so namenjeni za stanja, ki niso vzročno 

povezana s smrtnim izidom, navedenim v prvem delu (I), so pa k njemu prispevala. Za 

vsako bolezen ali stanje navedeno pod a), b), c) je potrebno navesti čas trajanja 

bolezni. Mrliški preglednik se pri vpisovanju vzrokov smrti ravna po lastni klinični 

presoji.  

- Pri nasilnih smrtih (smrtne nesreče, usmrtitve, samomori) mora biti pri podatkih o vzrokih 

smrti pri a), b) in c) vpisana vrsta poškodbe in zunanji vzrok smrti. Glede na šifrante na zadnji 

strani obrazca je potrebno izpolniti še podatke:  

- vrsta nasilne smrti 
- kraj smrtne nesreče 
- vrsta nesreče po šifrantu (nesreča je bila) 

- Za umrle dojenčke se obvezno izpolnita podatka: 

- porodna teža 
- število plodov 

 
3. člen 

Prijava smrti na matični urad se mora izvesti takoj, najkasneje pa v dveh dneh po ugotovljeni smrti. 

Kadar je odrejena obdukcija in so pri podatku »Izvid obdukcije« na hrbtni strani obrazca ZPOR 

navedene začasne obdukcijske diagnoze ali pa je pripisana opomba da so preiskave v teku, potem NIJZ 

pošlje izvajalcu obdukcije zahtevek o razjasnitvi vzrokov smrti (obdukcijske diagnoze). NIJZ mora 

odgovor prejeti najkasneje v roku treh mesecev. 

Številka: 968-287/2022-1 (007) 

               prof. dr. Ivan Eržen 
             v. d. strokovnega direktorja 
 

PRILOGA:  

 Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti 

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2022-099-02464-OB~P001-0000.PDF
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