
Seznam storitev
Cena v EUR (brez 

DDV)

Cena v EUR 

(z DDV)

Obdobni ali predhodni klinični pregled s spričevalom 40,00 *

Izdaja zdravniškega spričevala 16,40 20,00 

Izdaja duplikata zdravniškega spričevala 10,00 12,20 

Preiskava srčne funkcije (EKG) 5,00 *

Preiskava zmogljivosti dihalnega aparata - spirometrija 11,00 *

Preiskava vidnih funkcij-rodatest (ostrina na daleč, blizu, globinski vid, barvni vid) 8,00 *

Peritest - preiskava vidnega polja 5,00 *

Preiskava nočnega vida - niktometrija (običajno le za voznike) 10,00 *

Preiskava sluha s šepetom 4,00 *

Preiskava sluha z glasbenimi vilicami 4,00 *

Preiskava sluha - avdiogram (ADG)( npr. delo v hrupu, slabši sluh, ...) 21,00 *

Preiskava ravnotežja - bitermalni ferkvenčni vestibulogram (VTG, BFV) (npr. za delo na višini) 35,00 *

Labaratorijske storitve (osnovni hemogram, sedimentacija, glukoza, jetrni encimi (gama GT), 

urin)

po ceniku lab. 

storitev

Rentgen pljuč obe smeri 16,00 *

Okulistični pregled (potreben v primeru slabega vida pri voznikih, na 5 do 10 let pri varilcih...)
*Po ceni zunanjega izvajalca 

okvirno od 40 do 

80
*

Cikoergometrija-obremenitveno testiranje-CEM (običajno za zahtevnejše gasilce z nošenjem 

respiratorja (člen 4) ...)
*Po ceni zunanjega izvajalca 

 okvirno 80 *

Pregled pri ORL specialistu usmerjen v ravnotežni aparat
* Po ceni zunanjega izvajalca

okvirno 60 *

Osnovni psihološki pregled 45,00 *

Splošni psihološki pregled 40,00 *

Delni psihološki pregled 20,00 *

Razširjen psihološki pregled 50,00 *

Izdaja psihološkega mnenja 15,00 *

Pregled voznika prve skupine (kategorije A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G) - prvi pregled 40,16 49,00

Pregled voznika druge skupine (kategorije C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E) - prvi pregled 

(vključen laboratorij)
75,41  92,00  

Psihološki pregled voznika prve ali druge skupine (kategorije prve skupine A, A1, A2, AM, B, B1 

in BE, F, G ali druge skupine C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E) - prvi pregled 
40,00  48,80  

Podaljšanje vozniškega izpita - prva skupina 30,33  37,00  

Podaljšanje vozniškega izpita - vse kategorije (vključena niktometrija) 38,52  47,00  

Podaljšanje vozniškega izpita - druga skupina (vključeni niktometrija, EKG in laboratorij) 59,01  72,00  

Podaljšanje vozniškega izpita (vse kategorije) nad 80 let (vključeni niktometrija in laboratorij) 54,10  66,00  

Psihološki pregled za podaljšanje vozniškega izpita (vse kategorije) nad 80 let 40,98  50,00  

Izdaja potrdila za voznika 20,49  25,00  

Izdaja duplikata potrdila za voznika 10,00 12,20 

ZDRAVNIŠKI PREGLED 

Cenik dejavnosti medicine dela, prometa in športa

(veljavnost od 01. 03. 2021)

PREGLED VOZNIKOV

Psihološki pregled: potreben za delo na višini, za voznike kamiona (C kat.), upravljalce gradbene mehanizacije, viličariste, za 

voznike B kategorije (vožnja v poklicne namene), delo v nočnih izmenah, pri določenih primerih, delih s povečanimi tveganji, pomoč 

pri zaposlovanju, selekcioniranju kadrov, pri svetovanju glede poklicne prekvalifikacije, pred predstavitvijo na invalidski komisiji ... 

(*cena vezana na zahtevnost primera, občasno vključeni zunanji izvajalci)

(nadaljevanje na naslednji strani)



Pregled kartoteke, klinični pregled in mnenje:

- pred predstavitvijo na invalidski komisiji

- kadar obstaja sum na slabšo združljivost zahtev delovnega mesta z zdravstvenim stanjem 

delavca za lažje iskanje rešitev (npr. v primeru daljše odsotnosti po hujši bolezni, pogostih 

poškodb, hujših poškodb...), v primeru novega delovišča z drugačnimi zahtevami, delavec pa je 

bil že pred kratkim pregledan pri specialistu MDPŠ. 
Če so potrebne še dodatne preiskave, se te obračunajo po ceniku preiskav.

45,00 *

Popolni pregled pred vpisom na določene šole (pregled kartoteke, klinični pregled in mnenje).
Če so potrebne dodatne laboratorijske preiskave, se te obračunajo po ceniku laboratorijskih preiskav v laboratoriju.

75,00 *

Delni pregled pred vpisom na določene šole (pregled kartoteke, klinični pregled in mnenje).
Če so potrebne dodatne laboratorijske preiskave, se te obračunajo po ceniku laboratorijskih preiskav v laboratoriju.

55,00 *

Pregled športnikov rekreativcev, športnikov, ki ne sodijo v mednarodni razred (obsega 

anamnezo, pregled kurativne kartoteke, klinični pregled).
Če so potrebne dodatne laboratorijske preiskave, se te obračunajo po ceniku laboratorijskih preiskav v laboratoriju.

53,00  *

Potrdilo za posest in nošenje orožja (obsega  anamnezo, pregled kurativne kartoteke, klinični 

pregled, preiskave vida, preiskava šepeta, EKG, laboratorij)
59,02 72,00

Psihološki pregled 40,98 50,00

Zdravstvena ocena delovnega mesta (strokovna ocena MDPŠ specialista) za okvirno analizo 

delovnega mesta
77,87/uro 95,00/uro

Ogled delovnega mesta 45,08 55,00

Pregled in podpis ocene tveganja. 

Če je potreben tudi ogled delovnega mesta, se ta obračuna po ceniku preiskav.
22,95 28,00

Poročilo o zdravstvenem stanju delavcev (različno glede na število delavcev, različnost delovnih 

mest, zahtevnosti statistične obdelave)

Okvirno od 100 do 

300 
*

1 ura strokovnega dela MDPŠ specialista 40,00 *

1 ura strokovnega dela MDPŠ specialista – koronavirus (Covid-19) 40,00 *

Izpolnjevanje DD1 obrazca za invalidski postopek 22,54 27,50

hepatitis B (1 odmerek) 24,00 *

hepatitis A (1 odmerek) 36,00 *

tifus (1 odmerek) 33,00 *

klopni meningoencefalitis 30,00 *

OMR (ošpice, mumps, rdečke) 21,00 *

DI-TE-PER - BOOSTRX (davica, tetanus, oslovski kašelj) 31,00 *

TD-PUR (davica, tetanus) 21,00 *

PROQUAD (ošpice, mumps, rdečke, norice) 62,00 *

izpiranje cerumna 6,00 *

DRUGI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

* Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.

IZPOLNJEVANJE DD1 OBRAZCA

PREGLED DELOVNEGA MESTA

PREGLED ŠPORTNIKOV

PREGLED ZA POSEST NOŠENJE OROŽJA

CEPLJENJA

DRUGE PREISKAVE OZIROMA STORITVE PO PREDLOGU POOBLAŠČENEGA ZDRAVNIKA ALI NA ZAHTEVO NAROČNIKA


