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Pojasnila v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva na prireditvah – Pravilnik o 
službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15) 

 

Dne 14. 11. 2015 je začel veljati nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik o NMP), ki v VIII. poglavju ureja tudi področje zdravstvenega varstva na 
prireditvah.  

Pravilnik je dostopen na spletni strani http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3193 .  

V nadaljevanju nekoliko podrobneje pojasnjujemo določbe Pravilnika o NMP, v delu, ki se 
nanaša na zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah:  

1. VRSTA PRIREDITEV IN PRESOJA TVEGANJ 
Določenih je 11 vrst prireditev, odvisno od števila udeležencev, zdravstvenih in drugih tveganj:  

 - nezahtevna prireditev tipa A, 

– nezahtevna prireditev tipa B, 

– nezahtevna prireditev tipa C, 

– nezahtevna prireditev tipa D, 

– nezahtevna prireditev tipa E, 

– srednje zahtevna prireditev tipa A, 

– srednje zahtevna prireditev tipa B, 

– zahtevna prireditev, 

– zelo zahtevna prireditev, 

– tvegana prireditev tipa A in 

– tvegana prireditev tipa B. 

 

Organizator je dolžan v sodelovanju z izvajalcem zdravstvenega varstva na prireditvi oceniti, 
kakšno vrsto prireditve organizira. Kriteriji za razvrstitev prireditve in vrsta zdravstvenega 
varstva, ki je glede na vrsto prireditve določena, so opisani v Prilogi 16 Pravilnika o NMP: 
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-081-00009-OB~P016-0000.PDF#!/pdf  

Pri presoji ogroženosti oziroma tveganj si organizator lahko pomaga s Prilogo 15 Pravilnika o 
NMP: Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-
081-00009-OB~P015-0000.PDF#!/pdf  

Dokončna presoja tveganja na prireditvi in ustreznosti zdravstvenega varstva je v pristojnosti 
upravnih organov in izvajalca službe NMP na območju, kjer bo prireditev organizirana. 

2. IZVAJALCI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA PRIREDITVI 
Pravilnik o NMP določa, da je lahko izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi tisti, ki 
izpolnjuje pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in pogoje, določene s tem pravilnikom. To 
pomeni, da zdravstveno varstvo na prireditvi lahko izvajajo ekipe NMP iz Priloge 1 Pravilnika o 



 

 

NMP in drugi izvajalci, ki imajo dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje te dejavnosti. Na 
nezahtevni prireditvi tipa C zdravstveno varstvo na prireditvi lahko izvaja izvajalec nenujnih 
prevozov, v skladu s pravilnikom, ki ureja prevoze pacientov. Izvajalec zdravstvenega varstva 
za posamezno vrsto prireditve je določen v  Prilogi 16 Pravilnika o NMP. Vsa vozila za izvajanje 
zdravstvenega varstva na prireditvi morajo glede vrste in opremljenosti ustrezati zahtevam 
pravilnika, ki določata njihovo delovanje (tj. Pravilnika o prevozih pacientov in Pravilnika o 
NMP).  

 

3. OSEBE, KI LAHKO IZVAJAJO ZDRAVSTVENO VARSTVO NA PRIREDITVAH 
Pravilnik o NMP določa, da morajo biti zdravstveni delavci, ki izvajajo zdravstveno varstvo na 
prireditvi, usposobljeni v skladu z zahtevami tega pravilnika. To pomeni, da morajo bodisi delati 
v enotah NMP, bodisi morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz Priloge 2 Pravilnika o 
NMP.  

Na nezahtevni prireditvi tipa C lahko sodelujejo tudi zdravstveni reševalci, ki delajo pri izvajalcu 
nenujnih prevozov, v skladu s pravilnikom, ki ureja prevoze pacientov.  

Na nezahtevni prireditvi tipa B mora biti prisotna najmanj ena oseba s strani organizatorja, ki 
ima opravljen najmanj 10 - urni tečaj prve pomoči, kar obsega npr. tečaj prve pomoči za 
voznike. Od dneva opravljanja tečaja iz prejšnjega stavka ne sme preteči več kot 5 let.   

 
4. OBVEŠČANJE 

 
a) Pravilnik o NMP določa, da organizator: 

- srednje zahtevne,  
- zahtevne,  
- zelo zahtevne in  
- tvegane prireditve  

najmanj 15 dni pred prireditvijo o prireditvi obvesti najbližjega izvajalca službe NMP (24. člen) in 
priloži načrt za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi (25. člen).  

Izvajalec službe NMP pa najmanj 10 dni pred izvedbo zelo zahtevne in tvegane prireditve 
obvesti pristojni UC in dispečersko službo zdravstva.  

 
b) Ob obveščanju policije in upravnih enot je za vsako prireditev, ki zahteva zdravstveno 

varstvo, potrebno priložiti:  
 izpolnjeno Prilogo 15 Pravilnika o NMP,  
 oceno o tipu prireditve in obrazložitev ocenjenih meril iz Priloge 16 Pravilnika o NMP,  
 oddaljenost prireditve od najbližjega izvajalca službe NMP, izražena v kilometrih in v 

minutah nujne vožnje 
 dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi: 

o nezahtevna prireditev tipa A: ni potrebno, razen če se presodi drugače, 
o nezahtevna prireditev tipa B: manj kot 5 let staro potrdilo o opravljenem najmanj 

10 – urnem tečaju prve pomoči, 
o nezahtevna prireditev tipa C: izjavo izvajalca nenujnih prevozov o zagotavljanju 

zdravstvenega varstva na prireditvi, navedbo vrste reševalnega vozila in poimenski 
seznam članov ekip z navedbo izobrazbe, delovnega mesta in imena delodajalca, 
če je delodajalec člana ekipe drug kot izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi 

o nezahtevna prireditev tipa D in E: izjavo izvajalca nujnih prevozov o zagotavljanju 
zdravstvenega varstva na prireditvi, navedbo vrste reševalnega vozila in poimenski 
seznam članov ekip z navedbo izobrazbe, delovnega mesta in imena delodajalca, 
če je delodajalec člana ekipe drug kot izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi 



 

 

o srednje zahtevna prireditev tipa A in B, zahtevna prireditev, zelo zahtevna 
prireditev, tvegana prireditev tipa A in B: odobritev odgovorne osebe izvajalca 
službe NMP na območju, kjer bo prireditev organizirana.   
 

V ostalih segmentih je obveščanje uradnih organov nespremenjeno. 

 

5. OBRAZLOŽITEV POJMOV IN ZASEDBE EKIP 
 

a) Ekipa za izvajanje nenujnih prevozov ima: 
 Nenujno reševalno vozilo in 
 2 zdravstvena reševalca. 

 
b) Ekipa NRV ima: 

 Nujno reševalno vozilo, 
 Diplomirani zdravstvenik in 
 Zdravstveni reševalec. 

 
c) Ekipa reanimobila ima: 

 Reanimobil,  
 Zdravnika, 
 Diplomiranega zdravstvenika in 
 Zdravstvenega reševalca.   

 

Našteti pojmi, sestava ekip in oprema reševalnih vozil so podrobneje opisani v Pravilniku o 
NMP in Pravilniku o prevozih pacientov.  

Upravni organ oziroma policija preverja, ali je organizator prireditve priložil potrebna dokazila, 
ne preverja pa, ali so dejansko izpolnjeni pogoji glede vrste in opremljenosti vozil ter glede 
usposobljenosti zdravstvenih delavcev. Odgovornost za dejansko izpolnjevanje slednjih je na 
strani izvajalca zdravstvenega varstva na prireditvi in se bo ugotavljala v sklopu izvajanja 
nadzorov ministrstva. V primeru ugotovljenih nepravilnosti bo ministrstvo  ustrezno 
sankcioniralo kršitelje. 

 

 


