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Obvestilo organizatorjem prireditev v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega 
varstva na prireditvah po novem Pravilniku o NMP

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije izdalo nov Pravilnik o službi 
nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15) - v nadaljevanju Pravilnik o NMP, ki je začel 
veljati dne 14. 11. 2015. Pravilnik o NMP v VII. poglavju ureja tudi področje zagotavljanja 
zdravstvenega varstva na prireditvah.

Pravilnik o NMP je dostopen na spletni strani: https://www.uradni-list.si/1/content?id=123617

Po določbah 24. člena Pravilnika o NMP se zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah 
ureja s pisnim dogovorom med organizatorjem prireditve in izvajalcem zdravstvenega varstva.

Organizator prireditve je dolžan z izvajalcem zdravstvenega varstva na prireditvi oceniti kakšno 
vrsto prireditve organizira. Kriteriji za razvrstitev prireditev in zdravstvenega varstva, ki ga je na 
posamezni prireditvi potrebno zagotoviti so določni v prilogi 16, Pravilnika o NMP (prilogo 
pripenjamo) (dostopno na: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-081-00009-OB~P016-
0000.PDF). V Pravilniku o NMP je določenih 11 vrst prireditev, odvisno od števila udeležencev, 
zdravstvenih in drugih tveganj (od nezahtevne prireditve tipa A do tvegane prireditve tipa B –
podrobnejša razvrstitev in opis sta navedena v prilogi št. 16).

Organizator in izvajalec zdravstvenega varstva si pri presoji ogroženosti lahko pomagata s 
prilogo 15 omenjenega pravilnika (pripenjamo v prilogi tega obvestila) (dostopno na: 
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-081-00009-OB~P015-0000.PDF). 

Pravilnik o NMP podrobneje določa tudi kdo so lahko izvajalci zdravstvenega varstva na 
prireditvi in katere osebe lahko izvajajo zdravstveno varstvo na prireditvi oz. zahtevano 
usposobljenost le teh.

Priporočamo, da prilogo 15 Pravilnika o NMP izpolnite in vsaj 15 dni pred izvedbo 
prireditve naslovite na službo NMP ZD Šmarje pri Jelšah, na naslov Celjska cesta 16, 
3240 Šmarje pri Jelšah ali po e-pošti na naslov: peter.cernezel@zd-smarje.si in omenjena 
služba bo na podlagi danih podatkov prireditev razvrstila oz. se opredelila do 
zdravstvenega varstva, ki ga je na prireditvi potrebno zagotoviti. Dokončna presoja 
tveganja na prireditvi in ustreznosti zdravstvenega varstva je namreč v pristojnosti upravnih 
organov in izvajalca službe NMP na območju, kjer bo prireditev organizirana.

Pravilnik o NMP določa, da mora organizator srednje zahtevne, zahtevne, zelo zahtevne in 
tvegane prireditve najmanj 15 dni pred prireditvijo o prireditvi obvestiti najbližjega izvajalca 
službe NMP (24. člen) in priložiti načrt za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi (25. 
člen). 



Na podlagi pojasnila Ministrstva za zdravje v zvezi z izvajanjem Pravilnika o NMP, mora ob 
vlogi za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve na upravni enoti oz. prijavi 
prireditve na policiji organizator za vsako prireditev, ki zahteva zdravstveno varstvo 
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.  

Dodatna pojasnila in informacije v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva na prireditvah 
po novem Pravilniku o NMP dobite na oddelku za upravno notranje zadeve in promet Upravne 
enote Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12a, 3240 Šmarje pri Jelšah, na tel.št. 03 817 17 12 ali na 
e-naslovu: radojka.mesicek@gov.si.

Prilogi:
- priloga 15 Pravilnika o NMP
- priloga 16 Pravilnika o NMP
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