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Zadeva: Zdravstveno varstvo na javnih prireditvah - obvestilo

Spoštovani,

s tem dopisom vas želimo, kot organizatorje javnih prireditev, opozoriti na zakonska določila
Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, popr. 93/15, v 
nadaljevanju Pravilnik), ki je stopil v veljavo konec preteklega leta, dostopen pa je na naslednji 
povezavi: https://www.uradni-list.si/1/content?id=123617.

V Pravilniku so določeni ključni kriteriji za razvrščanje tipa prireditve glede na:
- velikost prireditve,
- ogroženosti z vidika zdravja in
- potreb po vrsti zdravstvene ekipe.

V skladu s Pravilnikom morate organizatorji na pristojni upravni enoti (poleg ostalih zakonsko 
zahtevanih prilog) k vlogi za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve priložiti tudi:

- izpolnjeno Prilogo 15: Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi
(glejte prilogo, ki je dostopna tudi na: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-081-00009-
OB~P015-0000.PDF),
- opredeliti tip prireditve, pr i  čemer vam je v pomoč Priloga 16: Vrste prireditev in 
zdravstvenega varstva na prireditvah
(glejte prilogo, ki je dostopna tudi na: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-081-00009-
OB~P016-0000.PDF),
- podatek o oddaljenosti prireditve od najbližjega izvajalca službe nujne medicinske pomoči (v 
nadaljevanju: NMP) izražen v kilometrih in minutah nujne vožnje, 
- izjavo izvajalca zdravstvenega varstva o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi in 
- dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva izdano izvajalcu 
zdravstvenega varstva. Dovoljenje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah izda 
Ministrstvo za zdravje (za več informacij lahko pokličete g. Blaža Janež, na tel. št. (01) 478 69 
09). Pridobiti ga morajo tudi fizične osebe, ki bodo izvajale zdravstveno varstvo na prireditvi.

Stopnjo zdravstvenega tveganja in tveganja za dogodke ocenite organizatorji prireditve
(pri tem lahko sodeluje tudi izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi) in na podlagi tega 
določite tip prireditve.

Tveganje za dogodke se določi glede na vrsto dejavnosti na prireditvah. Za visoko tveganje 
gre, če se izvajajo aktivnosti ali uporabljajo predmeti in naprave, ki lahko ogrožajo zdravje in 
življenje udeležencev (aktivnosti z možnostjo poškodbe udeležencev…), oziroma se predvideva 
možnost nekontroliranega ali škodljivega oz. nasilnega ravnanja udeležencev (npr. zaradi 
uživanja alkoholnih pijač ali drog…).

Organizatorji javnih prireditev na območju 
Upravne enote Žalec



Zdravstveno tveganje se določi glede na starostno in zdravstveno strukturo udeležencev. Za
nizko tveganje gre, ko je večina (več kot 70%) udeležencev starih pod 50 let, za srednje 
tveganje gre, če so prisotne vse starostne skupine približno enakovredno ali več kot 30% oseb 
starejših od 65 let, za visoko tveganje pa, ko je več kot polovica udeležencev starejših od 65 let 
ali če so prisotne zdravstveno ogrožene skupine ljudi.

V primeru srednje zahtevne prireditve tipa A in B, zahtevne in zelo zahtevne prireditve ter 
tvegane prireditve tipa A in B, morate kot organizator prireditve, skladno z drugim odstavkom 
24. člena Pravilnika, najmanj 15 dni pred prireditvijo o prireditvi obvesti najbližjega izvajalca 
službe NMP. Najbližji izvajalec NMP za javne prireditve, ki se izvajajo na območju Upravne 
enote Žalec, je Zdravstveni dom Žalec. K obvestilu morate priložiti načrt za izvajanje 
zdravstvenega varstva na prireditvi, ki ga pripravite v sodelovanju z izvajalcem zdravstvenega 
varstva na prireditvi. 

S strani odgovorne osebe izvajalca službe NMP odobren načrt za izvajanje zdravstvenega 
varstva na prireditvi skupaj z obrazcem za presojo zdravstvene ogroženosti prireditve
(Priloga 15 Pravilnika) priložite k vlogi za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve pri 
pristojni upravni enoti najmanj 10 dni pred dnevom prireditve.

Za podrobnejša pojasnila vam v prilogi pošiljamo tudi pojasnila Ministrstva za zdravje.

Predlagamo, da se glede posamezne javne prireditve za dodatne informacije obrnete na Mileno 
Lukač, tel. št. (03) 713 51 02 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si. 

Lep pozdrav,

Pripravila:
Urška Teržan Petrovič                               Simona Stanter 
vodja oddelka za upravne                               načelnica
notranje zadeve   

Priloga:
- Ministrstvo za zdravje, Pojasnila v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva na 
       prireditvah z dne 21. 12. 2015

-       Ministrstvo za zdravje, Tipizacija prireditve, dopis z dne 21. 6. 2016
-       Priloga 15 in 16 Pravilnika

Vročiti:
- organizatorjem javnih prireditev – po e-pošti
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