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Zadeva: Celostna prenova sistema NMP Slovenije– odziv Ministrstva za zdravje

Zveza: dopis Generalnega sekretariata Vlade št. 16500-2/2022/2, odstop v 

reševanje  

Na ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo s strani Generalnega 

sekretariata Vlade prejeli v reševanje vaš dopis št. 160-2/2022/2, ki se nanaša na celostno 

prenovo sistema nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu NMP) Slovenije. Po preučitvi 

vaših navedb, vam posredujemo naslednja pojasnila ministrstva.

Potreba po prenovi sistema NMP je bila že večkrat izražena v javnosti, še posebej ob soočanju s 

aktualnimi težavami zaradi pomanjkanja zdravnikov, ki se morajo zraven svojega rednega dela 

vključevati tudi v zagotavljanje službe NMP. Pri tem je potrebno pojasniti, da ne gre za ukinjanje 

NMP, kot se v odzivih navaja, temveč za izhodišča nujnih ukrepov za preoblikovanja mreže in 

načina izvajanja NMP na terenu in ambulanti. Namen ukrepov ni, da bi se omejevala  dostopnost 

prebivalstvu do nujnih storitev,  temveč  reševanje težav, zaradi katerih v določenih krajih izvajalci 

službe NMP ne morejo kontinuirano zagotavljati zdravnikov za izvajanje NMP. 

Ministrstvo ni niti sprejelo, niti ni izdalo na temo prenove sistema NMP nobenega uradnega 

dokumenta. Strokovnjaki, ki jih je pozval minister, so pripravili  izhodišča v obliki delovne verzije 

dokumenta Projekt celostne prenove sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji verzije gradiva 

preoblikovanje mreže NMP - Elaborat analize stanja in predlogov potrebnih ukrepov. Minister za 

zdravje je tudi določil jasen pogoj, da se mora pred  kakršnokoli javno razpravo in vključevanju 

ostalih deležnikov, predvsem lokalne skupnosti in civilne družbe, najprej v zdravstveni stroki 

doseči  jasen konsenz glede ukrepov za stabilizacijo sistema izvajanja NMP.

Ministrstvo tako išče širši strokovni konsenz za ureditev delovanja NMP, poenotenje delovanja v 

urgentnih centrih in razmejitev področij delovanja družinske medicine in dejavnosti urgentne 

medicine.

Na vaš poziv, da se odločitve o spremembah mreže NMP ne bi sprejemale brez širše javne 

razprave in soglasja lokalne skupnosti, na ministrstvu odgovarjamo, da  se zelo dobro zavedamo, 

da  imajo ravno lokalne skupnosti v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 –ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrSE, 77/08 –

ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 –

ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 –

ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) pristojnost in s tem tudi odgovornost za
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razmere na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, saj določajo in morajo zagotavljati mrežo 

osnovne zdravstvene dejavnosti. Zato bodo po doseženem strokovnem konsenzu, zraven civilne 

družbe, ravno lokalne skupnosti ključni deležnik  v nadaljnjih aktivnostih pri prenovi sistema NMP.  

Glede arogantne dikcije, ki jo omenjate v vašem dopisu pa pojasnjujemo, da so strokovnjaki v 

izhodiščih navedli informacije o trenutnem delovanju sistema NMP, predloge o bodočem 

delovanju sistema, pa tudi nekatera lastna stališča, ki s tem še niso stališča Ministrstva za zdravje.

Zato je bilo gradivo kot izhodišče najprej predstavljeno in poslano predstavnikom zdravstvene 

stroke, ki že aktivno delajo na konsenzu, kar bo osnova za pripravo uradnih izhodišč ministrstva 

za nadaljnje korake potrebnih sprememb sistema NMP.  

Na vašo trditev, da gre za krčenje mreže z namenom varčevanja, pa odgovarjamo s podatkom, 

da smo od leta 2015, ko je bilo za področje NMP namenjenih 54 mio EUR, za izboljšanje stanja 

na izvajalcem NMP na primarnem nivoju do danes namenili dodatnih 30 mio EUR, od katerih je 

sorazmerni delež povečanja sredstev prejel tudi vaš zdravstveni dom. 

Za zaključek bi se vam zahvalili za posredovane informacije, ki v kratkem opisujejo način dela in 

stanje na področju NMP v vašem lokalnem okolju. Le te bomo s pridom uporabili, tako v iskanju 

konsenza stroke, kot tudi kasneje v usklajevanju z lokalno skupnostjo, saj vsi skupaj želimo 

doseči cilj, da imajo prebivalci resnično zagotovljene zakonske pravice na področju 

zdravstvenega varstva.  

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:

mag. Darko Čander mag. Vlasta Mežek

Sekretar generalna direktorica

Vročiti:

- Občina Hrastnik, tajnistvo@hrastnik.si, po e-pošti
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