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Zadeva: Odgovor Ministrstva za zdravje na protest Skupnosti občin Slovenije
Zveza: Vaš dopis z dne 17. 11. 2015

Spoštovani!

Prejeli smo vaš dopis z dne 17. 11. 2015, v katerem ste protestirali na način sprejetja Pravilnika 
o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). V 
nadaljevanju vam posredujemo odgovor.

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) v sklopu minimalnih priporočil pri 
vključevanju javnosti določa, da naj sodelovanje javnosti pri pripravi predpisa traja praviloma od 
30 do 60 dni. Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je upoštevalo navedeno 
priporočilo, saj je 22. 4. 2015 posredovalo predlog Pravilnika v javno razpravo, ki je trajala do 
22. 5. 2015. V tem času je ministrstvo organiziralo 10 regijskih sestankov, na katerih so bili 
prisotni tako direktorji zdravstvenih domov in splošnih bolnišnic, kot tudi predstavniki občin. Na 
vsakem sestanku je bil predstavljen predlog Pravilnika, povabljeni pa so imeli možnost 
postavljati vprašanja in podajati svoja mnenja. V času javne razprave je bil organiziran tudi 
nacionalni posvet na temo predloga Pravilnika, ki so se ga udeležili predstavniki služb nujne 
medicinske pomoči in strokovnih združenj. Predstavniki ministrstva so se prav tako udeležili več 
sestankov na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniški zbornici Slovenije, 
Zdravstvenemu svetu, Razširjenih strokovnih kolegijih in drugih strokovnih zdravniških 
združenjih. Omenjenim deležnikom v sistemu nujne medicinske pomoči so predstavniki 
ministrstva natančno predstavili predlog Pravilnika in odgovarjali na vprašanja in pobude 
prisotnih na sestankih. Pojasnila o načrtovani reorganizacij službe nujne medicinske pomoči so 
predstavniki ministrstva podali tudi na 23. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je 
potekala marca 2015. 

Ministrstvo je proučilo vse pripombe in vprašanja na predlog Pravilnika, ki jih je prejelo v času 
enomesečne javne razprave in na spletni strani objavilo odgovore na pogosta vprašanja. V 
skladu z novim konceptom službe nujne medicinske pomoči in na podlagi argumentiranih 
predlogov, ki jih je ministrstvo prejelo, je bil oblikovan nov predlog Pravilnika, ki ga je ministrstvo 
posredovalo v medresorsko usklajevanje Ministrstvu za finance, Ministrstvu za javno upravo, 
Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za notranje zadeve. V mesecu septembru je bil
organiziran še sestanek s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve ter sestanek s 

Skupnost občin Slovenije
gospa Jasmina Vidmar
generalna sekretarka
Partizanska 1
2000 Maribor



predstavniki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilske zveze Slovenije in 
Rdečega križa Slovenije. Namen sestankov je bil usklajevanje posameznih določb predloga 
Pravilnika. Pravilnik je bil nato posredovan Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in 
po prejemu njihovega mnenja objavljen v Uradnem list RS, št. 81/15 z dne 30. 10. 2015.

Na podlagi navedenega se ministrstvo ne mora strinjati z vašo trditvijo, da je bil Pravilnik sprejet 
brez vednosti in sodelovanja ključnih deležnikov, saj je pri oblikovanju Pravilnika sodelovala 
zainteresirana javnost (vključno s predstavniki občin) in pristojna ministrstva.

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

S spoštovanjem,

Pripravil:
Blaž Janež        Nina Pirnat
svetovalec državna sekretarka

Vročiti:
- naslovniku, po e-pošti: info@skupnostobcin.si
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