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Zadeva: SEZNANITEV S PREDLOGOM PRAVILNIKA O SLUŽBI NUJNE
MEDICINSKE POMOČI IN PRIPOMBAMI OBČIN DIVAČA,
HRPELJE-KOZINA, KOMEN IN SEŽANA ter ZDRAVSTVENEGA DOMA
SEŽANA NA OSNUTEK NAVEDENEGA PRAVILNIKA
Predlagateljica: ŽUPANJA OBČINE DIVAČA, ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
Pripravljavci: OBČINSKA UPRAVA OBČINE DIVAČA v sodelovanju z OBČINAMI
HRPELJE-KOZINA, KOMEN IN SEŽANA ter ZDRAVSTVENIM
DOMOM SEŽANA
I.

Uvod

Občinski svet občine Divača se je na svoji 5. seji seznanil z aktivnostmi glede reorganizacije
službe nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP) in se zavzel za nujno aktivno
vključitev vseh štirih občin – Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v procesu proučitve
predloga reorganizacije službe nujne medicinske pomoči na območju navedenih občin. V tem
času je bil v javno obravnavo posredovan Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, ki smo
ga vse štiri občine in Zdravstveni dom Sežana skupno proučili in oblikovali pripombe na
podani predlog akta.
II.

Pravna podlaga



Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 4/14, 24/14);



Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana (Uradni list RS, št.: 10/97 31/97).

III.

Obrazložitev

Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, ustanoviteljice Javnega zavoda
Zdravstveni dom Sežana, smo z vodstvom Zdravstvenega doma Sežana podrobno proučile
predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči ( v nadaljevanju: Pravilnik), ki je bil

posredovan v javno obravnavo. Udeležili smo se tudi predstavitev predloga Pravilnika s strani
pristojnega ministrstva. Rok za podajo pripomb na predlog Pravilnika je bil 22. 5. 2015.
Glede na zelo pomembno in občutljivo tematiko za vse občine in občane smo skupno ocenili,
da je prav, da vse občine in naš Javni zavod združimo moči. Dogovorjeno je bilo, da vse štiri
občine in Zdravstveni dom Sežana oblikujemo skupen dokument, v katerem smo podali
bistvene pripombe na predlog Pravilnika. Skupni dokument je bil posredovan pristojnemu
Ministrstvu za zdravje, priloženi so tudi sklepi, ki ste jih v povezavi z navedeno problematiko,
predhodno sprejeli občinski sveti posameznih občin. Dokument je bil posredovan v vednost
tudi Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.
Področje urejanja nujne medicinske pomoči je zelo pomembno za vse! Navedeni dokument se
podaja Občinskemu svetu v seznanitev.

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa izraža seznanitev Občinskega sveta s
skupno oblikovanim dokumentom občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana.
Predlog sklepa je sestavljen iz dveh členov:
- v 1. členu je opredeljena seznanitev Občinskega sveta občine Divača z
dokumentom - Pripombe na predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči;
- v 2. členu je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega sklepa.

V.

Zaključek

Gradivo bo v predhodno seznanitev in obravnavo predloženo Odboru za negospodarstvo
Občine Divača in Odboru za finance Občine Divača.
Občinskemu svetu predlagam priloženo gradivo v seznanitev in obravnavo ter sprejem
predlaganega sklepa.

VI.
Priloge
 Dokument »Pripombe na predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči«
 Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača
Pripravila:
Romana Derenčin
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
Vložiti:
- Arhiv sej OS,
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:

Na podlagi Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), je
Občinski svet Občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet občine Divača se je seznanil z dokumentom »Pripombe na predlog Pravilnika o
službi nujne medicinske pomoči«, ki so ga pripravile Občina Divača, Očina Hrpelje-Kozina,
Občina Komen, Občina Sežana v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sežana. Dokument je
bil posredovan Ministrstvu za zdravje v roku, določenem za podajo pripomb na predlog
navedenega Pravilnika.

2.
Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

