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Številka: 160-0003/2015-3
Datum: 25. 3. 2015
Občinski svet Občine Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača

Zadeva: REORGANIZACIJA NUJNE MEDICINSKE POMOČI
NA OBMOČJU OBČIN DIVAČA – HRPELJE-KOZINA, KOMEN IN SEŽANA
– seznanitev in predlog sklepa v zvezi s predvideno reorganizacijo
Predlagateljica: ŽUPANJA OBČINE DIVAČA, ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
Pripravljavci: OBČINSKA UPRAVA OBČINE DIVAČA v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Sežana
I.

Uvod

Država pripravlja reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP) v
celotni državi. Sistem reorganizacije bo predvidoma zajel tudi območje občin, ki jih s svojo
dejavnostjo pokriva Zdravstveni dom Sežana. Glede na dejstvo, da se v javnosti pojavljajo
različne informacije o predlogu reorganizacije, ki se v predlogu prinašajo mnoga vprašanja in
dileme tudi za naše okolje, sta Občina Sežana in Občina Hrpelje-Kozina obravnavali
problematiko in sprejeli določene sklepe.
Prav je, da se tudi občina Divača pridruži apelu navedenih občin, saj se problematika dotika
naše skupne službe NMP.
II.
·
III.

Pravna podlaga
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14).
Obrazložitev

Država pripravlja nov Pravilnik o reorganizaciji NMP, o čemer v zadnjem času mediji obširno
poročajo. Glede na številna ugibanja, predloge in dileme obstaja tudi v okolju, ki ga s svojo
dejavnostjo pokriva Zdravstveni dom Sežana je zagotovo prav, da se tudi občine tvorno
vključimo v aktivnosti, saj je služba NMP izrednega pomena za vse občane.
Predlogi o reorganizaciji in oblikovanju novega načina dela službe NMP vzbujajo dileme in
vprašanja kako bo služba organizirana na našem področju oziroma ali bo dejavnost »izgubila«
dosedanji nivo. Pomembno vprašanje je ali bo z novim načinom zagotovljena dovolj hitra in
učinkovita pomoč za vse kraje v naši, in v sosednjih, občinah, ki so zelo razpršeni v okolici
oddaljeni od centra Zdravstvenega doma.

Občina Divača in Občina Hrpelje-Kozina sta še posebej zaskrbljeni kaj bodo prinesli novi
predlogi, saj se že vrsto let intenzivno ukvarjata s problematiko zagotavljanja sredstev za delo
urgentne službe v ZD Hrpelje-Kozina. Z delovanjem tega centra želimo skupno nuditi našim
občanom bližje dostopno zdravstveno službo in hiter odziv, ko je to potrebno.
Poleg same organizacije oziroma reorganizacije pa seveda ostajajo odprte številne dileme –
zagotavljanje ustreznih kadrov, opreme,… kar je bistveno za delovanje službe.
Vodstvo ZD Sežana opozarja, da se vse bolj odmika čas, ko bi že morali prejeti predloge
reorganizacije. Ostajajo odprte dileme in bojazen. Vsekakor pa je potrebno počakati na
konkretne predloge države, ki jih bo potrebno dobro proučiti in zavzeti ustrezna stališča.
Občina Sežana in Občina Hrpelje-Kozina sta se na seji Občinskega sveta seznanili z
navedeno problematiko in sprejeli določene sklepe.
Predlagamo, da tudi Občina Divača pristopi k podpori sklepov, ki so predloženi v prilogi, saj
gre za skupno okolje in skupno službo, ki je izrednega pomena za vse.

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa predlaga podporo sprejetim sklepom
Občine Sežana in Občine Hrpelje –Kozina.
Predlog sklepa je sestavljen iz štirih členov:
- v 1. členu je opredeljena seznanitev OS občine Divača s problematiko;
- v 2. členu se predlaga podporo Občine Divača k sprejetim sklepom OS občin
Sežana in Hrpelje-Kozina;
- v 3. členu se predlaga nujno vključitev vseh 4 občin v proces reorganizacije
NMP;
- v 4. 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.
Predlog podajam Občinskemu svetu v obravnavo in odločitev.

VI.
Priloge
· Sklep Občinskega sveta občine Sežana, št. 032-2/2015-21 z dne 5. 3. 2015
· Sklep Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina, št. 032-7/2015-2 z dne 13. 3. 2015
· 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), je
Občinski svet Občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet občine Divača se je seznanil s problematiko v zvezi s predvideno reorganizacijo
nujne medicinske pomoči na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana.
2.
Občinski svet občine Divača se pridružuje mnenju in zahtevam, ki sta jih v sklepu sprejel
Občinski svet občine Sežana, (sklep št. 032-2/2015-21 z dne 5. 3. 2015) in Občinski svet
občine Hrpelje-Kozina, (sklep št. 032-7/2015-2 z dne 13. 3. 2015).

3.
Občinski svet občine Divača se zavzema za nujno aktivno vključitev vseh štirih občin –
Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v procesu predloga reorganizacije službe nujne
medicinske pomoči na območju navedenih občin.

4.
Ta sklep velja takoj.

Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
- Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, Sežana
- Ministrstvo RS za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
- Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Kozina
- Občina Komen, Komen 86, Komen
- Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

