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Priloga 16: Vrste prireditev in zdravstvenega varstva na prireditvah 
1. 2. 3. 

UDELEŽENCI 

TIP PRIREDITVE IZVAJALCI ZDRAVSTVENEGA VARSTVAštevilo Zdravstveno 
tveganje 

Tveganje 
za 

dogodke 
< 500 ne glede 

na stopnjo 
in nizko Nezahtevna 

prireditev tipa A 
Posebno zdravstveno varstvo ni potrebno, 
razen če organizator ali uradni organ glede 
na vrsto in program prireditve presodi 
drugače 

500 - 
1000 

nizko, 
srednje 

in nizko Nezahtevna 
prireditev tipa B 

prisotnost najmanj ene osebe s strani 
organizatorja, ki ima opravljen najmanj 10-
urni tečaj prve pomoči, ki ni starejši od petih 
let in vključuje znanja in veščine temeljnih 
postopkov oživljanja in ima za nudenje prve 
pomoči pri sebi komplet za prvo pomoč, ki 
je del obvezne opreme motornih vozil 

< 1000 ne glede 
na stopnjo 

in visoko Nezahtevna 
prireditev tipa D 

prisotnost najmanj ene ekipe NRV 

1000 – 
3000 

nizko, 
srednje 

in nizko Nezahtevna 
prireditev tipa C 

prisotnost najmanj ene ekipe za izvajanje 
nenujnih prevozov, v skladu s pravilnikom, 
ki ureja prevoze pacientov in enega 
zdravstvenega reševalca, kadar je 
prireditev oddaljena od najbližjega izvajalca 
službe NMP več kot 15 minut nujne vožnje 

1000 - 
3000 

visoko ali visoko Srednje zahtevne 
prireditve tipa A 

prisotnost najmanj ene ekipe reanimobila in 
enega diplomiranega zdravstvenika, kadar 
je prireditev oddaljena od najbližjega 
izvajalca službe NMP več kot 15 minut 
nujne vožnje 

3000 - 
5000 

nizko in nizko Nezahtevna 
prireditev tipa E 

prisotnost najmanj ene ekipe NRV in enega 
zdravstvenega reševalca, kadar je 
prireditev oddaljena od najbližjega izvajalca 
službe NMP več kot 15 minut nujne vožnje 

3000 - 
5000 

srednje, 
visoko 

ali visoko Srednje zahtevne 
prireditve tipa B 

prisotnost najmanj ene ekipe reanimobila in 
ene ekipe NRV 

5000 - 
10000 

nizko in nizko Srednje zahtevne 
prireditve tipa B  

prisotnost najmanj ene ekipe reanimobila in 
ene ekipe NRV 

5000 - 
10000 

srednje, 
visoko 

ali visoko Zahtevne 
prireditve 

prisotnost najmanj ene ekipe reanimobila in 
dveh  ekip NRV 

10000 
- 
20000 

nizko in nizko Zahtevne 
prireditve 

prisotnost najmanj ene ekipe reanimobila in 
dveh  ekip NRV 

10000 
- 
20000 

srednje, 
visoko 

ali visoko Zelo zahtevne 
prireditve 

Vzpostavitev najmanj enega delovišča 
zdravstvene oskrbe z zdravnikom in 
diplomiranim zdravstvenikom ter s 
prisotnostjo najmanj ene ekipe reanimobila 
in dveh ekip NRV.  

20000 
- 
30000 

Ne glede na stopnjo 
tveganja  

Zelo zahtevne 
prireditve 

vzpostavitev najmanj enega delovišča 
zdravstvene oskrbe z zdravnikom in 
diplomiranim zdravstvenikom ter s 
prisotnost najmanj dveh ekip reanimobila in 
dveh ekip NRV. Število ekip se prilagodi 
stopnji tveganja. 

> 
30000 

Ne glede na stopnjo 
tveganja 

Tvegana 
prireditve tipa A 

vzpostavitev najmanj enega delovišča 
zdravstvene oskrbe z zdravnikom in 
diplomiranim zdravstvenikom ter s 
prisotnost najmanj dveh ekip reanimobila in 
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treh ekip NRV. Število ekip se prilagodi 
stopnji tveganja. 

> 
20000 

Prireditev se odvija na 
različnih mestih oz. 
poteka prireditve zaradi 
nepredvidljivega 
obnašanja  
udeležencev ni možno v 
naprej oceniti 

Tvegana 
prireditve tipa B 

vzpostavitev najmanj enega delovišča 
zdravstvene oskrbe z zdravnikom in 
diplomiranim zdravstvenikom ter s 
prisotnost najmanj ene ekipe reanimobila in 
ene ekipe NRV v vsaki coni oziroma na 
vsakem prizorišču, kjer je 10000 
udeležencev. Ekipe se nahajajo na v naprej 
določenih točkah po načrtu.  

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

a) Nizko tveganje – večinoma (> 70%) udeleženci pod 50 let 
b) Srednje tveganje – prisotne vse starostne skupine približno enakovredno ali > 30% oseb 

starejših od 65  let 
c) Visoko tveganje – več kot polovica udeležencev (> 50%) je starejših od 65 let ali če so 

prisotne zdravstveno ogrožene skupine ljudi   
 

POZOR:  
1. Pri zelo zahtevnih in tveganih prireditvah se po presoji odgovorne osebe UC in dispečerske službe 

zdravstva lahko okrepi tudi dispečerska služba zdravstva in UC, ki deluje na območju, na katerem 
se organizira prireditev.   

2. Pri zelo zahtevnih in tveganih prireditvah ter prireditvah, ki so od najbližjega UC oddaljene več kot 
30 minut nujne vožnje, mora biti predvideno tudi mesto za pristanek helikopterja.  

3. Pri določanju števila ekip se upošteva tudi oddaljenost od najbližjega UC in podatki o dogodkih na 
prireditvi iz preteklih let. 

 
 
 


