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Jesenice, 23. 12.. 2022 

 

 

ZAPISNIK 

37. sestanka koordinacije županov občin Zgornje Gorenjske, ki je  potekal v  

sredo, 22. decembra 2022 ob 8.30 uri v sejni sobi Občine Radovljica 

 

Prisotni:  

- župani občin Zgornje Gorenjske: g. Ciril Globočnik ga. Henrika Zupan,  g. Jože Sodja,  

g. Toni Mežan, g. Leopold Pogačar,   g. Peter Torkar in g. Peter Bohinc 

  

Ostali prisotni: 

- ga. Eva Štravs Podlogar, RAGOR 

 

Gostje: 

- g. Matjaž Žura, direktor OZG  

- g. Rok Muller, dr. med. spec. pediater, direktor ZD Radovljica   

 
 
Predlagana je bila samo ena točka dnevnega reda: 

1. Problematika predloga MZ za ukinitev služb Nujne medicinske pomoči - NMP 
 

 

K točki 1:  Problematika predloga MZ za ukinitev služb NMP  
 

V uvodu je župan Ciril Globočnik poudaril, da je potrebno odreagirati na predlog Ministrstva 

za zdravje, o potencialni ukinitvi NMP na Gorenjskem,  kljub temu, da je minister zanikal in za 

medije izjavil, da ni bojazni, da se to realizira. 

Vsi prisotni župani so že uvodoma potrdili,  da   službe NMP zelo dobro delajo.  

 

Direktor OZG, g.  Žura je podal nekaj več informacij in poudaril, da so z MK dogovorjeni, da se 

dodatno ne izpostavljajo, saj jim je bilo na zadnjem sestanku zagotovljeno, da je bil to le 

predlog in, da se pobuda o ukinjanju NMP ne bo realizirala. 

Tudi skupina na MK za mrežo NMP, ki je predlog obravnavala  ni bila enotna. 
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Na sestanku skupine, na katerem je bil prisoten tudi minister so potrdili: 

- NMP ostanejo kot do sedaj tudi z novimi uredbami in zakonu 

- Poudarek bolj na novem dispečerskem centru, ki ga Gorenjska še nima - gre za 

koordinacija vseh nujnih intervencij na Gorenjskem (med dežurnimi zdravniki in 

rešilci). Za t.im.  SUC  (satelitski urgentni center) bo država  postavila pogoje; kakšne    

materialne in kadrovske kriterije morajo ti centri izpolnjevati. Država nima vpliva na 

primarni nivo. Lokalne skupnosti naj bi ta del sofinancirali v bodoče. 

 

Direktor OZG je poudaril, da je tudi pri zdravnikih lokalna pripadnost zelo prisotna in je to 

tudi eden od razlogov za dobro delovanje (tudi finančno vzdržno) obstoječih NMP. 

 

Direktor ZD Radovljica, Rok Muller, dr. med. spec. pediater je  podaril, da NMP vsekakor 

potrebujemo in, da je pomembno, da se ohrani mrežo kot do sedaj.  Prisotna mora biti 

celotna ekipa z zdravnikom, ne samo reševalci.  

Župan Pogačar je potrdil, da so prvi posredovalci ob nesreči  izjemno pomembni. Tudi kot DS 

se bo angažiral, da se sistem NMP ne spreminja.  Zato je podpora  stroke  in OZG nujna.  

Župan Toni Mežan je izpostavil, da na Bledu ne more biti tudi  pol koraka nazaj na tem 

področju, ob upoštevanju povečanega števila ljudi v času sezone. Na Bledu bodo storili vse, 

da mreža ostane kot je. 

V Bohinju so, kot je povedal župan, že imeli pripravljena sredstva za dodatno dežurstvo, saj 

je poleti res veliko povečanje obiskovalcev in dodatno še problem s pretočnostjo prometa za 

reševala vozila (reševalci, gasilci …)  

Župan Peter Torkar podpira pripravo dopisa za ministrstvo in ohranjanje mreže NMP. 

Županja Henrika Zupan je potrdila, da je zagotavljanje NMP velik problem tudi v Kranjski 

Gori, predvsem ob sezonskih špicah. 

Župan Peter Bohinc se je v aktivno ukvarjal s snovanjem NMP in podpira vseh 11 urgentnih 

centrov. Zgodovinsko je bila Gorenjska vedno podhranjena. 

Tudi reševalec- motorist,  bi bil nujno potreben ravno zaradi argumenta povečanega 

prometa v sezoni. 

 

Dr. Muller je izpostavil nujnost umestitve dodatnega  SUC -  med Jesenice in Kranj. 

Potrebno bi bilo tudi sistemsko urediti helikoptersko medicinsko pomoč. Potrebno bi jo bilo 

prestaviti na lokacijo Lesce, saj je bilo v letu 2022 kar  90 dni,  ko niso mogli vzleteti zaradi 

megle.  
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Župan Ciril Globočnik je zagotovil, da s prostorskim redom lahko v Lescah takoj umestijo 

helikoptersko bazo. 

 

Sklep 1: 

Pripravi se dopis za  MZ, ki naj vključuje: 

- nestrinjanju županov zgornje Gorenjske o ukinitvi ali zmanjšanju mreže NMP na 

območju zgornje Gorenjske, 

- župani ZG podpirajo aktiviranje dodatnega Satelitskega urgentnega centra ( SUC)  na 

lokaciji Bled ali Radovljica, 

- potrebno je izpostaviti  potrebo za reševalca  motorista, 

- ter opozoriti na problem helikopterskega  posredovanje iz baze na Brniku in pobudo 

za selitev  baze na Letališče  Lesce. 

 

 

 
 Zapisala: 
Eva Štravs Podlogar 
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