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UVOD 

Modernizacija družbe je proces družbenih sprememb in razvoja, ki je v zadnjih dvesto letih 
privedel do sedanje oblike družb (prehod iz tradicionalne v moderno družbo). Za prehod je 
potreben družbeni razvoj. To so kvantitativne in kvalitativne družbene spremembe, ki 
pomenijo spremembo oblike družbenega delovanja in sprejemanja vrednot. Zdravje je 
univerzalna vrednota in človekova pravica. Svetovna zdravstvena organizacija zdravje 
opredeljuje kot stanje popolne fizične, psihične in socialne sposobnosti ter blagostanja. 
Zdravje lahko opredelimo tudi ožje. Ena izmed definicij zdravje opredeljuje kot odsotnost 
bolezni (Temelji zdravstvene politike z osnovami ekonomike zdravstva, 1987, str. 1).  

Za zagotavljanje čim boljšega zdravstvenega stanja ljudi poskušajo države vzpostaviti 
ustrezen socialni in zdravstveni sistem, ki ga predstavlja splet individualnih, skupinskih in 
družbenih ukrepov ter dejavnosti, ki prispevajo h krepitvi, ohranitvi in povrnitvi zdravja 
posameznikov, skupine ali družbe. Med drugim so to ukrepi, ki jih mora država preko 
zdravstvene politike skladno z zakonodajo izvajati v obliki konkretnih akcij, ki so usmerjene 
v preprečevanje kajenja in čezmernega uživanja alkoholnih pijač, uvajanje zdrave prehrane, 
povečevanje gibanja, preprečevanje odvisnosti od drog ter preprečevanje nesreč.  

Vendar pa nesreča nikoli ne počiva in država je dolžna organizirati učinkovit sistem za 
povrnitev zdravja. V verigo ukrepov tega sistema vsekakor sodi služba nujne medicinske 
pomoči (v nadaljevanju služba NMP). Služba NMP je sestavni del mreže javne zdravstvene 
službe, organizirane za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči obolelim in 
poškodovanim na območju države Slovenije, s ciljem skrajšati čas od nastanka nujnega stanja 
do končne zdravniške oskrbe.  

Slovenija je s svojimi reliefnimi značilnostmi zelo razgibana dežela. Kar polovica ozemlja 
predstavljajo hribi in gore, ki jih delijo vmesne doline in soteske (Gams, 1996, str. 48). Za tak 
relief so značilne redke komunikacijske povezave po zemlji in mala transportna zmožnost  
(Malič, 1998, str.30). Ta ugotovitev je zelo tesno povezana tudi s službo NMP, saj je hitrost 
posredovanja pri nesrečah odvisna prav od transportnih zmožnosti reliefa. 

V Sloveniji že od 16. julija 2003 poteka pilotski projekt helikopterske nujne medicinske 
pomoči (v nadaljevanju HNMP). To je začasen projekt, katerega nosilci so štiri ministrstva: 
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo 
za obrambo (Jurjekovič, Mohor, 2004, str. 66). S pilotskim projektom HNMP je medicinska 
stroka že dokazala, da je HNMP še kako pomembna za hitro in učinkovito reševanje 
človeških življenj. Nerešeno ostaja vprašanje primerne organizacijske oblike in financiranja 
takega servisa. V pilotskem projektu HNMP vsako ministrstvo v okviru svojega deleža krije 
stroške iz svojih rednih proračunskih postavk. Poraba sredstev je zaradi povedanega 
nepregledna in nenamenska, sistem pa lahko neučinkovit. 

 1



Osnovni cilj magistrskega dela je proučiti in analizirati možnosti nadgradnje pilotskega 
projekta HNMP z uvedbo stalnega sistema helikopterskih prevozov ekip NMP, obolelih in 
ponesrečencev, kjer bi se osredotočil predvsem na tri analitična vprašanja: 

1. Analiza možnega vstopa zasebnega sektorja pri izvajanju helikopterskih prevozov v 
sistemu nujne medicinske pomoči. 

2. Analiza možnih oblik organiziranja podjetja, ki bi se ukvarjal z operacijami 
helikopterskega prevoza ekip nujne medicinske pomoči in ponesrečencev. 

3. Analiza možnih oblik financiranja takega servisa. 

Izhodišče pri obravnavi te teme je, da služba HNMP ostane javni servis, dostopen vsem, ki so 
potrebni kvalitetne nujne medicinske pomoči. Pri vstopu zasebnega partnerstva v javne službe 
je potrebno dobro poznati delovanje javnega sektorja in možne oblike sodelovanja. Temu je 
namenjeno prvo poglavje, v katerem opisujem teoretične osnove javnega sektorja. Opisujem  
možne oblike gospodarskih subjektov v javnih službah skozi prizmo delovanja zasebnega 
partnerstva v javnih službah. Osnovni namen je poiskati primerno obliko sodelovanja 
zasebnega in javnega sektorja v službi HNMP.   

Ker je služba HNMP javni servis v zdravstvenem sistemu, je potrebno spoznati delovanje 
sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. To tematiko opisujem v drugem poglavju, kjer 
teoretično predstavim možne organizacijske modele in načine financiranja zdravstvenega 
varstva. V nadaljevanju opisujem sistem zdravstvenega zavarovanja danes. Cilj poglavja je 
poiskati primerno rešitev financiranja službe HNMP kot del javnega zdravstvenega sistema.   

V tretjem poglavju predstavljam službo NMP v Sloveniji. Osredotočim se predvsem na 
organizacijsko obliko službe NMP in njeno zakonsko podlago. Predstavim tudi mrežo 
zemeljskih ekip NMP, logistično službo, ki jo pri tem podpira, ter model financiranja. Glavni 
namen je proučiti možne oblike službe HNMP in umestitev HNMP v sistem javne mreže 
nujne medicinske pomoči. 

Širša definicija službe HNMP in njene temeljne naloge so opisane v četrtem  poglavju, ki se 
nadaljuje z opisom dosedanje dejavnosti s področja helikopterskega reševanja v Sloveniji. 
Poglavje pa je sklenjeno s statistiko pilotskega projekta HNMP, ki bo služila kot temeljno 
izhodišče pri utemeljevanju tez.  

Sledi peto poglavje, v katerem sem analiziral nekatere »dobro delujoče« sisteme HNMP po 
Evropi, kjer sem se osredotočil predvsem na organizacijske ter finančne rešitve helikopterskih 
reševalnih služb. Zaključke analize sem uporabil kot izhodišče za izdelavo študije 
izvedljivosti projekta službe HNMP v Sloveniji.  

V šestem poglavju proučujem organizacijske in pravne omejitve pri delovanju gospodarskega 
subjekta, ki se ukvarja s helikopterskimi prevozi. V tem poglavju definiram razmejitve med 
medicinsko in »prevozniško« funkcijo HNMP. V nadaljevanju podajam ključne odgovore na 
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vprašanja kako morajo delovati helikopterski prevozniki – letalska regulativa, kdo lahko 
izvaja helikopterske operacije, kako je z vzdrževanjem plovil, kakšna je minimalna 
predpisana infrastruktura pri izvajanju take dejavnosti in podobno.  

Sedmo poglavje je namenjeno obravnavi konkretnih možnosti za vstop zasebnega podjetja s 
področja helikopterskih prevozov v sistem nujne medicinske pomoči. Tu sem navedel ključne 
prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti pri vstopu in izdelal študijo izvedljivosti 
projekta. 

V sklepu navajam ključne ugotovitve posameznih poglavij ter odgovore na analitična 
vprašanja, ki predstavljajo teze magistrskega dela. 

Metodološko gledano je magistrsko delo razdeljeno na tri osnovne dele, pri katerih sem 
uporabljal tri osnovne metode dela.  

Prvi del opisuje teoretične osnove delovanja gospodarskih subjektov v javnih službah in opis 
sistema zdravstvenega varstva. Prevladujoča je deduktivna znanstveno analitična tehnika dela, 
ki temelji na zbiranju in prenosu primarnih in sekundarnih podatkov zbranih v literaturi tujih 
in domačih avtorjev, virov, prispevkov in člankov s področja organiziranja in financiranja 
javnih služb v zdravstvu. 

Sledi drugi del, ki je namenjen analizi dosedanjega stanja na področju nujne medicinske 
pomoči v Sloveniji in po Evropi. Tu bo prevladovala zgodovinska metoda analize preteklega 
razvoja, pri kateri bo uporabljena domača in tuja literatura ter viri. Veliko pomoč 
predstavljajo viri in intervjuji, ki izhajajo iz pilotskega projekta nujne medicinske pomoči.  

Vsebinsko najbolj pomembno poglavje je zadnje, v katerem sem uporabil empirično metodo 
dela, primerjalno analizo, metodo sklepanja o ključnih dilemah za razvoj in metodo 
primerjave z ostalimi »uspešnimi praksami«. Pri tem je najbolj pomembna empirična metoda 
dela, kjer sem uporabil statistične podatke, pridobljene iz pilotskega projekta HNMP, 
Slovenske vojske in drugih, predvsem internetnih virov. Teoretična in praktična znanja ter 
izkušnje, pridobljene pri pisanju magistrskega dela, bom zaokrožil z izdelavo študije 
izvedljivosti projekta najbolj verjetne oblike vstopa zasebnega podjetja v sistem HNMP. 

Nenazadnje sem pri delu uporabljal tudi svoje izkušnje, ki sem jih pridobil pri magistrskem 
študiju in pri mojem dosedanjem delu s področja organiziranja, vodenja in izvajanja 
helikopterskih operacij. 

1. JAVNI SEKTOR  

V razvitih gospodarstvih je javni sektor prepleten, soodvisen in medsebojno povezan z 
zasebnim sektorjem, zato v tem primeru zaradi njunega soobstoja govorimo o mešanem 
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gospodarstvu. Pri tem javni sektor s formuliranjem javnih politik neposredno, posredno, 
namensko in nenamensko vpliva na aktivnost zasebnega sektorja. 

Opredelitev javnega sektorja, predvsem v smislu ločitve od zasebnega sektorja, ni povsem 
jasna in se je z njo ukvarjalo že mnogo avtorjev. Poleg tega zaradi različnih sistemov državne 
in gospodarske ureditve raznih dežel obstajajo tudi različne opredelitve javnega sektorja. 
Dovolj splošna in široka opredelitev pod pojmom javni sektor obsega naslednje (Rupnik, 
Stanovnik, 1995, str. 5–6): 

1. državo kot nepodjetniško organizacijo; 

2. javna podjetja (med javnofinančne tokove se šteje poslovni presežek oz. izguba, 
morebitni plačani davki in financiranje razširjene reprodukcije); 

3. javne finančne organizacije (med javnofinančne tokove se štejejo vsi tisti posli 
finančnega posredništva, pri katerih bodisi državna prisila zagotavlja odstopanje pogojev 
najemanja ali plasiranja sredstev od normalnih pogojev finančnega trga, ali pa da je ne 
glede na pogoje eden od partnerjev država kot nepodjetniška organizacija). 

Čeprav je tržna ekonomija vedno postavljena v ospredje kot idealni model delovanja neke 
države, pa je ravno zaradi njene neučinkovitosti javni sektor postal zelo pomemben segment 
gospodarstva. Tržni mehanizem namreč ne zagotavlja učinkovite alokacije resursov in je zato 
obstoj javnega sektorja nujno potreben. Država s svojo politiko usmerja, popravlja in 
dopolnjuje delovanje tržnega mehanizma. Osnovne funkcije javnega sektorja tako lahko 
strnemo v naslednje funkcije (Musgrave, Musgrave, 1993, str. 5–6): 

1. lokacijska funkcija, kjer gre proces razdelitve resursov na produkcijo zasebnih in 
produkcijo javnih dobrin ter nadaljnja alokacija znotraj skupine javnih dobrin; 

2. prerazporeditvena funkcija, kjer gre za prerazdelitev dohodka in premoženja z namenom 
zagotavljanja pravičnega in sprejemljivega stanja prerazdelitve; 

3. stabilizacijska funkcija, kjer s pomočjo instrumentov fiskalne in monetarne politike skuša 
država zasledovati določene makroekonomske cilje (npr. nizka stopnja brezposelnosti, 
nizka inflacija, visoka gospodarska rast ipd.). 

Poleg naštetih lahko dodamo še regulacijsko funkcijo javnega sektorja, kjer država preko 
vzvodov financiranja, določanja standardov ter pogojev za delovanje uresničuje družbeni 
interes (Tajnikar, Došenovič, 2003, str. 1). 

V javnem sektorju  so javne gospodarske službe orodje, s katerim država trajno in nemoteno 
zagotavlja javne dobrine. Te potrebe se kažejo zlasti na področju energetike, prometa, 
zdravstva, komunale, vodnega gospodarstva, varstva okolja in podobno. Država lahko za 
opravljanje gospodarskih javnih služb ustanovi zavod ali javno podjetje. Možno je, da država 
prepusti izvajanje gospodarskih javnih služb tudi zasebnemu sektorju, kjer si zagotovi nadzor 
nad cenami, obsegom in kvaliteto storitev (Pečar, Goričan, 2003, str. 64). 
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Javni zavodi so nepridobitne organizacije, medtem ko so javna in zasebna podjetja, ki delajo 
na podlagi koncesije, pridobitne organizacije. Ta podjetja ustvarjajo dobiček in poslujejo po 
tržnih zakonitostih, vendar je njihova tržna samostojnost kljub vsemu lahko omejena s 
posebno zakonodajo o javnih podjetjih. Tako omejevanje tržnih zakonitosti in vmešavanje 
države lahko pogosto pripelje tudi do izgub, ki jih država mora pokriti, če so posledica 
njenega nadziranja. 

1.1. Javni zavodi 

Javni zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če osnovni cilj opravljanja 
dejavnosti ni pridobivanje dobička. Torej javni zavodi so osebe javnega prava, ustanovljene z 
javnopravnim aktom, ki zasledujejo javne cilje. Lastnina in financiranje oseb javnega prava je 
pod posebnim javnopravnim režimom, enako velja tudi za nadzor nad njihovim finančnim in 
materialnim poslovanjem. Njihova notranja razmerja so v celoti urejena z javnim pravom, 
zunanja pa v veliki meri s pravili zasebnega prava, razen takrat, ko izvršujejo javno 
pooblastilo (Pirnat, 1995, str. 5). 

Zakon o zavodih opredeljuje zavode kot neprofitne organizacije. Zavod sicer lahko ustvari 
dobiček, ki ga lahko porabi le za opravljanje in razvoj svoje osnovne dejavnosti ali ga vrača v 
proračun, kar je tudi bistvo vseh neprofitnih organizacij.  

Ustanovitelj zavoda je lastnik premoženja, ki zagotavlja zavodu sredstva za delo, pridobiva pa 
jih tudi sam zavod z opravljanjem osnovne dejavnosti, ki je določena z zakonom in aktom o 
ustanovitvi zavoda. Zakon o zavodih ureja tudi koncesijo, ki jo zavodu podeli država, občina, 
mesto ali druga z zakonom pooblaščena javna pravna oseba za opravljanje javne službe. 
Koncesija je le ena možna oblika privatizacije javnih služb, ki se ne daje le zavodom, pač pa 
tudi podjetjem, društvom ali drugim organizacijam in posameznikom, ki delujejo po načelih 
delovanja javne službe.  

1.2. Javna podjetja 

Javna podjetja so organizacije, ki jih v nasprotju z zasebnimi podjetji kontrolira javnost, in 
katerih dejavnost je zagotavljanje storitev, kjer dobiček ni primarni cilj delovanja (Rogers, 
1995, str. 1). Javno podjetje lahko ustanovi vlada ali lokalna skupnost. Kadar delovanje 
javnega podjetja ni v nasprotju z uresničevanjem družbenega interesa, zaradi katerega je 
podjetje ustanovljeno, se javno podjetje lahko ustanovi z vložki zasebnega kapitala. 
Ustanovitelj tudi določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanja in uporabo 
javnih dobrin, določi cene oziroma tarife za njihovo uporabo in sprejme poslovno poročilo, 
obračune ter zaključni račun podjetja. Delovanje javnega podjetja v Sloveniji definira Zakon o 
gospodarskih javnih službah. 
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Več razlogov obstaja, zakaj pri opravljanju nekaterih storitev prevladujejo javna in ne zasebna 
podjetja: 

1. odsotnost pravih tržnih zakonitosti; 

2. nujnost trajnega opravljanja posamezne dejavnosti;  

3. dostopnost vsem uporabnikom;  

4. poseben družben pomen.   

Obstajata dve temeljni značilnosti javnega podjetja. Prva je podjetniška in je enaka kot pri 
zasebnem podjetju. V tem smislu deluje javno podjetje kot gospodarska oseba, ki mora 
skrbeti za uspešno in učinkovito poslovanje in ga prikazuje z računovodskimi izkazi in 
drugimi računovodskimi poročili. Druga značilnost pa je njihova posebna vloga, ki vpliva na 
življenje in delo državljanov, zaradi katerih navsezadnje deluje, ter uresničuje največji obseg 
družbenega interesa. To pogosto ni skladno s cilji javnega podjetja kot gospodarske osebe in 
to je temeljni razlog, zakaj mora imeti država kot večinska lastnica velik vpliv na delovanje 
javnega podjetja (Turk et al., 1999, str. 283). 

Financiranje javnega podjetja je odvisno predvsem od ekonomskih značilnosti proizvoda ali 
storitev in od političnega ter družbenega odnosa do teh dobrin (Jones, Pendleburym 1992, str. 
3). Zakon o gospodarskih javnih službah ponuja več možnosti virov financiranja javnih 
podjetij: 

1. Prodaja proizvoda ali storitve po določenih cenah. Cena je lahko izražena kot tarifa, 
taksa, nadomestilo ali povračilo, ki je lahko tudi subvencionirana.   

2. Proračunsko financiranje je naslednja oblika financiranja javnega podjetja, s katerim se 
zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali njihova izraba ni 
izmerljiva.  

3. Lokalni davek je oblika financiranja v javnih podjetjih, katerih ustanovitelji so lokalne 
skupnosti.  

4. Kratkoročna ali dolgoročna  posojila.  

5. Zasebna vlaganja, ki so najbolj pogosta oblika financiranja pri investicijski izgradnji 
infrastrukture za opravljanje javnih gospodarskih služb.  

1.3. Zasebno partnerstvo v javnih službah 

Sodobne države sveta, med katere sodi tudi Slovenija, morajo slediti načelu, da je funkcija 
države ne samo v golem izvrševanju oblasti, pač pa v zagotavljanju in krepitvi varnosti in 
blaginje vseh državljanov. Pri tem je država dolžna angažirati vse razpoložljive resurse tako 
javnega kot zasebnega sektorja, kjer se lahko s spodbujanjem javno-zasebnega partnerstva 
zagotovi hitrejši razvoj države.  

Vlade po vsem svetu iščejo prave modele zasebnega (so)investiranja, s katerim pokrivajo vse 
večje vrzeli med povpraševanjem po javnih storitvah in njihovo ponudbo. V praksi je bilo 
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izvedenih že veliko projektov javno-zasebnega partnerstva. Rezultati tovrstnega sodelovanja 
imajo po večini pozitiven učinek na gospodarsko rast (Guidelines for successful PPP, 2003, 
str. 25). Implementacija partnerstva pomeni veliko naporov za državo, saj mora država 
ohraniti zadosten vpliv nad uresničevanjem javnega interesa. Z vstopom zasebnega v javni 
sektor se namreč država umika iz neposrednega upravljanja javnih organizacij, zato mora 
preko ustrezne regulacije delovanja javnega sektorja (ustrezna zakonodaja) zagotoviti 
primerno kakovost storitev (Tajnikar, Došenovič, 2003, str. 16).   

Z vstopom zasebnih organizacij v javi sektor se država ne sme v celoti odreči posrednemu in 
neposrednemu finančnemu sodelovanju. Vzrok so cene storitev, ki niso oblikovane na osnovi 
tržnih zakonitosti in na trgu  kot take ne morejo uspeti (Irwin, 1997, str. 37). Umik države iz 
takih podjetij bo mogoč, ko se bo uredilo njihovo poslovanje v skladu s tržnimi zakonitostmi. 
S tem bodo zasebna podjetja v javnem sektorju imela dostop do denarja za nadaljnje 
investiranje. 

Pri javno-zasebnem partnerstvu javni in zasebni sektor spletata partnerstvo s skupnim ciljem, 
vendar popolnoma različnimi motivi. Javni sektor išče izboljšanje kakovosti storitev, ki jih 
mora zagotavljati družbena skupnost, zasebni sektor pa išče ustrezen dobiček v skladu z 
investiranim kapitalom, s svojimi pristojnostmi in s sprejetim tveganjem. Prvenstveni cilj 
obeh pa je zadovoljitev potreb strank. 

1.4. Oblike zasebnega partnerstva v javnih službah 

Zasebno partnerstvo v javnih službah je koncept, ki vključuje javni in zasebni sektor pri 
izgradnji infrastrukture ali pri opravljanju storitev. Partnerstvo med javnim in zasebnim 
sektorjem lahko opredelimo kot delegiranje izvajanja javnih storitev za določeno časovno 
obdobje. Namen sodelovanja je omogočiti vsakemu sektorju, da dela kar najbolje, s čimer se 
javne storitve in infrastruktura zagotavljajo na najbolj ekonomsko učinkovit način. Ustrezna 
regulacija področja pa je seveda predpogoj dolgoročnega in učinkovitega sodelovanja obeh 
partnerjev (OECD Proceedings, 2000, str.11). Pri tem so bistveni elementi, ki definirajo 
partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem naslednji:  

− povezava zasebnega podjetja z upravljanjem javne aktivnosti, 

− plačila, vezana na kakovost storitev in na povpraševanje, 

− delitev tveganj. 

Vzrokov za sodelovanje zasebnega in javnega sektorja je več. Prevladujejo tisti, ki zasebnemu 
sektorju omogočajo naložbe z minimalnim tveganjem in zagotovljenimi (dogovorjenimi) 
donosi ter tisti, ki imajo za javni sektor pozitivni vpliv na proračun. 

Za vstop zasebnega sektorja je potrebno izpolniti določene pogoje, med drugim: 

− natančna določitev vloge in storitev, ki jih izvaja zasebni sektor, 

− identifikacijo in porazdelitev tveganj, 
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− vzpostavitev mehanizmov za nadzor izvajanja pogodb o sodelovanju javnega in zasebnega 
sektorja, 

− določitev metodologije za določanje plačil zasebnikom. 

Sodelovanje v obliki partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem naj omogoči realizacijo 
tistih projektov, ki jih družba potrebuje. Pri sociopolitičnem konceptu regulacije se država 
omeji zgolj na podporno in nadzorno funkcijo, medtem ko naj bi celotna operativna dejavnost 
prešla na nevladne organizacije civilne družbe ne glede na to ali so to profitne, neprofitne ali 
volunterske organizacije (Rus, 2001, str. 32).  

Sodelovanje javnega in zasebnega sektorja ima lahko več oblik. Predstavlja alternativno 
obliko financiranja teh dejavnosti, ki jo lahko umestimo med klasično javno naročilo in 
popolno privatizacijo (Public Private Partnership – UK Expertise for International Markets, 2003).  

Slika 1:  Oblike zasebnega partnerstva v1javnih službah2 

 
Vir: Pricewaterhouse Coopers, 2004; Howcroft, EBF, 2004. 

Spodnja slika prikazuje vrsto in pogostost uporabe posamezne oblike sodelovanja javnega in 
zasebnega sektorja. Iz njega je razvidno, da prevladujejo koncesije in skupna vlaganja. 

Slika 2:  Vrsta in pogostost uporabe oblik zasebnega partnerstva v javnih službah 

Koncesija

Skupna vlaganja

Pogodba o upravljanju

DBFO

BTO

 
Vir: Resource Book on PPP Case Studies, 2004, str. 11. 

                                                 
1 DBFO (Design – Build – Finance – Operate): Načrtovanje, izgradnja, financiranje in upravljanje je v rokah 
zasebnega vlagatelja. 
2 BOT (Build – Operate – Transfer): pogodbena stranka izbere zasebnega vlagatelja za financiranje in izgradnjo 
infrastrukturnih objektov, obenem pa dobi tudi pravico do upravljanja za določen čas. Po izteku pogodbenega 
obdobja se predmet pogodbe prenese na javni sektor. Postala je najbolj običajna oblika vključevanja zasebnega 
sektorja v izgradnjo in financiranje infrastrukturnih objektov v številnih državah. 
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1.4.1. Privatizacija – skrajna oblika zasebnega partnerstva v javnih službah 

Razlika med zasebnim partnerstvom v javnih službah in popolno privatizacijo je v vlogi 
privatnega sektorja. Privatizacija sama po sebi ni cilj, ampak je le sredstvo za doseganje 
učinkovitejšega upravljanja in boljše družbe (Rus, 2001, str. 22). Privatizacija pomeni, da 
določene storitve opravlja privatni sektor. Prestrukturiranje in privatizacija gospodarskega 
sektorja imata pogosto za posledico dvig učinkovitosti in produktivnosti, saj se s privatizacijo 
poveča konkurenčnost (OECD Proceedings, 2000, str.11). Pred privatizacijo je potrebno 
zagotoviti ustrezne podatke o prodaji in izkaze poslovanja. Podjetje mora biti v očeh 
potencialnih investitorjev primerna naložba, katere finančni položaj zagotavlja doseganje 
zastavljenih ciljev.  

Kadar pride do privatizacije javnih služb, ki so imele monopolni položaj na trgu, ta položaj pa 
se s samo prodajo ni spremenil, je potrebno državno uravnavanje. Pojavijo se tri vprašanja 
(Glas, 1995, str. 38): 

1. vprašanje cen: oblikovati je potrebno modele, kako se povečanje stroškov prenese v rast 
cen, običajno v povezavi s stopnjo inflacije; 

2. nadzor nad možno uporabo monopolne moči podjetja; 

3. vprašanje raznih nerentabilnih dejavnosti, ki naj bi jih javna služba opravljala zaradi širše 
družbene blaginje. 

Za razliko od privatizacije se pri zasebnem partnerstvu v javnih službah ne odtujuje javne 
lastnine na infrastrukturi. Zasebno partnerstvo v javnih službah je le način vključevanja 
zasebnega upravljanja v opravljanje storitev v pristojnosti javnega sektorja na osnovi 
dolgoročnih pogodb in lahko zajemajo tudi zasebna vlaganja v infrastrukturo, potrebno za 
opravljanje dejavnosti. 

1.4.2. Koncesija – prevladujoča oblika zasebnega partnerstva v javnih službah 

Prevladujoči del pogodb zasebnega partnerstva v javnih službah ima obliko koncesijske 
pogodbe. Pri tej obliki partnerstva se tveganja delijo med javnim in privatnim sektorjem. S 
pogodbo o koncesiji se določijo razmerja med koncedentom (organ, ki daje koncesijo) ter 
koncesionarjem (organizacija, ki prejme koncesijo) in določijo vsa druga vprašanja v zvezi z 
opravljanjem javne službe, kot so vrsta dejavnosti, obseg izvajanja javne službe, sredstva, ki 
jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent. 

Za obstoj koncesije v pravnem smislu ni nujno, da dobiva koncesionar plačilo neposredno od 
koristnikov storitev, ampak je pomembna okoliščina, da je njegov prihodek neposredno 
odvisen od rezultatov eksploatacije. Koncesijsko razmerje je lahko pozitivno, to pomeni, da 
koncesionar plača v proračun koncesijsko pravico. Koncesija je lahko tudi negativna. V tem 
primeru država plača zasebnemu operaterju storitve, ki jih zagotavlja skladno s pogodbo 
(Shaw, 1996). Virov za plačila koncesije je lahko več. Navadno upravljalec dobi sredstva 
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povrnjena s pristojbinami, ki jih zaračuna končnim potrošnikom, lahko pa je del koncesnine 
tudi fiksen in ga plača javni sektor. 

1.4.3. Pogodba o upravljanju – osnovna  oblika zasebnega partnerstva v javnih službah 

Pogodba o upravljanju daje zasebnemu upravljavcu vsa pooblastila za opravljanje storitev 
vzdrževanja infrastrukture. Sklene se na podlagi javnega razpisa, na podlagi katerega javni 
sektor izbere najugodnejšega ponudnika. Na opravljene storitve je vezano tudi plačilo. To je 
edina oblika javno-zasebnega partnerstva, kjer zasebnik nima prihodkov iz naslova 
uspešnosti. Pri tem zasebnik ne prevzame nobenega tveganja, razen tveganja slabo opravljene 
pogodbeno opredeljene naloge. Zasebni upravljalec v infrastrukturo ne investira in ne nosi 
nobenega finančnega tveganja. Če večino tveganja v zvezi s povračilom investicije nosi 
izvajalec del, gre za koncesijo, če tveganje pretežno nosi naročnik, država ali lokalna 
skupnost, pa gre za javno naročilo. Ker zasebnik storitev ne zaračunava končnim koristnikom 
in praviloma taka pogodba ne zahteva zmanjšanja števila zaposlenih, je z družbenega vidika 
najmanj problematična (Haarmeyer, 1998, str. 5). 

1.4.4. Leasing – možna  oblika zasebnega partnerstva v javnih službah 

Leasing je finančna storitev, ki vključuje kombinacijo elementov prodaje blaga, najema in 
posojila. Leasing je sporazum, kjer leasingodajalec dovoli leasingojemalcu pravico uporabe 
sredstva. Leasingojemalec plača leasingodajlcu najemnino za uporabo sredstva. Časovno 
obdobje leasinga je dogovorjeno v pogodbi. Pogodba o najemu sredstva vsebuje določilo, ki 
najemniku daje možnost, da postane lastnik sredstva, če so izpolnjeni v pogodbi dogovorjeni 
pogoji (Groff, 2004, str. 26). 

Razvrstitev najemov temelji na obsegu, v katerem tveganja in koristi, povezane z lastništvom 
v najem danega sredstva bremenijo najemodajalca ali najemojemalca. Obseg prenosa tveganj 
in koristi je temelj za osnovno razvrstitev najemov na finančne in poslovne. 

1. Finančni leasing lahko opredelimo kot najem, pri katerem se prenesejo vse pomembne 
oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom opredmetenega osnovnega sredstva. Po 
vsebini je posel postopen odkup ali odkup na obroke. Pravni lastnik sredstva ostaja 
najemodajalec, ekonomski lastnik pa je najemnik. Pri finančnem leasingu so obveznosti 
najemnika dolgoročnejše, pogodbena doba pa praviloma zajema celotno življenjsko dobo 
predmeta najema. Računovodsko najemnika bremenijo tako plačila najema kot 
amortizacija. 

2. Poslovni leasing pa je najem, ki ni finančni. Po izteku najema predmet najema ostane v 
lasti leasingodajalca. Doba najema je krajša od dobe trajanja predmeta leasinga, plačila 
tudi ne pokrijejo večine vrednosti. Najemnik lahko predmet najema po izteku najemne 
pogodbe odkupi po tržni ceni. V tem primeru leasingojemalec ni lastnik sredstva niti 
dokler traja najem niti po njegovem izteku. Amortizacijo za sredstva obračunava 
leasingodajalec, računovodsko ga bremenijo le stroški najema. 
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1.5. Sklep poglavja 

V tem poglavju sem opisal osnove delovanja javnega sektorja in možno sodelovanje 
zasebnega sektorja v javnih službah. Opisal sem kar nekaj možnih oblik organiziranja in 
sodelovanja. Če se omejim na možno obliko sodelovanja z zasebnim sektorjem, potem sta 
najbolj verjetni obliki koncesija in pogodba o upravljanju, kjer je koncesionar ali pogodbenik 
lahko organiziran kot javno ali zasebno podjetje.  

Kot možnega nosilca službe HNMP vidim organizacijo s tradicijo, stabilno finančno strukturo 
in zaupanjem državljanov. Potencialne organizacije bi lahko bile Rdeči križ, Karitas, 
Planinska zveza ali Avto moto zveza. Navedene organizacije bi od države ločeno ali skupaj 
pridobile koncesijo za opravljanje javne službe HNMP. Tako bi te organizacije pomenile 
integratorja sistema, ki na podlagi pogodb o upravljanju združuje vse potrebne funkcije s 
podizvajalci, ki praviloma izhajajo iz zasebnega sektorja. 

Javna služba HNMP je, kot bo razvidno v nadaljevanju, zelo kompleksna in močno povezana 
z zdravstvenim sistemom. Brez podrobnega poznavanja modela slovenskega zdravstvenega 
sistema je težko oceniti kateri model je za Slovenijo boljši. Zaradi povedanega sem v 
nadaljevanju opisal slovenski sistem zdravstvenega varstva.   

2. SISTEM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Zdravje je ena izmed temeljnih človekovih vrednot. Za zagotavljanje čim boljšega 
zdravstvenega stanja ljudi poskušajo države vzpostaviti ustrezen sistem zdravstvenega 
varstva, ki predstavlja splet individualnih, skupinskih in družbenih ukrepov, ki prispevajo h 
krepitvi, ohranitvi in povrnitvi zdravja posameznikov, skupine ali družbe. Poleg zdravstvenih 
storitev vključuje tudi področje upravljanja in financiranja področij, ki pomenijo socialno 
varnost bolnikov. Zdravstveno varstvo je torej razvejan in dinamičen sistem, za katerega je 
značilna povezanost z družbenim in gospodarskim sistemom. Osnovni cilj vseh sistemov 
zdravstvenega varstva je zagotoviti najboljše možno in dosegljivo zdravstveno stanje 
prebivalstva. To naj bi bilo dosegljivo čim večjemu številu ljudi ali po možnosti vsakemu 
prebivalcu (Svenšek, 1996, str. 42). Tudi zdravstvena reforma republike Slovenije iz leta 2003 
govori, da ima »vsakdo pravico dostopa do preventivnega zdravstvenega varstva in pravico do 
medicinskega zdravljenja« (Zdravstvena reforma, 2003, str. 19). 

Izvajalci zdravstvenih storitev so organizacije v zdravstvenem sistemu in organizacije 
zdravstvenega zavarovanja, ki so del slovenskega javnega sektorja (Tajnikar, Došenovič, 
2003, str. 1). Tako je tudi javna služba HNMP organizacija v zdravstvenem sistemu, ki s 
helikopterskimi prevozi izvaja zdravstvene storitve. Zato v tem poglavju skušam predstaviti 
slovenski zdravstveni sistem skozi možne organizacijske modele in načine financiranja 
zdravstvenega varstva. Obravnavam razvoj zdravstvenega varstva v Sloveniji in opisujem 
sistem zdravstvenega zavarovanja danes s ciljem poiskati primerno rešitev financiranja javne 
službe HNMP, ki je sestavni del javnega zdravstvenega sistema.   
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2.1. Sistem zdravstvenega varstva 

Sistem zdravstvenega varstva obsega temeljne elemente zdravstvenega varstva in njihovo 
medsebojno urejenost – odvisnost. Elementi zdravstvenega sistema so: 

1. porabniki zdravstvenih storitev, ki v zdravstvenem sistemu nastopajo neposredno kot 
uporabniki zdravstvenih storitev, ali posredno kot zavarovanci zdravstvenega 
zavarovanja; 

2. dobrine zdravstvenega varstva, ki jih predstavljajo zdravstvene storitve ali izdelki; 

3. organizacije, torej izvajalci zdravstvenih storitev, ki dejansko nudijo zdravstvene storitve, 

4. in država, ki oblikuje družbeni interes in ga tudi uresničuje, tako da posega v upravljanje 
organizacij, ki izvajajo zdravstveno storitev ali kot zakonodajalec, ki regulira način 
delovanja le teh. 

2.1.1. Vrste modelov zdravstvenega varstva 

S širitvijo znanja o nastajanju bolezni, njihovem preprečevanju in zdravljenju so se skozi 
zgodovinski razvoj razvijale različne družbene, pravne in organizacijske aktivnosti na 
različnih področjih. Nastali so različni nacionalni modeli zdravstvenega varstva, katerih 
skupni cilj je izboljšati zdravje in narediti sistem zdravstvenega varstva bolj učinkovit. V 
Evropi so se razvili štirje osnovni modeli zdravstvenega varstva (Svetec, 1996, str. 15–20): 

1. Bismarckov model ali model socialnega zdravstvenega zavarovanja je tipičen primer 
partnerskega sistema zdravstvenega varstva. Država je uzakonila pravila na področju 
zdravstvenega varstva in predpisala obveznost vseh, da se zdravstveno zavarujejo in 
plačujejo prispevke. Prispevke zbira javna organizacija, ki ima vrsto pooblastil, med 
drugim določa tudi višino prispevne stopnje in pravice zavarovancev do zdravstvenih 
storitev. 

2. Beveridgeev model ali državno-upravni model, kjer se sredstva zagotavljajo iz proračuna 
države. Država določa pravice ljudi v zdravstvenem varstvu, načrtuje mrežo zdravstvenih 
zmogljivosti ter določa cene storitev in način plačila izvajalcem. 

3. Semaškov model, ki je podoben Beveridgeevemu, saj oba izhajata iz prepričanja, da je 
podržavljenje zdravstvene dejavnosti pogoj za večje zadovoljstvo ljudi in za boljšo 
dostopnost do zdravstvenih storitev. Razlike med obema modeloma izhajajo iz ideološke 
naravnanosti Semaškovega modela, ki poudarja državno lastnino in dostopnost do 
zdravstvenih storitev za vse prebivalstvo kot eno od pridobitev socializma.  

4. Omeniti je treba še tržni ali podjetniški model, ki temelji na načelih ravnovesja med 
ponudbo in povpraševanjem po zdravstvenih storitvah, kar je značilno za tržne 
zakonitosti v gospodarstvu. V ospredju tega sistema so izvajalci, ki poslujejo kot 
podjetniki na pridobitni osnovi, država pa le neznatno posega v zdravstveno varstvo. 
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Tabela 1: Značilnosti sistemov zdravstvenega varstva 

Model zdravstvenega varstva 
Kriterij 

Bismarckov Beveridgeev Semaškov Tržni 

Financiranje 

PRISPEVKI 
DELODAJALCEV, 

DELOJEMALCEV IN 
DRUGIH 

ZAVEZANCEV 

DAVKI, PRORAČUN 
DRŽAVE IN 
LOKALNIH 
SKUPNOSTI 

DRŽAVNI PRORAČUN 
ZASEBNE 

ZAVAROVALNICE, 
ZASEBNA SREDSTVA 

Upravljanje 

SAMOUPRAVNO, V 
KATEREM 

SODELUJEJO 
PREDSTAVNIKI 

DELODAJALCEV IN 
ZAVAROVANIH OSEB 

DRŽAVNI ORGANI 
ALI UPRAVNI 

ORGANI NA NIŽJIH 
RAVNEH 

VLADA PREKO 
PRISTOJNIH 

MINISTRSTEV 

ZASEBNA 
ZDRUŽENJA, 

AGENCIJE 

Sprejemanje 
odločitev o 
pravicah 

ORGANI 
UPRAVLJANJA 

ZDRAVSTVENIH 
BLAGAJN V OKVIRIH, 
KOT JIM JIH DOLOČA 

DRŽAVA 

DRŽAVNI ORGANI DRŽAVNI ORGANI 

VSE TEMELJI NA 
TRŽNEM NAČELU 

(PONUDBA – 
POVPRAŠEVANJE) 

Obvezna 
vključenost 

prebivalstva v 
sistem 

VSE PREBIVALSVO 
(PONEKOD SO 

IZKLJUČENE MANJŠE 
SKUPINE) 

VSE PREBIVALSTVO VSE PREBIVALSVO NI OBVEZE 

Solidarnost, 
vzajemnost 

POPOLNA POPOLNA POPOLNA NIKAKRŠNA 

Področno 
načrtovanje 

DRŽAVA IN NOSILCI 
ZAVAROVANJ DRŽAVA DRŽAVA UPRAVA, TRG 

Vir: McKee, 2002, str. 157. 

Navedeni modeli so teoretični in jih v njihovi osnovni obliki ni najti v nobeni sodobni državi. 
Pri razvoju lastnega nacionalnega sistema je namreč vsaka država postopoma vnašala nove 
rešitve, ki so bile izvirne ali pa jih je povzela iz drugih sistemov. V katero skupino sodi 
posamezen sodoben sistem, lahko ugotovimo le po značilnostih, ki so prevladujoče. Na 
razvrstitev vplivajo predvsem: način financiranja in upravljanja, način sprejemanja odločitev 
o pravicah zavarovancev, vključenost prebivalstva v sistem, solidarnost in vzajemnost ter 
način načrtovanja (Kralj, 2004, str. 17).  

2.1.2. Financiranje zdravstvenega varstva 

Viri financiranja zdravstvenega varstva v evropskih državah so državni proračuni, socialna 
zavarovanja skupaj s proračunom ali pa več neodvisnih zavarovalnic s prosto izbiro 
zavarovalnice in prispevki lokalnih skupnosti. Osnovno zavarovanje pogosto dopolnjujejo 
zasebna dodatna zavarovanja za posebne storitve, ki jih osnovno zavarovanje ne krije. V 
posameznih državah sočasno obstajajo različni motivi in izhodišča za organizacijo zdravstva, 
kljub temu pa lahko zasledimo tri osnovne modele financiranja (Stepan, 1999, str. 118): 

1. Obvezno zavarovanje, ki temelji na solidarnosti: osnovno načelo je enaka dostopnost in 
enake zdravstvene storitve, ne glede na premoženjsko stanje in poreklo. Sredstva se 
zbirajo s premijami, ki pa ne krijejo stroškov v celoti, zato mora dodatna sredstva 
zagotavljati država s subvencijami iz splošnih davčnih prihodkov. 
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2. Obvezno zavarovanje, ki izhaja iz individualističnega načela: izhodišče predstavljajo 
vrste tveganj, ki jih je mogoče zavarovati in za katere se je izoblikovalo zavarovalniško 
tržišče. Zavarovanje je obveznost, država pa določa pravila in s svojimi posegi jamči, da 
vsakdo lahko sklene pošteno pogodbo. 

3. Državna zdravstvena služba, ki temelji na socialno-ekonomskih in humanitarnih načelih: 
zaradi humanitarnih razlogov, ki ga ima zdravje ljudi za blaginjo naroda, in ker trg 
zdravstvenih storitev ne deluje, je prevladalo mnenje, da je ustrezen državni poseg. 
Zdravstvena služba se financira izključno iz splošnih davčnih prihodkov in je 
organizacijsko podobna uradu. 

Temeljna načela vseh zdravstvenih sistemov predstavljajo dostojanstvo, enakopravnost, 
solidarnost in etičnost z usmeritvijo na potrebe državljana in njegovo celovito zdravje. 
Osnovno orodje za doseganje teh ciljev je pregleden in kakovosten sistem financiranja z 
učinkovitim načinom razporejanja sredstev in plačevanja storitev. Celovit sistem financiranja 
je namreč sestavljen iz zbiranja in razporejanja sredstev med izvajalce. Financiranje 
zdravstvene dejavnosti pomeni predvsem način poravnavanja stroškov njenega poslovanja, ki 
vključuje plače zaposlencev, kritje tekočih stroškov materiala, raznih zakonskih obveznosti 
ter stroškov vzdrževanja in obnavljanja opreme. Cena zdravstvene storitve je predmet 
dogovarjanja, kar pomeni odsotnost pravil in načel trga (Toth, 2003, str. 353). 

2.1.3. Razporejanja sredstev znotraj zdravstvenega varstva 

Zbrana sredstva za zdravstvo je treba razdeliti med različne ravni zdravstvenega varstva, od 
osnovnega do bolnišničnega, ter med preventivne in kurativne programe. Osnovne metode 
plačevanja izvajalcev so tako naslednje (Keber, 2003, str. 74): 

1. Plačevanje po ceni storitve. Pri tej metodi prejme izvajalec plačilo za opravljeno storitev, 
katere cena je vnaprej določena.  

2. Plačevanje po oskrbnem dnevu se uporablja pretežno pri plačevanju bolnišnic.  

3. Plačevanje primerov, neodvisno od zahtevnosti. Pri tej metodi je določena enotna cena za 
vsakega bolnika. Plačila se lahko razlikujejo po strokah ali dejavnostih, vendar je takšen 
način razdeljevanja sredstev še vedno pregrob in ne upošteva različnih obravnav bolnikov. 

4. Plačevanje po zahtevnosti primera. Pri tej metodi plačilo določa celoten postopek 
obravnave bolnika. Za različne primere se zagotovi različno plačilo, ki je sorazmerno 
stroškom.  

5. Proračun. Celoten proračun predstavlja plačilo, ki krije vse stroške zdravstvenih storitev 
izvajalca v določenem časovnem obdobju, navadno v letu dni.  

6. Glavarina predstavlja plačilo za zagotavljanje vseh potencialnih zdravstvenih potreb na 
določeni ravni oskrbe (na primer v osnovnem zdravstvu) za skupino ljudi v določenem 
časovnem obdobju. Osnovni model je navadno nadgrajen z upoštevanjem razlik glede na 
spol, starost in socialno-ekonomski položaj.  
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Vsaka od navedenih metod ima določene prednosti in slabosti. Nobena pa ne omogoča 
doseganja vseh ciljev v plačilnih sistemih izvajalcev, vendar različne dopolnilne metode 
učinkovito odpravljajo vplive neravnovesij, povezanih z dostopnostjo, kakovostjo in obsegom 
zdravstvenih storitev. Ocena z vidika učinkovitosti, dostopnosti in kakovosti zdravstvenih 
storitev je razvidna iz spodnje tabele. 

Tabela 2: Učinkovitost, dostopnost in kakovost metod plačevanja izvajalcev 
zdravstvenih storitev 

Metoda plačevanja Učinkovitost Dostopnost Kakovost 

Plačevanje po ceni 
storitve 

NEGOTOVA POZITIVNA PRI 
KIRURGIJI NEGOTOVA 

Plačevanje po oskrbnem 
dnevu 

NEGATIVNA NEGOTOVA NEGOTOVA 

Plačevanje primerov, 
neodvisno od zahtevnosti 

NEGATIVNA POZITIVNA NEGOTOVA 

Plačevanje po zahtevnosti 
primera 

POZITIVNA NEGOTOVA NEGOTOVA 

Proračun POZITIVNA NEGOTOVA NEGOTOVA 
Glavarina POZITIVNA NEGOTOVA NEGOTOVA 

Vir: McKee, 2002, str. 157. 

2.2. Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji 

Sistem zdravstvenega varstva, kakršnega v Sloveniji poznamo danes, je začel nastajati z 
reformo leta 1992. Zdravstvena zakonodaja iz tega obdobja, s katero je bil uveden sistem 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, obsega naslednje zakone: 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (1992) ureja sistem 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa nosilce družbene skrbi za 
zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja 
odnose med zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz 
zdravstvenega zavarovanja. 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (1992) ureja vsebino in način opravljanja zdravstvene 
dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni, javno zdravstveno službo ter 
povezovanje zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev v zbornice in združenja. 

- Zakon o lekarniški dejavnosti (1992) opredeljuje lekarniško dejavnost kot del zdravstvene 
dejavnosti.  

Od navedenih treh zdravstvenih zakonov je gotovo najpomembnejši zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z njim je bilo ponovno uveljavljeno zdravstveno 
zavarovanje, s katerim je prišlo do sprememb sistema in odprave nacionalnega ali državno 
vodenega sistema zdravstvenega varstva. Pri tem so bila upoštevana predvsem naslednja 
načela (Košir, 1998, str. 21): 
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- Za zdravje, zdravstveno varstvo in zavarovanje so odgovorni posamezniki, delodajalci, 
skupnosti in država. Po načelu solidarnosti so vsi navedeni dolžni plačevati prispevke za 
zdravstveno zavarovanje. 

- Zdravstveno varstvo in zavarovanje je v tistem delu, ki je zakonsko zagotovljen vsemu 
prebivalstvu, javna in nepridobitna dejavnost. 

- Zaradi boljšega obvladovanja tveganj in zagotavljanja stabilnih pogojev financiranja 
obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja en sam izvajalec – javni zavod. Javni zavod 
samostojno izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje. Zakonsko opredeljeno vlogo nadzora 
imajo parlament, vlada in ministrstvo pristojno za zdravstvo. 

- Za kriterije tveganj, ki presegajo zakonsko zagotovljene pravice, se izvajajo po višjem 
standardu ali predstavljajo specifične interese posameznikov, se lahko uvedejo 
prostovoljna zavarovanja. 

- Tudi v zdravstvenem varstvu in zavarovanju je treba uvesti privatizacijo. 

- Oblikovanje in določanje programa zdravstvenih storitev mora potekati v demokratičnem 
dialogu partnerjev, ki so nosilci posameznih interesov. 

- Nova ureditev mora ohraniti vse najpomembnejše dotedanje pridobitve. 

Model zdravstvenega zavarovanja, ki je bil uveden leta 1992, ima osnovne značilnosti 
Bismarckovega modela zdravstvenega zavarovanja in vključuje vse državljane oziroma 
prebivalce Slovenije kot zavarovance ter družinske člane zavarovancev kot zavarovane osebe.  

Sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje se zbirajo s prispevki delodajalcev in 
delojemalcev ter drugih zavezancev za plačilo prispevkov. Zakon okvirno določa obseg 
oziroma osnovne pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar je vrednost 
posameznih storitev pokrita le do določenega odstotka. Zakon namreč zagotavlja polno kritje 
vrednosti zdravstvenih storitev le zdravstveno in pod določenimi pogoji socialno ogroženim 
skupinam prebivalcev. Vse ostale zavarovane osebe so preostali delež dolžne doplačati same 
ali pa doplačila na osnovi njihovega prostovoljnega zavarovanja pokrivajo zavarovalnice. S 
tem je bil osnovni model obveznega zdravstvenega zavarovanja nadgrajen z načelom delitve 
med javnimi in zasebnimi stroški oziroma dodatnim zavarovanjem.  

Dopolnilno zavarovanje temelji na vzajemnosti, ne pa tudi na solidarnosti, saj so letne premije 
skoraj enake za vse državljane. Ker zakon ni predvidel vsaj minimalnega svežnja pravic, ki bi 
jih v celoti pokrivalo obvezno zavarovanje in ki bi vsaj najmanj zahtevnim državljanom 
zadoščal za njihove zdravstvene potrebe brez poseganja v njihove zasebne vire, se danes že 
pojavlja neenakost državljanov v dostopnosti do storitev, ki jih zagotavlja sistem 
zdravstvenega varstva (Keber, 2003, str. 47). 
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2.2.1. Organiziranost zdravstvenega varstva 

Z uveljavitvijo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se je v Sloveniji 
spremenila tudi organiziranost zdravstva. Na vrhu organizacijske sheme je Ministrstvo za 
zdravje, ki je po Zakonu o Vladi Republike Slovenije (1993) samostojni organ. Njegovo 
delovno področje določa Zakon o državni upravi (2002). Ministrstvo opravlja naloge na 
področjih varovanja in krepitve zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, 
zdravstvene dejavnosti, zdravstvene varnosti živil, zdravega prehranjevanja, zdravil in 
medicinskih pripomočkov ter kemikalij. 

Za obvezno zdravstveno zavarovanje na območju Republike Slovenije skrbi Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije kot javni zavod. Pri tem ima določeno samostojnost, ki pa 
je omejena, saj mora o vrsti vprašanj pridobiti soglasja vlade oziroma ministrstva, za nekatera 
vprašanja (na primer glede višine prispevne stopnje) pa je samo predlagatelj. To velja tudi za 
natančnejše opredeljevanje pravic, postopkov, standardov in drugih pogojev, ki se urejajo s 
podzakonskimi predpisi.  

Kot najvišji usklajevalni in posvetovalni organ v ministrstvu deluje Zdravstveni svet, ki 
oblikuje predloge in vsebine zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, 
dostopnosti in enakomernega razvoja vseh strok. Zdravstveni svet obravnava predloge 
razširjenih strokovnih kolegijev in drugih predlagateljev, kadar ti predlogi vplivajo na vsebino 
in obseg zdravstvenega varstva, s tem pa na zdravstveno politiko in financiranje 
zdravstvenega varstva. 

Med ostalimi vplivnimi združenji, ki sooblikujejo zdravstveno politiko, so pomembni 
predvsem Zdravniška zbornica Slovenije, v katero se po Zakonu o zdravstveni dejavnosti 
obvezno združujejo zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo svoj poklic na območju 
Republike Slovenije in delajo neposredno z bolniki ter ostala združenja kot so: Lekarniška 
zbornica, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Skupnost socialnih zavodov in Skupnost 
naravnih zdravilišč.  

2.2.2. Izvajalci zdravstvenega varstva 

Zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi 
medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci. Opravlja se na treh ravneh: 

1. Primarno zdravstvo se deli na osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. 
Osnovna zdravstvena dejavnost se izvaja v zdravstvenih domovih ali zdravstvenih 
postajah. Zagotavljati jo mora lokalna skupnost, v primeru demografske ogroženosti pa 
pomaga tudi država. Osebni zdravnik predstavlja vstopno točko v zdravstveni sistem. 
Pacienta lahko napoti k izvajalcem zdravstvenih storitev na sekundarni ravni.  

2. Sekundarna raven obsega specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost. Bolnišnice 
izvajajo okoli 75% zdravstvenega varstva na sekundarni ravni. V Sloveniji je 26 bolnišnic, 
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od tega 9 regionalnih, 3 lokalne splošne bolnišnice, 2 zasebna sanatorija in 12 
specialističnih bolnišnic.  

3. Terciarna zdravstvena dejavnost obsega zahtevnejše zdravstvene obravnave ter 
izobraževalno in drugo strokovno delo za določeno medicinsko področje. Glavna 
bolnišnica za terciarno raven in učna bolnišnica v Sloveniji je Klinični center v Ljubljani. 
Kot posebna specialistična dejavnost se na terciarni ravni opravlja tudi socialno 
medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost. 

Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za zdravstvo, 
domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakon o 
zdravstveni dejavnosti.  

2.2.3. Javni zdravstveni zavodi 

Po zakonu so javni zdravstveni zavodi organizacije, ki jih ustanovijo država ali lokalne 
skupnosti za opravljanje javne zdravstvene službe, ki se opravlja v mreži javne zdravstvene 
službe (Kamnar, 1999, str. 77). 

Javni zdravstveni zavod na primarni, sekundarni in terciarni ravni se lahko ustanovi, 
spremeni, razširi dejavnost ali preneha delovati le s soglasjem Ministrstva za zdravje in po 
predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ministrstvo predpiše 
strokovne in tehnične pogoje, ki jih zavod mora izpolnjevati.  

V letu 2003 je javno zdravstveno službo v Sloveniji izvajalo 26 bolnišnic, 61 zdravstvenih 
domov, 24 javnih lekarn, 9 zavodov za zdravstveno varstvo, 15 zdravilišč, 86 socialno-
varstvenih zavodov in štirje posebni zdravstveni zavodi: Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije, Zavod za farmacijo in preizkušanje zdravil, Zavod za transfuzijsko 
medicino ter Zavod za varstvo pri delu (Kralj, 2004, str. 29). 

2.2.4. Zasebna zdravstvena dejavnost 

Zasebna zdravstvena dejavnost se usklajeno in pod pogoji enakih kadrovskih in storitvenih 
normativov izvaja na vseh področjih zdravstvenega varstva, razen na tistih, ki jih izvzema 
zakon. Zdravstveni delavci izvajajo zasebno zdravstveno dejavnost s koncesijo ali brez nje. 
Možnost pridobitve koncesije imajo vsi samostojni zdravstveni poklici v mreži javne 
zdravstvene službe, ob pogojih obstoječega obsega javne zdravstvene službe. 

Celotna vrednost storitev, ki jih v obveznem zdravstvenem zavarovanju vsako leto opravijo 
zdravniki s koncesijo in zdravstveni zavodi, ne sme presegati finančnih okvirov, ki jih za 
posamezno leto določa dogovor med partnerji in omogoča prispevna stopnja za zdravstvo. To 
pomeni, da zdravstveni zavodi z odhodom delavcev med zasebnike izgubijo tudi ustrezen 
obseg dogovorjenega programa dela. 
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V letu 2003 je javno zdravstveno službo izvajalo 1.146 zasebnih izvajalcev, s katerimi je 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenil pogodbe o zagotavljanju sredstev za 
plače in prispevke ter druge prejemke skladno s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi 
splošnimi akti, za stroške materiala in storitev, amortizacijo, predpisano z zakonom, ter druge 
zakonske obveznosti. Delež zasebnih izvajalcev v finančnih sredstvih za zdravstvene 
programe je znašal 9,12 odstotka vseh sredstev za zdravstvene programe v letu 2003 (Kralj, 
2004, str. 30). 

2.3. Sklep poglavja 

V petem poglavju je podana analiza javnih služb HNMP v nekaterih evropskih državah, kjer 
srečamo toliko oblik organiziranosti kot je modelov zdravstvenih sistemov. V vseh primerih 
pa je služba HNMP sestavni del javnega zdravstvenega varstva. To načelo je potrebno 
upoštevati tudi pri izgradnji slovenskega sistema.  

Ne glede na to, ali bo javna služba HNMP organizirana kot javni zavod ali zasebna družba,  
mora z organiziranostjo, modelom financiranja in obsegom delovanja soglašati Zdravstveni 
svet, ki je odgovoren za strokovno izvajanje politike zdravstvenega varstva. Zdravstveni svet 
je v tem smislu odgovoren za vzpostavitev primernih medicinskih standardov pri izvajanju 
javne službe HNMP. 

Kot možen model financiranja slovenske javne službe HNMP bi lahko uvedli kombiniran 
sistem, kjer se nastali stroški delijo na stalne in variabilne. Stalni stroški bi se delno pokrili s 
sredstvi iz državne blagajne, zdravstvenega zavarovanja, posebnih skladov, donacij in 
članarin ter iz zbranega denarja z naslova oglaševanja. Variabilni stroški (stroški opravljenih 
ur letenja) pa iz zdravstvenega zavarovanja, nezgodnega zavarovanja ali izstavljenih računov, 
v primerih, ko bolnik ali ponesrečenec ni zavarovan. Pri financiranju variabilni stroškov iz 
zdravstvenega zavarovanja je možen model pri katerem Ministrstvo za zdravje v sodelovanju 
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje letno ovrednoti obseg HNMP-ja. Na podlagi tega 
dogovora Zavod za zdravstveno zavarovanje s koncesionarjem sklene pogodbo o letni izvedbi 
dejavnosti. 

3. SLUŽBA NMP V SLOVENIJI 

3.1. Predstavitev službe NMP v Sloveniji  

Pravzaprav bi o začetku nujne medicinske pomoči na slovenskem zelo težko govorili. Lahko 
pa rečem, da organizirana nujna medicinska pomoč z leti dobiva vse večji pomen tudi pri nas. 
Do nedavnega je nujna medicinska pomoč na slovenskem sicer obstajala, vendar je bila 
neorganizirana, kjer je veljalo (Stok, 1998, str. 27): 

1. da sistem izvajanja ni bil nikoli opredeljen v organizacijskem smislu, zato v ta namen tudi 
niso bila zagotovljena določljiva finančna sredstva;  
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2. da se je šele konec osemdesetih let začel pripravljati Pravilnik o nujni medicinski pomoči. 
Iz sedemdesetih let so sicer na voljo nekateri, za tiste čase dobri pravilniki, ki pa 
spremembam na področju NMP niso več ustrezali;  

3. in da so na zahodu sistemske rešitve načrtovali že pred več kot dvajsetimi leti, jih 
izpeljali sicer na različne načine, vendar pa so bili na ta način določeni le nekateri 
standardi izvajanj nujne medicinske pomoči. 

Glede na razvoj v svetu, se na tem področju tudi pri nas dogajajo organizacijske in strokovne 
spremembe. Delovanje v različnih zdravstvenih zavodih je bilo do priprave projekta o NMP 
in sprejema pravilnika bolj ali manj prepuščeno iznajdljivosti izvajalcev in podpore vodilnega 
kadra. V letu 1995 je bil Zdravstvenemu svetu predstavljen prvi predlog projekta nujne 
medicinske pomoči. Zdravstveni svet je določil rok dveh mesecev za pripravo projekta, v 
katerem je potrebno opredeliti naslednje elemente NMP:  

1. namen in organizacijski model službe NMP;  
2. mrežo službe NMP; 
3. sistem alarmiranja; 
4. izobraževanje; 
5. dokumentacija;  
6. oprema; 
7. prevozi in  
8. financiranje.  

3.1.1. Organizacijski model službe NMP 

Organizacijski model službe NMP je opredeljen s Pravilnikom o službi nujne medicinske 
pomoči in Pravilnikom o izvajanju nadzora službe nujne medicinske pomoči. 

Služba NMP je namenjena izvajanju nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki 
je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena oziroma bi glede na 
bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do življenjske ogroženosti. Slovenija je, 
podobno kot nekatere najbolj razvite evropske države, v predbolnišnični oskrbi bolnikov in 
poškodovancev sprejela temeljno načelo, da mora bolnik ali poškodovanec že na kraju 
obolenja ali poškodbe prejeti oskrbo medicinske ekipe, ki jo vodi zdravnik (Jurjekovič, 
Mohor, 2005, str. 18). Služba NMP sledi temu načelu in je danes sestavni del mreže javne 
zdravstvene službe, organizirana tako, da neprekinjeno zagotavlja nujno medicinsko pomoč 
obolelim in poškodovanim na območju celotne države Slovenije s ciljem, da se skrajša čas od 
nastanka nujnega stanja do končne zdravniške oskrbe.  

3.1.2. Mreža službe NMP 

Služba NMP je organizirana kot del obstoječe zdravniške dežurne službe ali kot posebna 
enota. Mreža službe je tri-stopenjsko organizirana na območju celotne države Slovenije in je 
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odvisna od števila prebivalcev, geografskih značilnosti, prometnih povezav ter oddaljenosti 
bolnišnic. 

1. Organizacijsko obliko službe NMP na prvi stopnji predstavljajo enote 1.A, 1.B in 
okrepljena 1.B. To so v osnovi  ustrezni kadri s primerno opremo, ki so sicer zaposleni v 
osnovni zdravstveni dejavnosti in predstavljajo obstoječo zdravniško dežurno službo. 

2. Na drugi stopnji so to predhospitalne enote (v nadaljevanju: PHE), ki predstavljajo obliko 
organiziranosti službe v večjih središčih, ki deluje na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti. Organizirane so poleg obstoječe redne zdravniške dežurne službe v 
zdravstvenem domu ali bolnišnici. 

3. Tretjo stopnjo službe NMP predstavljajo medicinski centri, ki so posebnega pomena za 
državo. Sem sodijo bolnišnična urgentna služba v Kliničnem centru v Ljubljani in 
Splošni bolnišnici Maribor (posebna služba tipa H1) ter v drugih bolnišnicah v okviru 
dežurnih ali urgentnih služb v obliki tipa H2. 

V spodnji tabeli lahko vidimo mrežo enot na prvi in drugi stopnji ter število ekip, kot je 
določeno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. 

Tabela 3: Mreža ekip NMP na prvi in drugi stopnji 

Zdravstvena ustanova Tip 
NMP 

Štev. 
enot Zdravstvena ustanova Tip 

NMP 
Štev. 
enot 

1. Zdravstveni dom Izola PHE 1 31. Zdrav. dom Šenčur pri Celju 1.A 1 
2. Zdravstveni dom Piran 1.A 1 32. Zdravstveni dom Žalec 1.B 1 
3. Zdravstveni dom Koper 1.A 1 33. Zdravstveni dom Sl. Konjice 1.B 1 
4. Zdravstveni dom Nova Gorica PHE 1 34. Zdravstveni dom Laško 1.B 1 
5. Zdravstveni dom Tolmin 1.B+ 1 35. Zdravstveni dom Šmarje 1.B 1 
6. Zdravstveni dom Ajdovščina 1.B 1 36. Rogaška Slatina 1.A 1 
7. Zdravstveni dom Sežana 1.B 1 37. Kozjansko 1.A 1 
8. Zdravstveni dom Postojna PHE 1 28. Maribor PHE 2 
9. Zdravstveni dom Il. Bistrica 1.B 1 39. Zdravstveni dom Sl. Bistrica 1.B 1 
10. Zdravstveni dom Krško PHE 1 40. Zdravstveni dom Lenart 1.B 1 
11. Zdravstveni dom Sevnica 1.B 1 41. Zdravstveni dom Ptuj PHE 1 
12. Zdravstveni dom Brežice 1.B 1 42. Zdravstveni dom Ormož 1.A 1 
13. Zdravstveni dom Novo Mesto PHE 1 43. Zdravstveni dom M. Sobota PHE 1 
14. Zdravstveni dom Trebnje 1.B 1 44. Zdravstveni dom Lendava 1.B 1 
15. Zdravstveni dom Črnomelj 1.B 1 45. Zdravstveni dom G. Radgona 1.B 1 
16. Zdravstveni dom Kranj PHE 1 46. Zdravstveni dom Ljutomer 1.B 1 
17. Zdravstveni dom Tržič 1.B 1 47. Zdravstveni dom Ljubljana PHE 4 
18. Jesenice PHE 1 48. Zdravstveni dom Grosuplje 1.A 1 
19. Zdravstveni dom Bled 1.B 1 49. Zdravstveni dom Vrhnika 1.A 1 
20. Zdravstveni dom Radovljica 1.A 1 50. Zdravstveni dom Logatec 1.A 1 
21. Bohinj 1.A 1 51. Zdravstveni dom Cerknica 1.B 1 
22. Kranjska Gora 1.A 1 52. Zdravstveni dom Kamnik 1.B 1 
23. Zdravstveni dom Škofja Loka 1.B 1 53. Zdravstveni dom Domžale 1.B 1 
24. Slovenj Gradec PHE 1 54. Zdravstveni dom Idrija 1.B 1 
25. Zdravstveni dom Ravne 1.B 1 55. Zdravstveni dom Kočevje 1.B+ 2 
26. Zdravstveni dom Radlje 1.B 1 56. Zdravstveni dom Ribnica 1.B 1 
27. Zdravstveni dom Dravograd 1.A 1 57. Zdravstveni dom Litija 1.B 1 
28. Zdravstveni dom Velenje PHE 1 58. Zdravstveni dom Trbovlje PHE 1 
29. Zdravstveni dom Mozirje 1.B 1 59. Zdravstveni dom Zagorje 1.B 1 
30. Zdravstveni dom Celje PHE 1,5 60. Zdravstveni dom Hrastnik 1A 1 

Vir: Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, 1996, priloga 1, str. 1-3. 
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3.1.3. Logistika službe  NMP 

Sistem alarmiranja ob nevarnosti naravnih in drugih nesrečah je na ozemlju Slovenije enoten 
in je z njim mogoče upravljati na državni, regionalni in lokalni ravni. Za delovanje sistema 
javnega alarmiranja na lokalni ravni skrbijo občine, Uprava RS za zaščito in reševanje pa za 
njegovo organizacijo in delovanje na državni in regionalni ravni. Vsakdo, ki opazi ali izve za 
nevarnost naravne ali druge nesreče je o tem dolžan obvestiti Regionalni center za obveščanje 
na telefonsko številko 112 – klic v sili. Na to številko lahko kliče tudi vsak, ki potrebuje nujno 
medicinsko pomoč. V takih primerih operater opravlja dispečersko službo in koordinira delo 
vseh služb, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči. V primeru aktiviranja službe 
NMP operater regionalnega centra za obveščanje aktivira regionalno dispečersko službo NMP 
in nudi vse relevantne podatke za učinkovito izvedbo pomoči. 

Usposabljanje je eden ključnih elementov učinkovitega delovanja službe NMP. V službo 
NMP so praviloma vključeni vsi zdravniki, ki v osnovni zdravstveni dejavnosti delujejo kot 
osebni zdravniki, razen osebnih ginekologov. Vsi zdravniki in medicinski tehniki, ki 
sodelujejo v službi NMP morajo biti ustrezno usposobljeni za izvajanje NMP. Organiziranje, 
izvajanje programa usposabljanja in nadzor nad njim pa vodi Strokovni svet, ki ga imenuje 
Zdravstveni svet.  

Vsak zdravstveni zavod, ki izvaja službo NMP na prvi stopnji ima primerno opremo za 
strokovno izvajanje, zdravstveni zavodi s štirimi ali več zdravniškimi ekipami pa tudi 
ustrezno opremljene ambulantne prostore. Za izvajanje službe na stopnji 1.B in PHE se 
uporabljajo vozila, ki izpolnjujejo tehnične zahteve in so opremljena v skladu s standardom 
DIN 75080. Število vozil, ki jih mora imeti posamezna enota, je enako številu zdravniških 
ekip v enoti, PHE pa mora imeti še najmanj eno rezervno vozilo za primer izpada svojega 
vozila. Kot vozilo urgentnega zdravnika se uporablja vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa. 
Ekipe, ki opravljajo službo NMP, imajo enotna oblačila in oznake. 

O delu službe se vodi dokumentacija na standardiziranih obrazcih, ki zajemajo naslednje 
podatke: 
− protokol nujne intervencije (Obr.: NMP 1) in 
− obrazec za nesrečo z več poškodovanimi ali za primer katastrof (Obr.: KATA 1). 
Poleg teh državna dispečerska služba zbira podatke, ki so potrebni za analiziranje in 
načrtovanje izboljšav v službi NMP.  

3.1.4. Model financiranja službe NMP 

Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije letno 
ovrednoti izvedbo nujne medicinske pomoči ob upoštevanju kadrovskega standarda za 
izvajanje NMP, predvidenega obsega storitev in meril, ki veljajo za sklepanje pogodb med 
izvajalci in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
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Sredstva za izdelavo programov in izvajanje usposabljanja, delovanja dispečerske službe in 
druge naloge, ki so v pristojnosti Ministrstva za zdravje in drugih državnih organov se 
zagotovijo iz državnega proračuna. Sredstva za nakup vozil medicinske in druge opreme za 
izvajanje službe NMP se zagotovijo na način in po postopku, ki velja za nabavo opreme v 
zdravstveni dejavnosti. 

4. SLUŽBA HNMP V SLOVENIJI 

4.1. Kaj je služba HNMP 

Pred leti, ko je potekalo reševanje ponesrečenega planinca s helikopterjem se je o tem veliko 
pisalo. Zanimivo je to, da se o helikopterskem reševanju, pa četudi gre pri poškodovancu za 
precej enostavno poškodbo, veliko piše, medtem ko redno delo zemeljskih ekip nujne 
medicinske pomoči, četudi gre za bolj zahtevna reševanja, nihče ne opazi. Očitno smo se 
avtomobilov že navadili in nam prevoz s helikopterjem še vedno vzbuja veliko pozornosti, če 
ne zaradi drugega, zaradi hrupa. Tako je v Sloveniji, Evropi in tudi v ZDA. Še vedno velja 
trditev, da je helikopter »najcenejša oglasna deska« za oglaševanje dela službe nujne 
medicinske pomoči (Stok, 2004, str. 62).   

Helikopterska nujna medicinska pomoč – HNMP je organizirana za zagotavljanje javne nujne 
medicinske pomoči obolelim in poškodovanim, kadar narava bolezni ali poškodbe zahteva 
helikopterski prevoz (Jurjekovič, Mohor, 2005, str. 18) in sicer: 

1. ko je lokacija na kateri je bolnik ali poškodovanec precej oddaljena ali težko dostopna, 

2. ko bolezen ali poškodba presega usposobljenost, opremo in zmogljivost enot službe NMP 
na kopnem, 

3. ko je zaradi stanja bolnika potreben nujen helikopterski prevoz iz regionalnih bolnišnic v 
specializirane klinične centre. 

HNMP je sestavni del sodobnih služb nujne medicinske pomoči (Bledsoe, 2003). Lahko bi 
rekli, da predstavlja nadgradnjo kopenske mreže nujne medicinske pomoči (Stok, 2004, str. 
63). Njena temeljna naloga je izboljšati predbolnišnično obravnavo obolelih ali 
poškodovanih, predvsem pa skrajšati čas od nastanka bolezni ali poškodbe do primerne 
oskrbe v bolnišnici.  To pomeni, da bo kopenska služba NMP zadržala primarno vlogo v 
večini intervencij. Kadar pa bo to potrebno, zdravnik kopenske NMP sproži postopek za 
intervencijo ekipe HNMP. 

4.2. Zgodovina HNMP-ja na slovenskem 

Leto 1968 je bila prelomnica v gorskem reševanju. 24. marca je plaz pod severovzhodnim 
ostenjem Male Mojstrovke zasul skupino tujih smučarjev. Takrat je helikopter na mesto 
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nesreče prvič pripeljal gorske reševalce in opremo ter izvedel prvi primarni3 helikopterski 
prevoz težje poškodovane smučarke (Vengust, 1997, str. 33). Prva redna služba za nujne 
zračno-medicinske prevoze je začela delovati leta 1986 in je pokrivala območje Slovenije in 
Istre. Helikopterski operater je bila Letalska enota milice, ki je bila v sestavi  tedanjega 
Sekretariata za notranje zadeve SRS. Operater je uporabljal helikopter Agusta 109 – medevac 
s katerim je izvajal sekundarne prevoze4. Med vojno za Slovenijo je Služba za nujne zračno-
medicinske prevoze zamrla, leta 1993 pa ponovno zaživela kot Helikopterska služba 
Kliničnega centra. Naloge službe so sekundarni prevozi bolnikov iz bolnic v Sloveniji v 
Klinični center. Uporabljala sta se helikopterja A-109 in AB-412 v sestavi LPE. V posebnih 
primerih pa sta se uporabljali letali Smelta in Geodetskega zavoda (Kosmač, 2000, str. 59). 

V Sloveniji v letu 2005 delujeta dve službi, ki zagotavljata helikoptersko reševanje in nujno 
medicinsko pomoč: 

− Helikoptersko reševanje in NMP v težko dostopnih krajih, ki jo izvaja Gorska reševalna 
služba Slovenije (v nadaljevanju GRSS).  

− Helikopterska enota nujne medicinske pomoči v okviru pilotskega projekta Ministrstva za 
zdravje, katerega nosilec je Osnovno zdravstvo Gorenjske v sodelovanju z medicinskim 
osebjem večjih predhospitalnih enot. 

V Sloveniji do sedaj ni bilo helikopterja, ki bi bil opremljen in izključno namenjen za 
medicinske potrebe. Obe službi uporabljata helikopterje Policije in Slovenske vojske. 
Helikopterska nujna medicinska pomoč v tem smislu ne predstavlja alternativo, pač pa 
kvalitetno in koristno dopolnilo zemeljski službi NMP (Tomazin, 2004, str. 81).      

4.3. Izkušnje pilotskega projekta službe HNMP v Sloveniji 

4.3.1. Izhodišča pri pripravi pilotskega projekta službe HNMP 

V različnih državah in zdravstvenih sistemih je HNMP različno organiziran. Nemalokrat pri 
proučevanju naletimo na več medsebojno konkurenčnih služb, katerih učinkovitost je odvisna 
od organiziranosti, njene umeščenosti v zdravstveni sistem, geografskih značilnosti, 
razpoložljivosti helikopterja, kadrovske usposobljenosti in nenazadnje od medicinskih 
indikacij za katere se uporabljajo.  

Analogna preslikava drugih sistemov v slovenski prostor je nemogoča. Navkljub nekaterim 
medicinskim in ekonomskim pomislekom obstaja dejstvo, da imajo skoraj vse evropske 
države službo HNMP na nek način organizirano. Dejstvo je tudi, da se bo taka služba, zaradi 
pritiska javnosti in standarda življenja v EU, na slovenskem morala na nek način organizirati, 

                                                 
3 Primarni transport je polet helikopterja na mesto dogodka, brez vključevanja kopenskih enot nujne medicinske 
pomoči (Stok, 2004, str. 63).  
4 Sekundarni transport je polet helikopterja na mesto dogodka in prevzem poškodovanca ali bolnika od enote 
nujne medicinske pomoči (Stok, 2004, str. 63).  
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pri čemer lahko sodelujemo sami ali pa nam jo bodo postavili drugi (Jurjekovič, Mohor, 2004, 
str. 66).  

Zakonski okvir, ki je temeljno izhodišče pri pripravi pilotskega projekta službe HNMP je 
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, ki v 12., 13. in 14. členu navaja (Pravilnik o 
službi nujne medicinske pomoči, 1996, str. 8452): 

− V primerih, ko je delovanje ekip NMP na prvi in drugi stopnji zaradi določenih okoliščin 
oteženo ali prepočasno, reševanje prevzame reševalni helikopter oziroma helikopterska 
enota.  

− O nujnosti uporabe helikopterja za primarni transport ob prejemu poziva odloči dežurni 
zdravnik helikopterske enote.  

− Lokacije helikopterskih enot določi minister za zdravje. 

− Helikoptersko reševanje v gorah je posebna oblika službe, ki jo izvajajo posebej za delo v 
helikopterski enoti usposobljeni zdravniki - gorski reševalci z ekipo v reševalnem 
helikopterju, namenjenem in opremljenem za reševanje v gorah. 

− Način delovanja helikopterske enote in pogoje za organiziranje morebitnih novih 
helikopterskih enot ter način reševanja s helikopterjem v posebnih pogojih določi minister 
za zdravje. 

V okviru Ministrstva za zdravje RS že po sprejemu Pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči poteka projekt nujne medicinske pomoči. Njegova nadgradnja je helikopterska nujna 
medicinska pomoč (HNMP), ki je bila uvedena julija 2003 kot poskusni projekt. Pri projektu 
sodelujejo Ministrstva za zdravje, obrambo, notranje zadeve in promet. Naloge pilotskega 
projekta so oceniti potrebe po helikopterski nujni medicinski pomoči v Sloveniji in preizkusiti 
vsebinske in organizacijske rešitve. 

Projekt temelji na dveh osnovnih izhodiščih (Jurjekovič, Mohor, 2004, str. 66). HNMP mora 
biti: 

1. del javnega zdravstva in 

2. del obstoječega sistema nujne medicinske pomoči. 

Pri snovanju pilotskega projekta je bilo upoštevano tudi dejstvo, da je Slovenija reliefno zelo 
razgibana, kar ne omogoča hitrega kopenskega transporta. 

Omenjena izhodišča so pripeljala do pilotskega projekta HNMP in konkretnih rešitev, ki 
obsegajo naslednja področja in so elementi evaluacije »domačega« (slovenskega) sistema 
HNMP: 

− organizacijska oblika HNMP-ja; 

− medicinsko moštvo in oprema; 

− letalsko moštvo in oprema; 

 25



− operacije; 

− financiranje. 

4.3.2. Izkušnje pilotskega projekta službe HNMP 

To je podpoglavje magistrskega dela, ki temelji predvsem na pogovoru kot metodi dela in 
analize, kjer sem kot osnovo uporabljal dnevnik letenja in medicinska poročila izvedenih akcij 
pilotskega projekta.  

4.3.2.1. Organizacijska oblika HNMP-ja v času projekta 

Helikopterska nujna medicinska pomoč na terenu pomeni izvajanje nujne medicinske pomoči 
obolelim in poškodovanim ter njihov hiter prevoz s helikopterjem iz mesta dogodka v 
bolnišnico. Enota HNMP ni namenjena le cestnemu reševanju, pač pa je namenjena tudi in 
predvsem za ostalo nujno medicinsko pomoč pri vseh nujnih primerih na terenih, kjer je 
učinkovit prevoz po kopnem otežen ali nemogoč. HNMP se izvaja na celotnem ozemlju 
Slovenije razen na težko dostopnih terenih, kjer zaradi zahtevnejše tehnike reševanja nujno 
medicinsko pomoč izvaja Gorska reševalna služba Slovenije. 

Enota HNMP se organizacijsko gledano deli na dva dela (Jurjekovič, Mohor, 2004, str. 67): 

− Medicinski del je organiziran pri prehospitalni enoti nujne medicinske pomoči 
Zdravstvenega doma Kranj, Osnovnega zdravstva Gorenjske. Organizirana je poleg 
obstoječe redne službe, s posebnim stroškovnim mestom, z lastnim osebjem, vodstvom, 
prostorom in medicinsko opremo. Locirana je v prostorih Letalske baze Slovenske vojske 
na Brniku. 

− Helikopterski servis praviloma izvaja Slovenska vojska (v primeru nerazpoložljivosti 
vojaškega helikopterja pa Policija) s floto helikopterjev Bell-412, ki je prav tako locirana v 
Letalski bazi Slovenske vojske na Brniku. Letalsko osebje sestavljata dva pilota in en 
tehnik letalec.  

4.3.2.2. Medicinsko moštvo in oprema 

V enoto HNMP so v času projekta s podjemno pogodbo vključeni izbrani zdravniki in 
zdravstveni tehniki, ki so ustrezno usposobljeni za izvajanje nujne medicinske pomoči s 
helikopterjem. Medicinsko osebje praviloma prihaja iz večjih prehospitalnih enot nujne 
medicinske pomoči in tudi specialisti in zdravstveni tehniki iz drugih strok, ki so ustrezno 
usposobljeni za delo v enotah NMP. Junija 2004 je imelo z Osnovnim zdravstvom Gorenjske 
sklenjeno podjemno pogodbo 16 zdravnikov in 43 zdravstvenih tehnikov.  
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4.3.2.3. Letalsko moštvo in oprema 

Letalsko moštvo in helikopterje v pilotskem projektu zagotavlja Slovenska vojska, ki se v 
sistem vključuje s helikopterji Bell-412. Posadke, ki v projektu sodelujejo, poleg stalne 
pripravljenosti za delovanje v sistemu HNMP, izvajajo še naloge za potrebe Slovenske 
vojske. Ravno to je največja pomanjkljivost, saj zaradi prevelikega obsega del, vojaški 
helikopter ni vedno na razpolago za službo HNMP. Ker mora služba ves čas »obratovalnega 
časa« delovati, lahko to predstavlja velik problem. Nastalo situacijo se le deloma rešuje s 
policijskim helikopterjem.  

Ta pomanjkljivost pa ni edina, saj sta tako vojaški kot policijski helikopter večnamenska, zato 
je vedno znova potrebno predhodno pripravljati konfiguracijo helikopterja za izvedbo naloge 
HNMP, kar v kritičnih trenutkih lahko podaljša odzivni čas helikopterja in poveča stopnjo 
tveganja izvedbe leta.  

HNMP pa ni namenjen samo primarnim in sekundarnim prevozom. Velikokrat bi lahko 
izvedli tudi terciarni medicinski transport5 iz drugih držav, kar je z vojaškim ali policijskim 
helikopterjem velika administrativna ovira. Vojaška in policijska plovila so podvržena 
posebnemu režimu prestopa in letenja v tretjih državah, za kar je potrebno pridobiti posebna 
diplomatska dovoljenja, to pa lahko traja tudi 24 ur ali več.   

Letalski del ekipe HNMP je le transportni servis medicinske ekipe, zato mora zdravnik, kot 
strokovni in vsebinski vodja službe, imeti vsa pooblastila za aktiviranje helikopterja. Pri 
izvajanju helikopterskih prevozov z vojaškimi in policijskimi helikopterji se dostikrat zaplete, 
ker uporaba vojaških in policijskih helikopterjev v službi HNMP ni njihova primarna naloga, 
zato je vedno znova potrebno pridobiti dovoljenja ustreznih operativnih služb Slovenske 
vojske in/ali Policije, kar zopet podaljša odzivni čas ekipe. 

4.3.2.4. Obseg operacij 

Zelo težko je v tako kratkem času, v katerem deluje pilotski projekt HNMP, opraviti celovito 
analizo stroškovne učinkovitosti (cost – effectiveness) službe HNMP. Zelo težko je dokazati, 
da so celotni stroški zdravljenja bolnikov in ponesrečencev, zaradi hitrejšega transporta 
manjši (Bledsoe, 2003).  Zagotovo pa drži dejstvo, da so muke in posledice bolnikov in 
ponesrečencev krajše in manjše. Učinkovita NMP je v nacionalnem interesu, uspešnost 
zdravljenja in preživetja pa temeljna  vrednota sodobne družbe, ki je odvisna od časa, ki mine 
od kritičnega trenutka do primerne medicinske oskrbe (Jurjekovič, Mohor, 2005, str. 18). 

To podpoglavje prikazuje statistiko reševalnih akcij enote pilotskega projekta HNMP od 
nastanka (16. julij 2003) do 31. oktobra 2005. Podatke o izvedenih akcijah sem pridobil iz 

                                                 
5 Terciarni medicinski transport je prevoz bolnikov med bolnišnicami (Stok, 2004, str. 63). 
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statistike, ki jo za Ministrstvo za zdravje vodi dr. Mohor, član delovne skupine pilotskega 
projekta helikopterske nujne medicinske pomoči. 

Helikopterji Slovenske vojske in Policije so v tem obdobju izvedli 366 letov pri čemer je bilo 
naletenih 269,6 ur letenja. Spodnja slika kaže kakšna je bila struktura pri izvedenih akcijah. 
Največ akcij je bilo izvedenih na način, da je helikopter na kraj dogodka poklicala zemeljska 
ekipa NMP. To je posledica pravila pilotskega projekta, da lahko le zdravnik na terenu, na 
podlagi ocene stanja, zahteva helikopterski prevoz (Projekt helikopterske nujne medicinske 
pomoči). To pravilo je nekako še vzdržno v pilotskem projektu, kjer ni točno definiran sistem 
alarmiranja, medtem ko morajo v stalni službi HNMP prevladovati primarni leti, ko na kraj 
dogodka prva pride ekipa HNMP, podobno kot je to urejeno pri »dobro« delujočih sistemih 
HNMP po Evropi. Samo s  tako obliko posredovanja helikopterskih ekip se uresničuje prvo 
pravilo urgentne medicine, da je končni izid celotnega obravnavanja pacienta bistveno 
odvisen od hitrega (pravočasnega) nudenja strokovne medicinske pomoči.    

Slika 3:  Struktura akcij, izvedenih v pilotskem projektu HNMP 

 

Vir: Pilotski projekt HNMP, oktober 2005.  

Zanimiva je analiza iz katere lahko vidimo vrsto diagnoz, ki so bile med izvajanjem akcij 
zabeležene. Največje število akcij (183 letov ali 50%) je bilo na račun internističnih diagnoz, 
sledijo ostale nesreče (97 letov ali 26,5%), prometne nesreče (82 letov ali 26,5%) in na koncu 
ostali leti (4 leti ali 1,2%).  

Slika 4:  Vrsta diagnoz pri posredovanju v pilotskem projektu HNMP. 

 

Vir: Pilotski projekt HNMP, oktober 2005. 

Sledi analiza izvedenih akcij po mesecih. Iz nje je razvidno (slika spodaj), da je večji obseg 
helikopterskih akcij izveden v poletnih mesecih, kar je posledica večje aktivnosti prebivalstva, 
daljših dni – daljši operativni čas helikopterjev in bolj ugodnih vremenskih pogojev za letenje.  
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Slika 5:  Število akcij po mesecih v pilotskem projektu HNMP. 

 

Vir: Pilotski projekt HNMP, oktober 2005.  

V spodnji analizi je predstavljeno mesečno povprečje akcij v letih 2003, 2004 in 2005. 
Analiza je izdelana tako, da je skupno število akcij v določenem letu deljeno s številom 
operativnih mesecev. To metodo sem uporabil, da sem lahko pridobil primerljive podatke za 
vsa tri obravnavana leta, saj je statistično obdobje pilotskega projekta HNMP le leto 2004 
zajel v celoti.  

Iz spodnje slike vidimo, da se mesečno povprečje po letih z leta v leto povečuje. V letu 2003 
je bilo v povprečju izvedenih 10,7 akcij na mesec, v letu 2004 pa 11,8 akcij na mesec. V letu 
2005 je povprečno število akcij naraslo na 16,1 akcije na mesec. Število akcij torej narašča, 
kar je posledica vse večje vpetosti HNMP-ja v slovenski sistem NMP.   

Slika 6:  Povprečno število akcij na mesec v letih 2003, 2004 in 2005. 

 

Vir: Pilotski projekt HNMP, oktober 2005.  

Analiza ki sledi, kaže koliko časa je helikopter potreboval za let iz baze (letališče Brnik) do 
kraja dogodka. Analiza ne upošteva celotnega odzivnega časa helikopterja, pač pa le neto čas 
leta. Pri tem velja omeniti, da je to računska metoda, ki ne upošteva realnega vremena, kar pa 
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bistveno ne vpliva na rezultat analize. Pri analizi nista bila upoštevana dva leta, ker za njiju ni 
bilo podatka o kraju nesreče.  

Iz spodnje slike lahko vidimo, da je bil potovalni čas helikopterja na kraj dogodka v večini 
primerov (359 letov ali 98,0%) krajši od 30 minut, kar je v skladu z izhodišči pilotskega 
projekta HNMP in standardi dostopa ekipe NMP do bolnika ali poškodovanca (Stok, 2004, 
str. 63).  Pri tem velja posebej omeniti, da so reševalne akcije pokrivale le jugozahodni del 
Slovenije. Manj je bilo pokrito območje  severovzhodnega dela države, kar je posledica 
daljših razdalj (daljših potovalnih časov) med helikoptersko bazo in krajem dogodka ter 
naprej do Kliničnega centra, ki se smatra kot strokovno najbolj usposobljena zdravstvena 
ustanova.  

Slika 7:  Čas leta helikopterja iz baze do kraja nesreče  

 

Vir: Pilotski projekt HNMP, oktober 2005. 

Sledi slika, iz katere lahko vidimo, da je bil čas leta iz kraja dogodka do Kliničnega centra v 
večini primerov (361 letov ali 98,7%) krajši od 30 minut, kar je zopet s stališča medicinske 
stroke skrajni sprejemljivi čas za helikoptersko reševanje (Stok, 2004, str. 63). Le v sedmih 
primerih (1,3%) je bil čas leta daljši od 30 minut, vendar je šlo v teh primerih za 
medbolnišnični transport.   

Slika 8:  Čas leta helikopterja iz kraja nesreče do Kliničnega centra v Ljubljani 

  

Vir: Pilotski projekt HNMP, oktober 2005. 
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4.3.2.5. Financiranje 

Kot že rečeno, se enota HNMP, organizacijsko gledano, deli na dva dela: medicinski del in 
helikopterski servis. Podobno je s financiranjem. 

Začasno financiranje medicinskih ekip HNMP je zagotovljeno preko Osnovnega zdravstva 
Gorenjske, ki ima za potrebe službe odprto posebno stroškovno mesto in se financira preko 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Trenutna sredstva komajda zadoščajo za 
delovanje ene medicinske ekipe. Za zagotavljanje enake dostopnosti do storitev HNMP tudi v 
severovzhodnem delu države je potrebno sredstva povečati in zagotoviti njihov trajni vir 
(sistemsko financiranje medicinskih ekip).   

Financiranje helikopterskega servisa (posadke in helikopterja v pripravljenosti) se krije iz 
rednega državnega proračuna namenjenega Slovenski vojski, dejansko nastali stroški zaradi 
letenja pa iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, podobno kot se financira 
reševalna služba. Pri tem je potrebno poudariti, da pripravljenost helikopterja in posadke 
predstavlja neprimerno večji strošek6 kot so stroški izvedbe akcije. Glede na to, da je 
pripravljenost posadke in helikopterja sestavni del rednih nalog Slovenske vojske, je v taki 
obliki organiziranosti realne stroške pripravljenosti težko določiti, poraba proračunskih 
sredstev namenjenih Slovenski vojski pa  je netransparentna in nenamensko porabljena. 

4.4. Sklep poglavja 

Pilotski projekt HNMP je začasna, vendar prva operativno delujoča medicinsko-helikopterska 
enota v državi. Ob ustanovitvi je bil osnovni namen projekta preveriti konkretno rešitev in 
oblikovati možno »slovensko« obliko stalnega sistema HNMP. Pri tem velja omeniti, da so 
določeni cilji doseženi. Tu mislim predvsem na tisti del evalvacije, ki se nanaša na operativno 
stran pilotskega projekta in ostalih projektov HNMP. Tako pilotski projekt, kot vsi ostali 
projekti, pa niso odgovorili na ključno vprašanje dolgoročnega in trajnega financiranja 
sistema.  

Iz izvedene analize in ostalih virov sem izdelal evalvacijsko matriko (tabela spodaj), v kateri 
sem v prvem stolpcu opisal ugotovljene pomanjkljivosti, v drugem pa nakazal možne rešitve. 
Evalvacijska matrika je vodilo pri izdelavi študije izvedljivosti projekta (sedmo poglavje). 

 

 

 

 

                                                 
6 Strošek pripravljenosti helikopterja in posadke je fiksni strošek, ki nastane zaradi stroška plač, nabave 
helikopterja in primerne infrastrukture – hangar, vzdrževanje helikopterja. Povprečni letni strošek vzdrževanja 
»neletečega« helikopterja (helikopter v pripravljenosti) znaša med 5 in 8 % nabavne cene helikopterja. 
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Tabela 4: Evalvacijska tabela ugotovljenih pomanjkljivosti dosedanjih sistemov HNMP  

Ugotovljena pomanjkljivost Možna rešitev 

Začasno financiranje in premajhna sredstva 
za organiziranje dveh ali celo treh ekip 
(pokrivanje severovzhodnega dela države) 
za stalno službo HNMP (Jurjekovič, Mohor, 
2005, str. 18). 

V študiji izvedljivosti projekta zasebnega 
partnerstva v javnem sistemu HNMP so 
predvideni stalni viri financiranja. 

Nepregledna in nenamenska poraba 
proračunskih sredstev iz naslova Slovenske 
vojske in Policije. 

Ob ustanovitvi posebne službe HNMP bodo 
potrebna sredstva strogo namenska in 
pregledno porabljena izključno za to 
dejavnost. 

Tip helikopterja, s katerim upravljata 
Slovenska vojska in Policija je večnamenski 
in je za medicinske namene neprimeren 
(Jurjekovič, Mohor, 2004, str. 68). 

V študiji izvedljivosti projekta je načrtovan 
helikopter EC-135, ki predstavlja hrbtenico 
flote pri analiziranih evropskih operaterjih – 
peto poglavje.   

Način izvajanja nujnih helikopterskih 
prevozov s posadkami Slovenske vojske in 
Policije je nadstandarden, kjer celotna ekipa 
predstavlja šest oseb – dva pilota, en tehnik 
letalec, zdravnik in dva reševalca. V 
primerljivih sistemih (analiza, ki sledi) 
reševalno ekipo sestavljajo štirje, v manj 
zahtevnih delih pa celo trije člani. 

Z uvedbo helikopterja EC-135 v sistem 
HNMP, se bo celotna helikopterska 
reševalna posadka skrčila na maksimalno 
štiri osebe: pilot, reševalec - letalec, 
medicinski tehnik in zdravnik. 

Sistem alarmiranja helikopterja je zapleten, 
ker helikoptersko reševanje lahko sproži le 
zdravnik na terenu ob soglasju Slovenske 
vojske ali Policije. To pomeni, da se po 
nepotrebnem izgublja dragocen čas za to, da 
zdravnik pride na kraj dogodka in za 
sprožitev postopka alarmiranja. 

Z vzpostavitvijo stalnega sistema HNMP, ki 
je strogo namenski, je njegova primarna 
naloga nudenje medicinske pomoči, zato 
ekipe ob pozivu ne potrebujejo dodatnih 
dovoljenj. 

Neprofesionalno je imeti stalno medicinsko 
ekipo, če helikopter ni vedno na razpolago. 

Helikopter sistema HNMP bo namenjen 
izključno nudenju nujne medicinske pomoči.

Neprimerna urejenost pristajalnih ploščadi 
na (ob) bolnišnicah, še posebej v osrednji 
Slovenski bolnišnici – Klinični center. 

Rešitev je v spodbujanju Urada za letalstvo 
RS in bolnišnic, da pripravijo dokumentacijo 
in pristopijo k izgradnji ustrezne 
infrastrukture.  

Neprimerna, predvsem pa neučinkovita je 
delitev službe HNMP in helikopterskega 
gorskega  reševanja, ki ga izvaja GRSS, saj 
delitev predstavlja nepotrebno angažiranje 
dveh medicinskih ekip in helikopterjev 
hkrati (Tomazin, 2004, str. 85). 

Služba HNMP ne ločuje gorskega in 
ostalega »manj zahtevnega« reševanja. 
Reševalne ekipe bodo usposobljene za 
izvajanje vseh reševalnih akcij.  

Vir: Lasten prikaz, 2005. 
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5. ANALIZA SISTEMOV HNMP V NEKATERIH EVROPSKIH 
DRŽAVAH  

V tem delu naloge sem analiziral službe helikopterske nujne medicinske pomoči v Avstriji, 
Nemčiji, Švici in na Nizozemskem. Službe naštetih držav so vodilne članice evropskega 
združenja za HNMP in reševanja po zraku – European  HEMS and Air Rescue Committee7. 
Njihovi vodilni ljudje imajo vodilno funkcijo tudi v tem združenju, katerega cilj je poenotiti 
sistem nujne medicinske pomoči po vsej Evropi, ki se nagiba k vključevanju zasebnega 
sektorja v to javno službo. Sisteme HNMP naštetih držav sem izbral, ker menim, da imajo 
naštete države sodobne, »dobro« delujoče sisteme službe HNMP in so zaradi tesne 
povezanosti z evropskim združenjem najboljši primeri za analizo. V analizi sem obravnaval 
tudi sistem HNMP na Češkem, ki sem ga vzel kot primer mlajšega sistema, kjer sem se 
osredotočil na probleme pri zagonu novega sistema HNMP.  

Analiza, ki sem jo izvedel, je usmerjena k spoznavanju delovanja sistemov HNMP v naštetih 
evropskih državah. Rezultati analize bodo uporabljeni pri izdelavi študije izvedljivosti 
projekta službe HNMP v Sloveniji. Cilj analize je poiskati odgovore na naslednja vprašanja: 

1. organizacijske strukture; 

2. obsega dejavnosti; 

3. strukture letov; 

4. sistema alarmiranja in 

5. načina financiranja. 

Struktura analize je taka, da so najprej predstavljeni podatki za določeno državo. Skupna 
ocena analize z ugotovitvami in možnimi rešitvami za slovenski sistem pa je podana na koncu 
poglavja. Poudaril bi, da sem se ob analiziranju javnih servisov nemalokrat srečal s 
problemom, da določene informacije nimajo javnega značaja.  

5.1. Sistem helikopterske nujne medicinske pomoči na Češkem 

Na Češkem izvajajo javno helikoptersko nujno medicinsko pomoč štirje operaterji. Pri tem sta 
dva zasebna, ki izvajata večji del operacij, preostali del nujnih medicinskih prevozov pa, kot 
državna operaterja, izvajata vojska (ena reševalna baza) in policija (dve reševalni bazi). 
Operacije državnih operaterjev so v sistemu nujnih medicinskih prevozov drugotnega 
pomena, saj so vojski primarne vojaške naloge, policiji pa policijske. Seveda pa se prioritete 
spremenijo v primeru večjih potreb po tovrstnih operacijah – naravne in druge nesreče večjih 
razsežnosti, humanitarne akcije ipd. 

                                                 
7 Evropsko združenje za HNMP in reševanje po zraku je združenje helikopterskih in letalskih prevoznikov v 
sistemu nujnih medicinskih prevozov, katerega osnovni cilj je, na podlagi izkušenj članic, poenotiti sistem nujne 
medicinske pomoči po vsej Evropi, kar močno podpira Komisija evropske unije. Področja delovanja so: letalska 
regulacija – zakonodaja, zdravniška doktrina nujnih medicinskih prevozov, tehnika reševanja ipd. 
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Skozi proces vključevanja zasebnega partnerstva v javnem servisu nujne medicinske pomoči 
se je izkazalo zasebno partnerstvo kot bolj učinkovito, hkrati pa se je okornim državnim 
operaterjem pojavila »zdrava konkurenca«, ki je pripomogla k bolj učinkovitemu delovanju le 
teh.  

Zasebna operaterja na Češkem sta: 

1. Delta Systems – Air a.s.in 

2. Alfa Helikopter s.r.o., 

ki sta del javne mreže nujne medicinske pomoči in delujeta na podlagi koncesije, izdane s 
strani Ministrstva za zdravje Republike Češke. Oba operaterja sta tudi člana češkega 
združenja za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in mednarodnega združenja European 
HEMS and Air Rescue Committee.   

Način delitve dela, tako zasebnih kot državnih operaterjev, je v naprej dogovorjen po 
regionalnem načelu, kjer posamezna baza pokriva določeno območje države, pri čemer velja 
načelo, da je najdaljša razdalja leta do 70 kilometrov. 

Spodnja slika kaže Češko mrežo službe helikopterske nujne medicinske pomoči. Pri tem velja 
omeniti, da se je zasebno partnerstvo v sistem helikopterske nujne medicinske pomoči prvič 
vključilo leta 1992, z eno bazo, danes pa dva zasebna operaterja opravita že 75 % vseh nujnih 
helikopterskih prevozov. 

Slika 9:  Mreža baz helikopterske nujne medicinske pomoči na Češkem  

 

Vir: ALFA-HELICOPTER, spol. s.r.o., 2005.   

Spodnja slika kaže strukturo naleta v letih med 2001 in 2004. V primerjavi z ostalimi 
analiziranimi operaterji se število letov zmanjšuje, kar je posledica konsolidacije in 
racionalizacije sistema. V začetnih letih delovanja sistema je zanimivo tudi razmerje med 
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primarnimi in sekundarnimi leti. V letu 2001 je bilo sekundarnih letov celo več kot primarnih, 
vendar z leti razmerje narašča na račun primarnih letov, podobno kot to lahko vidimo pri 
analizah  »zrelih« sistemov (Avstrija, Nemčija).  

Slika 10:  Struktura letov na Češkem v zadnjih letih 

 

Vir: ALFA-HELICOPTER, spol. s.r.o., DELTA SYSTEM – AIR, 2005. 

5.1.1. Alfa Helikopter s.r.o.  

Podjetje Alfa helikopter je zasebno podjetje, ki se ukvarja s helikopterskimi nujnimi 
medicinskimi prevozi. Ta dejavnost predstavlja kar 98 % vse dejavnosti podjetja. Podjetje se s  
helikopterskimi nujnimi medicinskimi  prevozi ukvarja že od leta 1992 in je prvi zasebni 
prevoznik, ki se je na Češkem začel ukvarjati s to dejavnostjo. S to dejavnostjo se ukvarjajo 
na podlagi koncesijske pogodbe.  

Podjetje Alfa Helikopter ima vzpostavljene tri helikopterske baze, pri čemer so eno opustili 
(baza Brno), ker se niso uspeli dogovoriti z državnim operaterjem (policijo) o  pristojnosti. 
Posledica nezdravega konkuriranja zasebnega in državnega operaterja je bila, da sta se na 
terenu včasih pojavila oba hkrati ali pa nobeden.   

5.1.2. Delta System – Air a.s. 

Podjetje Delta System – Air je zasebno letalsko podjetje, ustanovljeno leta 1991. Dejavnost 
podjetja je vzdrževanje letal in helikopterjev, šolanje pilotov letal in helikopterjev, aerotaksi 
in druge oblike zračnega transporta, od leta 2000 pa prevladujejo helikopterski prevozi v 
Češkem sistemu nujne medicinske pomoči. S to dejavnostjo se ukvarjajo na podlagi 
koncesijske pogodbe. Podjetje Delta System – Air ima trenutno vzpostavljene tri 
helikopterske baze.  

5.2. Sistem helikopterske nujne medicinske pomoči v Zvezni republiki Nemčiji 

Začetki helikopterske nujne medicinske pomoči v Zvezni republiki Nemčiji segajo v 
sedemdeseta leta, ko je nemška avto moto zveza ustanovila prvo zasebno helikoptersko bazo 
v Minhnu. Danes mreža obsega 69 helikopterskih baz. Sistem helikopterske nujne medicinske 
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pomoči je javen servis, temelječ pretežno na zasebnih, deloma pa tudi na državnih operaterjih 
(civilna zaščita, policija, žendarmerija, vojska), za vse pa veljajo naslednja načela: 

− Reševanje poteka podnevi med sedmo uro in sončnim zahodom. Pri medbolnišničnih  
prevozih obstajajo tudi nočni poleti. 

− Helikopterske baze z vso potrebno infrastrukturo se nahajajo blizu bolnišnic. 

− V času vzdrževanja ali okvare mora biti zagotovljen rezervni helikopter. To pomeni, da se 
reševanje izvaja iz sosednjih helikopterskih baz, kjer se skuša ohraniti načelo 70-
kilometrskega operativnega radia. 

− Medicinsko osebje vedno sestavlja en zdravnik in minimalno en reševalec. Reševalec ima 
zdravstveno izobrazbo ali pa ima zaključen zahtevnejši tečaj nudenja prve pomoči. 

− Vse nujne medicinske lete koordinira regijski operativni center. Ima teritorialno pristojnost 
in je dosegljiv na telefonskih številkah za nujne klice (110, 113). Poleg aktiviranja 
helikopterja ima pristojnost koordiniranja z ostalimi službami (gasilci, policija, zemeljski 
reševalci, ipd).  

− To je javni, neplačniški servis, ki je dostopen vsem, ki so nujne helikopterske pomoči 
potrebni.    

Operaterji, ki sodelujejo v javni mreži helikopterske nujne medicinske pomoči, so neprofitne 
organizacije, ki jih regulirajo in nadzirajo lokalne in zvezne oblasti. Mreža helikopterskih baz 
je postavljena tako (slika 3), da je maksimalni operativni radij 70 kilometrov, kar zagotavlja 
časovno in kvalitetno prednost helikopterskih nujnih medicinskih prevozov pred zemeljskimi. 
Helikopter na podlagi opisa dogodka (po posebnem algoritmu) aktivira regijski operativni 
center. Zaradi prihranka časa reševanja helikopter poleti na kraj nesreče še preden je nujnost 
uporabe helikopterske medicinske pomoči strokovno (medicinsko) potrjena. Zaradi tega je kar 
30 % neupravičenih letov, ki se morajo financirati iz za to namenjenih skladov (članarine, 
donacije, ipd…).  

Največji državni operater, ki sodeluje v sistemu helikopterske nujne medicinske pomoči je 
Civilna zaščita, katere primarna funkcija so operacije iskanja, reševanja ter humanitarnih 
nalog. V manjšem obsegu kot državni operaterji sodelujejo še Zvezna policija, Zvezna vojska 
ter Žendarmarija. Največja zasebna operaterja pa sta: 

− ADAC – Luftrettung GmbH (Nemška avto moto zveza),  

− DRF – Deutsche Rettungsflugwacht e.V. (Nemški karitas). 
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Slika 11:  Mreža baz helikopterske nujne medicinske pomoči v Nemčiji  

  

Vir: ADAC Luftrettung GmbH, 2005. 

5.2.1. Izvajanje helikopterskih operacij nujne medicinske pomoči  

Moštvo helikopterske nujne medicinske pomoči sestavljajo pilot, reševalec in zdravnik. Vsi 
so nameščeni v posebnih prostorih za počitek. Po prejetem alarmu pilot zažene motorje in 
sisteme, reševalec od dispečerskega centra pridobi podatke o kraju nezgode, zdravnik pa 
podatke o vrsti poškodbe ali bolezni.  Helikopter je v dveh minutah po prejetem klicu že v 
zraku, ter v povprečju v manj kot dvanajstih minutah (80 % je takih primerov) že na kraju 
dogodka. 
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Za nujne primere sta v Nemčiji na voljo splošni številki za klice v sili, 110 in 112, s katerima 
upravlja regijski operativni center, ki po posebnem algoritmu aktivira vse potrebne službe, 
tudi helikopter.  

Statistika kaže, da je kar 50 % nujnih medicinskih letov namenjenih pacientom, ki so se 
kakorkoli poškodovali, 40 % letov izhaja iz akutnih obolenj in 10 % letov je lažnih (Neno, 
2001, str. 30).  

Helikopterska nujna medicinska pomoč je javen servis in dostopen vsem, ki ga potrebujejo. 
Financira se preko obveznega in zasebnega zdravstvenega zavarovanja ter s pomočjo donacij 
(lažni leti in financiranje fiksnih stroškov). 

5.2.2. ADAC – Luftrettung GmbH   

ADAC Luftrettung je služba helikopterske nujne medicinske pomoči, ki deluje od 
sedemdesetih let  in danes šteje 26 helikopterskih baz.  ADAC Luftrettung  predstavlja javno 
mrežo nujne medicinske pomoči, kar pomeni, da so vsi deležni tovrstne pomoči. Osnovna 
filozofija organizacije je, da je vedno potrebno uporabiti najhitrejše možno sredstvo in to v 
večini primerov helikopter je.  

Glede plačila službi je zelo malo podatkov. Kar je bilo v virih možno zaslediti je, da je 
posredovanje za paciente in ponesrečence brezplačno, stroški pa se krijejo iz zdravstvenega 
zavarovanja. Ostali stroški, ki niso kriti iz zdravstvenega zavarovanja, se krijejo iz socialnega 
proračuna. Pri tem je zanimiv spodnji prikaz, iz katerega je razvidna struktura naleta ADAC 
helikopterjev in posledično plačevanje stroškov. Kar 81 % vseh letov je primarnih, kjer se 
izkaže, da je let bil upravičen in da je plačnik znan. 9 % je sekundarnih – medbolnišničnih 
letov, kjer je zopet plačnik znan in le 10 % je lažnih klicev, kjer se stroški krijejo iz drugih 
virov.  

Slika 12:  Struktura letov v letu 2003 

 

Vir: ADAC Luftrettung GmbH, 2005. 
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Iz skopih podatkov, ki sem jih uspel pridobiti so zanimive še naslednje ugotovitve: 

1. Helikopterji ADAC v večini primerov letijo med 700 in 1900 uro ali v vidnem delu dneva 
(zimski čas). 

2. V letu 2004 je 26 helikopterjev izvedlo 87 letov na dan, kar pomeni da je en helikopter 
izvedel 3,4 lete v enem dnevu. 

3. V letu 2004 je bilo 33 % poletov povezanih s prevozi ponesrečencev, poškodovanih v 
prometnih nesrečah, pri delu in športu. Ostali delež (67 %) pa je bil namenjen prevozu 
obolelih (srčni infarkt, možganska kap in drugi nujni medicinski prevozi). 

4. Zgovoren je tudi spodnji diagram, ki kaže, da se iz leta v leto povečuje število nujnih 
helikopterskih prevozov, kar kaže na to, da je helikopter v sistemu nujne medicinske 
pomoči vedno bolj nepogrešljiv. Pravzaprav helikopterji ne predstavljajo nadgradnjo 
zemeljske službe nujne medicinske pomoči, pač pa osnovno reševalno sredstvo. 

Slika 13:    Število izvedenih akcij ADAC-ovih helikopterjev po letih 

 

Vir: ADAC Luftrettung GmbH, 2005 
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5.2.3. DRF – Deutsche Rettungsflugwacht e.V. 

DRF (Nemška zračna reševalna služba) je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z nudenjem 
medicinske pomoči. Z lastnimi sredstvi in ob pomoči še treh zasebnih partnerjev v okviru 
DRF-teama zagotavlja z več kot 50-imi helikopterji helikoptersko nujno medicinsko pomoč iz 
kar 28 helikopterskih baz po vsej Nemčiji. 

Helikopterska ekipa je sestavljena iz treh članov: pilot, reševalec in zdravnik. Servis je 
dostopen v vidnem delu dneva vse dni v letu. Operativni radij helikopterjev je do 50 
kilometrov, kar omogoča hitro in učinkovito medicinsko pomoč. 

DRF ima poleg humanitarne še finančno plat. Helikopterska nujna medicinska pomoč, ki je v 
Nemčiji javno dostopen servis, se financira iz obveznega ter prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja. Teh sredstev pa ni dovolj, zato je potrebno dodatno financiranje preko članarin 
in sponzorstev (slika 14).   

Slika 14:  Struktura prihodkov DRF teama 

  

Vir: Deutsche Rettungsflugwacht e.V.(DRF), 2005. 

 

Slika 15:  Struktura stroškov DRF teama  

 

Vir: Deutsche Rettungsflugwacht e.V.(DRF), 2005. 
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Slika 16:  Število helikopterskih reševanj DRF in DRF teama po letih  

  

Vir: Deutsche Rettungsflugwacht e.V.(DRF), 2005. 

5.3. Sistem helikopterske nujne medicinske pomoči v Švici 

V Švici je kar nekaj zasebnih operaterjev. Rega je eden izmed največjih. Je del javne mreže 
nujne medicinske pomoči, ostali pa izvajajo zasebne lete ali kot pogodbeni partnerji izvajajo 
lete za Regin javni servis.    

5.3.1. Rega  

Rega je največji javni servis zračnega transporta v nujni medicinski pomoči v Švici. 
Ustanovljen je bil leta 1952. Danes je Rega neodvisna, neprofitna, zasebna fundacija (po 
Slovenski pravni ureditvi je to najbolj podobno zavodu), katere lastnik je Švicarski Rdeči križ 
in jo nadzira Švicarska zvezna vlada.  

Najbolj pomemben del fundacije predstavlja oddelek za »polnjenje« fundacije. Glavni vir 
prihodka fundacije predstavlja donacija posameznikov – članarina. Kar 1,8 milijonov 
donatorjev ( 25,7 % vseh državljanov) zbere približno polovico vseh potrebnih sredstev za 
delovanje servisa. Pri tem obstaja več oblik članarin: 

1. letni prispevek, ki velja za posameznika in znaša 4650 SIT (30 CHF); 

2. letni prispevek, ki velja za eno starševsko družino (otrok do 18 let) in znaša 6210 SIT (40 
CHF); 

3. letni prispevek, ki velja za zakonski ali izvenzakonski par in znaša 9310 SIT (60 CHF);  

4. letni prispevek, ki velja za družino (dva otroka do 18 let) in znaša 10860 SIT (70 CHF). 
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Preostali del denarja se zbere z izstavitvijo računa osebam, ki so bile deležne pomoči 
(nezavarovane osebe) ali neposredno zavarovalnicam (obvezno in dodatno zavarovanje), ter 
ostalim virom. Spodnji sliki kažeta prihodke in odhodke fundacije Rega v letu 2003. 

Slika 17:  Prihodki in odhodki fundacije Rega v letu 2003 v mio SIT.  
 

Prihodki 
Odhodki 

 

Vir: Rega, 2005. 

Vodilo delovanja Rege je nediskriminatorno pomagati vsakomur, ki je pomoči potreben, ne 
glede na finančno sposobnost, raso, vero, politično pripadnost, ipd. Rega pomaga povsod, kjer 
je zdravje ali človeško življenje ogroženo. Večji del medicinskih prevozov opravijo s 
helikopterji. V alpskih regijah glavnino helikopterskega dela predstavljajo primarna reševanja 
z gora in smučišč ter leti za iskanje in evakuacijo. V ravninskih predelih glavnino nalog 
predstavlja cestno reševanje ter nujni medicinski prevozi ostalih poškodovancev in obolelih 
ljudi. Spodnja slika kaže strukturo naleta helikopterjev pri nujnih medicinskih prevozih. 

Slika 18:  Struktura izvedenih helikopterskih nujnih medicinskih prevozov v letu 2003  

 

Vir: Rega, 2005. 

Poleg navedenega, Rega sodeluje tudi pri sekundarnih prevozih, kjer izvajajo medklinični 
zračni transport, transport organov, krvnih derivatov ter medicinskega osebja (specialisti), 
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tako doma kot v tujini. Hkrati helikopterji sodelujejo pri drugih humanitarnih nalogah, zlasti 
na težko dostopnih terenih.     

Sedež Rege se nahaja na letališču v Zurichu, kjer se tudi nahaja lasten center za vzdrževanje 
letal in helikopterjev ter glavni operativni center službe. Vsak, ki pokliče na številko 1414 in 
je njegovo zdravje ali življenje ogroženo, je deležen pomoči brez predhodne plačilne 
garancije. Poleg glavnega centra obstaja še 34 lokalnih centrov, ki organizirajo in koordinirajo 
reševanje. Centri imajo pristojnost odločanja, ali je potrebna helikopterska pomoč in hkrati 
angažirajo tudi ostale službe (policijo, gasilce, gorsko reševalno službo, ipd.). Drugi način 
alarmiranja je možen preko VHF radijske mreže, ki deluje na frekvenci 161.300 MHz, katere 
skrbnik je Rega. 

Rega ima 10 helikopterskih baz razporejenih po vsej Švici (slika spodaj). Baze so razporejene 
tako, da je za vsako točko v Švici čas leta iz baze na kraj dogodka maksimalno 15 minut. 
Helikoptersko floto predstavljata dva tipa helikopterjev: A-109 K2 in Eurocopter EC-145. Vsi 
helikopterji so namenjeni izključno reševalnim operacijam, zato so lahko takoj po nujnem 
klicu že v zraku. Minimalno posadko sestavljajo pilot, medicinski tehnik – reševalec in 
zdravnik.   

Slika 19:  Mreža helikopterskih baz Rege in njenih partnerjev  

Vir:  Rega, 2005. 

Poleg helikopterske nujne medicinske pomoči, Rega izvaja
letali. V svoji floti imajo tri letala tipa Canadair CL-604,
obolelih in poškodovanih primerov.   

5.4. Sistem helikopterske nujne medicinske pomoči v Av

V sosednji Avstriji obstaja kar nekaj organizacij, ki se uk
obolelih in poškodovanih. Največ medicinskih helikopterski
delujejo pod okriljem Avstrijskega avto-moto klu
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Flugrettungsverein – Cristophours helikoptersko reševanje. Operaterji združeni v tej  
organizaciji predstavljajo javno mrežo helikopterske nujne medicinske pomoči v Avstriji.    

5.4.1. Christophorus Flugrettungsverein – Cristophours helikoptersko reševanje  

Leta 1983 je Avstrijski avto moto klub – ÖAMTC ustanovil prvo helikoptersko bazo. Danes 
pod okriljem ÖAMTC-ja deluje 15 helikopterskih baz. ÖAMTC ni lastnik helikopterskih baz 
in helikopterjev, pač pa upravlja z združenjem Christophorus Flugrettungsverein, ki je 
vsebinski nosilec javne mreže helikopterske nujne medicinske pomoči v Avstriji in hkrati 
predstavlja finančno stabilnost službe.  

Slika 20:  Javna mreža službe helikopterske nujne medicinske pomoči v Avstriji  

 

Vir: ÖAMTC – Christophours Flogrettung, 2005. 

Christophorus Flugrettungsverein je neprofitna organizacija, katere poslanstvo je kar 
najhitreje prileteti na kraj dogodka ter nuditi kvalitetno nujno medicinsko pomoč. 
Helikoptersko reševanje deluje v vidnem delu dneva, razen poleti (ko so dnevi daljši od 
dvanajst ur). Tedaj nekatere baze pričnejo zjutraj ob šesti uri,  nekatere ob sedmi, odvisno od 
statistike. Flota helikopterjev je po vseh bazah poenotena in jo predstavljajo helikopterji EC-
135 evropskega proizvajalca Eurocopter. Poenotena flota predstavlja nižje neposredne in 
posredne operativne stroške. Posadko sestavljajo pilot, reševalec – letalec in zdravnik. V 
gorskem svetu zdravnika v prvi fazi reševanja nadomešča gorski reševalec – letalec. 
Helikoptersko reševanje se lahko sproži preko operativnih centrov avstrijskega rdečega križa 
na telefonski številki 144, dunajskega reševalnega centra ter na poziv gorske reševalne službe. 

Podobno kot v predhodnih primerih analiza kaže, da tudi v Avstriji narašča število izvedenih 
helikopterskih nujnih medicinskih prevozov. Spodnja slika kaže število izvedenih akcij v letih 
med 2001 in 2004. Lahko vidimo, da iz leta v leto narašča število letov. Povečanje izhaja na 
račun povečevanja helikopterskih baz, kar povečuje učinkovitost celotne službe.    
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Slika 21:  Število akcij v letih med 2001 in 2004   
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Vir: ÖAMTC – Christophours Flogrettung, 2005.   

Spodnja slika kaže strukturo izvedenega naleta, kjer prevladujejo internistični leti, povezani 
predvsem s srčnim infarktom. Sledijo poškodbe, ki nastanejo pri športu in v prostem času 
(smučanje in planinarjenje), poškodbe pri delu, možganske kapi. Zanimiv je podatek, da je le 
8 % vseh akcij namenjenih prometnim nesrečam.  

Slika 22:  Struktura helikopterskih prevozov v letu 2004   

 

Vir: ÖAMTC – Christophours Flogrettung, 2005.  

V letu 2004 je celotna služba helikopterske nujne medicinske pomoči stala 23,4 milijonov 
evrov (Christophours Magazin, 2005). Spodnja slika kaže strukturo prihodkov v letu 2004. 
Zanimiv je podatek, da je ÖAMTC-jev prispevek zbran iz dela članarine članov avto-moto 
kluba (1.5 milijonov članov). 

Slika 23:  Struktura prihodkov v letu 2004   

 

Vir: ÖAMTC – Christophours Flogrettung, 2005.   
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Za alarmiranje helikopterja sta primarno pristojni dve službi. Za območje Dunaja je za to 
pristojna mestna služba nujne medicinske pomoči, na ostalih delih pa dispečerska služba 
Avstrijskega rdečega križa. Službi imata teritorialno pristojnost in sprejemata nujne telefonske 
klice na številki 112 in 144 ter po teritorialnem ključu in po posebnem postopku alarmirata 
ustrezno helikoptersko bazo. 

5.5. Sistem helikopterske nujne medicinske pomoči na Nizozemskem 

Zgodba o helikopterski nujni medicinski pomoči na Nizozemskem sega v leto 1995, ko je bila 
pod pokroviteljstvom Nizozemskega avto-moto kluba (ANWB) v sodelovanju z 
Univerzitetno kliniko iz Amsterdama ustanovljena prva helikopterska baza. Sledila je 
ustanovitev druge baze v Rotterdamu. Leta 1998 je bila na pobudo Nizozemskega 
zavarovalniško zdravstvenega sveta izdelana študija o upravičenosti helikopterske nujne 
medicinske pomoči, ki ima naslednje temeljne zaključke (ANWB Medical Air Assistance, 
2005.): 

1. HNMP rešuje življenja; 

2. ponesrečencem skrajša muke; 

3. ko je uporabljen helikopter, se čas bivanja v bolnišnici bistveno ne skrajša; 

4. stroški uporabe reševalnih helikopterjev so na sprejemljivi ravni. 

Danes na Nizozemskem deluje stalna javna služba helikopterske nujne medicinske pomoči 
pod imenom MAA – Medical Air Assistence. Šteje štiri helikopterske baze (Amsterdam, 
Rotterdam, Nijmegen in Groningen), ki pokrivajo notranjost države, na meji pa se služba 
izvaja s pomočjo nemškega ADAC-a in belgijskega MOSQUITO-a. Spodnja slika kaže 
pokritost Nizozemske s službo nujne medicinske pomoči. 

Slika 24:  Mreža HNMP na Nizozemskem   

 

Vir: ANWB Medical Air Assistance, 2005. 

MAA ima danes v sestavi štiri helikopterje EC-135 s tri-člansko posadko. Zaposlenih je 
šestnajst pilotov (štirje piloti na en helikopter), njihova primarna naloga je transport zdravnika 
in reševalca na kraj dogodka ter transport ponesrečenca ali obolelega v bolnišnico. 
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Sekundarna naloga pa je pomagati pri nudenju prve medicinske pomoči. Reševalci morajo biti 
ambulantno izkušeni, hkrati pa morajo imeti znanja iz letalskega komuniciranja in navigacije. 
Zdravniki so specialisti iz urgentne medicine. 

Alarmiranje nujne medicinske pomoči poteka preko travma dispečerskih centrov, kjer se na 
podlagi opisa dogodka odloči, katera vrsta pomoči je potrebna. Helikopter načeloma lahko leti 
365 dni v letu med sedmo in devetnajsto uro, odvisno od vremenskih pogojev. Operativni 
radij helikopterjev je okoli  šestdeset kilometrov, kar helikopter doseže v petnajstih minutah 
po pozivu. Velja načelo, da je skrajni čas, ko helikopter še lahko pristane na kraju dogodka do 
pol ure po sončnem zahodu (regulacija JAR – OPS 3).    

Helikoptersko nujno medicinsko pomoč na Nizozemskem delijo na primarno in sekundarno, 
za katere imajo izdelane kriterije po katerih dispečerski centri aktivirajo helikopter. 
Helikopterski primarni let se prične v trenutku, ko je bilo na številko 112 sporočeno, da je 
prišlo do težje nesreče. Po spodnjih kriterijih operater določi, ali je helikopter potreben in v 
primeru, da ni, ga pokliče nazaj. Kriteriji za primarne lete so: 

1. obsežna prometna ali druga nesreča; 
2. trki z veliko hitrostjo; 
3. padec z višine; 
4. resna bolezen (srčni infarkt, možganska kap, ipd.); 
5. dolga pot reševalnega vozila; 
6. strelne rane, vbodline; 
7. večje rane in resne poškodbe; 
8. opekline in 
9.  utopitve. 

Zgodi se, da zemeljske ekipe na terenu ugotovijo, da je stanje pacienta resnejše kot je sprva 
kazalo. V tem primeru zemeljske ekipe preko dispečerske službe zahtevajo sekundarni 
helikopterski transport. Kriteriji za sekundarne lete so: 

1. težave z dihanjem, dušenje; 
2. kritična stanja; 
3. izguba zavesti; 
4. amputacija ali potreba po amputaciji. 

Kar 70 % vseh helikopterskih posredovanj je namenjenih prometnim nesrečam. Ostala 
posredovanja so še v primeru industrijskih nesreč, padcev z zidarskih odrov in streh, utopov, 
poskusov umora in strelov. Spodnji diagram kaže število primarnih in sekundarnih 
helikopterskih letov po letih, kjer lahko opazimo trend rasti letov, kar je posledica 
povečevanja helikopterskih baz v letih 1997, 2003 in 2004. Zanimivo je tudi razmerje med 
primarnimi in sekundarnimi leti. Vidimo lahko, da delež sekundarnih letov z leta v leto 
narašča, kar je posledica spoznanja, da je hitro prevozno sredstvo, kot je helikopter, bolj 
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učinkovito pri zmanjševanju časa bolezenskih stanj, zato se ga zemeljske ekipe vedno bolj 
poslužujejo.   

Slika 25:  Število helikopterskih letov v sistemu NMP na Nizozemskem po letih 

 

Vir: ANWB Medical Air Assistance, 2005. 

5.6. Skupne značilnosti analize evropskih sistemov HNMP  

V analizo sistemov HNMP sem vključil sisteme, ki delujejo na Češkem, v Nemčiji, Švici 
Avstriji in na Nizozemskem, kjer sem analiziral naslednja področja:   

1. umestitev in obseg dejavnosti; 
2. strukturo letov; 
3. sistem alarmiranja ter 
4. model financiranja. 

Češki sistem sem v nalogi obravnaval, ker je najmlajši sistem v evropskem prostoru in je 
zanimiv v smislu odkrivanja napak ob zagonu sistema. Ostali sistemi so obravnavani, ker 
predstavljajo smer razvoja enovitega evropskega sistema HNMP, ki ga narekuje Evropsko 
združenje za HNMP in reševanje po zraku ter podpira Komisija evropske unije. 

Umestitev dejavnosti. V vseh državah, ki sem jih analiziral sem ugotovil, da se večina 
helikopterskih nujnih medicinskih letov izvede v sistemu javne mreže nujne medicinske 
pomoči. V teh primerih je helikopter na voljo vsem, ki so pomoči potrebni, pač v odvisnosti 
od doktrine vključevanja helikopterjev v sistem nujne medicinske pomoči. Poleg javnega 
obstaja še zasebni servis, ki je samoplačniški, vendar je takih letov relativno malo in običajno 
ne sodijo v kategorijo nujnih medicinskih letov.  

Kot že rečeno, je obseg dejavnosti javne mreže odvisen od doktrine uporabe helikopterjev. V 
vseh sistemih, ki imajo večletno tradicijo je opažen trend rahle rasti uporabe helikopterjev, kar 
je posledica medicinsko strokovne ugotovitve, da je reševalni helikopter potreben. Negativni 
trend je opažen le na Češkem, kar je posledica nedoločenih pravil alarmiranja in aktiviranja 
helikopterjev. Dogajalo se je, da so štirje helikopterski operaterji (dva državna in dva zasebna) 
tekmovali med seboj, kdo bo prvi na kraju dogodka. Dogodilo se je, da sta v določenih 
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primerih poletela kar dva helikopterja in s tem je bilo izvedenih kar nekaj neupravičenih 
(nenujnih) letov. 

Struktura letov. Ta del analize odgovori na vprašanje, kakšna je doktrina uporabe 
helikopterjev v sistemu nujne medicinske pomoči. Pri vseh analiziranih primerih sta v 
sistemih prisotni dve temeljni načeli uporabe helikopterjev: hitra odzivnost ter visoka 
izurjenost medicinskih ekip. Načeli se kažeta skozi generalno ugotovitev, da prevladujejo 
primarni leti nad sekundarnimi. Tu je izraz »primarni let« uporabljen v primeru, ko je prva na 
kraju dogodka helikopterska medicinska pomoč, »sekundarni let« pa v primerih, ko je na 
kraju dogodka predhodno že kak drug zdravnik. Tako v tem smislu med sekundarne lete 
štejemo lete iz kraja dogodka, ko je zdravstveno stanje bolnika že stabilizirano ali 
medbolnišnične lete.  

Primeren sistem alarmiranja je osnoven predpogoj za uspešen sistem alarmiranja in vodenja 
helikopterske nujne medicinske pomoči. Iz analize je razvidno, da alarmiranje in vodenje vseh 
akcij poteka preko centraliziranih operativno-dispečerskih centrov. Nujni klici se izvajajo 
preko posebnih telefonskih številk ali radijskih frekvenc (značilno za Švico), ki jih upravljajo 
omenjeni centri. Operaterji v primeru nujnega klica na podlagi vprašalnika določijo vse 
potrebne službe, med drugim tudi reševalni helikopter. Tak način alarmiranja je značilen za 
primarne lete, medtem ko se sekundarni leti izvedejo na podlagi direktnih telefonskih klicev 
zdravnikov na terenu ali bolnišnic.  

Kako pomemben je dobro urejen sistem alarmiranja zopet kaže primer iz Češke, ko je v 
določenem primeru pristojnost za aktiviranje helikopterske službe imelo več operativno-
dispečerskih mrež, ki med seboj niso delovale usklajeno. Dogajalo se je, da je policijska 
dispečerska služba aktivirala policijski helikopter in posredno preko druge operativne mreže 
nehote aktivirala še zasebni helikopter. Zaključek te izkušnje je, da mora biti le ena 
operativno-dispečerska služba odgovorna za aktiviranje helikopterja za nujno medicinsko 
pomoč, ne glede na to kdo je operater.         

Modeli financiranja. V večini primerov financiranje poteka preko kombinacije štirih virov in 
sicer: 

1. državni proračun, kjer država pokriva del fiksnih stroškov, ki se nanaša na plače 
medicinskega osebja, določenih investicij in drugih fiksnih stroškov; 

2. zbrana sredstva iz članarin, kjer humanitarna in interesna združenja prispevajo sredstva za 
delovanje službe iz naslova članarin (rdeči križ, avto-moto klub, planinska zveza ipd.); 

3. zbrana sredstva iz donacij, kjer gre za obliko sofinanciranja helikopterske službe iz 
donacij večjih pravnih oseb, ki so neposredno ali posredno povezane s sistemom 
zdravstvenega varstva; 

4. zbrana sredstva iz dejavnosti so sredstva, ki se zberejo iz dejansko opravljenih akcij. V teh 
primerih so plačniki zavarovalnice ali pacienti sami ter pokrivajo pretežni delež 
operativnih (variabilnih) stroškov;   
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Iz strukture virov financiranja je razvidno, kakšen je obseg uporabe reševalnih helikopterjev. 
Obstaja odvisnost, da je obseg helikopterskih akcij večji, če je delež vira iz državnega 
proračuna večji. Izjema je le švicarski operater Rega, ki se ne financira direktno iz državnega 
proračuna.  

5.6.1. Ključne ugotovitve primerne za  slovenski sistem HNMP 

Kot zaključek analize navajam značilnosti, ki jih mora imeti služba HNMP v Sloveniji: 

1. Mora biti javen servis, vpet v javni sistem zemeljske mreže nujne medicinske pomoči in 
dostopen vsem, ki so v Republiki Sloveniji potrebni takega servisa. 

2. Posredovanja morajo biti centralno vodena iz enega operativnega centra, ki ima pregled 
nad celotnim dogajanjem v državi, zaradi možnih podvajanj aktivacij. Za let morajo biti 
podani medicinski razlogi, ki jih potrdi pristojen zdravnik na terenu. 

3. Organizacijsko se mora deliti na letalski del (prostor za zasebno partnerstvo v javni 
službi), ki je odgovoren za varno izvajanje letov, in medicinski del, ki ostaja del javne 
mreže nujne medicinske pomoči, specializiran za težje medicinske primere in usposobljen 
za delo s helikopterjem. 

4. Sistem financiranja mora biti kombiniran, izvaja se deloma iz državne blagajne in 
zdravstvenega zavarovanja (odgovornost države) ter iz članarin, donacij in trženjskih 
akcij, za kar je odgovoren zasebni partner. 

Navedene ugotovitve so v nadaljevanju uporabljene kot izhodišče pri pripravi študije 
izvedljivosti projekta službe HNMP v Sloveniji. 

6. REGULACIJA HNMP-JA V SLOVENIJI 

6.1. Regulacija letalskega prometa 

V zgodovini so se pojavile različne oblike reguliranja gospodarstva, katerih skupno izhodišče 
je bilo nepopolnost trgov. Panoge, ki so pogosto predmet regulacije, so predvsem vitalne; 
infrastrukture, storitvene, kapitalsko intenzivne panoge, kjer so potrebna velika vlaganja, in 
panoge, za katere je značilna slabost in pomanjkljivost trga (Glas, 1995, str. 139-151). Cilj 
takih oblik reguliranja je omejiti oziroma odpraviti te slabosti in pomanjkljivosti. Zlasti 
monopol, zunanji učinki, prevelika konkurenca, omilitev težav, ki izhajajo iz pomanjkanja 
dobrin in produkcijskih faktorjev, so najpogostejše slabosti in pomanjkljivosti trgov 
(Slapničar, 1994, str. 5). 

Več razlogov je, ki opravičujejo zelo velik regulativni vpliv na izvajanje letalskih operacij. 
Zaradi velikega vpliva prevoznikov in zaradi preprečevanja diskriminacije uporabnikov 
letalskih storitev, je država preko regulacijskih vzvodov prevzela odgovornost za delovanje 
letalskih operacij. Najprej je nadzirala število poletov in cene in tako zatrla konkurenco ter 
pričela z ekonomsko regulacijo, ki vključuje »pravične cene« in nadzor pri vstopu in izstopu 
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iz dejavnosti. Drugi tip regulacije se nanaša na samo storitev, ki zagotavlja, da prevozniki 
izvajajo storitve skladno s pravicami delovanja. Obstaja še regulacija varnosti, katere namen 
je zaščititi uporabnike letalskih storitev in zaposlene pred nesrečami. Pomemben element 
letalske regulative, ki se v zadnjem času še krepi, je področje hrupa in onesnaževanja okolice, 
ki preko povečevanja letaliških pristojbin sili letalske prevoznike in proizvajalce letal k 
izločanju ali obnavljanju prehrupnih in ekološko obremenilnih plovil (Johnson, Wood, 1989, 
str 33-36). 

Najpomembnejša mednarodna organizacija, ki se ukvarja z regulacijo zračnega prometa je 
ICAO8, ki združuje vlade držav podpisnic Čikaške konvencije9. Čikaška konvencija že v 
prvem členu definira pojem suverenosti in priznava državi polno suverenost na nebu nad 
njenim teritorialnim ozemljem. Tako lahko vsaka članica za izvajanje letalskega prometa 
vzpostavi svojo regulativo, pogoje in omejitve, ki morajo biti v skladu z osemnajstimi aneksi 
Čikaške konvencije. Aneksi državam podpisnicam konvencije predlagajo sprejetje letalske 
regulative s področja licenciranja letalskega osebja, pravila letenja, meteoroloških, 
navigacijskih in letalskih služb, letalskih operacij, plovnosti plovil, aeronavtičnih 
telekomunikacij, raziskovanja nesreč, letališča, zaščite okolja, varnosti in transporta nevarnih 
snovi. Na nacionalni ravni regulativno funkcijo v letalskem prometu prevzemajo Civilne 
letalske oblasti10. 

V Sloveniji civilno letalsko oblast predstavlja Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo 
(v nadaljevanju URSCL). Z vstopom v Evropsko unijo se je Slovenija zavezala, da bo 
uskladila slovensko letalsko zakonodajo z direktivami Evropske unije. Tako je 4. aprila 2001 
postala polnopravna članica Skupnih letalskih oblasti (Joint Aviation Authorities – JAA) in s 
tem prevzela obvezo, da bo do leta 2008 prevzela skupne letalske predpise v celoti. Skupni 
letalski predpisi (Joint Aviation Requirements – JAR) so predpisi, ki urejajo področje 
letalstva in s tem tudi področja helikopterskih operacij.  

Cilj poglavja je opisati letalsko regulativo, ki ima močan vpliv pri izgradnji sistema HNMP v 
Sloveniji. 

                                                 
8 ICAO – Mednarodna organizacija civilnega letalstva (International Civil  Aviation Organization), ki je bila 
ustanovljena s Čikaško konvencijo, da poenoteno regulira mednarodni letalski promet, vzpodbuja 
profesionalizem, katere rezultat je varen in hiter zračni promet.  
9 Zavezniki so se že med drugo svetovno vojno zavedali  pomena, ki ga bo imel zračni promet.  Osnovni okvir 
reguliranja civilnega letalskega prometa sega v leto 1944, ko je bila podpisana Čikaška konvencija (Convention 
of International Civil Aviation). Čikaška konvencija je začela veljati 4. aprila 1947. 
10 V Sloveniji Civilne letalske oblasti predstavlja Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo, ki je organ v 
sestavi Ministrstva za promet, ki skrbi za  plovnost in registracijo zrakoplovov, letalske operacije, licenciranje 
letalskega in drugega strokovnega  osebja, registracijo letališč in vzletišč ter uveljavljanje in izvajanje letalskih 
standardov in priporočil.
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6.2. Razmejitev pristojnosti ekipe HNMP 

Najmanj dva razloga sta, ki govorita, da je potrebno ločeno obravnavati medicinsko in 
letalsko strokovno ekipo HNMP. 

1. Medicinsko-strokovni razlog. Dejstvo je, da je helikopterska nujna medicinska pomoč 
namenjena obolelim ali poškodovanim. Zato je potrebno v taki službi imeti ustrezno 
usposobljene medicinske ekipe, katerih stopnjo usposobljenosti preko medicinsko-
strokovnih teles zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Imeti morajo dovolj teoretičnega in 
praktičnega znanja za hitro in učinkovito nudenje medicinske pomoči tudi v najtežjih 
primerih. Zaradi povedanega mora medicinski del ekipe HNMP ostati dopolnilni del 
javnega zdravstva in predstavlja posebno obliko izvajanja nujne medicinske pomoči v 
državi (Jurjekovič, Mohor, 2004, str. 66). 

2. Letalsko-strokovni razlog. Letalstvo je specifična dejavnost in se od nekaterih loči 
predvsem po dokaj natančni regulaciji dejavnosti, ki se v prvi vrsti nanaša na varnost 
letenja (Johnson, Wood, 1989, str 33-36). Temeljni predpis, ki v okviru skupnih letalskih 
oblasti ureja delovanje helikopterskih prevozov v Sloveniji je JAR–OPS 3, kjer lahko 
najdemo strokovno podlago za razmejitev letalskega in medicinskega osebja.  Ekipo 
helikopterske medicinske pomoči lahko delimo v dve skupini (Appendix 1 to JAR–OPS 
3.005(d) ):  
− Letalska posadka (flight crew) je osebje, ki je neposredno odgovorno za varno izvedbo 

leta (pilot, operater vitla, itd.). Odvisno od vrste operacije, lahko letalsko posadko 
predstavlja samo pilot. 

− Kabinsko osebje (crew members, other than flight crew members) je tisti del posadke, 
ki je zaradi vrste operacije, pri operaciji nujno potreben (strežaj na letalu, snemalec, 
gorski reševalec – letalec, medicinsko osebje, itd.). Kabinsko osebje mora biti za 
izvajanje svojega dela naloge v posadki ustrezno letalsko strokovno usposobljeno.  

V tem delu magistrske naloge se bom osredotočil samo na tisti del regulacije, ki se 
neposredno dotika helikopterskih prevozov. 

6.3. Operater helikopterskih prevozov v sistemu HNMP 

6.3.1. Opredelitev HNMP z vidika helikopterskih operacij 

Krovni dokument, ki ureja delovanje svetovnega letalstva je Čikaška konvencija, ki je na 
operativni ravni nadgrajena z osemnajstimi aneksi. Tako je vsaka članica, podpisnica 
konvencije, za izvajanje letalskega prometa dolžna vzpostaviti svojo regulativo, pogoje in 
omejitve, ki morajo biti v skladu z omenjenimi aneksi. Aneksi, ki se neposredno dotikajo dela 
helikopterskih operaterjev so: 

− ICAO, Annex 1: Licenciranje osebja (Personnel Licensing); 

− ICAO, Annex 2:  Pravila letenja (Rules of the Air); 
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− ICAO, Annex 6, Part III: Mednarodne operacije - helikopterji (International Operations - 
Helicopters). 

Seveda so ti aneksi le priporočila, ki jih države morajo upoštevati pri sprejemanju nacionalne 
letalske regulative. Z vstopom v Evropsko unijo, se je Slovenija zavezala, da bo s področja 
letalske regulative v najkrajšem možnem času oblikovala nacionalno letalsko regulativo v 
skladu s skupnimi letalskimi predpisi. 

Slika 26:  Območje skupnih letalskih oblasti - JAA, kjer delno ali v celoti veljajo skupn
letalski predpisi – JAR 

  
Vir: Join Aviation Authority, 2005. 

Tako za helikoptersko operacije veljajo ali bodo v kratkem veljali naslednji predpisi: 

− Zakon o letalstvu je krovni dokument, ki v skladu s splošno priznanimi načeli 
mednarodnega letalskega prava ureja ter določa pogoje in zahteve, ki zadevajo zrakoplove, 
letalsko osebje in drugo strokovno osebje, zračni prevoz in druge letalske aktivnosti, 
letališča in vzletišča, infrastrukturo navigacijskih služb zračnega prometa, zagotavljanje 
varnosti zračnega prometa in ukrepe za olajšave zračnega prevoza, iskanje in reševanje 
zrakoplovov ter letalske nesreče in incidente, opravljanje letaliških služb in navigacijskih 
služb zračnega prometa ter javno infrastrukturo, nadzor ter določa sankcije za letalske 
prekrške. Zakon že velja – Uradni list RS, št. 23/1999. 

− Pravila letenja še vedno ureja Jugoslovanski predpis, ki je v celoti skladen z ICAO 
Annexom 2 – Pravila letenja. Predpis še ni zastarel in se v bodoče ne bo bistveno 
spreminjal in direktno vplival na izvajanje helikopterskih letov. 

− Področje helikopterskih operacij ureja skupni letalski predpis JAR–OPS 3, ki mora biti 
implementiran v slovenskem pravnem redu do leta 2008. Predpis bo bistveno vplival na 
delo helikopterskih operaterjev in ga v magistrskem delu kot takega tudi obravnavam.  

− Področje licenciranja letalskega osebja še vedno ureja dokaj zastarel Jugoslovanski 
predpis, ki bo predvidoma prenehal veljati v začetku leta 2006, ko prične veljati skupni 
letalski predpis JAR–FCL 2. Predpis bo bistveno vplival na usposabljanje in delo 

 53



helikopterskih posadk ter medicinskega osebja in ga v magistrskem delu kot takega tudi 
obravnavam.   

To so ključni dokumenti, ki že oziroma bodo v kratkem regulirali področje helikopterskih 
operacij. V navedeni obliki sem jih v magistrskem delu predstavil in uporabil kot izhodišče za 
oblikovanje rešitev na področju helikopterskih operacij v sistemu NMP.  

6.3.2. Regulacija helikopterske operacije v sistemu HNMP 

Ker so helikopterske operacije v sistemu HNMP zelo tvegana dejavnost, na katero vpliva kar 
precej nepredvidljivih dejavnikov (vreme, mesto dogodka, stres ob dogodku, itd.), je področje 
z vidika helikopterskih operacij precej regulirano. V Sloveniji je krovni predpis, ki ureja delo 
zrakoplovov v sistemu zaščite, reševanja in pomoči Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in 
pomoči z uporabo zrakoplovov. S to uredbo so določeni pogoji, postopki in načini izvajanja 
zaščite, reševanja in pomoči ter iskanja z uporabo zrakoplovov ob naravnih in drugih 
nesrečah, pri nudenju človekoljubne pomoči ter opravljanju nujnih prevozov v zdravstvu. 
Uredba ne ureja delo helikopterskega operaterja, vendar navaja, da se vse operacije izvajajo v 
skladu z letalskimi predpisi JAR–OPS 3 in JAR-FCL 2. 

V skladu z naštetimi predpisi velja, da helikopterski prevoznik lahko izvaja helikopterske 
prevoze v poslovne namene (sem sodi tudi HNMP) le v obsegu obratovalnega dovoljenja (Air 
Operator Certifikat), ki ga izdajo nacionalne letalske oblasti, kjer je sedež prevoznika. 
Operativni priročnik (Operations Manual) je dokument, v katerem je definiran poslovni 
proces helikopterskega prevoznika. V tem dokumentu morajo biti definirane odgovorne osebe 
in poslovni procesi s področij helikopterskih in zemeljskih operacij, vzdrževanja plovil in 
usposabljanja letalskega osebja. Usklajen operativni priročnik je potreben pogoj za pridobitev 
obratovalnega dovoljenja.  

Helikopterski prevoznik je dolžan za vsak tip helikopterja in vsak tip operacije predpisati 
poseben poslovni proces za letalsko posadko, kabinsko in zemeljsko osebje, tako za operacije 
v zraku kot na zemlji. V skladu s tem je prevoznik dolžan izdelati kontrolni seznam (check 
list) normalnih postopkov in postopkov v sili.   

Helikopterski prevoznik lahko opravlja helikopterske prevoze v sistemu nujne medicinske 
pomoči le v obsegu operativnega priročnika, ki ga z izdajo posebnega obratovalnega 
dovoljenja potrdijo pristojne letalske oblasti. Helikopterska nujna medicinska pomoč 
(Helicopter Emergency Medical Service – HEMS) predstavlja helikopterske prevoze v 
sistemu nujne medicinske pomoči, kjer je potreben takojšen in nujen transport (Appendix 1 to 
JAR–OPS 3.005(d) ):  
− medicinskega osebja, 
− medicinske opreme in  
− bolnih, težko poškodovanih in ostalih oseb, ki so pomoči potrebne. 
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Zaradi zmanjšanja tveganja helikopterskih operacij v sistemu HNMP predpis podrobno ureja 
in predpisuje osnovne letalne lastnosti helikopterjev, ki v sistemu lahko delujejo in minimalne 
meteorološke pogoje. 

6.3.2.1. Letalne lastnosti helikopterjev 

Bistveno vlogo pri določitvi vrste nalog helikopterjem in načinov izvedbe le teh igrajo letalne 
lastnosti helikopterjev. Letalne lastnosti so lastnosti, s katerimi lahko preverimo kaj helikopter 
pravzaprav lahko zmore. So osnova za izbiro pravega tipa helikopterja, ki ga sploh lahko 
uporabimo v okviru obratovalnega dovoljenja.     

Na podlagi letalnih lastnosti helikopterjev, helikopterske operacije delimo v tri kategorije 
operacij (JAR–OPS 3, Subpart »F«): 
− Prva kategorija operacij (Performace Class 1) je vrsta operacije, ki omogoča, da lahko 

helikopter v primeru odpovedi motorja v vseh fazah leta varno pristane oziroma nadaljuje 
let.  

− Druga kategorija operacij (Performace Class 2) je vrsta operacije, ki omogoča, da 
helikopter v primeru odpovedi motorja pred kritično fazo leta lahko pristane, po kritični 
fazi pa lahko varno nadaljuje let.  

− Tretja kategorija operacij (Performace Class 3) je najmanj zahtevna vrsta operacije, ki 
omogoča, da helikopter v primeru odpovedi motorja v kateri koli fazi leta izvede prisilni 
pristanek. 

Izvajanje tretje kategorije operacij v sistemu HNMP nad naseljenim območjem in nad 
terenom, kjer ni mogoče načrtovati in izvesti prisilnega pristanka (naselje, morje, jezera, 
hribi), ni dovoljeno. 

Za helikopterje, ki imajo maksimalno vzletno maso manjšo od 5700 kilogramov veljajo 
naslednje omejitve: 
1. Pristajanje in vzletanje iz bolnišničnih ploščadi v naseljenem območju in v hribih je 

dovoljeno samo v prvi kategoriji operacij (JAR–OPS 3, Subpart »G«), razen če letalske 
oblasti za tako operacijo ne izdajo posebnega dovoljenja (naravne in druge nesreče). 

2. Pristajanje in vzletanje iz kraja dogodka v operacijah HNMP v naseljenem območju in v 
hribih mora čimdlje potekati v prvi kategoriji operacij. Pilot je dolžan let helikopterja 
izvesti izven te kategorije v najkrajšem času oziroma v taki smeri, da je možen prisilni 
pristanek. 

3. Mesto pristanka na kraju dogodka mora biti izbrano tako, da omogoča predpisano 
varnostno razdaljo od ovir (drevesa, stavbe, vozila, itd.). Pri nočnih operacijah morajo biti 
mesta pristanka na kraju dogodka in ovire na poti prihoda in odhoda helikopterja 
primerno osvetljene.   

4. Predhodno pripravljene točke pristanka in vzleta helikopterja morajo biti objavljene v 
operativnem priročniku operaterja.  
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Operacije helikopterjev, katerih maksimalna vzletna masa presega 5700 kilogramov, morajo 
biti v vseh fazah leta izvedene v skladu s pravili prve kategorije operacij.  

6.3.2.2. Minimalni meteorološki pogoji 

Vreme je pravzaprav največji dejavnik tveganja helikopterskih operacij in bistveno vpliva na 
varnost letenja. Odvisen je od časa in kraja operacije. Da bi stopnjo tveganja zmanjšali, so 
letalske oblasti predpisale postopke in meteorološke minimume s katerimi se še lahko izvaja 
helikoptersko letenje v okviru sistema HNMP.  

Pravila letenja opredeljujejo dve vrsti meteoroloških pogojev: 
1. Vizualni meteorološki pogoji (Visual meteorological conditions – VMC) so pogoji, ki 

omogočajo izvedbo leta po pravilih vizualnega letenja (Visual flying rules – VFR).  
2. Instrumentalni meteorološki pogoji  (Instrumental meteorological conditions – IMC) so 

pogoji,  ki omogočajo letenje le s pomočjo ustreznih navigacijskih naprav v helikopterju 
in na zemlji. V takih pogojih se lahko izvede let le po pravilih instrumentalnega letenja  
(Instrumental flying rules – IFR). 

Let se v vizualnih meteorološki pogojih lahko izpelje po pravilih vizualnega ali 
instrumentalnega letenja, pri čemer se let v instrumentalnih meteoroloških pogojih lahko 
izpelje izključno le po pravilih instrumentalnega letenja. Vsebinsko gledano je instrumentalno 
letenje bolj zahtevna vrsta letenja in zahteva večjo stopnjo usposobljenosti in običajno tudi 
večje število članov posadke. Tako letenje se lahko izvaja izključno v kontroliranem zračnem 
prostoru, na primerno opremljenih letališčih in s primerno opremljenimi helikopterji. 

Pri helikopterskih operacijah v sistemu HNMP veljajo naslednji meteorološki minimumi: 
1. Za vzlet in letenje helikopterja v prvi ali drugi kategoriji operacij (Performace Class 1 

and 2) veljajo meteorološki minimumi, ki so prikazani v spodnji tabeli.  

Tabela 5: Meteorološki minimumi helikopterskih operacij v sistemu HNMP 
Posadka: en pilot Posadka: dva pilota 

Baza oblakov Vidljivost Baza oblakov Vidljivost 
Dnevni let 

več kot 500 čevljev  Splošni VFR 
pogoji 

več kot 500 
čevljev 

Splošni VFR 
pogoji 

med 400 in 499 
čevlji   1000 metrov * med 400 in 499 

čevlji   2000 metrov 

med 300 in 399 
čevlji   2000 metrov med 300 in 399 

čevlji   3000 metrov 

Nočni let 

1200 čevljev ** 2500 metrov 1200 čevljev ** 3000 metrov 
* Vidljivost se lahko med letom za krajši čas zniža na 800 metrov, če letalne 

lastnosti helikopterja omogočajo varno letenje. 
** Baza Oblakov se lahko med letom za krajši čas zniža na 1000 čevljev. 

Vir: JAR–OPS 3, Subpart »E«. 
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V primeru, da se med letom vremenske razmere poslabšajo, morajo helikopterji, ki so 
opremljeni samo za vizualne meteorološke pogoje, let prekiniti. V kolikor je helikopter 
opremljen za izvajanje operacij v instrumentalnih meteoroloških pogojih, se lahko let 
izvede po pravilih instrumentalnega letenja, če je za to posadka ustrezno usposobljena. 

2. Za vzlet in letenje helikopterja v tretji kategoriji operacij (Performace Class 3) mora biti 
minimalna baza oblakov11 600 čevljev in vidljivost12 več kot 1500 metrov. Vidljivost se 
lahko med letom za krajši čas zniža na 800 metrov, če letalne lastnosti helikopterja 
omogočajo varno letenje (pravočasno zaznavanje in izogibanje oviram). 

6.3.3. Kadrovska regulacija v sistemu HNMP  

Najbolj obsežno poglavje skupnega letalskega predpisa JAR-OPS 3 (Appendix 1 to JAR–OPS 
3.005(d)) je področje letalsko operativnega kadra. To področje predpisuje minimalna potrebna 
šolanja, znanja in izkušnje, ki jih morajo izpolnjevati vse operativne osebe, ki v sistemu 
HNMP operativno delujejo. Predpis regulira naslednja področja: 

1. letalsko posadko (eden ali dva pilota); 

2. kabinsko osebje, v katero spada medicinsko in nemedicinsko osebje (v našem primeru en 
zdravnik in dva medicinska tehnika); 

3. dodatno medicinsko osebje je osebje, ki lahko zaradi specifičnega stanja bolnika ali 
poškodovanca kakorkoli pozitivno vpliva na potek reševalne akcije (npr. specialistično 
medicinsko osebje); 

4. zemeljsko osebje, ki sodeluje pri procesu nujnih medicinskih prevozov (policisti, gasilci, 
varnostniki, zemeljsko medicinsko osebje, itd.). 

Zdaleč najbolj obsežna regulativa zadeva letalsko posadko. V sistemu HNMP je to odvisno od 
vrste helikopterja in od časa operacije. Če je helikopter lažji od 5700 kilogramom in sprejme 
na krov maksimalno 8 oseb, potem lahko v dnevnih operacijah helikopter opravlja le en član 
posadke – pilot, pri nočnih operacijah pa sta potrebna dva člana posadke. Zanj veljajo 
naslednje zahteve in omejitve (JAR–OPS 3, Subpart »N«): 

1. Minimalno število ur, ki jih mora imeti pilot, da lahko samostojno leti v vlogi vodje 
helikopterja v operacijah HNMP je: 
− 1000 ur letenja na letalih/helikopterjih, od tega  najmanj 500 ur v vlogi vodje 

helikopterja ali 
− 1000 ur letenja v vlogi kopilota v helikopterskih operacijah HNMP, od tega najmanj 

500 ur v vlogi pripravnika za vodjo helikopterja in hkrati najmanj 100 ur v vlogi vodje 
helikopterja.  

2. Pilot je lahko vključen v nočne operacije HNMP, če ima najmanj 20 ur letenja v nočnem 
letenju v vizualnih pogojih letenja v vlogi vodje helikopterja. 

                                                 
11 Baza oblakov je navpična razdalja med zemeljsko površino in spodnjim delom oblaka. 
12 Vidljivost je skrajni doseg vidnega polja opazovalca (pilot) v vodoravni smeri opazovanja. 
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3. Pilot – vodja helikopterja lahko samostojno deluje v operacijah HNMP, če uspešno opravi 
šolanje in preverjanja iz naslednjih vsebin:  
− Šolanje zajema naslednje vsebine: (A) razumevanje in interpretacija nestandardnih 

letalskih meteoroloških informacij, (B) priprava helikopterja in medicinske opreme za 
vzlet, (C) posebne metode vzleta helikopterja v operacijah HNMP, (D) posebne 
metode ocene in izvedbe prihoda helikopterja na kraj dogodka v operacijah HNMP ter 
(E) vplivi letenja na pacienta.  

− Preverjanje zajema naslednja področja: (A) preverjanje tehnike pilotiranja (proficiency 
day and/or night check), osredotočena na vzlet in pristanek helikopterja v operacijah 
HNMP podnevi in/ali ponoči, (B) preverjanje priprave in izvedbe  HNMP operacije 
(line checks) po vsebinah: lokalno vreme, načrtovanje HNMP leta, metode vzletov in 
prihodov HEMS helikopterja na kraj dogodka, nizko letenje ob slabem vremenu in 
poznavanje lokalnega območja operacij. 

Podobno kot piloti, mora tudi kabinsko osebje (zdravniki in medicinski tehniki) opraviti 
specifična letalska šolanja. Šolanja se opravijo v skladu z JAR–OPS 3, Subpart »O« in 
zajemajo naslednja področja: 
1. pristojnosti in dolžnosti kabinskega osebja v operacijah HNMP; 
2. osnove navigacije (uporaba navigacijskih kart in osnove navigacijskih naprav); 
3. uporaba helikopterskih radio–telekomunikacijskih naprav; 
4. uporaba helikopterskih internih komunikacijskih naprav;  
5. uporaba helikopterskih medicinskih pripomočkov in naprav; 
6. priprava helikopterja in medicinske opreme za vzlet;  
7. branje helikopterskih instrumentov, signalnih naprav, uporaba kontrolnih list (check list) 

za normalne in izredne postopke v vseh fazah leta; 
8. osnovno poznavanje helikopterja, kabine in sistemov za izvajanje normalnih in izrednih 

postopkov v vseh fazah leta; 
9. signalni znaki usmerjanja helikopterja; 
10. razporejanje ljudi in tovora po kabini helikopterja;  
11. ugotavljanje upravičenosti helikopterskega transporta in 
12. nevarnosti, ki so prisotne pri delu ob delujočem helikopterju.  

V primeru, da zdravstveno stanje bolnika ali poškodovanca zahteva prisotnost specialističnega 
medicinskega osebja, ga je posadka ali kabinsko osebje dolžno seznaniti (Appendix 1 to JAR–
OPS 3.005(d)): 
1. z lastnostmi in posebnostmi vrste helikopterja, ki sodeluje v akciji; 
2. s postopki vstopanja in izstopanja iz helikopterja v normalnih in izrednih primerih; 
3. s specifično medicinsko opremo; 
4. s postopkom odobritve uporabe specifične medicinske opreme; 
5. z metodami nadzora redne medicinske ekipe; 
6. z uporabo helikopterskih internih komunikacijskih naprav in 
7. z lokacijo in uporabo helikopterskih protipožarnih naprav. 
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Helikopterski operater v sistemu HNMP mora preveriti usposobljenost zemeljskega osebja, ki 
sodeluje v sistemu ali pa ga mora za to usposobiti. Področja, ki jih zemeljsko osebje mora 
obvladati, so (Appendix 1 to JAR–OPS 3.005(d)): 
1. dvostransko komuniciranje z radio-komunikacijskimi napravami s helikopterjem; 
2. določanje primernega prostora za izvedbo helikopterskega pristanka; 
3. poznavanje nevarnih območij helikopterja; 
4. obvladanje in nadzor večjih skupin (tretjih opazovalcev) in 
5. poznavanje primernih poti ob prihodu in izhodu iz helikopterja. 

Naslednji predpis, ki ga je potrebno omeniti, je Pravilnik o delovnem času posadk 
zrakoplovov, ki regulira čas letenja, delovni čas, število vzletov in pristankov med delovnim 
časom in trajanje počitkov članov posadk zrakoplovov. Helikopterski operater mora v skladu 
s tem pravilnikom: 

1. v svojem operativnem priročniku določiti omejitve v zvezi s časom letenja, delovnim 
časom posadk zrakoplovov ter določiti razpored počitka za vse člane posadk zrakoplovov; 

2. zagotoviti, da so omejitve časa letenja, delovnega časa in počitka v skladu z določbami 
omenjenega  pravilnika;  

3. načrtovati  lete tako, da se zaključijo v dovoljenem letalskem delovnem času, ob 
upoštevanju časa, ki je potreben za opravljanje delovnih nalog pred letom, med letom, 
upoštevajoč čas na zemlji med vmesnimi pristanki, vse v zvezi z vrsto posamezne letalske 
operacije, operaterja; 

4. vnaprej pripraviti in objaviti razpored letenja, kar omogoča, da so člani posadk 
zrakoplovov pravočasno obveščeni o delovni obveznosti in počitku; 

5. operater mora zagotoviti, da član posadke zrakoplova ne sme opravljati delovnih nalog v 
zrakoplovu, če se zaveda ali sumi, da je utrujen ali se počuti nesposobnega za letenje; 

6. operater mora določiti domačo bazo za vsakega člana posadke zrakoplova. 

Operater mora zagotoviti, da skupno obdobje obveznosti posameznega člana helikopterske 
posadke ne presega 1800 ur v dvanajstih zaporednih mesecih, 160 ur v tridesetih zaporednih 
dneh in 40 ur v sedmih zaporednih dneh, lahko pa se to število poveča na 42 ur, kadar po 
začetku načrtovane obveznosti, ki jo sestavlja več delovnih obdobij, pride do nepredvidljivih 
zamud. Dovoljen letalski delovni čas13 je odvisen od časa prijave,14 od števila pristankov in je 
določen v spodnji tabela: 

 

                                                 
13 Letalski delovni čas (Flight Duty Period) je čas, ki se začne z nastopom delovnega obdobja, ko se član 
posadke prijavi na letenje, in ki vključuje let, konča pa se ob zaključku letenja (Block Time) po zadnjem letu, na 
katerem je član posadke zrakoplova opravljal delovne naloge (2. člen Pravilnika o delovnem času posadk 
zrakoplovov). 
14 Čas prijave je čas, ko se mora član posadke zrakoplova na zahtevo operaterja prijaviti na letenje in ne sme biti 
krajši od 60 minut pred začetkom  načrtovanega časa leta (2. in 5. člen Pravilnika o delovnem času posadk 
zrakoplovov). 
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Tabela 6: Dovoljen letalski delovni čas enega člana posadke  

Dovoljen letalski delovni čas enega člana posadke [ure: minute] 

Število pristankov Čas prijave ≤ 4 5 6 ≥ 7 

0700 – 1159 10:00 09:15 08:30 08:00 
1200 – 1359 09:30 08:45 08:00 08:00 
1400 – 1559 09:30 08:15 08:00 08:00 
1600 – 1759 09:30 08:00 08:00 08:00 
1800 – 0359 08:00 08:00 08:00 08:00 
0400 – 0459 08:30 08:00 08:00 08:00 
0500 – 0559 09:00 08:15 08:00 08:00 
0600 – 0659 09:30 08:45 08:00 08:00 

Vir: Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov, 1999. 

Kadar letalski delovni čas sestavljata dve obveznosti, ki ju loči določena prekinitev, o kateri 
so bili člani posadke zrakoplova predhodno obveščeni, lahko operater dovoljeni načrtovani 
letalski delovni čas ustrezno podaljša. Operater je pri tem dolžan zagotoviti, da letalski 
delovni čas pred prekinitvijo in po njej ne presega deset ur, ter da seštevek letalskih delovnih 
časov, ki je podaljšan v skladu s spodnjo tabelo, ne presega dvajset ur ob upoštevanju vseh 
obveznih počitkov. 

Tabela 7: Prekinitev letalskega delovnega časa posadke  

Trajanje prekinitve Podaljšanje letalskega delovnega časa 

0 – 2 uri 59 minut podaljšanje ni možno 

3 – 6 ur 59 minut podaljšanje je možno do ½ trajanja 
prekinitve   

7 – 10 ur 59 minut 
podaljšanje je možno do 2/3 trajanja 

prekinitve ali 1½ trajanja prekinitve, če  
od tega vsaj 7 ur poteka med 2000 – 0800    

Vir: Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov, 1999. 

Kot lahko vidimo, je področje, ki regulira delo letalsko operativnega kadra na področju 
helikopterskih operacij zelo precizirano. To je seveda razumljivo, saj lahko le na tak način 
zmanjšamo stopnjo tveganja in povečamo varnost helikopterskega reševanja. Seveda pa taka 
stopnja regulacije pomeni veliko kadrovsko investicijo, saj morajo vsi sodelujoči v prvi meri 
dobro obvladati svoje osnovno področje dela, ki ga seveda morajo razširiti tudi na področje 
helikopterskega reševanja.  
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6.3.4. Ostale zahteve v sistemu HNMP 

Poleg zgoraj navedenih obsežnih sklopov regulacije helikopterskih operacij v sistemu HNMP 
obstaja še nekaj področij in zahtev, ki jim mora helikopterski operater zadostiti, preden mu 
letalske oblasti  lahko izdajo obratovalno dovoljenje. 

Medicinska oprema; tu gre za vprašanje prenosljivih in fiksnih medicinskih naprav, ki se v 
času izvajanja operacije v helikopterju nahajajo ali uporabljajo. Vse inštalacije, ki so 
namenjene delovanju medicinskih naprav in vse medicinske naprave morajo biti ustrezno 
preverjene, da ne vplivajo na delovanje helikopterja in obratno. Primernost inštalacij in 
naprav mora biti zajamčena s potrdilom o ustreznosti. Operater je dolžan za prenosno 
medicinsko opremo izdelati standardne postopke prenosa naprav (prenos iz in v helikopter).  

Komunikacijska oprema; helikopter v sistemu HNMP mora biti poleg standardne letalske 
komunikacijske opreme opremljen tudi z radijsko napravo, ki omogoča dvosmerno 
komunikacijo z zemeljskimi službami (operativni centri, bolnišnice, policija, gasilci itn.). 
Primernost radijskih naprav mora biti zajamčena s potrdilom o ustreznosti.   

Nastanitveni prostori posadke; operater je dolžan poskrbeti za udobno namestitev posadke, če 
posadka izvaja dežurno službo z možnostjo vzleta v času krajšem od 45 minut. Operater je 
tudi dolžan poskrbeti za primerno informacijsko opremo, ki omogoča dostop do svežih 
meteoroloških in aeronavtičnih podatkov, ki so potrebni za načrtovanje in izvedbo leta. 
Omogočena mora biti tudi komunikacijska povezava do vseh potrebnih aeronavtičnih služb. 

6.4. Sklep poglavja 

Helikopterske operacije v sistemu HNMP so, kot smo lahko prebrali zgoraj, precej regulirane. 
Bistveni elementi, ki močno posegajo v izvajanje in ceno službe HNMP so: 

1. Izbira pravega tipa plovila; predpisi narekujejo, da mora biti za službo HNMP izbran 
helikopter, ki je sposoben izvajati najmanj drugo kategorijo operacij (Performace Class 
2). V tem smislu so primerni dvomotorni helikopterji, ki imajo sposobnost leteti v drugi 
kategoriji operacij najmanj uro in pol s štirimi člani posadke, vso predpisano medicinsko 
opremo in ponesrečencem ali bolnikom. Dvomotornih helikopterjev je na tržišču veliko 
(predvsem preveliki helikopterji), vendar je le malo takih, ki imajo primerne letalne 
lastnosti in so dovolj finančno učinkoviti. Za slovenske razmere so primerni helikopterji: 
EC-135, EC-145, BK-117, Bo-105, B-406. 

2. Izbira letalskega kadra; tu bi rad izpostavil predvsem poklic pilota in letalca-reševalca. 
Piloti so podvrženi zelo visokim zahtevam. Minimalni pogoji so dovoljenje poklicnega 
pilota helikopterja s pooblastilom instrumentalnega letenja z minimalno 2000 urami 
letenja ali prometni pilot helikopterja s 1000 urami letenja. S tem kadrom trenutno 
razpolaga le vojska in policija. Letalci-reševalci morajo imeti spekter znanj in sicer: radio 
komunikacija, navigacija, nudenje prve pomoči, alpinizem, delo s sistemi na helikopterju, 
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ipd… . Poleg tega morajo biti dovolj fizično zmogljivi. Najbolj primeren kader so 
reševalci GRS ali pa mlajši športni piloti letal in helikopterjev. V obeh primerih pa si je 
potrebno manjkajoča znanja priučiti.    

3. Izbira medicinske opreme, ki mora ustrezati tako medicinski doktrini, kot letalskim 
standardom. Vsa oprema mora biti ustrezno certificirana. 

4. Izbira helikopterske baze; če želimo imeti nižje stroške, mora biti baza locirana v krajih, 
kjer že obstaja letalska infrastruktura, sicer je potrebno pridobiti ustrezna dodatna 
obratovalna dovoljenja. Poleg tega mora biti hangar izdelan tako, da nudi ustrezne 
prostore za počitek posadk. Le s primernimi prostori za počitek se lahko delovni dan 
posadke podaljša na 12 ur.  

7. HNMP KOT PODJETNIŠKA PRILOŽNOST 

Pri pripravi študije izvedljivosti projekta službe HNMP s sodelovanjem zasebnega partnerstva 
izhajam iz ugotovitev, ki sem jih pridobil v predhodnih poglavjih. Vse uporabne ugotovitve 
so na tak ali drugačen način že preverjene v praksi. Za temeljno izhodišče sem vzel peto 
poglavje, kjer so opisani delujoči sistemi v Evropi. Skupni imenovalec vseh je neprofitno in 
humanitarno delovanje. V večini »dobro delujočih« sistemov, ki bi utegnili biti zgled za 
slovenski prostor, se helikoptersko reševanje vsebinsko, organizacijsko, pravno in finančno 
deli na dva dela: medicinski in letalski. To razmejitev bi bilo smiselno zadržati tudi pri 
slovenskem modelu.  

Medicinsko ekipo tvorijo zdravniki in medicinski tehniki, ki izhajajo iz javnega zdravstva. 
Njihova zaposlitev bi bila, podobno kot pri pilotskem projektu HNMP, na Ministrstvu za 
zdravje. V ta namen bi bilo znotraj zdravstvenega sistema smiselno ustanoviti posebno 
organizacijsko strukturo zdravnikov in zdravstvenih tehnikov, ki bi bili primarno zaposleni za 
helikoptersko reševanje. Ministrstvo za zdravje skrbi za ustrezno strokovno usposobljenost in 
financira del fiksnih stroškov službe (plače zdravnikov, osnovni medicinski material in 
oprema, vzdrževanje medicinske opreme ipd.). Pri neposredno izvedeni akciji nastanejo 
variabilni stroški, ki se praviloma krijejo iz naslova zdravstvenega zavarovanja, 
samoplačništva, donacijskih sredstev itd. 

Letalski del HNMP (operater) v večini evropskih primerih predstavlja zasebni sektor. 
Organiziran je v obliki družbe z omejeno odgovornostjo z neprofitno klavzulo ali kot javni 
zavod in/ali javno podjetje v lasti humanitarnih organizacij ali lokalnih/državnih ustanov. 
Operater je nosilec pravic helikopterskih prevozov in združuje več funkcij, ki so potrebne za 
normalno in zakonito delovanje. Bistven element pri oceni sistemov je finančna stabilnost. 
Helikopterski prevozi, zlasti v službi HNMP, so povezani z velikimi investicijskimi in 
fiksnimi stroški. Poleg tega so relativno veliki tudi variabilni (operativni) stroški. Vsi našteti 
pa zahtevajo stabilno financiranje. Financiranje reševanja, ki je tesno povezano z negotovostjo 
plačilne sposobnosti bolnika in/ali ponesrečenca, ni učinkovito, če bi za vsak prevoz posebej 
preverjali njegovo plačilno sposobnost. S tem bi izgubljali čas in osnovni namen 
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helikopterskega reševanja, zato mora operater imeti organiziran rezervni sklad s katerim 
pokriva stroške iz naslova plačniške nesposobnosti. Zaradi povedanega je v evropskih 
državah praksa, da je večinski lastnik operaterja večja organizacija (Avto-moto klub, 
Planinska zveza, Rdeči križ, Karitas, ipd.), ki z nadziranjem ali celo upravljanjem rezervnega 
sklada predstavlja finančno stabilnost. Preostali lastniški delež predstavljajo zasebna podjetja, 
ki se že ukvarjajo s splošnimi helikopterskimi prevozi ali vzdrževanjem plovil. Imajo vsa 
predpisana dovoljenja in kar nekaj izkušenj s področja drugih helikopterskih operacij, vendar 
je njihova osnovna dejavnost po obsegu neoptimalna in zahteva dopolnilne dejavnosti. HNMP 
operacije v tem smislu predstavljajo sinergijski učinek in učinkovitejšo rabo resursov. 

7.1. Izhodišča za izdelavo študije izvedljivosti projekta  

Študija izvedljivosti projekta javne službe HNMP v Sloveniji vsebuje bistvene elemente  
poslovnega načrta, kjer so izvzeti nekateri detajli. V tem smislu je študija dokument, ki 
pomaga vsem udeležencem projekta, da združijo bistvene ocene in predvidevanja ter jasno 
opredelijo temeljne cilje pri določenem poslu. S tem, ko udeleženci zapišejo in berejo 
elemente projekta, si zbistrijo misli ter opišejo vse probleme, negotovosti in slabosti, ki bi se 
lahko pri realizaciji projekta pojavile. Prav tako so v projektu predvideni načini za njihovo 
odpravo (Williams, 1988, str. 64). 

Študija izvedljivosti projekta, ki sledi, je neke vrste skrčen poslovni načrt, ki na grobo opisuje 
poslovno zamisel zasebnega partnerstva v sistemu HNMP. Pri oblikovanju študije sem 
predvidel različne situacije, simuliral probleme in izbral najboljšo rešitev ter jo v študiji 
izvedljivosti projekta tudi predstavil.  

Študija izvedljivosti projekta je zanimiva za več vrst bralcev, kjer je vsak na svoj način 
kritičen, vsi pa pričakujejo določeno vsebino. V študiji izvedljivosti projekta so zajete vse 
razsežnosti posla, hkrati pa so v njej podani odgovori na naslednja vprašanja: 

− Kaj? Opis poslovne zamisli. 

− Zakaj? Komu je posel koristen in potreben. 

− Kdo? Kdo so partnerji, kakšna znanja in izkušnje imajo in iz katerih področij. 

− Kdaj? Izbira trenutka, kdaj začeti s poslom glede na sezono, potrebe uporabnikov, 
spremembe zakonodaje, itd. 

− Kako? Določitev organizacijskih podrobnosti, zaposleni, viri financiranja, vrste storitve, 
infrastruktura, itd. 

Različni avtorji priporočajo bolj ali manj podobne strukture poslovnih načrtov. V 
magistrskem delu sem za izdelavo študije izvedljivosti projekta uporabil strukturo poslovnega 
načrta, kot jo predlaga Jeffrey A. Timmons (Timmons, 1990, str 329), kjer sem upošteval 
specifične zahteve zasebnega partnerstva v sistemu HNMP in osnovno strukturo ustrezno 
modificiral: 
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1. Uvod  
2. Opis panoge, podjetja in storitve 
3. Analiza okolja 
4. Ekonomika prevozov v HNMP 
5. Promocija in trženje 
6. Kadrovski načrt 
7. Prostori in oprema 
8. Terminski načrt 
9. Finančni načrt 
10. Ocena kritičnih tveganj  

7.2. Študija izvedljivosti projekta zasebnega partnerstva v sistemu HNMP 

Z razglasitvijo samostojnosti in uvedbo tržnega gospodarstva je na področju zasebnih 
helikopterskih prevozov nastal regulacijski vakuum, ki je danes zapolnjen z regulativo 
Evropske unije (JAR-OPS 3 in JAR-FCL 2). To je regulativa, ki ureja poslovanje 
helikopterske dejavnosti. S tem je podan regulativni okvir, ki omogoča »normalno« delovanje 
gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo s helikopterskimi prevozi.    

Tako so danes helikopterski prevozi tržna dejavnost, v kateri se prevoznik (operater) in 
uporabnik prosto dogovorita za vrsto in ceno prevoza. Sama dejavnost pa ne poteka 
nenadzorovano, saj jo ves čas nadzira Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo in 
letalska inšpekcija, katerih primarna funkcija je povečati varnost, zmanjšati negativne vplive 
na okolje in zagotoviti  pravice uporabnikov storitev. Helikopterske prevoze v sistemu HNMP 
poleg navedenih institucij strokovno nadzira še Ministrstvo za zdravje in Uprava RS za 
zaščito in reševanje. 

7.2.1. Opis panoge, podjetja in storitve 

7.2.1.1. Panoga dejavnosti 

Podjetje HNMP d.o.o.15 bo neprofitno podjetje registrirano za opravljanje sledečih dejavnosti: 
75.250 - Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah ter 62.200 – Izredni zračni promet 
(Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002).  

Znotraj dejavnosti »zaščite in reševanja pri požarih in nesrečah« potencialno konkurenco še 
vedno predstavljata policija in vojska. Predstavljata nelojalno konkurenco, ki jo je potrebno 
zajeziti s podpisom pogodbe o koncesiji te dejavnosti. Znotraj te dejavnosti konkurenco 
predstavlja tudi javna mreža nujne medicinske pomoči, ki bi lahko bila izražena v primeru 
neustrezne uporabe helikopterske nujne medicinske pomoči s strani kličočega zdravnika.  

                                                 
15 HNMP d.o.o. je delovno ime za zasebno podjetje, ki sem ga uporabil pri oblikovanju poslovnega načrta 
podjetja, katerega dejavnost so helikopterski prevozi v službi helikopterske nujne medicinske pomoči.   
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Znotraj dejavnosti »izredni zračni promet« lahko v okviru medicinskih helikopterskih 
prevozov konkurenco predstavljajo tudi zasebni operaterji, ki niso del javne mreže HNMP. Le 
ti bi lahko posegali v področje medicinskih prevozov iz raznih množičnih prireditev, smučišč, 
ipd…, ter samoplačniških medicinskih prevozov doma in v tujini.  

7.2.1.2. Potencialni investitorji 

Pri vzpostavitvi javne služb HNMP sta bistveni dve komponenti investitorjev: 

1. Nosilci pravice za opravljanje službe HNMP – koncesionar in 

2. zasebni izvajalci.   

Možna koncesionarja, ki lahko kot investitorja samostojno ali skupaj vstopita v podjetje 
HNMP d.o.o., sta Avto-moto zveza Slovenije in Rdeči križ Slovenije. Avto-moto zveza in 
Rdeči križ sta organizaciji, ki imata dovolj velik javni ugled, hkrati pa sta dovolj zanesljivi 
organizaciji, katerima bi država brez velikega tveganja lahko podelila koncesijo. Interes Avto-
moto zveze kot investitorja je, da svojim članom in članom evropskih združenj avto-moto 
zvez ponudi učinkovit sistem cestnega reševanja. Interes Rdečega križa pa je izboljšati 
kvaliteto pomoči potrebnim ljudem. Njun skupni interes je v dviganju ogleda organizacij 
preko izvajanja humanitarne dejavnosti, kar HNMP vsekakor je.       

Vstop zasebnega investitorja v službo HNMP je možen v operativnem delu izvajanja 
helikopterskega reševanja. Njegov interes zasebnega soinvestiranja je, da zasluži pri šolanju 
posadk, vzdrževanju plovil, najemu hangarjev in plovil, operativnemu delu ter pri upravljanju 
z namenskimi skladi. Veliko prednost zasebnega kapitala imajo pravni subjekti, ki se že 
ukvarjajo z helikopterskimi prevozi – helikopterski operater. 

7.2.1.3. Strategija vstopa in rasti 

Podjetje HNMP d.o.o. bo ustanovljeno kot družba z omejeno odgovornostjo in bo predvidoma 
pričela delovati s 1 .4. 2006. Ustanoviteljici podjetja sta dve pravni osebi (helikopterski 
operater in koncesionar – nosilec pravice opravljanja javne službe HNMP), kjer vsaka 
prispeva po 50 % osnovnega kapitala, ki je ocenjen na 500.000 EUR. 

Podjetje bo v zagonski fazi (prve tri mesece) denarna sredstva namenilo šolanju letalskega in 
medicinskega dela osebja, vzpostavitvi primernega informacijskega sistema alarmiranja in 
pridobitvi koncesije. S 1. 6. 2006 je predviden prvi dan, ko bi lahko steklo reševanje s prve 
helikopterske baze (Letališče Brnik). Po enem letu ustanovitve podjetja je predviden zagon 
druge baze (Letališče Maribor) in leto kasneje še zagon tretje (Letališče Postojna).    

7.2.1.4. Storitve podjetja 

Podjetje bo v okviru javne mreže HNMP opravljalo naslednje storitve: 
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1. Nujni helikopterski prevozi obolelih in poškodovanih po klicu zemeljskih ekip NMP. 
Zemeljske ekipe NMP sumijo ali ugotovijo stanje pacienta na terenu in na podlagi 
strokovne ocene odredijo nujen helikopterski prevoz. Taki prevozi predstavljajo do 70 % 
vseh nujnih medicinskih prevozov in predstavljajo nadgradnjo kopenske mreže nujne 
medicinske pomoči. Storitev se plačujejo iz zdravstvenega zavarovanja oziroma iz 
donatorskih sredstev (Rdeči križ, Karitas in druge humanitarne fundacije).  

2. Nujni helikopterski prevozi poškodovancev prometnih nesreč na klic pristojnih 
operativnih centrov. Ekipe na terenu ali dispečerski centri Avto-moto zveze ocenijo 
nujnost helikopterskega prevoza. V opravičenem nujnem primeru se prevoz financira iz 
zdravstvenega zavarovanja. V kolikor se v nadaljnjem postopku ugotovi, da prevoz ni 
nujen, se financira iz skladov, ki se financirajo iz članarine ali dodatnih zavarovanj (del 
članarine Avto-moto zveze in dodatna avtomobilska zavarovanja).  

3. Nujni helikopterski prevozi poškodovancev v gorah na klic pristojnih operativnih centrov 
(telefonska številka 112). Operativni centri po klicu ocenijo nujnost helikopterskega 
prevoza, ki se v takem primeru financira iz zdravstvenega zavarovanja. V kolikor se v 
nadaljnjem postopku ugotovi, da prevoz ni nujen, se financira iz skladov, ki se financirajo 
iz dela članarine Planinske zveze ali posebnih zavarovanj za planince.  

4. Nujni helikopterski prevozi obolelih in poškodovancev s prireditvenih prostorov 
(smučišča, športne prireditve, množične prireditve, ipd…). Za to obliko prevoza se odloči 
organizator, ki sam krije stroške prevoza.  

5. Helikopterski poleti za potrebe iskanja in reševanja. Za to obliko prevoza se odloči 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je tudi plačnik storitve.  

6. Šolski helikopterski poleti za lastne potrebe. 

Medicinsko storitev v vseh primerih zagotavlja medicinsko osebje javne mreže nujne 
medicinske pomoči, ki je za delo s helikopterjem primerno usposobljeno.  

7.2.1.5. Poslanstvo in vizija  

Temeljno poslanstvo je hitro, strokovno in nesebično pomagati vsem, ki so potrebni nujne 
medicinske pomoči. S svojim znanjem in izkušnjami želi podjetje povečati kvaliteto življenja, 
državi pa uresničevati učinkovito zdravstveno politiko.  

Vizija podjetja je postati vodilno podjetje v državi, ki upravlja z mrežo helikopterske nujne 
medicinske pomoči, ki bo v manj kot petnajstih minutah nudila pomoč kjerkoli po Sloveniji.  

7.2.2. Analiza okolja 

Zdravje je naša največja vrednota, zato so tudi naše zahteve po zdravju čedalje večje. 
Državljani od države pričakujemo, da bo oblike zdravstvenega varstva kar najbolje uredila. 
Nujna medicinska pomoč je področje zdravstvenega varstva, kjer državljani opravičeno 
pričakujemo učinkovitost, ki se kaže skozi krajšanje časa in boljšega izida zdravljenja. Z 
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učinkovito službo nujne medicinske pomoči dosežemo še več, zmanjšamo neposredne stroške 
zdravljenja in socialnega varstva ter posredno dvigujemo blaginjo vseh državljanov.  

Slovenija je s svojo reliefno razgibanostjo precej neprehodna dežela, zato je hitra odzivnost 
kopenskih enot nujne medicinske pomoči otežena. V takih primerih je ustreznejše reševalno 
sredstvo helikopter. Njegove transportne zmožnosti so v večini predelih Slovenije  
neprimerljivo boljše od vozil (gorati zahodni in severni del ter gričevnat vzhodni in južni del). 
Javno mnenjsko gledano je povedan argument dovolj velik za vzpostavitev redne službe 
helikopterske nujne medicinske pomoči. 

Nujnost obstoja službe helikopterske nujne medicinske pomoči nam kažejo tudi spodnji 
statistični podatki. Iz slike, ki sledi lahko vidimo dve kategoriji dogodkov, pri katerih je 
helikoptersko reševanje nepogrešljivo: 

1. Indeks gorskih nesreč se povečuje. Učinkovito reševanje je možno le s helikopterji. 

2. Indeks prometnih nesreč s telesnimi poškodbami je prav tako v porastu. Velika večina 
težjih prometnih nesreč je povezana z blokado dostopnih prometnih poti, kar povečuje 
odzivni čas kopenskih enot, zato je tudi tu helikoptersko reševanje bolj učinkovito.  

Slika 27:  Letni indeks dogodkov, ki neposredno vplivajo na količino izvedenih reševalni
akcij. 
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Viri:  Policija, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2005.  

3. Naslednja velika kategorija, ki mora biti deležna hitre medicinske oskrbe je možganska 
kap. Po podatkih inštituta za varovanje zdravja je bilo v letu 1997 v Sloveniji registriranih 
216 primerov na 100.000 prebivalcev. V letu 2001 je zabeleženih možganskih bolezni 232 
na 100.000 prebivalcev, kar absolutno znese 4716 bolnikov. Torej številka je v porastu, 
kar je posledica staranja prebivalcev (Tetičković, Zvan, 2003, str. 13-15). 

4. Sledi srčni infarkt, kjer je dober izid zdravljenja močno odvisen od hitrega transporta 
bolnika. Prva ura po nastanku bolezni je »zlata ura«, v kateri se da končni izid zdravljenja 
močno izboljšati, zato je tudi pri tovrstnih obolenjih v sodobni doktrini zdravljenja teh 
bolezni reševalni helikopter nepogrešljiv. 
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Da je helikopterska nujna medicinska pomoč potrebna, kažejo statistični podatki pilotskega 
projekta helikopterske nujne medic pomoči. Iz diagrama 5 (stran 29) vidimo, da se število 
nujnih helikopterskih letov povečuje. Če je bilo v letu 2003 (ko je pilotski projekt šele 
nastajal) izvedenih povprečno 10,7 letov mesečno se je v letu 2005 povprečno mesečno 
število letov povečalo na 16,1. 

Število helikopterskih akcij se povečuje, ker zdravniki na terenu vedno bolj spoznavajo, da 
helikopterski nujni medicinski prevozi obstajajo. Statistika je v primerjavi z državami, ki 
imajo tradicionalno razvito helikoptersko reševanje, relativno skromna in izhaja iz dejstva, da 
je sistem alarmiranja helikopterja zapleten. Helikoptersko reševanje lahko sproži le 
»zemeljski« zdravnik na terenu, kar pomeni, da se po nepotrebnem izgublja dragoceni čas za 
sprožitev postopka nujnega helikopterskega leta. 

7.2.2.1. Analiza okolja držav s tradicijo helikopterskega reševanja 

Zelo zanimiva analiza izhaja iz sosednjih držav, kjer je helikopterska nujna medicinska 
pomoč sestavni del javne službe nujne medicinske pomoči. Tako lahko iz spodnjega prikaza 
vidimo povprečno mesečno število nujnih helikopterskih prevozov po letih v Avstriji, 
Nemčiji, Nizozemski in Švici reducirano na 2 milijona prebivalcev (zaradi primerljivosti s 
Slovenijo). Lahko vidimo, da se število letov stalno povečuje. Maksimalna vrednost je bila 
sicer dosežena v letu 2003, kjer viri navajajo, da so k povišanju pripomogle izjemoma visoke 
turistične aktivnosti povezane z ugodnim vremenom in relativno varnostjo analiziranih krajev.  

Slika 28:  Prikaz mesečnega povprečja akcij po posameznih letih v Avstriji, Nemčij
Nizozemski in Švici reduciran na št. preb. v Sloveniji  
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Viri:  ÖAMTC – Christophours Flogrettung, ADAC Luftrettung GmbH, Deutsche 

Rettungsflugwacht e.V.(DRF), ANWB Medical Air Assistance, Rega, 2005. 
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7.2.2.2. Napoved slovenskega okolja za razvoj HNMP 

Analizirane države v prejšnjem poglavju imajo učinkovit javni sistem helikopterske nujne 
medicinske pomoči in lahko služijo kot vzorčni sistem v ožjem in širšem smislu. Slovenija je 
v letošnjem letu pred celovitimi reformami socialnega in zdravstvenega sistema in razmišlja 
tudi o modelih, ki so navzoči v Avstriji, Nemčiji itd. Analogno lahko sklepamo, da država želi 
vzpostaviti podoben učinkovit sistem nujne medicinske pomoči. Če primerjamo analizi iz  
poglavij 4 in 5, potem količina nujnih helikopterskih letov v Sloveniji še močno zaostaja za 
Evropskim povprečjem. Res je, da se število akcij povečuje, vendar bi se lahko še bolj, če bi 
upoštevali štiri ključne dejavnike: 

1. Sistem stalne službe nujne helikopterske medicinske pomoči je potrebno izvzeti iz ostalih 
sistemov (vojska, policija). Taka služba mora biti namenjena izključno reševalnim in 
iskalnim akcijam. Kadri in oprema bi morali biti strogo namenski in usmerjeni k 
profesionalizaciji, ki vodi k večji učinkovitosti sistema, skrajšanim odzivnim časom, večji 
varnosti ter krajšanju časa in boljšemu izidu zdravljenja. 

2. Urediti je potrebno centralni sistem alarmiranja in vodenja reševalnih in iskalnih akcij. 
Operaterju, ki prejema nujne klice, je potrebno predpisati ustrezne standardne postopke za 
aktiviranje vseh potrebnih služb. Seveda je pri snovanju standardnih postopkov potrebno 
doseči splošno soglasje vseh udeležencev v procesu (ponesrečenci, reševalci, policisti, 
gasilci in plačniki). Šele tako usklajeni postopki zagotavljajo dolgoročno stabilen sistem 
delovanja stalne službe NHMP.  

3. Z ustrezno državno regulacijo je potrebno normativno urediti področje financiranja 
helikopterske nujne medicinske moči z ustanovitvijo namenske fundacije (sklada), ki služi 
kot glavni vir financiranja fiksnih stroškov. Tu bi bilo potrebno normativno urediti 
regulacijo participiranja uporabnikov javnega servisa helikopterske nujne medicinske 
pomoči.  

4. Zaradi učinkovitejšega prevoza, je v najkrajšem času potrebno zgraditi ustrezno 
helikoptersko infrastrukturo v neposredni bližini urgentnega bloka Kliničnega centra v 
Ljubljani, ki je v pristojnosti Ministrstva za zdravje.   

Glede na izvedene analize držav, ki imajo dobro razvito helikoptersko reševanje, in analize o 
izvedenih helikopterskih akcijah v pilotskem projektu HNMP v Sloveniji ter ob upoštevanju 
zgornjih štiri dejavnikov sem izdelal spodnjo tabelo, v kateri sem prikazal ocenjen obseg 
vključevanja helikopterjev v sistem nujne medicinske pomoči. V tabeli so prikazane izvedene 
ure letenja po dnevih. Ocenjujem, da bo število izvedenih akcij po uvedbi helikopterskih baz 
naraščalo in doseglo v povprečju med 2,7 in 3 izvedene helikopterske ure na dan. 
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Tabela 8: Ocena izvedenih letov helikopterjev v sistemu HNMP v urah na dan 
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

2006 2007 
I. HNMP baza       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
II. HNMP baza                0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
III. HNMP baza                         

Skupaj: 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
 2008 2009 

I. HNMP baza 1 1 1 1 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1 1 1 
II. HNMP baza 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1 1 
III. HNMP baza    0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Skupaj: 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7

Vir: Lasten prikaz, 2005. 

Prva helikopterska baza, ki pokriva severozahodno Slovenijo in je v začetku locirana na 
letališču Brnik, v letu 2008 pa na letališču Lesce, bo prevzela delo ekip pilotskega projekta 
nujne medicinske pomoči, ki je v drugi polovici leta 2005 že izvedla eno uro letenja na dan. 
Vrhunec bo prva helikopterska baza dosegla v poletnih mesecih leta 2008 in 2009, ko bo baza 
prevzela v celoti gorsko reševanje. 

Druga helikopterska baza bo locirana na letališču Maribor in bo pokrivala severovzhodno 
Slovenijo. Ker je ta del Slovenije v pilotskem projektu HNMP nepokrit, lokalni zdravniki v 
začetni fazi še ne bodo uporabljali helikopterja za sekundarne prevoze. Potrebna bo obsežna 
akcija predstavitve možnosti službe HNMP. Pričakujem, da bo obseg naletenih ur v poletnih 
mesecih leta 2009 dosegel 1 uro letenja na dan. 

Tretja helikopterska baza bo locirana v Postojni in pokriva južno Slovenijo. Tudi to območje 
je s pilotskim projektom HNMP slabo pokrito, zato se bo baza soočila z enakimi problemi kot 
druga baza. Pričakujem, da bo nalet ene ure na dan dosežen v letu 2010. 

Tako lahko ocenim, da bo podjetje HNMP d.o.o. izvedlo 210 ur letenja v letu 2006,  483 ur v 
letu 2007,  675 ur v letu 2008 in 930 ur v letih 2009 in 2010.   

7.2.3. Ekonomika prevozov v HNMP 

Podjetje HNMP d.o.o. je neprofitno podjetje, saj osnovni namen podjetja ni maksimizirati 
dobiček, pač pa izvajanje javne helikopterske nujne medicinske pomoči. Kljub vsemu pa je 
potrebno zaradi stabilnosti delovanja sistema preveriti vse prihodke in odhodke podjetja, saj 
mora podjetje ves čas poslovati pozitivno. Finančna stabilnost podjetja se izvaja s politiko 
finančnega managementa podjetja, temelječi na osnovi dveh vodil, da mora biti na 
transakcijskem računu v vsakem trenutku dovolj denarja za nepričakovane manjše odhodke, 
in da mora biti poslovanje v vseh obdobjih pozitivno. Stabilno politiko finančnega 
managementa kaže spodnja tabela, v kateri je prikazana projekcija bilančnega stanja podjetja. 
Vidi se, da je na transakcijskem računu ves čas dovolj denarja in da je poslovanje ves čas 
pozitivno. 

 70



Tabela 9: Prikaz načrtovanega bilančnega stanja po letih v 1000 EUR.  
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Sredstva 719 401 2103 1962 1887 
Sredstva (razen denarja) 703 384 2095 1937 1858 

Neopredmetena sredstva 113 55 55 0 0 
Opredmetena osnovna sredstva 0 99 2018 1937 1856 
Finančne naložbe 590 190 0 0 0 
Terjatve iz poslovanja 0 40 22 0 2 
Zaloge materiala / trgovskega blaga 0 0 0 0 0 
Zaloge proizvodov 0 0 0 0 0 

Denar 16 17 8 25 29 
Obveznosti do virov sredstev 719 401 2103 1962 1887 

Kapital 666 397 -7 319 660 
Osnovni kapital 500 500 500 500 500 
Zadržani dobiček 166 -103 -507 -181 160 

Dolg 52 5 2110 1644 1227 
Obveznosti iz financiranja 0 0 1810 1300 1100 
Obveznosti iz poslovanja 52 5 300 344 127 

Vir: Lasten prikaz, 2005.  

Za obstoj in stabilnost podjetja je zelo pomemben pozitiven denarni tok, pravzaprav je 
pozitiven denarni tok potreben pogoj, da ima podjetje dolgoročno dovolj denarja na 
transakcijskem računu. Če je denarni tok negativen, lahko podjetje preide v likvidnostne 
težave in brez dodatnih posojil ogrozi svoj obstoj. Spodnja tabela prikazuje izkaz finančnih 
tokov podjetja. Vidimo lahko, da je ves čas predviden pozitiven denarni tok, ki zagotavlja 
pozitivno poslovanje in posledično finančno stabilnost podjetja.    

Tabela 10: Prikaz načrtovanega izkaza finančnih tokov po letih v 1000 EUR  
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Denar konec obdobja 16 17 8 25 29 
Čisti dobiček 166 -270 -403 325 341 
Amortizacija 0 1 81 81 81 
Povečanje dolga 52 -48 2105 -466 -417 
Povečanje kapitala (brez dobička) 500 0 0 0 0 
Povečanje sredstev (brez denarja) 703 -318 1792 -77 2 
Denarni tok 16 1 9 17 4 

Vir: Lasten prikaz, 2005.   

Podjetje bo glavne prihodke pridobivalo iz treh virov: 

1. Prihodki iz opravljenih ur letenja, ki se pokrivajo iz naslova zdravstvenega in nezgodnega 
zavarovanja ter izstavljenih računov (v primeru, da bolnik ali ponesrečenec ni zavarovan). 
Pri izračunu je upoštevana cena 2500 € na uro letenja. 

2. Prihodki iz državne blagajne, namenskih skladov, donacij in članarin. Tu so mišljeni 
prihodki, ki jih oddelek za trženje zbira od rizično organiziranih skupin (članarine Avto-
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moto zveze, članarine Planinske zveze, delež od prodaje vozovnic za smučanje, donacije 
zavarovalnic, prispevki Rdečega križa in Karitasa ter drugih organizacij, prispevek države 
in lokalnih skupnosti, itd.),  predvsem za pokrivanje fiksnih stroškov. 

3. Prihodki iz oglaševalske dejavnosti. Helikopter je dovolj zanimiva »leteča« oglasna 
deska, ki se pojavlja na mestih, kjer so prisotni mediji (nesreče). 

Spodnja tabela prikazuje projekcijo načrtovanih prihodkov, ki so potrebni za stabilno izvedbo 
službe HNMP v obsegu, ki ga predvideva študija izvedljivosti projekta.    

Tabela 11: Prikaz načrtovanih prihodkov po letih v 1000 EUR  
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Prihodki iz opravljenih ur letenja 525,0 1207,5 1687,5 2325,0 2325,0 
Prihodki iz skladov, donacij, članarin, 
državnih in lokalnih proračunov  240,0 500,0 750,0 1000,0 1000,0 

Prihodki iz oglaševalne dejavnosti 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Prihodki skupaj: 835,0 1807,5 2537,5 3425,0 3425,0 

Vir: Lasten prikaz, 2005. 

Pri poslovanju podjetja nastajajo variabilni in fiksni stroški. Variabilni stroški so neposredno 
povezani z letenjem in nastanejo zaradi letenja. V to skupino stroškov štejemo: 

1. Stroški goriva, maziva in letalskih taks. Ti stroški so neposredno povezani s številom ur 
letenja. Za helikopterja EC-135 so ti stroški ocenjeni na 250 € na uro letenja. 

2. Resurs helikopterja. V to kategorijo sodijo variabilni stroški letenja, ki so povezani s 
stroški vzdrževanja in so odvisni od števila ur letenja oziroma števila letov. Ocenjeni 
stroški znašajo 360 € na uro letenja. 

Fiksni stroške nastajajo v času dežurstev ekip in zaradi delovanja administracije. Ti stroški so: 

1. plače administracije; 
2. plače pilotov; 
3. plače reševalcev; 
4. najem poslovnih prostorov; 
5. najem hangarjev; 
6. najem helikopterjev; 
7. časovno vzdrževanje in zavarovanje helikopterjev; 
8. nezgodno zavarovanje dejavnosti; 
9. elektrika, telefon, ogrevanje, dostopi do letalskih informacij; 
10. stroški oglaševanja in 
11. skupni stroški uprave. 

Spodnja tabela prikazuje projekcijo načrtovanih fiksnih stroškov, ki bodo nastali pri delovanju 
službe HNMP v obsegu, kot ga predvideva študija izvedljivosti projekta.    
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Tabela 12: Prikaz načrtovanih fiksnih stroškov po letih v 1000 EUR  
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Plače administracije 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 
Plače pilotov 78,0 234,0 370,5 426,0 426,0 
Plače reševalcev 31,5 85,5 139,5 162,0 162,0 
Najem poslovnih prostorov 18,0 18,0 6,0 0,0 0,0 
Najem hangarjev 31,5 79,0 49,5 30,0 30,0 
Najem helikopterjev 210,0 735,0 846,0 846,0 846,0 
Časovno vzdrževanje in zavarovanje 
helikopterjev 126,0 441,0 693,0 546,0 546,0 

Nezgodno zavarovanje dejavnosti 18,0 63,0 99,0 108,0 108,0 
Elektrika, telefon, ogrevanje, dostopi do 
letalskih informacij 10,8 23,8 34,0 36,6 36,6 

Stroški oglaševanja  6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Skupni stroški uprave 18,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Prihodki skupaj: 553,8 1787,3 2345,5 2262,6 2262,6 

Vir: Lasten prikaz, 2005. 

7.2.4. Promocija in trženje 

Cilj promocije in trženja je doseči prepoznavnost podjetja in učinkovito zbiranje finančnih 
sredstev za nemoteno delovanje treh helikopterskih baz ter prepričati širšo javnost 
(uporabnike), da je helikoptersko reševanje nepogrešljiv člen sodobnega sistema 
zdravstvenega varstva. Pri tem bo uporabljenih več načinov trženjskega komuniciranja, pri 
čemer so v nadaljevanju predstavljeni najbolj učinkoviti. 

7.2.4.1. Glasilo helikopterskega reševanja 

Glasilo helikopterskega reševanja je pisna oblika obveščanja uporabnikov, katerega končni 
cilj je prepričati širšo javnost o nujnosti in nepogrešljivosti helikopterskega reševanja v 
sodobni družbi. V prvi fazi bo glasilo usmerjeno k obveščanju uporabnikov o obstoju 
helikopterskega reševanja in njegovih prednostih v primerjavi s klasičnim načinom reševanja. 
Nadalje bo glasilo izobraževalo ljudi v smislu, da je helikoptersko reševanje nepogrešljiv člen 
sodobnega sistema zdravstvenega varstva. Glasilo bo brezplačno in bo dostopno na javnih 
mestih (zdravstvene ustanove) in kot priloga dnevnega časopisja.  

7.2.4.2. Pisanje strokovnih člankov 

S pisanjem strokovnih člankov je potrebno prodreti v dnevno časopisje, s ciljem bralce  
izobraževati o nujnosti in nepogrešljivosti uporabe helikopterskega reševanja.  
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7.2.4.3. Zbiranje donacij 

Na podoben način kot to počnejo evropske službe HNMP, je potrebno namenske sklade 
polniti z denarjem, ki se steka iz večih virov. Ciljna skupina so posamezniki in interesna 
združenja (planinci, jadralni padalci, smučarji ipd.), katerim je potrebno ponuditi standardne 
pakete doniranja. 

7.2.4.4. Oglaševalna dejavnost 

Helikopter je še vedno dokaj atraktivno prevozno sredstvo in je zanimiv kjerkoli se pojavi. 
Velja trditev, da je helikopter »najcenejša oglasna deska« za oglaševanje (Stok, 2004, str. 62), 
še posebej, če je povezan s »črno kroniko« kjer so prisotni mediji. Odmevni dogodki se vedno 
pojavljajo na prvih straneh časopisov in v prvih minutah televizijskih poročil in ravno to je 
potrebno izkoristiti v smislu trženja helikopterja kot oglasne deske, na katerem bi bile vidne 
oznake velikih sponzorjev. Naloga trženjskega oddelka je pridobivanje sponzorjev, katerih 
interes je pojavljanje v medijih kot sponzor humanitarne dejavnosti. 

7.2.5. Kadrovski načrt 

Načrtovanje kadrov je zaradi visokih zahtev letalske zakonodaje in omejenih kadrovskih virov 
precej zahteven del projekta. Pravzaprav je hitrost rasti podjetja omejena prav s kadri 
(predvsem piloti). To je tisti del študije izvedljivosti projekta, ki bo skozi proces širitve in 
pridobivanja praktičnih izkušenj verjetno doživel največ sprememb. 

V spodnji sliki je prikazana načrtovana končna kadrovska struktura podjetja po zaključeni 
četrti fazi razvoja podjetja, do vzpostavitve tretje helikopterske baze.   

Slika 29:  Predvidena kadrovska struktura podjetja HNMP d.o.o. po četrti razvojni fazi 

 
 Vir: Lasten prikaz, 2005. 
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V nadaljevanju so prikazane štiri načrtovane faze širitve podjetja, temelječe na kadrovskih 
virih. 

Prva razvojna faza; prvi zaposleni v podjetju so direktor HNMP, vodja trženja HNMP, vodja 
operacij HNMP in tržnik. Zaposleni bodo sklenili pogodbe za določen čas s pričetkom 1. 4. 
2006. Njihova temeljna naloga je priprava potrebnih dovoljenj za obratovanje podjetja 
(pridobitev koncesije, pridobitev obratovalnega dovoljenja, itd.), priprava pogodb o najemu, 
nakupu osnovnih sredstev (hangar, helikopter,…), sklenitev zavarovalniških, donatorskih in 
oglaševalskih pogodb, izbor in zaposlitev kadra, izvedba šolanja in vzpostavitev primerne poti 
alarmiranja, ki se nadaljuje iz obdobja pred ustanovitvijo podjetja. Podjemno pogodbo  
sklenejo še pomočnik za kakovost, pomočnik za  vzdrževanje ter finančni manager.  

Druga razvojna faza; sledil bo drugi val zaposlovanja, ki predstavlja vzpostavitev prve 
helikopterske baze. V to skupino sodita dva pilota in trije reševalci. Vsi sklenejo pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas s pričetkom 1. 6. 2006. Zdravniki in medicinski tehniki sklenejo 
dopolnilno pogodbo o zaposlitvi z Ministrstvom za zdravje za opravljanje dela kot zdravnik 
letalec.  

Tretja razvojna faza; tretji val zaposlitev predstavlja vzpostavitev druge helikopterske baze. 
Zaradi letalskih predpisov se zaposlijo štirje piloti in trije reševalci. Vsi sklenejo pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas s pričetkom 1. 4. 2007. Podjemno pogodbo o zaposlitvi sklene še 
pomočnik za šolanje posadk. Dodatni zdravniki sklenejo dopolnilno pogodbo o zaposlitvi z 
Ministrstvom za zdravje za opravljanje dela kot zdravnik in medicinski tehnik letalec. 

Četrta razvojna faza; zadnji val zaposlitve je vzpostavitev tretje helikopterske baze. Dodatno 
se zaposli še tri pilote in reševalce. Vsi sklenejo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 
pričetkom 1. 4. 2008. Razširi se seznam zdravnikov in medicinskih tehnikov letalcev.  

7.2.5.1. Ključne vodstvene osebe 

Ključna naloga direktorja HNMP je povezovanje operativnega in finančnega dela podjetja. 
Imeti mora dobre organizacijske, vodstvene in pogajalske lastnosti. Skupaj z vodjo trženja 
HNMP se dogovorita in skleneta ključne pogodbe o sponzorstvih, donacijah in oglaševanju 
službe HNMP. Skupaj z vodjo operacij HNMP izpeljeta izbor kadra in sredstev za 
helikopterske operacije.  

Naloga vodje trženja HNMP je priprava trženjskih ukrepov in ustanovitev sklada ter zbiranje 
finančnih sredstev iz naslova oglaševalskih akcij, donacij in dejavnosti. Vzpostaviti je 
potrebno stalne vire financiranja družbe. Po zagonski fazi koordinira delo med finančnimi in 
tržnimi aktivnostmi.  

Vodja operacij HNMP mora biti ustrezno licenciran pilot, ki ustreza osnovnim zahtevam 
službe HNMP. Njegova naloga ob ustanovitvi podjetja je izbor primernega helikopterja in 
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letalskega kadra ter praktična izvedba šolanja posadk. V nadaljnji fazi rasti podjetja je (zaradi 
letalske zakonodaje, ki predpisuje organiziranost letalske organizacije) predviden za 
operativno delo kot vodja helikopterskih operacij.  

Z letalsko zakonodajo predpisan pomočnik za kakovost je odgovoren za sledenje letalskih 
predpisov, pripravo ustreznih organizacijskih aktov in za dosledno izvajanje le teh. 

Z letalsko zakonodajo predpisan pomočnik za vzdrževanje je odgovoren za nemoteno in 
kvalitetno izvajanje programov vzdrževanja helikopterjev.  

Z letalsko zakonodajo predpisan pomočnik za šolanje osebja je odgovoren za nemoteno in 
kvalitetno izvajanje programov šolanja in preverjanja posadk. V prvi in drugi fazi razvoja to 
funkcijo lahko opravlja vodja operacij HNMP. 

Tržnik opravlja naloge trženja in oglaševanja helikopterskih operacij, saj se precej sredstev 
zbere iz naslova oglaševalskega prostora na helikopterju in iz dejavnosti, ki so posredno 
povezane z javno službo nujne medicinske pomoči (npr. razne prireditve).   

Finančni manager je odgovoren za upravljanje z donatorskimi skladi in vodi računovodstvo 
podjetja. 

7.2.6. Prostori in oprema 

7.2.6.1. Infrastruktura  

Sedež podjetja je do vzpostavitve četrte faze predviden v Ljubljani. V ta namen je predviden 
triletni najem poslovnih prostorov za direktorja, vodjo trženja, tržnika in finančnega 
managerja. 

Prva helikopterska baza je začasno predvidena na letališču Brnik. Tu gre za začasen, triletni 
najem hangarskih prostorov s helikoptersko ploščadjo in bivalnih ter poslovnih prostorov za 
posadke. 

Druga helikopterska baza bo vzpostavljena na letališču Maribor, kjer se v začetni fazi 
najamejo hangarski prostori s helikoptersko ploščadjo in bivalni ter poslovni prostori za 
posadke. Dolgoročno je predviden odkup najetih prostorov ali izgradnja lastnih. 

Tretja helikopterska baza bo vzpostavljena na letališču Postojna, kjer je predvidena izgradnja 
lastnih hangarskih prostorov s helikoptersko ploščadjo in bivalnimi ter poslovnimi prostori za 
posadke.  

Po vzpostavitvi druge in tretje helikopterske baze bo teritorialna pokritost Slovenije postala  
homogena. Zaradi visokih stroškov najema prve helikopterske baze na Brniku in poslovnih 
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prostorov v Ljubljani, je predvidena izgradnja primernega hangarja, helikopterske ploščadi ter 
bivalnih in poslovnih prostorov na letališču v Lescah.  

Slika 30:  Pokritost HNMP-ja po ustanovitvi 3. baze in preselitvi prve v Lesce 

  

Vir: Lasten prikaz, 2005. 

Iz slike zgoraj lahko vidimo pokritost helikopterskih baz po petih letih razvoja podjetja. 
Razvidno je, da je šibko pokrito področje Dolenjske, zato bi bilo smiselno v projekcijah za 
nadaljnjo rast podjetja proučiti možnost ustanovitve četrte baze nekje na Dolenjskem.  

7.2.6.2. Plovila 

V evropskem prostoru je zdaleč najbolj pogost helikopter v službah helikopterske nujne 
medicinske pomoči EC-135. Izkazal se je kot helikopter z ustreznimi letalnimi in medicinsko-
transportnimi lastnostmi. Njegova zasnova je usmerjena k enostavni in varni uporabi za 
medicinske namene in enostavnemu vzdrževanju. Ker je na tržišču to zelo pogost tip 
helikopterja, je mreža nadomestnih delov dobro razvita, rezervni deli pa hitro dobavljivi. To 
zmanjšuje neplovna stanja helikopterja in s tem tudi nižje operativne stroške helikopterja. V 
primeru večjih napak, ko je potrebno daljše vzdrževalno obdobje, se ga zaradi razširjenosti 
relativno hitro lahko najame. 

Za prvi dve bazi je predviden zakup dveh helikopterjev s predkupno pravico, za tretjo bazo pa 
se predvideva nakup helikopterja. Kot varovalka mora biti v pogodbi vključeno določilo o 
rezervaciji nadomestnega plovila v primeru večjih okvar.    
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Slika 31:  Reševalni helikopter EC-135 podjetja Eurocopter s standardno reševalno opremo

 

 

Vir: Eurocopter, 2005. 

7.2.7. Terminski načrt 

Iz spodnje tabele so razvidna predvidena opravila od ustanovitve podjetja do končnega stanja. 
Tabela služi kot izhodišče za pripravo finančnega načrta. 

Tabela 13: Terminski načrt ključnih aktivnosti HNMP d.o.o. za prva tri leta 
2006 2007 2008 

AKTIVNOST 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Ustanovitev podjetja in podpis 
koncesije 

   ►                                 

Njem poslovnih prostorov    ▬ ▬ ▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ►          
Prvi val zaposlovanja    ►                                 
Pridobitev obratovalnih 
dovoljenj 

▬ ▬ ▬ ►                                 

Podpis zavarovalniških in 
donatorskih pogodb 

  ▬ ▬ ▬ ►                               

Šolanje posadk za I. bazo     ▬ ►                               
Najem prostorov za I. bazo      ▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ►          
Najem helikopterja EC-135      ▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬▬►
Drugi val zaposlitev       ►                              
Zagon I. baze       ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬▬►
Šolanje posadk za II. bazo              ▬►                      
Najem prostorov za II. bazo               ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬▬►
Najem helikopterja EC-135                ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬▬►
Tretji val zaposlitev                ►                     
Zagon II. baze                ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬▬►
Šolanje posadk za III. bazo                          ▬ ►          
Gradnja prostorov za III. bazo                      ▬▬▬▬▬ ►          
Četrti val zaposlitev                            ►         
Nakup helikopterja EC-135                           ►          
Zagon III. Baze                            ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬▬►
Gradnja prostorov v Lescah                      ▬▬▬▬▬ ►          
Odlivi sredstev    ▬ ▬ ▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬▬►
Prilivi sredstev      ▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬▬►

Vir: Lasten prikaz, 2005. 
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7.2.8. Finančni načrt 

7.2.8.1. Predračun izkaza uspeha  

Predračun izkaza uspeha je prikazan v spodnji tabeli in je izdelan za obdobje petih let. Izdelan 
je na podlagi analize posredovanj v pilotskem projektu HNMP v Sloveniji, iz analiz sistemov 
HNMP sosednjih držav, trendov nesreč in obolenj, ki zahtevajo nujno posredovanje ter ocene 
razvoja službe HNMP v Sloveniji. Pri določevanju stroškov in prihodkov so uporabljeni javno 
dostopni viri (cene najemov, nepremičnin, ur letenja, vzdrževanja, trga delovne sile, ipd…). 

Izhajajoč iz temeljnih načel neprofitne organizacije, je finančni management usmerjen k 
dolgoročni finančni stabilnosti podjetja, ki se zrcali v stalnem pozitivnem toku denarja.     

7.2.8.2. Preglednica načrtovanega finančnega izkaza 

Tabela 14: Načrtovan finančni izkaz podjetja  HNMP d.o.o. za prvih pet let 
  Projekcije za podjetje HNMP d.o.o. v 1000 € 
  Mesec Leto

ČASOVNA TOČKA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 06 07 08 09 10
OBDOBJE: -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV V

BILANCA STANJA                                     
SREDSTVA 0 0 0 501 500 484 593 640 641 648 665 693 719 719 401 2103 1962 1887 
SREDSTVA (RAZEN DENARJA) 0 0 0 496 494 474 583 623 628 638 653 683 703 703 384 2095 1937 1858 
NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 0 0 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 55 55 0 0 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 2018 1937 1856 
FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 360 380 360 470 510 515 525 540 570 590 590 190 0 0 0 
TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 0 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 22 0 2 
ZALOGE MATERIALA / TRGOVSKEGA 
BLAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZALOGE PROIZVODOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DENAR 0 0 0 5 6 11 10 17 13 10 12 10 16 16 17 8 25 29 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 0 0 0 501 500 484 593 640 641 648 665 693 719 719 401 2103 1962 1887 
KAPITAL 0 0 0 501 500 487 559 607 608 612 625 646 666 666 397 -7 319 660 
OSNOVNI KAPITAL 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
ZADRŽANI DOBIČEK 0 0 0 1 0 -13 59 107 108 112 125 146 166 166 -103 -507 -181 160 
DOLG 0 0 0 0 0 -3 34 33 33 35 40 47 52 52 5 2110 1644 1227 
OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1810 1300 1100 
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 0 0 0 0 0 -3 34 33 33 35 40 47 52 52 5 300 344 127 
IZKAZ USPEHA                                     
PRIHODKI POSLOVANJA   0 0 0 0 0 105 110 110 115 125 135 135 835 1808 2538 3425 3425 
STROŠKI HELIKOPTERSKIH OPERACIJ   0 0 0 0 15 15 49 108 108 108 108 108 616 2046 2721 2794 
AMORTIZACIJA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 81 81 81 
KOSMATI DOBIČEK IZ PRODAJE   0 0 0 0 -15 91 61 2 7 17 27 27 219 -239 -265 550 550 
STROŠKI PROMOCIJE IN TRŽENJA   0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 12 12 12 12 
STROŠKI UPRAVE   0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 24 24 24 24 
DOBIČEK IZ POSLOVANJA   0 0 0 -2 -17 89 58 -1 4 14 24 24 195 -275 -301 514 514 
PRIHODKI FINANCIRANJA   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6 0 0 0 
ODHODKI FINANCIRANJA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 73 59 
DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA   0 0 1 -1 -16 90 60 1 6 16 26 26 207 -270 -403 441 
IZREDNI PRIHODKI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IZREDNI ODHODKI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DOBIČEK PRED DAVKI   0 0 1 -1 -16 90 60 1 6 16 26 26 207 -270 -403 441 455 
DAVEK NA DOBIČEK   0 0 0 0 -3 18 12 0 1 3 5 5 40 0 0 116 114 
ČISTI DOBIČEK   0 0 1 -1 -13 72 48 0 5 13 21 21 166 -270 -403 325 341 
IZKAZ FINANČNIH TOKOV                                     
DENAR KONEC OBDOBJA 0 0 0 5 6 11 10 17 13 10 12 10 16 16 17 8 25 29 
ČISTI DOBIČEK   0 0 1 -1 -13 72 48 0 5 13 21 21 166 -270 -403 325 341 
AMORTIZACIJA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 81 81 81 
POVEČANJE DOLGA   0 0 0 0 -3 37 -1 0 2 5 7 5 52 -48 2105 -466 -417 
POVEČANJE KAPITALA (BREZ DOBIČKA)   0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 
POVEČANJE SREDSTEV (BREZ DENARJA)   0 0 496 -2 -20 110 40 5 10 15 30 20 703 -318 1792 -77 2 
DENARNI TOK   0 0 5 1 4 0 7 -4 -3 3 -2 6 16 1 -9 17 4 

Vir: Lasten prikaz, 2005. 
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7.2.8.3. Predračun bilance stanja  

Predračun bilance stanja je razviden iz zgornje tabele. Pri pripravi bilančnega načrta sem 
upošteval dejstvo, da je sistem HMNP potrebno preveriti v praksi, kar bo trajalo dve leti. V 
tem obdobju bo večji del sredstev najetih (nepremičnine in helikopterji). V letu 2008 bi se s 
pomočjo kreditov investiralo v izgradnjo lastne infrastrukture in nakupa helikopterjev. Prav v 
letu 2006 je podjetje v najbolj kritični fazi razvoja. Razmerje med kapitalom in dolgom znaša 
kar 1 : 2, kar je možno na račun dobrih kreditnih poroštev (zavarovalnice, država). Razmerje 
se bo v nadaljnjih dveh letih znižalo na 1 : 1.  

7.2.8.4. Predračun finančnih tokov 

Ob ustanoviti podjetja je na računu 500.000 €, kar bo po načrtih dejavnosti podjetja 
zadostovalo za prvo leto delovanja. Ob koncu prvega leta so načrtovani prvi prihodki iz 
naslova letenja in donacij, zato je predviden pozitiven denarni tok. Iz predračuna finančnih 
tokov za naslednjih pet let je predviden pozitiven denarni tok, kar je potreben pogoj za 
likvidnost podjetja in vedno pozitivno stanje na transakcijskem računu.  

7.3. Ocena kritičnih tveganj 

Vsak posel se ob pričetku sooča z dokaj visoko stopnjo tveganja, še posebej, če gre za 
popolnoma nov posel v novem poslovnem okolju brez predhodnih praktičnih izkušenj. V 
nadaljevanju sta opisani dve potencialni točki tveganja, katerim je potrebno nameniti večjo 
pozornost. 

7.3.1. Kadrovanje 

Največje tveganje so piloti. Letalska zakonodaja predpisuje visoko stopnjo usposobljenosti 
pilotov, ki v taki službi lahko delujejo (piloti z 2000 urami naleta in licenco CPL s 
pooblastilom IR16 ali piloti s 1000 urami naleta in licenco ATPL17). Trg tovrstne delovne sile 
je zaradi majhnosti Slovenije, nerazvite helikopterske dejavnosti in velikih stroškov 
usposabljanja močno omejen, saj s takimi kadri razpolaga le vojska, policija in en zasebni 
helikopterski operater. Vsekakor bi lahko nenaden odliv aktivnega pilotskega kadra iz vojske 
in policije ogrozil njihovo osnovno dejavnost. Zato mora biti začetni val zaposlovanja 
usmerjen k pilotom, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev oziroma so zelo blizu upokojitve, 
vendar še dovolj zdravi, da bi lahko še najmanj pet let opravljali to funkcijo. Drugi vir mora 
biti usmerjen h kadrovanju pilotov, ki jim potečejo pogodbe o zaposlitvi za določen čas in 
izpolnjujejo predpisane kriterije.   

                                                 
16 Licenca CPL s pooblastilom IR je licenca poklicnega pilota helikopterja s pooblastilom, da je pilot 
usposobljen za letenje po pravilih instrumentalnega letenja. 
17 Licenca ATPL je licenca prometnega pilota. 
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7.3.2. Alarmiranje 

Trenutno v Sloveniji delujeta dve helikopterski reševalni službi. Helikoptersko reševanje v 
gorah, ki ga izvaja Gorska reševalna služba Slovenije in v okviru pilotskega projekta začasna 
ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči, pristojna za reševanje izven gora. Nevarnost, 
ki pri tem obstaja je, da bi se ohranila sedanja organizacijska ločenost enot. To samo po sebi  
ni problem, pač pa je problem pristojnost enot. Glede na relief Slovenije je zelo težko 
potegniti ločnico med gorskim in ostalim svetom, zato utegne nastati zmeda v postopku 
alarmiranja in določevanju pristojnosti služb. Zmeda lahko pripelje do nesmiselnih časovnih 
zamud. Za primer vzemimo srčni infarkt osebe v planinski koči na Kredarici. Ali v tem 
primeru posreduje ekipa gorskega reševanja ali ekipa helikopterske nujne medicinske 
pomoči? Z geografskega stališča bi v tem primeru lahko bila pristojna ekipa gorskega 
reševanja, s stališča doktrine pa bi reševanje brez večjih naporov lahko opravila ekipa 
helikopterske nujne medicinske pomoči. Tovrstne zaplete bi lahko odpravili z združitvijo 
dveh ekip v eno. S tem bi odpravili podvajanje in posledično znižali stroške delovanja 
helikopterskih in reševalnih dežurnih služb. 

Da bi odpravili subjektivne človeške zmote v sistemu alarmiranja, je potrebno izdelati 
algoritem, ki na podlagi opisa dogodka (odgovori na nekaj ključnih vprašanj) poda dovolj 
dober odgovor na vprašanje, katere službe je ob določenem dogodku potrebno aktivirati. 
Algoritem je potrebno izdelati v elektronski obliki, saj s tem postane proces alarmiranja 
avtomatski in popolnoma neodvisen od dispečerja.      

8. SKLEP 

Osnovni cilj magistrskega dela je proučiti in analizirati možnosti nadgradnje pilotskega 
projekta HNMP z uvedbo stalnega sistema helikopterskih prevozov ekip NMP, obolelih in 
ponesrečencev.  

Pri analizi možnosti zasebnih helikopterskih prevozov v sistemu nujne medicinske pomoči 
sem ugotovil, da se v Sloveniji trenutno izvajata dve helikopterski službi. Prva je 
helikoptersko reševanje, ki jo izvaja Gorska reševalna služba Slovenije in pilotski projekt 
HNMP. Pri prvi službi helikopterske prevoze izvaja pretežno policija, pri pilotskem projektu 
HNMP pa pretežno vojska.  

V nadaljevanju sem ugotovil, da je helikoptersko reševanje v razvitih družbah, v katero sodi 
tudi Slovenija, sestavni in nepogrešljivi del javne mreže nujne medicinske pomoči. Tudi 
Slovenija je del razvitih držav zato potrebuje to službo. Trenutna služba v Sloveniji nujno 
potrebuje temeljito reorganizacijo. V analizi »dobro« delujočih sistemov v tujini sem 
ugotovil, da je sistem veliko bolj učinkovit. Značilnosti obravnavanih sistemov so, da je pri 
helikopterskih operacijah vedno bolj prisoten zasebni kapital, ki ima koristi predvsem v 
šolanju posadk in najemu ter vzdrževanju helikopterjev. Sistem v tujini je tudi bolj učinkovit, 
saj cenejši in manjši helikopterji ter številčno manjše posadke učinkovito medicinsko oskrbijo 
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in prepeljejo več obolelih in ponesrečenih v bistveno krajšem času kot to trenutno zmore 
slovenski sistem.  

Zelo težko je preslikati tuje sisteme v slovenski prostor, saj imajo različne države relativno 
različno razvite zdravstvene in socialne sisteme, sisteme javljanja in obveščanja, letalsko 
zakonodajo, geografske značilnosti in podobno. Vsaka država ima določene specifične 
značilnosti. Pri pripravi študije izvedljivosti projekta vključevanja zasebnega sektorja v sistem 
javne mreže HNMP sem preveril in dokazal naslednje temeljne dileme: 

1. Najboljša oblika zasebnega partnerstva je koncesijska pogodba, ki jo država podeli 
zanesljivemu partnerju. V Sloveniji kot možnega koncesionarja vidim Avto-moto zvezo 
Slovenije in/ali Rdeči križ Slovenije. Koncesionar na tržišču poišče zasebni kapital, ki 
soinvestira v izgradnjo sistema ter mu ponudi operativno delo, v katerem zasebni kapital 
lahko zasluži. Poslovna relacija med koncesionarjem je lahko pogodba o upravljanju ali 
še bolje, ustanovitev skupnega podjetja.      

2. V študiji izvedljivosti projekta sem preveril model mešanega financiranja službe. 
Ugotovil sem, in to potrjuje tudi statistika obravnavanih tujih držav, da sistem zelo težko 
doseže tak obseg dela, ki bi se v celoti financiral iz lastne dejavnosti, zato v večini 
primerov na pomoč priskoči država ali lokalne skupnosti. Izjema je le v Švica, kjer služba 
trženja sistema sama zbere dovolj sredstev. Pri analizi sem ugotovil trend, ki sledi 
švicarskemu načinu financiranja. Vsekakor bo država Slovenija morala prispevati del 
državnega denarja predvsem v začetnem obdobju delovanja, ko se sistem in njegova 
prepoznavnost šele gradita. 

3. Služba se mora deliti na letalsko-prevozniški in medicinski del. Za delovanje letalskega 
dela je odgovoren koncesionar za medicinsko doktrino, za organizacijo medicinskega 
dela službe pa Ministrstvo za zdravje. 

4. Država mora spremeniti regulacijo za alarmiranje in uporabo helikopterjev NMP. 
Dosedanjo Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in 
alarmiranja (Uradni List RS, št. 46/1998, 42/2005) je potrebno novelirati s sistemom 
alarmiranja helikopterjev NMP. Na podoben način je potrebno popraviti  Uredbo o 
izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov (Uradni List RS, št. 
46/1998, 42/2005), ki določa pogoje, postopke in načine izvajanja zaščite, reševanja in 
pomoči ter iskanja z uporabo zrakoplovov ob naravnih in drugih nesrečah, pri nudenju 
človekoljubne pomoči ter opravljanju nujnih prevozov v zdravstvu, v katero je potrebno 
vključiti tudi helikopterje NMP.   

Glede na analize, ki sem jih v magistrskem delu izdelal in na podlagi pozitivnega izida 
finančnega dela študije izvedljivosti projekta lahko zaključim, da obstaja velika realna 
možnost nadgradnje pilotskega projekta HNMP z vključevanjem zasebnega partnerstva v 
sistem stalne službe HNMP. Vendar moram poudariti, da je magistrsko delo zasnovano kot 
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model, ki ne vključuje političnih odločitev. Zaradi povedanega, ga lahko ocenim kot  
nekakšen priročnik z recepti na kaj je potrebno biti pazljiv in kaj je še potrebno urediti, da bo 
model lahko dejansko zaživel tudi v praksi. 
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