Priloga 5: Oznake izvajalcev in vozil službe NMP
Vsi izvajalci, ki so vkljuþeni v sistem nujne medicinske pomoþi, na svojih oblaþilih in opremi
uporabljajo znak NMP Slovenije.
Znak NMP Slovenije je modra šest kraka zvezda življenja (»star of life«), ki ima en krak vertikalen,
drugi štirje pa so enakomerno razporejeni, dva na levi in dva na desni strani. Vsi kraki so enake širine
in dolžine glede na središþe zvezde. Na spodnjem delu vertikalnega modrega kraka je narisana bela
igla, okoli katere je ovita bela kaþa. Modra zvezda je horizontalno razpoþena v obliki Triglava tako, da
razpoþna linija sledi zgornjemu robu levega in desnega spodnjega kraka, ki ni vzporeden s spodnjim
robom krakov, temveþ je kot linij proti središþu zvezde višji. Modra zvezda leži v belem polju, ki ga z
vseh strani krakov zvezde enakomerno oddaljena omejuje rdeþa krožnica. Debelina rdeþe krožnice, ki
ima obliko pravilnega kroga, je enaka širini modrega kraka v zvezdi. V rdeþi krožnici je napis zgoraj
in spodaj, enakomerno razporejen levo in desno glede na središþno vertikalno linijo. Uporabljajo se
velike þrke pisave »Arial black« v beli barvi, velikost þrk zapolnjuje polovico širine rdeþe krožnice in
so enakomerno oddaljene od notranjega in zunanjega roba krožnice. Zgoraj na krožnici je napis
NUJNA MEDICINSKA POMOý, spodaj SLOVENIJA. Znak se uporablja za oznaþevanje opreme in
služb NMP, znaku ni dovoljeno spreminjati oblike in besedila napisa.

Barvno pravilo za oblikovanje znaka NMP Slovenije in znakov za oznaþevanje oblaþil izvajalcev
NMP je enak kot pravilo za oblikovanje grba Republike Slovenije.
Po sistemu CMYK imajo barve naslednje oznake:
modra C100 M60 Y0 K10
rdeþa C0 M100 Y100 K0
bela C0 M0 Y0 K0
po sistemu scotdic code 777 - international color codification system (2043);
Modra N46 N722509
Rdeþa N23 N074014
Bela N1 N95
pri enobarvni upodobitvi znaka NMP Slovenije in izvajalcev NMP se uporabljajo
100% þrna je modra C0 M0 Y0 K100
60 % þrna je rdeþa C0 M0 Y0 K60
bela je bela C0 M0 Y0 K0
Znaki NMP Slovenije za oznaþevanje oblaþil izvajalcev predstavljajo izpeljanke iz znaka NMP
Slovenije. Zdravstveni tehnik, medicinska sestra, tehnik zdravstvene nege, tehnica zdravstvene nege,
zdravstveni reševalec, višja medicinska sestra, višji zdravstveni tehnik, višji medicinski tehnik,
diplomirani zdravstvenik, diplomirana medicinska sestra, ki so vkljuþeni v ekipe za izvajanje NMP,
uporabljajo za oznaþevanje svojih oblaþil znak NMP Slovenije, ki ima spremenjeno besedilo napisa.
Na rdeþi krožnici zgoraj je bel napis NMP SLOVENIJA, na spodnji strani rdeþe krožnice pa bel napis

ZDRAVSTVENI TEHNIK ali MEDICINSKA SESTRA ali TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE ali
TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE ali ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, ali VIŠJA MEDICINSKA
SESTRA ali VIŠJI ZDRAVSTVENI TEHNIK ali VIŠJI MEDICINSKI TEHNIK ali DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA ali DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK.
Oznake za oblaþila zdravnikov, ki so nosilci službe NMP, se poleg spremenjenega besedila napisa od
znaka NMP Slovenija razlikujejo tudi po simbolu na spodnjem modrem kraku zvezde. Iglo zamenja
bela palica s krili, okoli katere sta enakomerno levo in desno oviti dve beli kaþi. Na rdeþi krožnici
zgoraj je bel napis NMP SLOVENIJA, na spodnji strani rdeþe krožnice pa bel napis ZDRAVNIK ali
URGENTNI ZDRAVNIK. Znaki za oznaþevanje oblaþil se uporabljajo na zunanji strani levega
rokava v višini prsi. Znak se uporablja za oznaþevanje oblaþil izvajalcev NMP, ki so vkljuþeni v
sistem NMP Slovenije, znaku ni dovoljeno spreminjati oblike in besedila napisa.

