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Priloga 5: Oznake izvajalcev in vozil zunajbolnišnične službe NMP
Vsi izvajalci, ki so vključeni v sistem NMP, na svojih oblačilih, vozilih 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 središče zvezde. Na spodnjem delu vertikalnega modrega
kraka je narisana bela igla, okoli katere je ovita bela kača. Modra zvezda je horizontalno
razpočena v obliki Triglava tako, da razpočna linija sledi zgornjemu robu levega in desnega
spodnjega kraka, ki ni vzporeden s spodnjim robom krakov, temveč je kot linij proti središču
zvezde višji. Modra zvezda leži v belem polju, ki ga z vseh strani krakov zvezde enakomerno
oddaljena omejuje rdeča krožnica. Debelina rdeče krožnice, ki ima obliko pravilnega kroga, je
enaka širini modrega kraka v zvezdi. V rdeči krožnici je napis zgoraj in spodaj, enakomerno
razporejen levo in desno glede na središčno vertikalno linijo. Uporabljajo se velike črke pisave
»Arial black« v beli barvi, velikost črk zapolnjuje polovico širine rdeče krožnice in so enakomerno
oddaljene od notranjega in zunanjega roba krožnice. Zgoraj na krožnici je napis NUJNA
MEDICINSKA POMOČ, spodaj SLOVENIJA. Znak se uporablja za označevanje opreme in enot
NMP, znaku ni dovoljeno spreminjati oblike in besedila napisa.

Barvno pravilo za oblikovanje znaka NMP Slovenije in znakov za označevanje
izvajalcev
NMP je enak kot pravilo za oblikovanje grba Republike Slovenije.
Po sistemu CMYK imajo barve naslednje oznake:
modra C100 M60 Y0
K10 rdeča C0 M100
Y100 K0 bela C0 M0 Y0
K0
po sistemu scotdic code 777 - international color codification system
(2043); Modra N46 N722509
Rdeča N23 N074014
Bela N1 N95
pri enobarvni upodobitvi znaka NMP Slovenije in izvajalcev NMP se uporabljajo
100% črna je modra C0 M0 Y0 K100
60 % črna je rdeča C0 M0 Y0
K60 bela je bela C0 M0 Y0 K0

oblačil

Zdravstveni delavci, ki so vključeni v ekipe za izvajanje NMP, uporabljajo za označevanje svojih
oblačil znak NMP Slovenije. Znak za označevanje oblačil se uporablja na zunanji strani levega
rokava v višini prsi.
Na hrbtni strani zunanjih oblačil imajo izvajalci vključeni v službo NMP napis REŠEVALEC ali
ZDRAVNIK.
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Spredaj na levi strani v višini prsi morajo biti oblačila izvajalcev vključenih v sistem NMP označena
z navedbo zdravstvenega zavoda, imena in priimka izvajalca ter njegove dosežene izobrazbe.
Za zaščitna oblačila, ki jih uporabljajo izvajalci NMP, se upoštevajo predpisane lastnosti in
značilnosti, zajete v naslednjih standardih kakovosti:

-

SIST EN 1789:2007 + A22015 (opredeljuje lastnosti opreme v reševalnih vozilih ter dodatno
lastnosti za rokavice, obutev in zaščitno čelado)
SIST EN 343:2003+A1:2007 (opredeljuje lastnosti za zaščito pred vlago)
SIST EN 20471:2013 (opredeljuje lastnosti za dobro vidljivost)
SIST EN ISO 14116:2008 (opredeljuje lastnosti za zaščito pred toploto)
SIST EN ISO 20345:2012 (opredeljuje lastnosti osebne varovalne obutve)

Vozila za izvajanje NMP so opremljena s sledečimi oznakami:

-

znak NMP se uporablja na vseh straneh vozila in na strehi,

-

na sprednji strani vozila je zrcalni napis URGENCA in številka 112,

na strehi vozila mora biti enoznačna koda vozila, ki jo določi dispečerska služba zdravstva,
na levem in desnem boku reševalnega vozila napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ in direktna
klicna številka za sistem NMP 112,
na zadnji strani vozila je napis NMP in številka 112,
oznaka izvajalca dejavnosti se lahko uporablja izključno na vratih voznika in sovoznika vozila.

Znaku ni dovoljeno spreminjati oblike in besedila napisa.
UC in SUC imajo enotno oznako, ki jo sestavljajo znak NMP in napisa »URGENCA« in
»EMERGENCY«.
Uporaba oznak iz te priloge v druge namene, brez predhodnega soglasja ministrstva, je
prepovedana.

