
Priloga 5 

Informacijska in telekomunikacijska oprema izvajalcev NMP in prevozov pacientov 

 

Vsako reševalno vozilo mora imeti naslednjo opremo: 

 Mobilna radijska postaja DMR-MOTOROLA (DM 4600 ali enakovredno) s programiranimi 

vsemi predpisanimi kanali in omogočeno inkripcijo podatkov (seznam dosegljiv uradnemu 

serviserju aparata pri DSZ). Mobilna postaja je vgrajena v reševalno  vozilo in priklopljena na 

anteno, nameščeno na zunanji strani vozila. 

 GPS oddajnik pozicije vozila, hitrosti vožnje, teka motorja in uporabe modre intervencijske luči. 

Protokoli pošiljanja podatkov so dosegljivi vsem razvijalcem rešitev pri DSZ. 

 Navigacijska naprava, povezana z informacijsko rešitvijo, s samodejnim zajemom začetne 

lokacije, ki jo v reševalno vozilo posreduje DSZ. 

 Tablični računalnik v vozilu (carpc-CPC) ali enakovredno s programom za  prikaz podatkov 

opisanih v tabeli 2.  

Uporabljene informacijske rešitve morajo zagotavljati, da se podatki do DSZ prenašajo v realnem času 

oziroma z maksimalnim zamikom deset sekund. Zagotovljeno mora biti njihovo delovanje v 99,5 %. 

Naštete zahteve ne veljajo za enote HNMP v prehodnem obdobju, ki traja do nabave ali angažiranja 

namenskih helikopterjev za izvajanje HNMP. V vmesnem obdobju se za komuniciranje in prenos 

podatkov uporabljajo obstoječe tehnične rešitve. Namenski helikopterji za izvajanje HNMP morajo 

izpolnjevati naštete zahteve. 

Vsak član ekipe mora imeti naslednjo opremo: 

 Prenosno radijsko postajo DMR-MOTOROLA  (DP4801 ali enakovredno) s programiranimi 

vsemi predpisanimi kanali in omogočeno inkripcijo podatkov (seznam dosegljiv uradnemu 

serviserju aparata pri DSZ). 

Sprejemno mesto UC oziroma SUC in bolnišnice morajo za komunikacijo z DCZ imeti: 

 Fiksno radijsko postajo DMR-MOTOROLA (DM 4600 ali enakovredno) s programiranimi vsemi 

predpisanimi kanali in omogočeno inkripcijo podatkov (seznam dosegljiv s strani DSZ 

uradnemu serviserju aparata). Fiksna radijska postaja je priklopljena na anteno, nameščeno 

na ustreznem zunanjem mestu, npr. na strehi stavbe.  

 

 

 



 

Nabor podatkov za izmenjavo z DSZ 

Tabela1: Podatki, ki jih ekipa posreduje v informacijsko rešitev DSZ 

podatek opis čas posredovanja način 

SPREJETO ekipa sporoča, da je sprejela 
aktivacijsko sporočilo DSZ in bo 
začela z izvajanjem intervencije 

takoj, ko je aktivacijsko sporočilo 
sprejeto 

PRP 
 

NA POTI ekipa sporoča, da je izvozila na 
intervencijo 

ko je vsa predvidena ekipa 
zbrana in je vozilo začelo z 
vožnjo na kraj intervencije 

MRP ali 
CPC 

NA KRAJU ekipa sporoča, da je prispela na 
kraj dogodka 

vozilo je prispelo na predvideno 
lokacijo dogodka 

MRP ali 
CPC 

OB 
PACIENTU 

en član ekipe sporoča, da je prispel 
do pacienta 

član ekipe je prispel do 
predvidenega pacienta 

PRP 

SE VRAČA ekipa sporoča, da se vračajo iz 
kraja intervencije in so začeli vožnjo 
proti cilju 

vozilo je  začelo vožnjo iz kraja 
intervencije do končne lokacije 

MRP ali  
CPC 

NA CILJU ekipa sporoča, da je prispela na 
končno lokacijo, kjer bo predala 
pacienta 

vozilo je prispelo na predvideno 
končno lokacijo predaje pacienta 

MRP ali 
CPC 

PROST ekipa sporoča, da so člani ekipe in 
vozilo pripravljeni na naslednjo 
intervencijo 

takoj, ko je možno začeti z 
naslednjo intervencijo 

MRP ali 
CPC 

PRP = prenosna radijska postaja člana ekipe 

MRP = mobilna radijska postaja v vozilu 

CPC = računalnik v vozilu 

 

Tabela 2: Podatki, ki jih DSZ posreduje ekipi  

podatek opis pogoj način 

številka intervencije 12-mestna enoznačna identifikacija intervencije obvezno PRP 
CPC 

(prioriteta)  stopnja nujnosti, ki jo mora ekipa upoštevati pri vožnji 
na kraj dogodka 

obvezno PRP 
CPC 

koda in naslov 
dogodka 

koda dogodka po slovenskem indeksu in naslov 
samega dogodka 

obvezno PRP 
CPC 

pomembne 
informacije 

o vrsti dogodka, nevarnosti na kraju ... neobvezno PRP 
CPC 

priimek in ime 
pacienta 

priimek in ime pacienta, kadar to ni mogoče, se zapiše 
»NEZNANEC« 

neobvezno PRP 
CPC 

telefonska številka telefonska številka klicatelja neobvezno CPC 

začetna lokacija naslov: kraj, naselje, ulica in številka, nadstropje; kadar 
ni mogoč opis same lokacije, ceste ... 

obvezno PRP 
CPC 

dodatne informacije DSZ naknadno pošilja v sistem vse dodatne 
informacije, ki so ugotovljene in pomembne za izvajanje 
intervencije 

neobvezno CPC 

PRP = prenosna radijska postaja 

CPC = računalnik v vozilu 

Komunikacijske protokole za izmenjavo podatkov določi DSZ. 


