
 

 

Življenja rešujemo skupaj 

XXIV. DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP 

PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA  

Ob naravnih in drugih nesrečah je prva pomoč tudi prvi korak 

pri reševanju življenj. 

 

Izjemna pokrajinska raznolikost Slovenije povečuje možnost naravnih in drugih nesreč. 
Nekatere imajo za posledico veliko gmotno škodo, druge pa ogrožajo človeška življenja. Ob 
hudih naravnih in drugih nesrečah se lahko spoprijemamo z veliko poškodovanimi ali 
obolelimi osebami in tudi z okoliščinami, ki poklicni zdravstveni službi onemogočajo hiter 
dostop do prizadetega prebivalstva. V takih razmerah se pokaže pomen sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, med njih pa spadajo tudi ekipe prve pomoči. 

Vsakoletno državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči organiziramo Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Glavni odbor Rdečega križa Slovenije in občina, 
ki gosti preverjanje, letos Občina Postojna. Organizatorji želimo z izvedbo preverjanj 
prispevati k ozaveščanju splošne javnosti o pomenu znanja in veščin laične prve pomoči v 
Sloveniji, predvsem povečati število zaposlenih, usposobljenih za dajanje prve pomoči v 
občinah, organizacijah, zavodih in podjetjih, spodbuditi ustanavljanje ekip prve pomoči, 
njihovo kadrovsko dopolnjevanje, usposabljanje članov in opremljanje ter hkrati omogočiti, 
da si preverjanja lahko v živo ogledajo prebivalci, ki tam živijo. Glavni namen je, da vlogo in 
nujnost prve pomoči spoznavajo tako otroci kot tudi druge generacije ter da znanje nenehno 
osvežujejo. 

S povečanjem števila nesreč in nenadnih obolenj se povečujejo tudi potrebe po nudenju prve 
pomoči. Kako pomembno je obvladati vsaj osnovne veščine prve pomoči, navadno 
ugotovimo šele v položaju, ko bi z nekaj pravilnimi prijemi sočloveku lahko rešili življenje. 
Podatki govorijo, da prebivalci Slovenije prvo pomoč v nesreči, na žalost, še vedno 
premalokrat ponudijo, čeprav bi z njo lahko zelo omilili posledice, kasnejše zdravstvene 
zaplete in trajanje hospitalizacije pri poškodovanih ali obolelih osebah. Dogodki kot je 
državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči so namenjeni tudi za vzpodbudo in 
oporo posameznikom pri nudenju prve pomoči. Veliko ljudi se je tega že naučilo na tečajih, ki 



 

jih v skladu z javnimi pooblastili pripravljajo na Rdečem križu Slovenije. Poučevanje laikov je 
eno od temeljnih poslanstev Rdečega križa 

Zakaj je prva pomoč tako pomembna? Prva pomoč rešuje življenja. Je humano dejanje in 
veščina, ki lahko zagotovi učinkovito in hitro ukrepanje, pomaga pri oskrbi poškodb, lajša 
trpljenje in povečuje možnosti za preživetje ljudi, ki so življenjsko ogroženi. Je prvi korak v 
verigi preživetja, ne glede na to, ali gre za naravno ali kakšno drugo nesrečo. Pomembno je 
učinkovito in hitro ukrepanje, ki preprečuje resne poškodbe. Nesreča se lahko zgodi 
kadarkoli, kjerkoli in komurkoli. Usposobljenost za nudenje prve pomoči prispeva k 
zmanjševanju ranljivosti in zagotavlja boljšo pripravljenost oseb za ukrepanje, ko pride do 
nesreče. Še vedno pa vsakih pet sekund nekdo na svetu umre zaradi posledic različnih 
poškodb. In ker izkušnje kažejo, da ob nesrečah kar 90 odstotkov življenj rešijo lokalni 
prebivalci, večje število usposobljenih oseb za nudenje prve pomoči pomeni, da lahko bolje 
pomagajo pri preprečevanju vsakodnevnih smrtnih primerov. 

To pa je tudi glavno vodilo, ki ga med ljudmi širi Mednarodna federacija društev Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca (IFRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies), že več kot 150 let vodilna svetovna organizacija za usposabljanje iz prve pomoči. V 
prihodnjih desetih letih bi radi dosegli cilj, da bi vsaj ena oseba iz vsakega gospodinjstva na 
svetu imela znanje iz prve pomoči in bi na ta način učinkovito prispevala k krepitvi 
odgovornosti v družbi. Statistični podatki kažejo, da ob nesrečah kar 90 odstotkov življenj 
rešijo prav usposobljeni lokalni prebivalci. Vsakih pet sekund nekdo na svetu umre zaradi 
posledic poškodb. Večje število usposobljenih oseb za prvo pomoč bi lahko bistveno 
zmanjšalo število smrtnih primerov. Prva pomoč je prvi korak v verigi preživetja, ne glede na 
to, ali gre za naravno ali kakšno drugo nesrečo. Pomembno je učinkovito in hitro ukrepanje, 
ki preprečuje resne poškodbe.  

Pripadniki ekip Rdečega križa Slovenije za prvo pomoč se izobražujejo na sedemdeset urnih 
tečajih po programu Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. To je najbolj 
celovito izobraževanje iz prve pomoči za nezdravstvene delavce. Svoje znanje pripadniki ekip 
obnavljajo in nadgrajujejo na krajših obnovitvenih tečajih. Tako se seznanijo z najnovejšimi 
doktrinarnimi smernicami s področja prve pomoči. Rdeči križ Slovenije je do sedaj ustanovil, 
usposobil in opremil 111 ekip, do konca leta 2018 pa naj bi v vsakem območnem združenju 
RKS delovali najmanj dve ekipi prve pomoči. 

Rdeči križ Slovenije z organizacijo tečajev in izpitov iz prve pomoči, z organizacijo lokalnih, 
regijskih in državnih preverjanj usposobljenosti članov ekip prve pomoči ter z delovanjem 
Strokovnega centra za prvo pomoč že leta dviguje raven znanja med prebivalci. Na ta način 
vpliva tudi na zmanjšanje predsodkov in strahu za nudenje prve pomoči in hkrati spodbuja 
samozavest uporabnikov o pomenu znanja prve pomoči že od otroštva naprej.  

  

 



 

XXIV. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK bo v soboto, 6. oktobra 
2018, v Občini Postojna. Potekalo bo na sedmih lokacijah v mestnem središču. Tako bomo 
občanom Postojne prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili 
preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi v resnici potekale ob množični nesreči.  
 
Na Titovem trgu si bodo lahko obiskovalci ogledali nastanitveno enoto, ki jo bo tam postavilo 
Območno združenje RKS Nova Gorica, v njej pa bodo prostovoljke in prostovoljci RKS merili 
krvni tlak, sladkor in holesterol ter določali krvne skupine, vpisali pa se bodo lahko tudi v 
bazo krvodajalcev. 
 
PROGRAM 
 

PETEK, 5. oktober 2018 

19:00 
Gasilsko reševalnim centrom Postojna, 
Prečna ulica 6, Postojna 

Svečana otvoritev, žrebanje št. številk,... 

SOBOTA, 6. oktober 2018 

9:00 - 14:00 Postojna Preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK 

11:00 
Gasilsko reševalnim centrom Postojna, 
Prečna ulica 6, Postojna 

Predstavitev preverjanja za vabljene in goste ter 
voden ogled preverjanja 

16:00 
Gasilsko reševalnim centrom Postojna, 
Prečna ulica 6, Postojna 

Zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Delovna mesta: 
 

• DM 1 – Vegova ulica 11, Postojna 
• DM 3 – Trg padlih borcev 1 a, Postojna 
• DM 5 – Tržaška cesta 36, Postojna 
• DM 7 – Prečna ulica 2, Postojna 
• DM 9 – Novi trg (podhod), Postojna 
• DM 11 – Gregorčičev drevored 2 a, Postojna 
• DM 13 – Titova cesta, Postojna (otroške igrišče). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Državno preverjanje organiziramo:  
 

• Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,  
• Glavni odbor Rdečega križa Slovenije,  
• Občina Postojna,  
• Ministrstvo za obrambo,  
• RKS Območno združenje Postojna - Pivka,  
• Gasilska zveza Postojna,  
• Izpostava URSZR Postojna.  

 
Sodelujoči : 
 
Na XXIV. državnem preverjanju bodo sodelovale ekipe prve pomoči Civilne zaščite in 
Rdečega križa, ki so na izbirnih preverjanjih v trinajstih izpostavah URSZR za zaščito in 
reševanje oziroma trinajstih območnih združenjih Rdečega križa dosegle prvo mesto: 

 

Zap. št. Izpostava URSZR Ekipa 

1 CELJE GORENJE D.D. 
2 TRBOVLJE RKS – OZ ZAGORJE OB SAVI II 
3 MURSKA SOBOTA RKS – OZ GORNJA RADGONA 1 
4 NOVO MESTO RKS – OZ NOVO MESTO – 1. EKIPA 
5 PTUJ OBČINA MAJŠPERK 
6 LJUBLJANA RKS – OZ VRHNIKA 
7 SLOVENJ GRADEC ADIENT d.o.o. SLOVENJ GRADEC – EKIPA 1 
8 BREŽICE NEK 
9 KOPER RKS – OZ KOPER – Flajšter 

10 MARIBOR Ekipa PP RK občine Oplotnica 
11 KRANJ ZTO KRANJ 1 
12 NOVA GORICA RKS – OZ MO NOVA GORICA II 
13 POSTOJNA  PGD CERKNICA 
14 TRBOVLJE RKS – OZ ZAGORJE OB SAVI I 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dodatne informacije: 

Neja Pavlica 
Ministrstvo za obrambo 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 471 33 35 
GSM: +386 30 705 335 
E-pošta: neja.pavlica@urszr.si 

 

 

Mirjana Jarc 
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 
Mirje 19, 1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 241 43 38 
GSM: +386 41 758 392  
E-pošta: mirjana.jarc@rks.si  

 

Sidonija Zega 
Občina Postojna 
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna 

 

 


