
 

 

 

 

 

V OKVIRU PROJEKTA SKUPAJ ZA VARNI JUTRI ŠIRIMO MREŽO JAVNO DOSTOPNIH AVTOMATSKIH 

DEFIBRILATORJEV (AED) 

Operacija Skupaj za varni jutri je projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin z različnih 

območij Slovenije, pri kateri sodeluje tudi LAS STIK. Projekt je bil uspešno prijavljen na 5. javni 

razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo potekal od septembra 2020 do junija 2023. 

Zasnovan je z mislijo na pomen javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev (AED) pri reševanju 

življenj v primeru srčnega zastoja.  

V razvitem svetu sodijo bolezni srca in ožilja med najpogostejše vzroke za nastanek resnih 

zdravstvenih zapletov. Najtežji zaplet predstavlja srčni zastoj, ki ga v Sloveniji vsak dan doživi 

približno 10 ljudi. V primeru zastoja srca izven bolnišnice je ključnega pomena takojšnje ukrepanje 

morebitnih očividcev, ki lahko s poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in 

usposobljenostjo za uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED) znatno povečajo možnost preživetja 

ljudi s srčnim zastojem. S to mislijo partnerstvo petih LAS preko operacije Skupaj za varni jutri 

podpira pobudo, da bi Slovenija v celoti postala mreža javno dostopnih AED aparatov z 

usposobljenim prebivalstvom za njihovo uporabo.  

Na območju LAS STIK sta partnerja projekta Občina Ivančna Gorica in Občina Trebnje. Med najbolj 

odmevnimi aktivnostmi na območju občine Ivančna Gorica bo zagotovo postavitev trinajstih novih 

AED aparatov, ki bodo pomembno prispevali k širitvi njihove že obstoječe mreže in zagotavljanju 

večje varnosti prebivalstva.  

Skupina strokovnjakov je pripravila tudi program usposabljanja iz temeljnih postopkov oživljanja in 

uporabe AED, ki se bo izvajal z namenom izobraževanja in urjenja širše javnosti pri nudenju prve 

pomoči ob srčnem zastoju. Del vsebine bo namenjen tudi področju zdravega načina življenja in 

preprečevanju nastajanja bolezni srca in ožilja. Usposabljanja bodo potekala v obliki delavnic in bodo 

udeležencem nudila praktični preizkus uporabe AED aparata. Na območju LAS STIK bo v okviru 

projekta Skupaj za varni jutri postavljenih več kot dvajset novih AED aparatov in izvedenih preko sto 

dvajset usposabljanj, ki bodo za udeležence brezplačna. 

Zvrstile še bodo tudi številne druge aktivnosti, katerih namen bo promocija zdravega načina življenja 

in informiranje prebivalstva o pravilni ter učinkoviti izvedbi temeljnih postopkov oživljanja. Partnerji 

projekta so pripravili krajši predstavitveni film, ki prikazuje ravnanje v primeru srčnega zastoja. 

Program usposabljanja iz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja bo prav tako 

predstavljen v brošuri, ki bo služila kot gradivo za izobraževanje in urjenje prebivalstva. Na območjih 

vseh partnerskih LAS bodo potekali različni dogodki in prireditve, na katerih bo rdeča nit dogajanja 

povezana s predstavitvijo projekta Skupaj za varni jutri, zdravim načinom življenja in seveda 

predstavitvijo temeljnih postopkov oživljanja.      

 

 



 

 

 

 

Občina Ivančna Gorica vabi vse zainteresirane na prvi sklop osnovnih usposabljanjanj iz temeljnih 

postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega defibrilatorja (AED), ki bo potekal na 

naslednjih lokacijah: 

OSNOVNA ŠOLA ZAGRADEC: 

- torek, 24. 5. 2022, od 18.00 do 20.00, 

- sreda, 25. 5. 2022, od 18.00 do 20.00. 

SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA: 

- ponedeljek, 30. 5. 2022, od 14.00 do 16.00, 

- torek, 31. 5. 2022, od 14.00 do 16.00. 

HIŠA KRANJSKE ČEBELE V VIŠNJI GORI: 

- torek, 14. 6. 2022, od 18.00 do 20.00, 

- sreda, 15. 6. 2022, od 18.00 do 20.00. 

 KUTURNI DOM IVANČNA GORICA: 

- ponedeljek, 20. 6. 2022, od 18.00 do 20.00, 

- torek, 21. 6. 2022, od 18.00 do 20.00. 

Usposabljanje, ki bo trajalo predvidoma dve uri, je za udeležence brezplačno. 

Obvezne so predhodne prijave na elektronski naslov stella.cavalleri@ciktrebnje.si ali telefonsko 

številko 07 34 82 103. Vljudno vabljeni! 

 

Stella Cavalleri, 

koordinatorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


