
 

Življenja rešujemo skupaj 

XXIII. 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 različnih naravnih in drugih 
nesreč. Nekatere imajo za posledico veliko materialno škodo, druge ogrožajo človeška 
življenja. V primeru hudih naravnih in drugih nesreč smo lahko soočeni z velikim številom 
poškodovanih ali obolelih oseb, pa tudi z okoliščinami, ki poklicni zdravstveni službi 
onemogočajo hiter dostop do prizadetega prebivalstva. V takšnih razmerah se pokaže 
pomen sil za zaščito, reševanje in pomoči, med katere sodijo 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, 
kjer preverjanje gostuje, letos Občina Kobarid. Organizatorji želimo z izvedbo preverjanj 
prispevati k ozaveščanju splošne javnosti o pomenu znanj in veščin laične prve pomoči v 
Sloveniji, predvsem povečati število zaposlenih, usposobljenih za nudenje prve pomoči v 
občinah, organizacijah, zavodih in podjetjih, spodbuditi ustanavljanje ekip prve pomoči, 
njihovo kadrovsko dopolnjevanje, usposabljanje članov, opremljanje ter hkrati omogočiti, da 
si preverjanja lahko v živo ogledajo prebivalci, ki tam živijo. Osnovni namen je, da vlogo in 
nujnost prve pomoči spoznavajo tako otroci kot tudi vse ostale generacije ter da znanje 
vseskozi osvežujejo. 

Zakaj je prva pomoč tako pomembna? Prva pomoč rešuje življenja. To 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. 



 
 
 
Pripadniki ekip 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 102 ekipi, v tem letu pa jih bo še dodatnih 7 ekip. Načrt je, da bi do 
konca leta 2018 imela vsa območna združenje RKS ustanovljeni najmanj po dve ekipi. 
 
XXIII. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK bo izvedeno v soboto, 
7. oktobra 2017, v Občini Kobarid. Potekalo bo na sedmih lokacijah v mestnem središču. Na 
ta način bomo občanom Kobarida prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip 
pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob množični 
nesreči.  
 
Delovna mesta: 
 

 DM 1 – Trg svobode 3 a 
 DM 3 – Mučeniška ulica 1 
 DM 5 – Markova ulica 5 
 DM 7 – Milanova ulica 3 
 DM 9 – Gregorčičeva ulica 24 
 DM 11 – Gregorčičeva ulica 18 a (nogometno igrišče) 
 DM 13 – Volaričeva ulica 6 (ruševina) 

 
 
Državno preverjanje organiziramo:  
 

 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,  
 Glavni odbor Rdečega križa Slovenije,  
 Občina Kobarid,  
 RKS Območno združenje Tolmin,  
 RKS Območno združenje Nova Gorica,  
 Gasilska zveza Kobarid,  
 Izpostava URSZR Nova Gorica.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sodelujoči : 
 
Na XXIII. 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. BREŽICE NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D. D. 
2. CELJE RKS OZ ŠENTJUR IN GZ ŠENTJUR 
3. KOPER RKS OZ KOPER 
4. KRANJ RKS OZ ŠKOFJA LOKA 
5. LJUBLJANA RKS OZ VRHNIKA 
6. MARIBOR PGD POLJČANE 
7. MURSKA SOBOTA RKS OZ GORNJA RADGONA 
8. NOVA GORICA RKS OZ NOVA GORICA 
9. NOVO MESTO RKS OZ NOVO MESTO 

10. POSTOJNA OBČINA CERKNICA - PGD CERKNICA 
11. PTUJ MESTNA OBČINA PTUJ 
12. SLOVENJ GRADEC ADIENT D. O. O. 
13. TRBOVLJE RKS OZ ZAGORJE OB SAVI 

 

 

**********************************************************************************

Dodatne informacije: 

mag. Marko Lovše 
Ministrstvo za obrambo 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 471 22 73 
GSM: +386 41 378 000 
E-pošta: marko.lovse@urszr.si 

 

 

Mirjana Jarc 
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 
Mirje 19, 1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 2414 338 
GSM: +386 41 758 392  
E-pošta: mirjana.jarc@rks.si    
Nataša Hvala Ivančič 
Občina Kobarid 
Trg svobode 2, 5222 Kobarid 
Tel.: +386 5 3899 226 
GSM: +386 41 487 692 
E-pošta: natasa.hvala-ivancic@kobarid.si  

 


