
 

 

 

 

Pomagajmo prvi, rešujmo življenja! 
 

Vabljeni 

na martinovo soboto, 15. novembra 2014,  

med 9. in 14. uro pred Hotel Lipa  

v Šempeter pri Gorici. 

 

Tokrat nam dogajanja ne bo krojilo vreme. Različne reševalne 

službe bodo pred in v prostorih Hotela Lipa prikazale veščine 

nudenja prve pomoči, temeljne postopke oživljanja, uporabo 

defibrilatorja ter predstavile svoje delovanje. Pridružile se jim 

bodo tudi druge organizacije, ki skrbijo za naše zdravje. 

Dogajanje boste lahko spremljali tudi neposredno na 

www.sempeter-vrtojba.si. 

 

Pravočasna pomoč rešuje življenja.  

To je prvi korak v verigi preživetja.  

 

In ker vsa sekunda šteje:  

POMAGAJMO PRVI, REŠUJMO ŽIVLJENJA!



Program  

9.00-13.00: 

 RDEČI KRIŽ NOVA GORICA in EPPI – Enota za prvo pomoč in 

intervencijo občine Renče-Vogrsko (prikaz in učne delavnice 

temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED defibrilatorja)   

 DRUŠTVO DIABETIKOV NOVA GORICA (zdravstvene meritve 

krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola ter 

predstavitev različnih vrst aparatov za merjenje sladkorja, 

krvnega tlaka ter svetovanje o zdravi dietni prehrani) 

 RADIOKLUB BURJA (prikaz možnosti postavitve kamer za 

prenos slike z mesta nesreče) 

 CVS mobile, informacijske rešitve d.d. (predstavitev naprave 

za sledenje vozil in oseb v naravi) 

 VIDEO PRO d.o.o. (prikaz uporabe radijsko vodenega  

helikopterja – Quadrocopter – za snemanje dogodka iz zraka) 

 KALIOPA d.o.o. – iObčina (predstavitev GIS – spletnega 

geografskega informacijskega sistema kot vira pomembnih 

informacij za odločitve ob nastanku, pri reševanju ter 

odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč z možnostjo 

uporabe satelitskih posnetkov visokih ločljivosti pri nesrečah 

večjih razsežnosti, kot so poplave, požari, potresi, plazovi, 

ipd.)  

 ŠENT – Dnevi center za ljudi s težavami v duševnem zdravju 

(kako poskrbeti za duševno zdravje) 

 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Območna enota 

Nova Gorica in DRUŠTVO GORIŠKA PROTI RAKU 

(predstavitev dejavnosti) 

 

10.00-11.00:   

 iHELP (prikaz delovanja aplikacije za mobilne telefone) 

 prikaz uporabe avtomatiziranega defibrilatorja in montaža 

novega aparata za oživljanje na zid Hotela Lipa. Nakup so 

omogočili Občina Šempeter-Vrtojba in podjetji Letrika d.d. ter 

MIDS d.o.o. 
 

12.00-14.00:   

 PGD Šempeter enota PMP (prva pomoč poškodovanemu  ob 

prisotnosti nevarne snovi)  

 Enota civilne zaščite iz Ronk/Ronchi dei Legionari (I) 

(demonstracijska vaja hitri trodelni napad z motorno 

brizgalno) 


