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ZADEVA: časovnica uvedbe usposabljanja iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED 

v šole 

 

 

Dne 4. 2. 2016 je bil opravljen sestanek predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Iniciative za AED. Ugotovitve sestanka so, 

da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podpira uvedbo usposabljanja iz temeljnih 

postopkov oživljanja z uporabo AED v šole kot enega od programov vzgoje za zdravje v okviru 

primarnega zdravstvenega varstva. Ker pa gre za zdravstveni program, je odločitev o uvedbi 

prepuščena posameznim šolam. 

 

Istega dne je Iniciativa za AED za 12 uslužbencev Ministrstva pripravila klasičen dvourni tečaj 

temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED za laike. Predvideno je, da se usposabljanje za 

šolarje po vsebini in obsegu ne bi bistveno razlikovalo od klasičnega tečaja. Po končanem 

tečaju je bila opravljena anketa. Med udeleženci tečaja je prevladovalo mnenje, da je 

potrebna uvedba usposabljanja iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED tako v 

osnovne kot srednje šole, tečaji pa bi se morali ponavljati vsako leto. 

 

Svetovna zdravstvena organizacija je odobrila projekt »Otroci rešujejo življenja«, ki so ga 

pripravile vodilne svetovne strokovne institucije. Optimalna starost za začetek učenja 

oživljanja je 12 let. Zadostuje dvourno usposabljanje na leto. 

 

Iniciativa za AED predlaga uvedbo usposabljanja iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo 

AED v osme razrede osnovnih šol s šolskim letom 2016/2017. Naslednje šolsko leto bi sledila 

evalvacija programa in priprave za uvedbo usposabljanja še v prve letnike srednjih šol, kar bi 

se realiziralo predvidoma v šolskem letu 2018/2019. Usposabljanje bi trajalo dve šolski uri in 

za šole ne bi pomenilo prav nobenih finančnih obremenitev. Programe vzgoje za zdravje v 
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okviru primarnega zdravstvenega varstva namreč plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije v pavšalu. 

 

Obe združenji ravnateljev prosimo, da podprejo uvedbo usposabljanja iz temeljnih 

postopkov oživljanja z uporabo AED tako v osnovne kot v srednje šole. 

 

Lep pozdrav. 

 

        Zdenko Šalda, dr. med. 

        salda.zdenko@zd-tr.si 

 

 

Priloga: 

1.  izjava »Otroci rešujejo življenja« 

2. ZA boljše zdravje otrok in mladostnikov [Elektronski vir] : priročnik za izvajalce vzgoje za 

zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva / urednica Vesna Pucelj. - Dopolnjena izd. 

- El. knjiga. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015 
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