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ZADEVA: usposabljanje prvih posredovalcev. 

 

 

Ob srčnem zastoju je edina rešitev defibrilacija, ki se mora izvesti v prvih nekaj minutah. Če 

se defibrilacija izvede v prvih petih minutah je verjetnost za preživetje 50 do 70 %, po desetih 

minutah rešitve praktično ni več. Ker reševalci v večini primerov ne morejo prispeti 

pravočasno se uvaja sistem zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije. Potrebna je mreža javno 

dostopnih AED in laiki, ki znajo AED uporabljati. Na območju Gasilske zveze Trebnje, ki je 

hkrati tudi območje ZD Trebnje je že nastala mreža javno dostopnih AED, redno se izvajajo 

tudi tečaji za laike (prve pomagalce). Sistem bomo nadgradili s prvimi posredovalci. To so 

laiki, ki se ob srčnem zastoju aktivirajo preko 112. Za to izjemno zahtevno in odgovorno 

nalogo računamo na gasilce, ker so že usposobljeni za aktiviranje preko 112. Potrebovali bi 

najboljše in najzanesljivejše posameznike. Zaželeno je, da bi imeli stalno bivališče ali delovno 

mesto čim bližje javno dostopnega AED. Pravna podlaga za delovanje prvih posredovalcev je 

22. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči: 

 

22. člen 

(prvi posredovalci) 

(1) Izvajalci službe NMP lahko na svojem območju: 

– ugotavljajo potrebe po prvih posredovalcih, 

– evidentirajo kandidate za prve posredovalce, 

– preverjajo ustreznost opravljenega usposabljanja kandidatov iz prejšnje alineje in o 

njihovi vključitvi med prve posredovalce obvestijo dispečersko službo zdravstva, 

– o delu prvih posredovalcev enkrat letno, in sicer do 28. februarja, poročajo ministrstvu 

v skladu s Prilogo 13 tega pravilnika. 

(2) Prve posredovalce aktivira sistem NMP prek Regijskega centra za obveščanje. 
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(3) Prvi posredovalec pridobi znanje z opravljenim usposabljanjem iz vsebin ukrepov za 

ohranitev življenja s preverjanjem znanja za prvega posredovalca v skladu s Prilogo 14 tega 

pravilnika. 

(4) Po opravljanem usposabljanju iz prejšnjega odstavka prvi posredovalec vsaj enkrat 

letno obnovi svoje znanje iz vsebin v skladu s Prilogo 14 tega pravilnika. 

(5) Izvajalci službe NMP, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter lokalna 

skupnost z dogovorom uredijo način usposabljanja in financiranja prvih posredovalcev 

 

 

Na območju Gasilske zveze Trebnje bi potrebovali približno 150 prvih posredovalcev. 

Predvideno je, da bi imeli šesturni tečaj enkrat mesečno ob sobotah za po 15 prvih 

posredovalcev. 

V prilogi je načrt razporeditve prvih posredovalcev po javno dostopnih AED, ki bodo 

postavljeni do leta 2016. 

Prosim, da Gasilska zveza Trebnje do 15. decembra 2015 pripravi seznam udeležencev 

usposabljanja za prve posredovalce. Za vsak mesec v letu 2016, razen za julij in avgust, naj bo 

predvidenih po 15 kandidatov. Gasilcem, ki so v letu 2015 uspešno opravili usposabljanje za 

prve posredovalce pri Izobraževalnem centru Reševalne postaje UKC Ljubljana se 

usposabljanje prizna za celo leto 2016 in bodo morali na obnovitveni tečaj šele v letu 2017. 

Prosim, da pripravite poseben seznam že ustrezno usposobljenih gasilcev , če bodo seveda 

dali soglasje, da se jih vključi v mrežo prvih posredovalcev. Na seznamu naj bo označeno, 

katero lokacijo javno dostopnega AED bodo pokrivali.  

 

Lep pozdrav. 

 

Zdenko Šalda, dr. med. 

Koordinator projekta MILIJON SRČNIH TOČK 

Zdravstveni dom Trebnje 
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 LOKACIJA AED     Število prvih posredovalcev 

 

1. BELI GRIČ Gasilski dom PGD Sveti križ…………………………..… 5 

2. ČATEŽ tovarna TEM………………………………………………..…. 5 

3. DOBRNIČ  kulturni dom ……………………………………...…..…... 5 

4. DOLENJA NEMŠKA VAS Gasilski dom PGD Ponikve………..……. 5 

5. DOLENJE SELCE vaško središče……………………………………... 3 

6. GORENJI VRH PRI DOBRNIČU Krajevna skupnost Svetinja……... 5 

7. GRADIŠČE PRI TREBNJEM »pri Erženu« Gradišče 3…………..…. 0 

8. LUKOVEK gasilski dom……………………………………………..… 5 

9. MIRNA  zdravstvena postaja………………………………………….... 5 

10. MOKRONOG  zdravstvena postaja…………………………………..… 5 

11. RAČJE SELO gasilski dom………………………………………….…. 5 

12. SAJENICE Gasilski dom PGD Selo pri Mirni…………………………. 5 

13. SELA PRI ŠUMBERKU dom krajanov – vrtec……………………….. 5 

14. ŠENTLOVRENC gasilski dom…………………………………………. 5 

15. ŠENTRUPERT občinska stavba………………………………………… 5 

16. ŠEVNICA pri Mirni  gasilski dom……………………………………… 5 

17. ŠTEFAN Bistro Mišič……………………………………………………. 3 

18. TREBELNO večnamenski dom (gasilska garaža)………………………. 5 

19. TREBNJE DSO………………………………………………………….. 3 

20. TREBNJE Galaksija……………………………………………………... 3 

21. TREBNJE gasilski dom…………………………………………………. 3 

22. TREBNJE Japi Paradiž 4……………………………………………… 3 

23. TREBNJE športna dvorana osnovne šole ………………………………. 0 

24. TREBNJE Trimo………………………………………………………… 3 

25. VELIKA LOKA gasilski dom…………………………………………… 5 

26. VOLČJE NJIVE gasilski dom………………………………………… 4 

27. VRHTREBNJE gasilski dom……………………………………………. 5 

28. VELIKI GABER stavba krajevne skupnosti…………………………… 5 

29. OBČINE gasilski dom………………………………………………..… 3 

30. DOLENJE JESENICE Gasilski dom PGD Sveti Rok………………… 4 

31. ORNUŠKA VAS Gasilski dom PGD Štatenberk……………………… 5 

32. VELIKA STRMICA gasilski dom……………………………………… 4 

33. ZAGORICA gasilski dom……………………………………………… 5 

34. TREBANJSKI VRH gasilski dom………………………………………. 5 

35. LOG gasilski dom……………………………………………………… 4 

  

SKUPAJ………………………………………………………………….……..145 


