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Spoštovani. 

V Sloveniji je dozorelo spoznanje o pomembnosti hitre dostopnosti do avtomatskih 

defibrilatorjev (AED), ki rešujejo življenje ob srčnem zastoju. Ključnega pomena je, da je 

AED res pri roki, že po nekaj minutah je prepozno. Zato se v svetu in tudi pri nas postavljajo 

javno dostopni avtomatski defibrilatorji. Iniciativa za AED je civilnodružbeno gibanje, ki želi 

širiti mrežo javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev in vzpodbujati usposabljanje laikov 

za temeljne postopke oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja. V letu 2014 

pripravljamo pobudo z naslovom »Defibrilatorje na ulice«. V Sloveniji je že več kot 600 

avtomatskih defibrilatorjev. Žal jih je večina neustrezno nameščenih. V glavnem so 

nameščeni v prostorih. Pravilna namestitev je takšna, da je defibrilator 24 ur dnevno, vse dni 

v tednu, dostopen vsem, ki ga potrebujejo. Zato bomo v pobudi Defibrilatorje na ulice pozvali 

lastnike avtomatskih defibrilatorjev, da jih postavijo pred vhode v svoje organizacije. V 

lanskem letu smo poskusno pozvali Zavarovalnico Triglav in Telekom, da omogočijo javno 

dostopnost svojih defibrilatorjev. Žal smo od obeh družb dobili negativna odgovora, kar nas 

zelo skrbi. Glavni razlog za zavrnitev naše pobude je strah pred krajo aparatov. Zelo verjetno 

bodo imeli podobne zadržke tudi ostali lastniki avtomatskih defibrilatorjev, zato vas prosimo 

za pomoč. Naloge policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti so varovanje življenja, 

osebne varnosti in premoženja ljudi, pri tem pa policija pri opravljanju nalog sodeluje s 

posamezniki in skupnostjo ter izvaja preventivno dejavnost. S tem ko si prizadevamo za javno 

dostopnost avtomatskih defibrilatorjev nedvomno varujemo življenja. To mora biti naša 

skupna dolžnost. Prosimo vas, da skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije z 

nami sodelujete tako neposredno z varovanjem premoženja (avtomatskih defibrilatorjev), kot 

posredno s preventivno dejavnostjo s katero bi prepričali lastnike avtomatskih defibrilatorjev, 

da omogočijo stalno javno dostopnost avtomatskih defibrilatorjev. S tem bi povečali 

verjetnost, da bi uspešno varovali življenje ob nenadnem srčnem zastoju. Sodelovanje bi 

lahko potekali na več nivojih. Zaželena bi bila analiza dosedanjih kraj – po naših podatkih jih 

je bilo manj kot deset, priprava ocene tveganja, navodil za opremljenost aparatov z 
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videonadzorom in alarmnim sistemom ter izdelava načrta za varovanje premoženja s strani 

policije. Zelo bi bili veseli tudi, če bi se nam pridružili v naši pobudi Defibrilatorje na ulice, 

tako, da bi bili imenovani kot naši podporniki. Besedilo pobude bi vam seveda predhodno 

poslali v avtorizacijo. Podpora policije bi nedvomno dvignila zaupanje ljudi in organizacij v 

naš projekt. 

Lep pozdrav. 

 

        Zdenko Šalda, dr. med. 

        salda.zdenko@zd-tr.si 

 

Priloge: 

-dopis Telekomu 

-dopis Zavarovalnici Triglav 

-odgovor Telekoma 

-odgovor Zavarovalnice Triglav 

-članek v Delu  
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