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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 

 

Naziv programa KAKO RAVNATI V PRIMERU NEPREDVIDENIH SITUACIJ 

Področje Storitve 

Predlgatelj programa (ime šole in 

imena pripravljalcev programa) 
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 

(Ksenija Lipovšček, Lidija Perše) 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Z nesrečami na delovnem mestu se srečujemo zelo 
pogosto, zato je pomembna pripravljenost in strokovno 
ukrepanje. Tudi med dijaki se vse pogosteje pojavljajo 
posamezniki z različnimi boleznimi in telesnimi okvarami, 
zato je res pomembno pravilno ukrepanje v nepredvidenih 
situacijah. 
V program bomo vključili naslednje vsebine: 

 ponovitev osnov prve pomoči, 

 temeljni postopki oživljanja, 
 uporaba avtomatskega eksternega defibrilatorja 

(AED), 

 bolniki s sladkorno boleznijo, 

 gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 

 seznanitev z vsemi možnimi pobežnimi potmi in 
načinom odpiranja posameznih vrat v primeru 
požara, 

 seznanitev z načinom izklopa energetskega 
napajanja, 

 sprožitev opozorilnega znaka (alarma) za požar, 

 potek evakuacije, 

 izklop energetskih napajanj in pregled vseh 
prostorov, kjer bi se zaposleni lahko zadrževali  s 
strani odgovornih oseb, ki so zadolžene za gašenje 
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 

 beleženje časa in načina evakuacije, 

 evidentiranje prisotnih na zbirnem mestu, 

 vključitev in predstavitev gasilcev, 

 praktični pregled gašenja. 

 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 
2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega 
področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe 
dela – spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih 
programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim 
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potrebam trga dela. Ena od ciljnih skupin tega področja so 
zaposleni, ki potrebujejo in želijo dopolnjevanja in 
usposobljenost specifičnih znanj na določenem 
strokovnem področju, na že doseženi ravni zahtevnosti. 
Ponudb neformalnih usposabljanj za to storitveno 
področje ni veliko, potrebe zaposlenih pa so velike. 
Ker imamo med dijaki vedno več posameznikov z 
različnimi zdravstvenimi težavami in ker kljub pazljivemu 
ravnanju lahko pride do kakšnega neljubega dogodka, kot 
je na primer požar, moramo biti zaposleni pripravljeni 
pravilno ravnati v primeru nepredvidenih situacij na 
delovnem mestu. Zato  bi izvajanje krajših programov 
usposabljanja za to področje pripomoglo k izboljšanju 
učinkovitosti in kakovosti dela na tem področju. 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, pri katerih je pomembna 
pripravljenost ter strokovno in hitro ukrepanje v primerih 
nepredvidenih situacij.  
 
Na osnovi tega se bo izboljšala pripravljenost in 
učinkovitost zaposlenih v primeru nepredvidenih situacij 
ter posledično zaradi pravilnega ukrepanja tudi kakovost 
dela. 
 
Ciljne skupine bodo: 

 zaposleni učitelji, 
 administrativno osebje, 
 drugi zaposleni. 

 
 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega in samozaposlenega. 

 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo Izdelek ali 

storitev 

Drugo 

Obseg programa 50 h    

Predhodno pridobljena znanja 

(predhodno pridobljena znanja iz 

osnov prve pomoči in požarne 

varnosti) 

10 h    

Teoretični del    

(študija priporočene literature)  

20 h   Seznanjenje s 

priročniki iz 

prve pomoči 
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Praktični del  20 h    

Način evidentiranja 
(lista prisotnosti ) 

    

Pogoji za končanje programa prisotnost na delavnicah + rešena anketa + preverjena 

usposobljenost za  praktični del     

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  poznavanje prvih znakov pri različnih boleznih, 

 pravilno in hitro ukrepanje ob znakih, ki kažejo na 

zdravstvene težave dijaka ali zaposlenega, 

 preprečevanje in obvladovanje panike, 

 pomen krepitve odgovornosti za vzgojno delo, 

 pomen uspešne komunikacije, 

 predstavitev načrta evakuacije, 

 seznanitev z načinom izklopa energetskega 

napajanja, 

 spremljanje in beleženje aktivnosti ob evakuaciji, 

 praktični pregled gašenja, 

 prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo 

AED, 

 priprava na evakuacijsko vajo, izvedba in analiza 

evakuacijske vaje, 

 pomen dobrih medosebnih odnosov v delovnem 

okolju, 

 poznavanje samega sebe. 

 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec/zaposleni: 

 prepozna simptome in znake nekaterih obolenj, 

 problemsko pristopi k obravnavanju različnih 

problemov, 

 zna obvladovati začetno paniko, 

 analizira in ocenjuje pomembne značilnosti 

posameznikov in skupin, 

 pravilno ravna v primeru nepredvidenih dogodkov, 

 uporabi znanja pri preventivi pred nastankom 

nepredvidenih dogodkov, 

 obvladuje komunikacijo in timsko delo, 

 skrbi za nenehni osebni strokovni razvoj. 
 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec/zaposleni:   

 obvladal bo reševanje problemov, ki nastanejo zaradi 

nepredvidenih dogodkov, 

 obvladal bo nastalo paniko ob nastopu nepredvidenega 

dogodka, 

 znal bo obvladovati veščine komuniciranja, 
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 znal bo poskrbeti za hitro posredovanje informacij, 

 krepil bo dobre medosebne odnose, 

 skrbel bo za profesionalni in osebnostni razvoj, 

 znal bo koordinirati aktivnosti izvajalcev  ter zagotavljati 

ustrezno sodelovanje s člani tima. 

 

Splošne kompetence, dopolnjene 

s programom 

Udeleženec/zaposleni: 

 znal bo usklajevati delovne aktivnosti, 

 upošteval bo  elemente timskega dela in komunikacije, 

 poskrbel bo za motivacijo, 

 znal bo učinkovito organizirati delo, 

 obvladal bo učinkovito komuniciranje v delovnem timu,  

 znal bo izpolnjevati in arhivirati ustrezno 

dokumentacijo. 

 

Organizacija izobraževanja 

(navedba vsebinskih sklopov-

modulov, časovni obseg) 

 prepoznavanje simptomov in znakov pri nekaterih 

vrstah obolenje ter načini pravilnega ukrepanja  - 5 

ur 

 predstavitev uporabe AED ter praktično 

usposabljanje posameznikov uporabe AED  - 5 ur 

 požarna varnost - predstavitev načrta evakuacije, 

ogled evakuacijskih poti, seznanitev z vsemi 

možnimi pobežnimi potmi in načinom odpiranja 

posameznih vrat, seznanitev z načinom izklopa 

energetskega napajanja, sprožitev alarma za požar, 

potek evakuacije, izklop energetskih napajanj in 

pregled vseh prostorov, kjer bi se lahko zadrževale 

osebe, evidentiranje prisotnih na zbirnem mestu, 

vključitev in predstavitev gasilcev – 10 ur 
 

Izobrazba in kompetence 

pripravljalca programa (stopnja 

in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji: 

 visokošolski strokovni program s področja zdravstvene 

nege 

 srednje tehnično izobraževanje  ali srednja strokovna 
izobrazba ter opravljen preizkus iz psihofizičnih 
aktivnosti in znanja s področja gasilstva 
 

Spremljanje izvajanja programa 

(dnevnik, lista prisotnosti) 

Lista prisotnosti in dnevnik izvajanja programa ter rešene 

ankete. 

Evalvacija Evalvacija programa na podlagi metodologije in evalvacijskih 

vprašalnikov, pripravljenih v okviru projekta Munera 3. 
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Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  3. 10. 2018 DA  

Svet zavoda potrdil 23. 10. 2018 DA  

 

 

 


