
 
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Prva pomoč na delovnem mestu 
 

Področje Tehnika 
 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljavcev 
programa) 

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 
 
Dragan Babuder 
 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci bodo pridobili in izboljšali znanja s področja 
prve pomoči na delovnem mestu, osnovah postopkov 
prve pomoči pri poškodovancu, oskrbe rane, zlomov 
kosti in sklepov, opeklin in omrzlin. Pridobili bodo 
znanja s področja kardiopulmonalnega oživljanja (KPO) 
in rokovanja z zunanjim avtomatskim defibrilatorjem 
(AED). 
 

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 – razvoju in izvajanju izobraževalnih programov in 
dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim potrebam trga 
dela. 
Ena od prednostnih ciljnih skupin tega področja so 
izobraženi odrasli, ki delujejo v delovnih okoljih, kjer so 
izpostavljeni nevarnostim poškodb in drugim nevarnim 
okoliščinam.  
50 urno usposabljanje bi kandidatom dalo osnovna 
znanja s področja teorije kot prakse, kako pravilno 
postopati v primeru poškodbe na delovnem mestu in 
tako pripomoglo k izboljšanju varnosti pri delu. 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati znanja s 
področja prve pomoči in so vsakodnevno prisotni na 
potencialno nevarnih deloviščih. Ciljne skupine so: 

- zaposleni v vseh panogah, kjer obstaja 
nevarnost poškodbe ali nesreče, 

- nosilci kmetijske dejavnosti. 
 

Pogoji za vključitev v program 
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali 
kmeta. 
 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšati znanja s področja prve 
pomoči na delovnem mestu ter pripomoči k pravilnemu 
ravnanju v primeru poškodbe ali nesreče ter izboljšati 
varnost pri delu. 
 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 
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Oblika dela 
 

Kontaktne 
ure 

On line delo 
(max. 50% 
celotnega 
programa) 

Izdelek ali 
storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del 15 
 

   

Praktični del 33 
 

 2  

Način evidentiranja Lista 
prisotnosti 

 

 Izjava o 
opravljeni 

storitvi 

 

Pogoji za končanje programa 80% prisotnost v programu in izjava predavatelja o 
opravljeni storitvi. 
 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa - delovno okolje in prva pomoč 
- osnovni algoritmi pregleda poškodovanca 
- krvavitve in rane  
- piki in ugrizi 
- položaji poškodovanca 
- poškodbe skeleta in sklepov  
- opekline, omrzline 
- izbitje zoba 
- nujna bolezenska stanja  
- KPO oživljanje odraslega in otroka 
- KPO oživljanje utopljenca 
- uporaba AED 

 

Kompetence, pridobljene s 
programom 

Udeleženci programa bodo pridobili sledeče 
kompetence: 

- prepoznati nujna in življenje ogrožajoča stanja 
- pravilno postopati v primeru nujnih in življenje 

ogrožajočih stanj 
- ravnali v skladu z veljavnimi algoritmi 
- pravilno ukrepali pri postopkih KPO 
- pravilno ravnali z AED 

 

Spretnosti, pridobljene s 
programom 

Udeleženci programa bodo pridobili sledeče spretnosti: 
- znali poklicati 112 
- oskrba rane 
- oskrba poškodbe skeleta (imobilizacija) 
- oskrba opečenega in poškodovanca z 

omrzlinami 
- pravilno ukrepali ob nujnih bolezenskih stanjih 
- pravilni izvedli postopek KPO pri odraslemu, 

utopljencu in otroku 
- znali uporabiti AED 

 

Splošne kompetence,  Prepoznava nevarnih bolezenskih in življenju 
ogrožajočih stanj ter pravilno ukrepanje ob pojavu le 
teh. 
 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov – 
modulov, časovni obseg) 

1. modul –  teorija (5 ur): 

- zakonodaja in pravilniki s področja prve pomoči 
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- standardi osebne varovalen opreme 
- kaj je prva pomoč 
- veriga preživetja in 5 neposrednih nevarnosti za 

življenje 
- klic na 112 
- oprema za nudenje prve pomoči 

2. modul – teorija (8 ur): 
- DRABC algoritem in pristop k poškodovancu 
- hitri pregled poškodovanca 
- položaji poškodovanca 
- krvavitve 
- rane 
- piki in ugrizi 
- šok 
- poškodbe kosti in sklepov 
- opekline in omrzline 

 
3. modul – vaje (16 ur): 

- DRABC algoritem in pristop k poškodovancu 
- položaji poškodovanca 
- premikanje in prijemi 
- zaustavljanje krvavitev 
- oskrba rane 
- imobilizacija poškodb kosti in sklepov 
- izbitje zoba 
- oskrba opekline in omrzline 

 
4. modul – teorija (2 uri): 

- nujna bolezenska stanja 
- epileptični napad 
- akutni miokardni infarkt 

 
5. modul – vaje (17 ur): 

- KPO odraslega 
- KPO utopljenca 
- KPO otroka 
- uporaba in ravnanje z AED  

Izobrazba in kompetence 
izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Visokošolska ali univerzitetna izobrazba s področja 
zdravstvene nege 

 

 

 

Program Datum Odobril Zavrnil – opombe 
 

Programski odbor 
 

9.11.2018 DA  

Svet zavod potrdil 29.11.2018 
 

DA  

 


