
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pred izvedbo usposabljanja bi se 
želeli z vami pogovoriti o: 
 

 oceni tveganja v 
konkretnem delovnem 
okolju, 

 kakšne ukrepe oz. 
aktivnosti za 
zagotavljanje in 
ohranjanje zdravja 
(promocija zdravja) 
izvajate v vaši del. 
organizaciji 

 tipične možnosti 
zastrupitve v 
konkretnem delovnem 
okolju (npr. svinec),… 

 
 
 
 
 
 
 
Po izvedbi usposabljanja izdamo 
potrdila o uspešno opravljenem 
usposabljanju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Program usposabljanja delavcev 
za prvo pomoč vsebuje teoretični 
in praktični del  z izpitom oz. 
preizkusom usposobljenosti in 
zajema naslednje vsebine: 

 
 Uvodni, splošni del, 
 nezavest, odzivnost, 
 TPO - temeljni postopki 

oživljanja, 
 krvavitve, 
 šok, 
 nagle zastrupitve, 
 poškodbe, rane, 
 opekline, 
 poškodbe kosti in sklepov, 
 nenadna nagla obolenja, 
 najpogostejše poškodbe na 

delovnem mestu, njihovo 
preprečevanje in ustrezno 
ukrepanje, 

 sklep in ovrednotenje 
usposabljanja. 

 

 
 

RAZMERJE MASAŽ SRCA IN 
UMETNEGA DIHANJA: 

30  :  2 
 
 
 

 
Ambulanta Janežič-Blatnik  
usposablja delavce za prvo pomoč 
na delovnem mestu, ki zajema 
zakonsko predpisane vsebine.  
 
 
Usposabljanje se izvaja po 
Pravilniku o organizaciji, materialu 
in opremi za prvo pomoč na 
delovnem mestu Uradni List 
Republike Slovenije, št.136/2006. 
 
 
 
Cena usposabljanja delavcev za 
prvo pomoč na delovnem mestu, ki 
poteka 6 šolskih ur, je 48 EUR (že 
vštet DDV) na posameznika.  
 
 
 
V primeru, da se odločite za naše 
sodelovanje, nas pokličite, da se 
dogovorimo za termin izvedbe 
usposabljanja. 
 
 
Izobraževanje poteka v prostorih 
Ambulante Janežič-Blatnik, po 
predhodnem dogovoru pa lahko 
tudi v  vaši delovni organizaciji.  
 

 
 
 

 



 

 

Ambulanta Janežič – Blatnik 

Stanetova 45 

3320 Velenje 

tel.: 03 5865 411 

041 615 456 

ot@siol.net 
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Delodajalec mora za 
zagotavljanje prve pomoči na 
delovnem mestu sprejeti 
potrebne ukrepe z določitvijo 
števila delavcev, usposobljenih 
za izvajanje prve pomoči, in 
zagotovitvijo potrebnega 
materiala in opreme za prvo 
pomoč. 
 
Delodajalec mora zagotoviti, da 
je v delovnem procesu v vsaki 
krajevno ločeni enoti in vsaki 
delovni izmeni prisoten vsaj en 
delavec, ki je usposobljen za 
izvajanje prve pomoči. 
 

 
 

Delodajalec mora zagotoviti, da 
je omarica za prvo pomoč na 
lahko dostopnem mestu in 
vedno na razpolago in da se 
omarica vedno dopolnjuje z 
veljavnim sanitetnim 
materialom. 

 
 

Delodajalec mora zagotoviti, da je v 
omarici za prvo pomoč vedno 
naslednji sanitetni material: 
 

 
 

 POVOJ ZA PP VRSTE 1 -5 KOM 
 POVOJ ZA PP VRSTE 1 -2 KOM 
 KREP POVOJ 8cm x 5m –5 KOM 
 KREP POVOJ 10cm x 5m –2 KOM 
 POVOJ IZ MULA 6cm x 4m –5 KOM 
 POVOJ IZ MULA 10cm x 4m –5 KOM 
 OBLIŽ Z BLAZINICO 10 x 4cm – 5KOM 
 OBLIŽ Z BLAZINICO 10 x 8cm – 5KOM 
 SANITETNA VATA 100g- 1KOM 
 TRIKOTNA RUTA – 5KOM 
 LEPILNI TRAK 2cm x 1m-1KOM 
 LEPILNI TRAK 2cm x 5m-1KOM 
 STERILNI ZLOŽENEC 5 x 5cm –16 sl -5KOM 
 STERILNI ZLOŽENEC 10 x 10cm  -5KOM 
 VPOJNA STERILNA GAZA 0,4 m –1KOM 
 VPOJNA STERILNA GAZA 0,8 m –1KOM 
 VARNOSTNE SPONKE –5KOM 
 ŠKARJE Z ZAOBLJENO KONICO –1KOM 
 PRVI POVOJ ZA OPEKLINE 8ALUPLAST) 

KOMPRESA 50 X 60 – 1KOM 
 KOMPRESE ZA OPEKLINE 8ALUPLAST) 5X9 

cm – 1škatlica  
  (10 KOM) 
 ROKAVICE IZ LATEKSA – 5PAROV 
 PRIROČNIK O PP –1KOM 
 PRIBOR ZA ZAPISOVANJE PODATKOV O  

PORABLJENEM  MATERIALU –1KOM 

 

 

 


