
 
                                                           S P O Š T O V A N I 
 
Želiš postati del ekipe za prvo pomoč RKS OZ KRANJ in s tem pomagati ljudem v 
njihovih stiskah na terenu? Želiš sodelovati na pripravah, kje se usposabljajo sile za 
zaščito, reševanje in pomoč v tujini in doma? Želiš svoje znanje iz prve pomoči 
nadgraditi s temeljnimi postopki oživljanja, prepoznavanja poškodovanih in obolelih, 
sodelovati pri negi poškodovanih in obolelih? In ob velikih naravnih in drugih 
nesrečah s svojim znanjem biti v pomoč zdravstvenim reševalcem, torej:  
 
Prijavi se na tečaj za bolničarja ter si ob zaključenem usposabljanju in opravljenem 
izpitu, pridobi izkaznico z nazivom " BOLNIČAR PRVE POMOČI". 
 

 
RKS - OZ Kranj objavlja razpis:  

TEMELJNI PROGRAM USPOSABLJANJA ČLANOV 
EKIP ZA PRVO POMOČ – BOLNIČAR PRVE POMOČI 

 
 
Program je namenjen članom ekip za prvo pomoč, ki se skladno s 3. členom Uredbe o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
(Ur.l.RS št.92/2007) organizirajo v gospodarskih družbah, zavodih in drugih 
organizacijah, šolah in drugih javnih zavodih ter v občinah in državi za opravljanje 
nalog prve pomoči. Usposabljanje traja 70 pedagoških ur. 
 
Udeleženec po končanem usposabljanju pridobi temeljno znanje in veščine, ki jih 
potrebuje za samostojno nudenje prve pomoči in sodelovanje v ekipi prve pomoči  
                                                           RKS OZ Kranj.  
 
Uspešno zaključeno usposabljanje po programu, se šteje kot opravljen izpit prve 
pomoči za voznike motornih vozil ali pooblaščene delavce za nudenje prve pomoči na 
delovnem mestu. 
 
Začetek izobraževanja in usposabljanja bo v oktobru 2016, število mest je omejeno.  
 
Prijave in informacije:  04 201 86 72 ali ozrk.kranj@siol.net 
 
                                                   Prijazno vabljeni ! 
 
 
Kranj, 6. september 2016                                             RDEČI KRIŽ SLOVENIJE 
                                                                           OBMOČNO ZDRUŽENJE KRANJ 
 
Pomembno: 
Rdeči križ Slovenije ima skladno z 9. členom Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.l.RS, št.79/2010) 
javno pooblastilo za organiziranje in izvajanje usposabljanja enot za prvo pomoč ter usposabljanje 
osebja za opravljanje nalog, ki jih določajo ženevske konvencije. 


