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Naziv projekta : SKUPAJ ZA VARNI JUTRI 
Nosilec operacije: Las Zasavje, ki ga zastopa Območno obrtno-podjetniška zbornica 
Hrastnik 

Partnerji:  Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Dolenjske in Bele krajine, LAS Suhe krajine, 
Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Mežiške doline 

Partnerstvo LAS Zasavje: Občina Trbovlje, Občina Zagorje, Zdravstveni dom Hrastnik in 
Območna obrtno- podjetniška zbornica Hrastnik 

Projektno obdobje: od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2023 

Opis LAS projekta: 

V Las projektu sodelujemo sedem LAS iz Slovenije, združujemo svoje moči in skupaj z 
lokalnimi partnerji želimo sodelovati pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno 
dostopnih AED aparatov. Partnerji si bomo prizadevali, da bo nameščenih še več AED 
aparatov, saj s tem povečujemo možnosti, da bo avtomatski defibrilator dostopen takrat, 
ko bo na terenu nekdo doživel srčni zastoj. 

 Seveda pa samo dostopen defibrilator sam po sebi še ni dovolj, prisotna mora biti tudi 
oseba, ki ga bo znala in si ga tudi upala uporabiti in s tem morda rešiti življenje. Z izvajanjem 
aktivnosti operacije želimo prebivalstvo usposobiti za hitro in učinkovit pomoč ob srčnem 
zastoju. S tem bomo bistveno izboljšali kvaliteto in varnost življenja na območjih sodelujočih 
LAS. V Zdravstvenem domu Hrastnik bomo v okviru operacije nakupili opremo za 
izobraževanje (lutke z difibrilatorji in nosila) ter izvedli usposabljanje na terenu. Seveda pa 
sama operacije ne bo namenjena le nakupu opreme za povečanje varnosti, kar vrednostno 



predstavlja glavnino same operacije, ampak tudi izvedbi izobraževalnih vsebin s tega 
področja.  

V okvirju projekta bo skupina strokovnjakov iz ZD Hrastnik združila moči, znanje in izkušnje ter 
pripravila programe usposabljanja  za različne ciljne skupine. Poudarek je na naslednjih  
področjih : 

-Paliativa- kot lajšanje simptomov bolezni brez zdravilnega učinka, največkrat pri 
neozdravljivo bolnih, kjer se je prenehalo z zdravljenjem. Namenjena je izboljšanju kakovosti 
življenja bolnikov in njihovih družin. 

-Postopek oživljanja-kaj se lahko naredi v nemili situaciji in kako pomagati pri tem. 

-Preventiva-z vsebinami o zdravem načinu življenja/kako lahko zmanjšamo tveganje za 
nastanek bolezni. Usposabljanja in predavanja bojo zajeli naslednja področja, in sicer: 

1. Samooskrbo in pripravo preprostih obrokov. 
2. izvedbo delavnice -Pomen gibanja za zdravje 
3. izvedbo delavnice-»Kaj moram narediti sam, da ohranim svoje zdravje in zdravje 

svoje družine« 

Cilji operacije za Zdravstveni dom Hrastnik: 

naš dolgoročni cilj je, da se poveča število tistih, ki  se po preživetju srčnega zastoja 
vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja. Tudi, da se poveča število 
ozaveščenih someščanov, ki lahko pomagajo ob takem dogodku. 

Projekt podpira: 
-Nakup opreme za izvajanje izobraževanja (2X nahrbtnik) 

-Nakup sanitetnega materiala za izvajanje izobraževanja -1 komplet 

-Nakup otroške lutke- 1 kos 

-Nakup lutke dojenčka- 1 kos 

-Nakup lutke in defibrilatorja 

-Nakup kompleta zajemalnih nosil za izobraževanje -1 komplet 

-Organizacijo in izvedbo usposabljanj na terenu. 

 

 



Aktivnosti operacije: 
Operacija je sestavljena iz treh faz. Zdravstveni dom Hrastnik bo v prvi fazi (do 30.6.2022) 
nakupil  potrebno opremo, potem pa bo v drugi fazi operacije sledilo prvo usposabljanje in 
organizacija na terenu (do 31.12.2022), kot tudi v tretji fazi (do 30.6.2023). 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 
(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na 
spletno stran PRP (www.program-podezelja.si). 


