
Humanitarna akcija ''Pomagajmo živeti'' 
 
Več ko leto dni je že odkar smo v PGD Blagovica pričeli 
s t.i. humanitarno akcijo ''Pomagajmo živeti'' in končno 
je akcija doživela epilog. Tako je tudi GZ Lukovica 
prispevala svoj delež in v sodelovanju z inštruktorji 
UKC Ljubljana usposobila 17 polprofesionalcev za 
nudenje nujne medicinske pomoči oz. tako imenovane 
prve posredovalce (ang. First Responder).   
 
Če malo osvežimo potek same akcije, smo pred dobrim letom 
pričeli z zbiranjem sredstev, kjer so nas otroci, krajani, občani, 
najrazličnejše organizacije in podjetja znotraj naše občine in  
izven, prijetno presenetila s svojo podporo in doniranimi 
sredstvi. Za pomoč in zbrana sredstva (5.722,83 €), se še enkrat 
najlepše zahvaljujemo prav vsem. Seveda smo večino teh 
sredstev že porabili in sicer za nakup avtomatskega defibrilatorja 
AED ZOLL PLUS, profesionalne renimacijske torbe, namenjene 
gasilskim enotam in zajemalna nosila s pripadajočimi elementi 
za fiksiranje glave. 
Po nakupu omenjene opreme je bilo v prostorih PGD Blagovice 
organizirano krajše izobraževanje, z namenom predstavitve in 
spoznavanja nove opreme, za operativne gasilske člane GZ 
Lukovica. Vendar, ker smo se vsi dobro zavedali, da nam sama 
oprema kaj dosti ne koristi, če nimamo prepotrebnega znanja z 
nudenja prve pomoči in dela z opremo, smo se s poveljnikom 
GZ Lukovica dogovorili, za izvedbo tečaja za pridobitev naziva 
Gasilec – Bolničar. Skupaj smo stopili v stik z vodjo 
izobraževanja na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani g. 
Antonom Posavec, ki ima nešteto izkušenj na področju nudenja 
nujne medicinske pomoči (NMP) in to znanje v okviru tečaja za 
nudenje NMP za polprofesionalce, skupaj s svojimi sodelavci, 
prenaša predvsem na službe kot so gasilci, policaji, gorski 
reševalci... Tečaj je bil izveden na zelo visokem nivoju s 
poudarkom na praktičnem delu, kjer so nas usposabljali 
inštuktorji, ki so v redni službi reševalci na motorju, v rešilcu, na 
helikopterju in se vsakodnevno srečujejo z najrazličnejšemi 
primeri pri nudenju NMP.      
 
Z izvedbo omenjenega tečaja in pridobljenim novim kadrom na območju celotne občine Lukovica se 
omenjena akcija končuje. Glavni rezultati akcije so: 
Ø Odlično opremljena osrednja gasilska enota občine Lukovica z vso potrebno opremo za kvalitetno 

nudenje prve pomoči, kar pomeni, da bo ta oprema prisotna na vsaki intervenciji na območju občine. 
Ø Pridobitev avtomatskega defibrilatorja AED ZOLL PLUS, ki se nahaja v interventnem vozilu PGD 

Blagovice in je namenjen uporabi gasilcem na intervencijah in vsem občanom v primeru potrebe.     
Ø Med gasilci, na celotnem območju občine, usposobljenih 17 novih gasilcev-bolničarjev, ki bodo znali 

priskočiti na pomoč, poprijeti za opremo in pomagati ljudem takrat, ko bo to najbolj potrebno.       
 
Zgoraj zapisano navaja, da so cilji, ki smo si jih zastavili na začetku akcije, več kot preseženi, zato se še 
enkrat zahvaljujemo vsem, ki ste kakor koli pomagali pri izvedbi akcije oz. donaciji sredstev in dokazali, kaj  
je možno doseči s skupnimi močmi.   
   
Več informacij o poteku akcije, kupljeni opremi, uporabi opreme, sredstvih in spisek vseh donatorjev si lahko 
ogledate na naši spletni strani www.gasilci-blagovica.si pod rubriko aktualno - defibrilator. 

 
Za PGD Blagovica 

Vodja akcije Uroš Medič 


