
Datum: 15. september 2022 
 
 

OKROŽNICA: Tečaj prve pomoči za dijake 3. letnika 

 
Dijaki 3. letnika imate  v obveznem programu OIV 12-urni  tečaj prve pomoči. Tečaj se bo začel 1. teden v oktobru. Tečaj bomo izvedli v 

sodelovanju z Območnim združenjem RKS.  

Tečaj poteka v skupinah po 15 udeležencev in traja dvakrat po 5 šolskih ur. Prvi del skupine posluša tečaj na sedežu RKS, drugi del skupine ima 

praktični prikaz tečaja v prostorih gimnazije. Na drugi dan tečaja se skupini zamenjata.  Tečaj se bo začenjal ob 15.00, na šoli bo potekal v 

učilnicah 347, 348, sedež Rdečega križa pa je na naslovu: Rdeči Križ Slovenije – območno  združenje  Škofja Loka, Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja 

Loka. Tečaj se bo zaključil z izpitom, ki bi v tednu tečaja v četrtek ali petek. (glej razpored). Razpored dijakov po skupinah najdete v priloženi 

excelovi tabeli. Temneje obarvan del predstavlja 1. del skupine, svetlejši pa 2. del.  

Cena tečaja in izpita:  90€ (redna cena 99,6€),  stroške tečaja poravnate po položnici in sicer do začetka tečaja. Za pomoč pri plačilu lahko 

zaprosite tudi sklad Gaudeamus.  

Podatki za plačilo tečaja:  

 

 

 

 

 

 

• namen plačila:  PRVA POMOČ +  PRIIMEK IN IME DIJAKA 

• naš naslov je: RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 1, 
4220 ŠKOFJA LOKA  

• koda namena: OTRH 

• številka računa SI56 0700 0000 0187 397 /referenca sklic 00 101 
 



Tedenski razpored skupin: 

Teden/Datum Ponedeljek (ob 15.00) Torek (ob 15.00) Četrtek (ob 15.00) Petek (16.00)  

 

3. – 7. oktober 1. del skupine  (Rdeči Križ) 1. del skupine  (Gimnazija)   

Izpit cela skupina 
dr. Lucija Omejc Demšar, 
Bernarda Lukančič 1. skupina 2. del skupine (Gimnazija)  2. del skupine (Rdeči križ)   

10. – 14. oktober 1. del skupine  (Rdeči Križ) 1. del skupine  (Gimnazija)   

Izpit cela skupina 
dr Lucija Omejc Demšar, 
Bernarda Lukančič 3. skupina 2. del skupine (Gimnazija) 2. del skupine (Rdeči križ)   

17. – 21. oktober 1. del skupine  (Rdeči Križ) 1. del skupine  (Gimnazija) 
Izpit cela skupina 

  

dr. Lucija Omejc Demšar, 
Irena Likozar 2. skupina 2. del skupine (Gimnazija) 2. del skupine (Rdeči križ) 

24. – 28. oktober 
4. skupina 

  
2. del skupine (Gimnazija) 

1. del skupine  (Gimnazija) 
 
2. del skupine (Rdeči križ) 

1. del skupine  (Rdeči Križ) 
Izpit cela skupina 

dr. Lucija Omejc Demšar, 
Irena Likozar   

 

V primeru, da se kdo izmed dijakov tečaja ne bi mogel udeležiti v predpisanem terminu za njegovo skupino, se lahko s kom dogovori za 

zamenjavo in me o tem obvesti. 

Ana Prevc Megušar, pomočnica ravnatelja 

 

 


