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To je bilo izhodiščno vprašanje tehničnega dne za 
učence od šestega do devetega razreda, ki je potekal 
v petek, 7. 4. 2017. Seveda smo se vprašali še, kako 
rešuje, in seveda, kaj moramo o reševanju vedeti sa-
mi, saj so včasih odločilne sekunde. 

112  je številka, na katero pokličemo,  
kadar se zgodi nesreča, in povemo: 
 KDO kliče, 
 KAJ se je zgodilo, 
 KJE se je zgodilo, 
 KDAJ se je zgodilo, 
 KOLIKO je ponesrečencev, 
 KAKŠNE so poškodbe, 
 KAKŠNE so okoliščine, 
 KAKŠNA pomoč je potrebna. 
 
 
Policisti, reševalci in gasilci se bodo odzvali takoj. Na 
to številko lahko brezplačno kličemo v kateri koli dr-
žavi EU bodisi s stacionarnega bodisi z mobilnega tele-
fona – tudi če je račun prazen. Moramo pa vedeti, da 
je klic na številko 112, če opazimo nesrečo, obvezen, 
in da je zloraba tega klica kazniva. Vsi podatki o klicih 
se shranjujejo šest mesecev.   

Gasilci so nam predstavili, kako ravnajo ob nesrečah, 
v katerih je avto zelo deformiran. Treba je zavarovati 
kraj nesreče in pomagati poškodovanemu. Avto naj-
prej stabilizirajo, da se ne premika in se ne maje. Da 
gasilci lahko vstopijo v avto, morajo razbiti okensko 
steklo, ki je najbolj oddaljeno od potnika. Nato po-
škodovancu namestijo vratno oporo. Okno razstavijo s 
posebnimi škarjami. Armaturo odstranijo s cilindri, ki 
jih namestijo pod avto, da ga raztegnejo. Če se zrač-
na blazina med nesrečo ne sproži, morajo na sprožitev 
paziti med reševanjem ponesrečenca. Poškodovanca 
zavarujejo s posebno mehko ploščo s pasovi. Po ena-
kem postopku ravnajo, če se zračna blazina sproži 
dvakrat. Gasilci imajo tudi poseben pesek, ki ga posu-
jejo po kraju nesreče, da vpije olje. Izvedeli smo še, 
da se veliko nesreč zgodi zaradi napačno privezanega 
pasu.  
 
 
 

Reševalci so nas naučili, kako oživljati brez 
defibrilatorja. Ponesrečencu najprej nagnemo 
glavo in poslušamo, ali diha. Če ni odziva, z 
obema rokama tridesetkrat zmasiramo srce 
oz. pritisnemo nanj. Če imamo defibrilator, 
pa najprej prilepimo nalepki, ki sta povezani 
z žico. Nato vključimo žici v defibrilator in se 
ponesrečenca ne dotikamo. Ogledali smo si 
tudi reševalno vozilo in pripomočke v njem 
(prenosna postelja, infuzija …).  
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Policisti so učencem najprej pokazali svojo oseb-
no opremo (pištolo, lisice, neprebojni jopič, na-
boje …), nato pa še policijsko vozilo. Nekateri 
učenci so vstopili v prostor za pridržanje ljudi. 
Izvedeli smo, kako ravnajo ob prometnih nesre-
čah, in si ogledali kovček za vlamljanje. Na koncu 
smo lahko opravili alkotest.  

Član Potapljaškega društva Trbovlje, v katerem 
je kar sedemdeset aktivnih članov, nam je poka-
zal pripomočke: jeklenko, v kateri je zrak, ki ga 
potrebujejo, ko se potapljajo; plavutke, ki imajo 
v vodi večji odriv; masko, ki za tri četrtine pove-
ča stvar, ki jo gledamo; svetilko, s katero si sve-
tijo, če se potapljajo v temi, in obleko, ki pre-
prečuje, da bi se telo prehitro ohladilo. Izvedeli 
smo, kako uravnavati pritisk, seznanili pa smo se 
tudi z znaki, s katerimi se potapljači sporazume-
vajo pod vodo.    
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Na točki, imenovani 
Družinska ura, smo 
preskusili tri simula-
torje. Prvi je bil simu-
lator prevračanja, v 
katerem je bilo še po-
sebej pomembno, da 
smo si dobro zategnili 
pas. Nato so nas en-
krat obrnili, zatem pa 
pustili obrnjene na 
glavo in smo morali 
splezati iz simulatorja. 
Pijana očala zmedejo 
vid in ravnotežje, si-
mulator vožnje motor-

ja pa deluje zelo realistično.  

 
V razredu smo se pogovarjali o vsem, kar smo 
si ogledali in spoznali, ter pripravili predsta-
vitve.  

 


