POVPRAŠEVANJE
Javno dostopni defibrilatorji
VRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS:
»Prosimo, da občinam posredujete vprašanja glede javno dostopnih defibrilatorjev (AED):
1.
2.
3.
4.

Ali imate v vaši občini javno dostopen defibrilator (AED) ali več njih?
Če da, kje je/so nameščen/-i (zunaj/znotraj objekta, na objektu v lasti občine/v privatni lasti, …)?
Kdo je lastnik javno dostopnega defibrilatorja/-ev v vaši občini (občina, društvo, zdravstveni dom, …)?
Kdo skrbi (plača) za redni servis javno dostopnega defibrilatorja/-ev? Če to ni občina, ali sofinancirate redno vzdrževanje javno dostopnega
defibrilatorja in na kak način?

Za posredovane odgovore se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!«
ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS:
ŠT.
1.
2

OBČINA
BISTRICA OB
SOTLI
BLED

ODG NA VPR 1.
DA

ODG NA VPR 2.
Zunaj, znotraj, v gasilskem avtu,…

ODG NA VPR 3.
Občina

ODG NA VPR 4.
Občina

VESLAŠKA HIŠICA CardiAid defibrilator
(nov)2017
PGD BLED CardiAid defibrilator (nov junij
2017)
PGD ZASIP AED coll plus letnik 2011
PGD BLED AED sharge pak cr plus letnik ni
podatka o letu nakupa (servisiran 24.3.2017)

Vsi navedeni AED- ji so nameščeni zunaj
objektov in so javno dostopni.

AED- ji nameščeni po
gasilskih domovih so lastniki
gasilska društva, AEDnameščen na veslaški hišici
pa je v lasti občine.

Za redni servis in vzdrževanje
skrbi občina in da sredstva iz
delovanja CZ občine Bled ali
gasilska zveza GZ Bled- Bohinj
v skupnem dogovoru.

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si

PGD MLINO AED heartsine shkaritan pad
letnik 2011
PGD RIBNO AED heartsine shkaritan pad
letnik 2011
PGD KUPLJENIK AED schiller medical letnik
2015
V občini Bohinj imamo 14 javno dostopnih
defibrilatorjev.
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BOHINJ

4

CERKVENJAK

5

ČRNOMELJ

6

DOBRNA

Imamo en javno dostopen defibrilator.

Nameščen je zunaj - v sklopu paviljona
na trgu v centru dobrne (v paviljonu
deluje tržnica, tic,...)
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DOBROVNIK

DA, dva (2)

8

DOL PRI
LJUBLJANI

Imamo. 2x Videm, 1x Senožeti, 1x, Dolsko, 1x
Laze

Eden je montiran v Zdravstveni postaji
Dobrovnik. Montiran je v notranjosti
objekta vendar z tipko za odpiranje vrat v
nujnem primeru. Drugi se nahaja znotraj
Dvojezične osnovne šole Dobrovnik in je
dostopen v času obratovanja šole.
vsi so v lasti občine, nameščeni znotraj
objekta, razen na lokaciji Videm 17c je
nameščen zunaj in v lasti OŠ.

V naši občini še trenutno nimamo javno
dostopnega defibrilatorja.
V občini Črnomelj imamo več javno dostopnih
defibrilatorjev

12 defibrilatorjev je nameščenih na
gasilskih domovih, eden v kopališču ob
Bohinjskem jezeru, eden pa na kulturnem
domu. Dva sta nameščena na privatnih
objektih (gostišče v Zlatorogu in na
vstopu k slapu Savice.

12 defibrilatorjev je v lasti
občine Bohinj ( CZ ), 2 pa sta
last društev- Turistično
društvo Bohinj in PGD
Koprivnik (donacija),

Vse defibrilatorje razen AEDja
ki je v lasti Turističnega
društva servisira in ima
zavarovane občina. DT ga
servisira samo .

Nameščeni so večinoma na gasilskih
domovih, na turističnih področjih pa tudi
na privatni lasti.

Lastnik defibrilatorja je
kupec defibrilatorja (občina
Črnomelj, posamezne KS,
društva,
rdeči
križ,
zdravstveni dom….)
Lastnica paviljona in tudi
defibrilatorja je občina
dobrna. Upravljavec je javni
zavod za turizem, šport in
kulturo dobrna.

Vsak lastnik sam skrbi za
defibrilator, ki ga je nabavil.

Občina in DOŠ Dobrovnik.

občina, razen za enega je OŠ

Redni servis plača občina
dobrna, naroči pa ga
upravljavec objekta in
defibrilatorja - javni zavod za
turizem, šport in kulturo
dobrna.
V obeh primerih lastnik.
Servisiranje še ni bilo
potrebno.

Občina skrbi za nemoteno
delovanje AED.
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10

DOMŽALE

GRONJA
RADGONA

V občini Domžale imamo več javno dostopnih
defibrilatorjev.

Javno dostopnih je v Občini Gornja Radgona 12
defibrilatorjev.

»Zunanji«, ki so vedno na voljo, se
nahajajo na naslednjih objektih: občinska
stavba, Zdravstveni dom Domžale,
Prostovoljna gasilska društva Vir, PšataDragomelj, Dob, Žeje-Sveta Trojica,
Homec, Rova.

Občina Domžale je lastnica
defibrilatorja na občinski
stavbi, poleg tega smo
sofinancirali
nakup
defibrilatorjev pri nekaterih
PGD-jih.

»Notranji« v objektih: PGD Ihan, PGD
Študa, Območno združenje Rdečega
križa Domžale, Kulturni dom Franca
Bernika, Dom upokojencev Domžale, OŠ
Dragomelj, Mercator center Domžale,
Prodajni center Breza, Elektro Ljubljana,
poslovna stavba DE Ljubljana okolica –
Domžale.
Javno
dostopni
defibrilatorji
so
nameščeni zunaj objekta gasilskega
doma in zunaj objekta v privatni lasti.

Lastniki
ostalih
defibrilatorjev
so
javni
zavodi, organizacije, društva
in podjetja.

Javno dostopni defibrilatorji so vneseni v bazo
podatkov AED-jev. http://www.aed-baza.si/
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GORNJI GRAD

V občini Gornji Grad imamo tri javno
dostopne AED defibrilatorje.
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HOČE SLIVNICA

DA, imamo 3.
V mesecu oktobru načrtujemo namestitev še
enega defibrilatorja na lokacijo Mariborskega
Pohorja.

Nameščeni so zunaj na objektih in sicer
na vseh treh gasilskih domovih v občini,
ki so v lasti gasilskih društev.
Na občinski zgradbi, na Večnamenski
športni dvorani in na zgradbi UKC
Maribor – Odddelek za pljučne bolezni,
ki je lociran na Mariborskem Pohorju in
je v naši občini.. Slednji je v lasti bolnice.

Lastnik javno dostopnih
defibrilatorjev je (7) občina,
(2) Območno združenje
Rdečega
križa
Gornja
Radgona, (1) Glasbena šola
Gornja Radgona, (1) Dom
starejših občanov Gornja
Radgona in (1) fizična oseba.
Skupaj je torej nameščenih
12
javno
dostopnih
defibrilatorjev v Občini
Gornja Radgona.
Lastnik defibrilatorjev je
Občina Gornji Grad.
Dva ima občina in enega
UKC Maribor – Odddelek za
pljučne bolezni, ki je lociran
na Mariborskem Pohorju in
je v naši občini.

Lastnik/-i so dolžni skrbeti za
njihovo redno vzdrževanje.

7
Javno
dostopnih
defibrilatorje vzdržuje in
servisira
Občina
Gornja
Radgona pri pooblaščenem
servisu, ostale defibrilatorje,
ki niso v lasti občine vzdržuje
in
servisira
lastnik
defibrilatorja.

Za
vzdrževanje
javno
dostopnih
defibrilatorjev
skrbi občina.
Za redni servis skrbijo
lastniki. Občina za dva
defibrialtorja in bolnica za
enega.
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IZOLA

V Občini Izola imamo osem javno dostopnih
defibrilatorjev.

Nameščeni so na objektih v zasebni
lasti, lasti države, občine, krajevne
skupnosti in društev. Poleg tega ima
občina v lasti še en defibrilator, ki je
nameščen v vozilu občinske redarske
službe.

Štirje so v lasti občine, trije v
lasti društev in eden v lasti
krajevne skupnosti.
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JESENICE

V občini Jesenice imamo vzpostavljeno mrežo
AED naprav po celotni občini, v kateri je
trenutno 25 defibrilatorjev (AED naprav). Od
teh je 12 defibrilatorjev javno dostopnih 24 ur
na dan.

Lastnik javno dostopnih
defibrilatorjev je Občina
Jesenice, ki tudi skrbi za
njihov redni servis (je
plačnik le-tega).
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KANAL OB
SOČI

V Občini Kanal ob Soči imamo 9
defibrilatorjev.

Nameščeni so različno, večinoma na
objektih v lasti Občine Jesenice. Lokacije
vseh defibrilatorjev najdete na spletni
povezavi http://www.jesenice.si/oobcini/zascita-in-resevanje/item/15755defibrilatorji-aed-v-obcini-jesenice.
Nameščeni so zunaj objekta, dostopni 24
ur.
Objekti so v v lasti Občine ali druge
ustanove (bivša šola, zdravstveni dom,
gasilski dom…)
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KOZJE

V Občini Kozje imamo 6 javno dostopnih
defibrilatorjev.

Vsi defibrilatorji so nameščeni zunaj
objektov:
KS Podsreda (na objektu Uprave KP)
– v lasti Kozjanskega parka
ZP Kozje (na objektu ZP)
– v lasti občine

Občina je lastnik vseh javno
dostopnih defibrilatorjev v
občini Kozje.

Lastništvo ponekod ni
popolnoma dorečeno.
Lastniki ali solastniki pa so
Društva, Krajevne skupnosti,
Zveza borcev

Defibrilatorji v lasti občine so
dani v upravljanje
zdravstvenega doma, ki v
sodelovanju s Koronarnim
društvom skrbi za redno
vzdrževanje defibrilatorjev in
usposabljanje občanov za
pravilno uporabo aparatov.
Sredstva za redno
vzdrževanje defibrilatorjev v
lasti občine se zagotavljajo iz
proračuna občine."

Nakup AED je financiran ali
sofinanciran s strani
prostovoljnih prispevkov ali
občanov ali podjetij in
organizacij (KS, RK, ZB….)
Servisiranje in material plača
Občina. Za EAD skrbijo
zaenkrat posamezniki v
Krajevnih skupnostih
(občasno pregledajo, če je
potrebna menjava elektrod,
baterije…..)
Za redni servis aparatov skrbi
Občine Kozje.
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KUZMA

V naši občini imamo javno dostopen
defibrilator (AED) in sicer eden.

18

LOŠKA
DOLINA

6.
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LUČE

V Občini Luče imamo dva javno dostopna
defibrilatorja.

20

MARKOVCI

V na območju občine Markovci imam
nameščene štiri (4) defibilatorje, ki so javno
dostopni.
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METLIKA

DA (10 defibrilatorjev)

KS Lesično (na objektu GD)
– v lasti občine
KS Zagorje (na objektu KS)
– v lasti občine
KS Buče (na objektu GD)
– v lasti občine
KS Osredek (na objektu KS)
– v lasti občine
Nameščen je v predverju Doma starejših
v Kuzmi, Kuzma 60l, torej v zasebnem
lastništvu.

Mejni prehod Babno Polje-Prezid,
Gasilski dom - PGD Iga vas, Gasilski dom
- IGD Kovinoplastika Lož, Kovinoplastika
Lož – vratarnica, Gasilski dom - PGD Stari
trg, Zdravstvena dom Cerknica - Enota
Stari trg
Nameščena sta na Gasilskem in
Zdravstvenem domu zunaj, občina je
solastnica obeh objektov.
Nameščeni so po posameznih vaseh in
sicer;
Markovci: OŠ Markovci, pred glavnim
vhodom,
Bukovci; Na objektu Gasilskega doma
Bukovci
Stojnci: Na objekt Vaškega centra Stojnci
Prvenci: Na objekt Gasilskega doma
Prvenci
Vsi defibilatorji so nameščeni iz zunanje
strani objekta.
V večini so nameščeni na objektih v lasti
občine na zunanji strani objekta.

Lastnica defibrilatorja je
občina Kuzma.

Za redni servis javno
dostopnega defibrilatorja
skrbi Dom starejših Kuzma.
Občina ne sofinancira stroške
vzdrževanja javno
dostopnega

Lastnik defibrilatorjev je
Občina Luče.

Za redni servis skrbi Občina
Luče.

Občina Markovci

Občina Markovci

Občina Metlika in Gasilska
zveza Metlika

Rednega servisa še
opravljamo,
ker

ne
so

defibrialtorji v garanciji, smo
pa
v
dogovoru
za
sofinanciranje pri zunanjem
izvajalcu.
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MEŽICA

V občini Mežica imamo več javno dostopnih
defibrilatorjev.
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MO NOVO
MESTO

V MONM imamo približno 10 javno dostopnih
defibrilatorjev.
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MO PTUJ

V Mestni občini Ptuj imamo naslednje javno
dostopne defibrilatorje:
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MO SLOVENJ
GRADEC

Mestna občina Ptuj
Mestni trg 1
PGD Ptuj
Natašina pot 1
Zdravstveni dom Ptuj Potrčeva cesta 19a
Ambulanta Jerkovič
Osojnikova c 9
Lekarne Ptuj
Trstenjakova ul. 9
Qlandija Ptuj
Ormoška c 15
Mobitel MC Ptuj
Mestni trg 1
Dom upokojencev
Volkmerjeva c. 10
Ptuj
Knjižnica Ivana Potrča Prešernova 33-35
Ptuj
Terme Ptuj
Pot v toplice 9
Mercator center Ptuj Špindlerjeva 3
V MO Slovenj Gradec imamo 18 javno
dostopnih defribilatorjev

Nekateri defibrilatorji so zunaj na javno
dostopnih mestih, nekateri pa v
notranjosti javnih objektov (športna
dvorana, kulturni dom).
Nameščeni so na zunanjih, javnih
objektih in na lokacijah, kjer je frekvenca
gibanja in zadrževanja ljudi največja.

Vsi so v lasti občine, ki
finančno zagotavlja tudi
njihovo redno servisiranje.

Aparati so nameščeni različno (zunaj,
znotraj), odvisno od lokacije. Defibrilator
v Mestni občini Ptuj je nameščen znotraj
objekta (neposredno pri varnostniku)
tako, da je uporaben v delovnem času
občinske uprave. V mestni hiši je za
ravnanje z defibrilatorjem usposobljenih
več zaposlenih, varnostnik ter tudi
določeni občinski redarji.

Lastniki
in
vzdrževalci
defibrilatorjev so subjekti, ki
imamo defibrilatorje v svojih
objektih.

AED-je je nabavil Zdravstveni
dom Novo mesto, ki skrbi
tudi za redno servisiranje le
teh.
Mestna občina Ptuj ima v
objektu Mestne občine Ptuj
en defibrilator za katerega
zagotavlja tudi sredstva za
vzdrževanje. Sofinanciranja in
vzdrževanja
ostalih
defibrilatorjev
ne
zagotavljamo.

Večinoma so nameščeni zunaj objekta

Nakup defribilatorjev je
večinoma izvedlo Koroško
koronarno društvo, pri
čemer je občina pri
nekaterih nakupih pomagala
z delno donacijo

Do sedaj je MOSG kupila eno
novo baterijo za AED …, ki je
bil pri nas nameščen med
prvimi ( ker ni bilo drugega
financerja). Glede na visoko
ceno baterije z elektrodami,
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OPLOTNICA

DA

27

POLJČANE

Imamo 4 javno dostopne defibrilatorje.
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PREBOLD

V naši občini imamo več javno dostopnih
defibrilatorjev (zaenkrat 5, dodali bomo še
enega).
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RADENCI

v Občini Radenci smo letos v mesecu marcu, v
Informatorju Občine Radenci, objavili
informacijo glede lokacij defibrilatorjev (AED)

Eden je nameščen pri banki, kjer je javno
dostopen, drugi je pri gasilcih v Gasilskem
domu Oplotnica.
1 je nameščen zunaj na objektu v lasti
občine
1 je nameščen zunaj na objektu v lasti
društva
1 je nameščen znotraj v objektu v lasti
občine
1 je nameščen znotraj v objektu v lasti
zavoda
Defibrilatorji so nameščeni različno, na
bazenu, na zdravstveni postaji, na
trgovini Mercator (dogovor z gasilskim
društvom), v veži stanovanjskega bloka v
večjem naselju (dogovor z gasilskim
društvom).

Lokacije:
1. Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje
12, Radenci – hotel Radin – zasebna last

Občina Oplotnica.

Lastnik 3 defibrilatorjev je
občina
Lastnik 1 defibrilatorja je
zavod (defibrilator so zavodu
donirala društva)

Lastništvo defibrilatorjev je
različno, dva sta v lasti
občine, ostali v lasti gasilskih
društev.

ki znaša blizu 700€, je
potrebno najti sistemsko
rešitev za nadaljnje
vzdrževanje ( npr. Ministrstvo
za zdravje, URSZR),…Namreč
po namestitvi AED-ja , se
nekako avtomatsko
pričakuje, da je občina tista,
ki naj vzdržuje le-te. Dejansko
pa občine za ta namen v
proračunu za vzdrževanje
AED nimamo rezerviranih
namenskih sredstev.
Občina Oplotnica.

Za
redne
servise
defibrilatorjev v lasti občine
skrbi občina, v lasti zavoda pa
zavod.

Servis
in
vzdrževanje
defibrilatorjev v lasti občine
naroči občina, za tiste v lasti
gasilskih društev plačajo
servis gasilska društva iz
lastnih sredstev, ki jih
zagotavlja občina preko
neposrednega financiranja
Za
redni
servis javno
dostopnega defibrilatorja/-ev
skrbijo lastniki. V primeru
društva – društvo naroči,

aparatov s krajšim zapisom pomena ter
uporabe le-tega.
V naši občini imamo 6 defibrilatorjev (AED) na
naslednjih lokacijah:
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ROGAŠKA
SLATINA

Občina Rogaška Slatina ima skupaj z dvema
krajevnima skupnost 10 javno dostopnih
defibrilatorjev, ki so na voljo 24 ur na dan
(nekaj jih še ima ZD, zdravniki koncesionarji in
ostalo gospodarstvo).
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RUŠE

V Občini Ruše so 4 zunanji in 2 notranja AED.
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SLOVENSKA
BISTRICA

V občini Slovenska Bistrica imamo
defibrilatorje vključene v sistem zaščite in
reševanja. Deset gasilskih društev je s sredstvi
civilne zaščite prejelo defibrilatorje. Izvedli
smo tudi izobraževanje gasilcev. V primeru
srčnega zastoja osebe zahteva reševalec po
potrebi aktiviranje gasilcev. So se pa v
zadnjem času pojavile zahteve po zagotovitvi
defibrilatorjev tudi na prostore krajevne

2. DOSOR d. o. o., Prisojna 4 a, Radenci –
1. nadstropje – zasebna last
3. Vaško - gasilski dom Kapela, Kapelski
Vrh 90, Radenci – zunaj/na fasadi –
društvo/javno dostopen
4. Gasilski dom Janžev Vrh, Janžev Vrh
68, Radenci – zunaj/na fasadi društvo/javno dostopen
5. Ambulanta družinske med. Vita Mar,
Panonska cesta 17, Radenci – zasebna
last
6. SIM trgovsko in turistično podjetje
Radenci d.o.o., Panonska cesta 29,
Radenci – zasebna last
Osem (8) od teh je nameščenih zunaj
objekta, ki so v lasti občine oz. gasilskih
društev.

Zunanji (4) AED so nameščeni na
objektih: PGD Ruše, PGD Smolnik, PGD
Bistrica ob Dravi in Domu krajanov
Bezena, ki so v lasti občine. Notranji (2)
AED sta nameščena znotraj objekta:
Športni park Ruše (bazen), Zdravstveni
dom Ruše
Večina defibrilatorjev je nameščenih na
gasilskih domovih (praviloma so v
središčih naselij) tako, da so dostopni
tudi krajanom.

stroške pokrije
skupnost.

Lastnik sedmih
defibrilatorjev je občina, saj
smo sredstva zanje v celoti
zagotovili iz občinskega
proračuna.
Lastnik javno dostopnih AED
je Občina Ruše.

krajevna

Za njihovo brezhibno
delovanje skrbi JZ Zdravstveni
dom, redno vzdrževanje
(letni pregled, zamenjava
baterij idr.) pa je strošek
občine.
Stroške servisiranja plačuje
Občina Ruše.

Vzdrževanje defibrilatorjev ni
potrebno je pa potrebno
zagotoviti polnilce baterij. Te
stroške nosi CZ. Naši
defibrilatorji so kompatibilni
s tistimi, ki jih ima reševalna
služba. Reševalna služba tudi
zagotavlja nove elektrode.
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STARŠE

34

SVETI JURIJ
OB ŠČAVNICI

35

ŠENTJUR

36

ŠKOFJA LOKA

skupnosti (tam kjer nimajo gasilskih društev).
Tako so nameščeni defibrilatorji tudi na tri
objekte KS, ki so javno dostopni in niso
vključeni v sistem zaščite in reševanja.
Sredstva je zagotovila civilna zaščita.
Z uvedbo defibrilatorjev v sistem zaščite in
reševanja smo prvi začeli na Štajerskem in se
je izkazalo kot zelo dobro. Od leta 2012 so
gasilci uspeli rešiti 3 življenja. Letno je
tovrstnih intervencij približno 7 do 10.
V občini Starše imamo trenutno 4 AED
naprave (vsi so v AED Bazi – glej na povezavi:
http://www.aed-baza.si/ ) in sicer v naseljih
Starše, Zlatoličje, Prepolje in Trniče.
Načrtujemo še nabavo dodatnih AED naprav
(v okviru LAS – 2 aparat in preko ZD Adolfa
Drolca Maribor oz. Občine Lovrenc na Pohorju
– 2 aparata in v lastni režiji še 1 aparat) –
realizacija letos ali drugo leto – tako bi imeli v
vsakem naselju vsaj en parat.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima trenutno
javno dostopne štiri defibrilatorje.
V letošnjem letu predvidevamo dobavo še
enega defibrilatorja.
https://www.sentjur.si/post/50383
Posredujem link do objav na naši spletni
strani glede defibrilatorjev v občini.

V občini Škofja Loka imamo javno dostopen en
defibrilator (AED). Vsi ostali AED-ji so pri
Prostovoljnih gasilskih društvih, pri Društvu
gorske reševalne službe Škofja Loka, v Športni
dvorani Poden in Športni dvorani Trata.

Za aparate skrbijo
prostovoljna gasilska društva
saj so aparati nameščeni na
njihove objekte na fasadah in
so dostopni 24 ur na dan vse
dni v tednu. Za stroške
servisiranja in pregledov ter
nabavo elektrod pa skrbi
občina.
Nameščeni so zunaj na objektih
gasilskih domov, en pa je nameščen v
centru občine na privatnem objektu.

Javno dostopen defibrilator se nahaja na
fasadi objekta Mestni trg 16.
V športnih dvoranah se nahajata v
objektu in sta praviloma namenjena
uporabnikom
oz.
obiskovalcem.
Defibrilatorji, ki se nahajajo v

Lastniki 3 defibrilatorjev je
občina, enega pa gasilsko
društvo,

Lastnik javno dostopnega
defibrilatorja je Rotary club
Škofja Loka. Za namestitev
in vzdrževanje tega
defibrilatorja je zadolžena
Civilna zaščita občine Škofja
Loka.

Za redni servis skrbi občina,

Občina sofinancira nabavo leteh v JZ, društvih, KS-ih. Za
servise in redno vzdrževanje
skrbijo naročniki oz.
lastniki le-teh.
Stroške priklopa na elektriko,
stroške
elektrike
in
vzdrževanja (servis, nakupi
baterij, elektrod, ..) tega
defibrilatorja pokriva Občina
Škofja Loka iz sredstev

Lokacije defibrilatorjev so navedene v
dokumentu v prilogi. Ta dokument je del
veljavnega
Dokumenta
za
izvajanje
opazovanja, obveščanja, aktiviranja in
alarmiranja občine Škofja Loka, ki ga je občina
potrjenega s strani župana poslala v Regijski
center za obveščanje Kranj (številka 112).
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ŠKOFLJICA

Občina Škofljica ima v svoji lasti dva
AED, nekaj jih imajo v lasti gasilska društva,
nekaj zasebnikih – pravne družbe.
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ŠMERJEŠKE
TOPLICE

Na območju občine so trije javno dostopni
defibrilatorji.
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ŠMARTNO
ŠOŠTANJ

41

TIŠINA

3
Občina Šoštanj ima v lasti dva javno dostopna
defibrilatorja AED. Prvega v občinski stavbi
(objekt v lasti občine), dostopen je v času
uradnih ur banke (je v prostorih občine in je
odprta dlje). Drugi je v bližini, in sicer zunaj na
trgu na drogu javne razsvetljave (v lasti
občine) v vodoodporni omarici.
Da - enega

Prostovoljnih gasilskih društvih Škofja
Loka, Stara Loka, Trata in Bukovica so v
primeru potreb »aktivirani« preko
številke 112. Za ta namen so izdelani vsi
potrebni protokoli in je bil v februarju
2015 sklenjen tudi pisni Dogovor o
aktiviranju enot za zaščito, reševanje in
pomoč z območja občine Škofja Loka z
namenom reševanja življenj z uporabo
avtomatskega eksternega defibrilatorja
(AED)
Defibrilator pri Društvu gorske reševalne
službe Škofja Loka se v primeru potreb
»aktivira« preko številke 112.
Planinsko društvo Škofja Loka pa nam je
sporočilo, da imajo defibrilator v koči na
Lubniku. Le-ta pa ni javno dostopen.
Nameščeni so v notranjosti stavbe, pri
čemer je objekt označen s piktogramom.

namenjenih za področje
zaščite, reševanja in pomoči.

Lastnik sami financirajo
vzdrževanje (servis ) AED.
Seznam AED se nahaja na
naši spletni strani.
Za defibrilatorja v lasti občine
je plačnik vzdrževanja občina.

Dva defibrilatorja sta nameščena na
objektu gasilskega doma, eden pa na
objektu občine oz. zdravstvene postaje.
Vse naprave so nameščene zunaj objekta,
v ustrezno ogrevani omarici.
Zunaj objekta v lasti občine
Prvega v občinski stavbi (objekt v lasti
občine), dostopen je v času uradnih ur
banke (je v prostorih občine in je odprta
dlje). Drugi je v bližini, in sicer zunaj na
trgu na drogu javne razsvetljave (v lasti
občine) v vodoodporni omarici.

Dva defibrilatorja sta v lasti
občine, eden pa v lasti
zasebne
zdravstvene
ambulante.
Občina
Oba defibrilatorja je občina
dobila v dar, oba tudi
vzdržuje občina.

Občina
Občina

Pred vhodom v občinsko zgradbo

Lastnica je občina tišina

Občina
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VELIKE LAŠČE

V Občini Velike Lašče imamo nameščene štiri
defibrilatorje.

Lokacije:
1. Levstikov dom, Stritarjeva cesta
1, Velike Lašče,
2. Gasilni dom PGD, 1314 Rob,
3. Gasilni dom PGD Turjak, 1311
Turjak
4. Gasilni dom PGD Karlovica,
1315 Velike Lašče
Vsi aparati so nameščeni na zunanji steni
objektov v posebnih omaricah.
Nameščeni so zunaj objekta v lasti Občine
(eden PGD).

Lastnik defibrilatorjev je
Občina Velike Lašče

Vzdrževalec in serviser pa
Meditra d.o.o. Ljubljana.
Plačnik servisov je Občina
Velike Lašče.
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VODICE

V Občini Vodice imamo 3 defibrilatorje.

Lastnik AED je Občina.

DA, v občini Vrhnika imamo 12 javno
dostopnih AED. Opremjanje z AED v naši
občini poteka postopoma.

Vsi javno dostopni AED so nameščeni na
zunanjo stran objekta - 7 AED na
gasilskem domu, 1 AED na objektu
javnega zavoda, 2 AED na objektu
društva, 1 AED na objektu KS in 1 AED na
župnišču.

Lastnik AED je Občina
Vrhnika. Dani so v
upravljanje društvu ali KS, ki
so zadolžena kot skrbniki, da
na Občino Vrhnika sporočijo
vsako nepravilnost ali
potrebo po servisu.

CERKNICA

V občini Cerknica imamo 4 javno dostopne
defibrilatorje, ki so dostopni 24 ur na dan in 5
aparatov, ki niso javno dostopni.

Lastniki javno dostopnih
aparatov so prostovoljna
gasilska društva, ki tudi
skrbijo za redno vzdrževanje
javno dostopnih
defibrilatorjev.

KRANJSKA
GORA

V naši občini imamo 11 občinskih 24/7
dostopnih defibrilatorjev. Postavili smo jih že
leta 2010. En občinski defibrilator pa smo dali
policiji, da ga ima v intervencijskem vozilu. Je
pa še nekaj drugih defibrilatorjev v lasti
pravnih oseb, ti defibrilatorji pa so dostopni
samo v času njihovega poslovanja razen
enega pa so vsi znotraj objektov.

Javno dostopni aparati so nameščeni
zunaj objektov, ki so v lasti občine
oziroma prostovoljnih gasilskih društev.
Aparati, ki niso javno dostopni so
nameščeni v objektih, od tega 3-je v
gasilskih domovih in dva v prostorih
zasebnih podjetij.
Defibrilatorje smo namestili v vseh krajih
v naši občini ter na nekaj bolj
izpostavljenih območjih. Namestili smo
jih zunaj na vsa gasilska društva (6),
dvorano, en muzej, eno gostilno, eno
privatno hišo ter en javen wc.

Za
redni
servis
skrbi
dobavitelj. Redno vzdrževanje
financira občina.
Stroške vzdrževanja in
servisov nosi Občina Vrhnika.
Sredstva za nakup in
vzdrževanje zagotavljamo iz
proračunske postavke CZ, kar
nam bremeni že tako
omejena finančna sredstva
na področju ZRP .
Sredstva za vzdrževanje
opreme gasilskim društvom
zagotavlja občina.
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VRHNIKA
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Vseh teh 12 defibrilatojev je
v lasti občine. Ostali
defibrilatorji so v lasti
različnih pravnih oseb.

Občina financira vse svoje
defibrilatorje. Za ostale
defibrilatorje skrbijo lastniki.
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LJUTOMER

V Občini Ljutomer imamo 24 ur javno
dostopnih osem defibrilatorjev.

Nameščeni so na objektih v lasti občine
(šola, vrtec), v drugih objektih (prostori
RK, gasilski dom , hotel) in na zasebnem
objektu občana.
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SVETI
ANDRAŽ V
SLOVENSKIH
GORICAH

V občini imamo 1 (en) javno dostopen
defibrilator.

Nameščen je zunaj na fasadi gasilskega
doma, kateri jhe v lasti prostovoljnega
gasilskega društva Vitomarci.

Lastnik večine aparatov je
Zdravstveni dom Ljutomer z
izjemo treh. Vse aparate,
katerih lastnik je, vzdržuje
Zdravstveni dom in tudi
tistega, katerega lastnik je
fizična oseba.
Dva defibrilatorja
vzdržujeta lastnika (RK in
Prostovoljno gasilsko
društvo).
Lastnik javno dostopnega
defibliratorja je prostovoljno
gasilsko društvo Vitomarci.

Občina ne sofinancira
rednega vzdrževanja
defibrilatorjev.

Za defiblirator skrbi
prostovoljno gasilsko društvo
Vitomarci in krije stroške
vzdrževanja iz svojih
sredstev.

