Na podlagi 9. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/2010), Statuta
Rdečega križa Slovenije (čistopis z dne 5.6.2012, spremembe 28.5.2013), Zakona o varnosti
cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/2008 - UPB5, 58/2009, 36/2010), Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006 – UPB1, 97/2010), Zakona o varnosti in
zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011 – ZVZD1), Zakona o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS, št.
42/2007 – UPB1), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Ur. l. RS, št. 92/2007), Pravilnika o reševalcih iz vode (Ur. l. RS, št. 79/2007), Pravilnika o
organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS, št. 136/2006), je
Glavni odbor Rdečega križa Slovenije na 21. seji, dne 19.12.2013, sprejel
PRAVILNIK
O OPRAVLJANJU TEČAJEV IN IZPITOV IZ PRVE POMOČI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Pravilnik določa vsebino, način in postopek opravljanja tečajev in izpitov iz prve pomoči (v
nadaljevanju PP), ki jih kot javno pooblastilo izvajajo Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj (v
nadaljevanju RKS) in območna združenja Rdečega križa (v nadaljevanju RKS OZ).
2. člen
(programi)
Na osnovi javnih pooblastil in drugih zakonskih podlag RKS in RKS OZ izvajajo:
- tečaj in izpit iz PP za bodoče voznike motornih vozil
- tečaj in izpit iz PP za bolničarje/prostovoljce
- tečaj in izpit iz PP za zaposlene v delovnih organizacijah, zavodih in ustanovah
- tečaj in izpit iz PP za reševalce iz vode
- tečaj in izpit iz PP za predavatelje PP
- druge tečaje iz PP za laike (v skladu s programi v prilogi)
Strokovni center za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije (v nadaljevanju SC PP) izdela
programe z merili in minimalnimi standardi za posamezna področja, ki so priloga tega pravilnika.
3. člen
(območje izvajanja)
Tečaje in izpite iz PP opravljajo kandidati na sedežu RKS, na RKS OZ in pri naročniku (delovne
organizacije, srednje šole…), v kolikor zagotavlja minimalne standarde za izvedbo.
RKS OZ lahko izvaja tečaje in izpite iz PP le na svojem območju, izven svojega območja pa le na
osnovi dogovora s pristojnim RKS OZ.
4. člen
(prijava)
Kandidat oziroma naročnik se prijavi na tečaj in izpit iz PP na RKS OZ ali na RKS.
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Strokovna služba RKS ali RKS OZ ob priglasitvi priporoči kandidatu uporabo predpisanega gradiva
za posamezni program iz založbe RKS.
Pred izdajo potrdila kandidatu o opravljenem tečaju in izpitu iz PP morajo biti do izvajalca
poravnane vse finančne obveznosti.
5. člen
(izvajanje)
Tečaji in izpiti iz PP se izvajajo v skladu z programi, merili in minimalnimi standardi za
posamezna področja, ki so priloga tega pravilnika.
Tečaje in izpite iz PP izvajajo licencirani predavatelji PP RKS, ki imajo licenco SC PP.
6. člen
(sestava izpitne komisije)
Izpitno komisijo sestavljajo:
- predsednik-izpraševalec, ki je praviloma zdravnik ali drugi zdravstveni delavec s končano
najmanj 7 stopnjo izobrazbe in je predavatelj PP z veljavno licenco SC PP
- član-predavatelj prve pomoči, ki je zdravstveni delavec
- član-administrator, ki je pooblaščena oseba za administrativno-tehnične zadeve
Število članov izpitne komisije je opredeljeno v okviru programskih področij.
7. člen
(stopnja izobrazbe članov izpitne komisije)
Predsednik izpitne komisije je praviloma zdravnik ali drugi zdravstveni delavec s končano najmanj
7 stopnjo izobrazbe in je predavatelj PP z veljavno licenco SC PP ter je vpisan v register
predavateljev PP, ki ga vodi strokovna služba RKS.
Član izpitne komisije je predavatelj PP, ki ima najmanj srednješolsko izobrazbo ustrezne
zdravstvene smeri z veljavno licenco SC PP in je vpisan v register predavateljev PP, ki ga vodi
strokovna služba RKS.
Član izpitne komisije je administrator izpitne komisije, ki je pri izvajalcu izpita pooblaščen za
pripravo usposabljanja in izvajanje izpitov iz PP ter opravlja administrativno-tehnične zadeve za
komisijo.
Naloge administratorja izpitne komisije, ki se nanašajo na samo izvedbo izpita, lahko izjemoma
opravlja tudi član-predavatelj.
8. člen
(naloge članov izpitne komisije)
Naloge članov izpitne komisije:
1. Predsednik izpitne komisije:
- praviloma seznani kandidate s potekom izpita
- oceni pisni in praktični del izpita v skladu z doktrino PP
- podpiše izpitno dokumentacijo
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2. Predavatelj PP:
- pripravi praktični del izpita
- sodeluje pri pregledu izpitnih pol
- sodeluje pri praktičnem delu izpita
3. Administrator:
- uredi materialno-tehnične pogoje za izpeljavo izpita
- vodi izpitno dokumentacijo
- preveri istovetnost prijavljenih kandidatov, skrbi za varovanje podatkov in testnih pol
- kandidatu, ki izpita ne opravi, pojasni nadaljnji postopek ponovnega opravljanja izpita
- ažurno vnaša podatke v informacijski sistem e-prva pomoč
- skrbi za pravilno voden register vseh udeleženih pri posameznem tečaju in izpitu ter
preverja dokazila o plačilu
9. Člen
(starost in število kandidatov)
Kandidat mora imeti za pristop k izpitu dopolnjenih 15 let.
Kandidat opravlja izpit teoretično in praktično, v skladu z merili za posamezna področja.
Praviloma je maksimalno število kandidatov omejeno na 20. Če je kandidatov več mora izvajalec
programa zagotoviti dva predavatelja PP.
10. člen
(neuspešno opravljanje izpita)
Kandidat izpita ne opravi ne glede na oceno teoretičnega dela, če ne zna oživljati, uporabiti AED,
ustaviti hude krvavitve in nezavestnega poškodovanca namestiti v ustrezen položaj.
11. člen
(ocenjevanje kandidatov)
Uspešnost opravljenega izpita se oceni z "opravil" ali "ni opravil" in se zabeleži na testni poli
oziroma v zapisniku o izpitu.
12. člen
(ponoven pristop k izpitu)
Kandidat, ki izpita ni opravil, lahko k izpitu pristopi ponovno po poteku najmanj 7 dni od zadnjega
neuspešnega opravljanja izpita.
V primeru ponovnega opravljanja tečaja in izpita se mora kandidat ponovno prijaviti in poravnati
vse finančne obveznosti.
13. člen
(potrdila)
Kandidatu, ki opravi izpit uspešno, se izda izkaznico RKS s posebno zaščito za:
- opravljen izpit iz PP za voznike motornih vozil (velja neomejeno)
- opravljen izpit iz PP za bolničarja (velja neomejeno)
- opravljen izpit iz PP na delovnem mestu (velja 5 let)
- opravljen izpit iz PP za reševalca iz vode (velja 3 leta)
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-

opravljen izpit iz PP za pridobitev licence predavatelja PP RKS (velja 3 leta)

Na prvi strani vsaka izkaznica zajema: logotip Rdečega križa Slovenije in serijsko številko.
Na hrbtni strani vsaka izkaznica zajema: podatke o izdajatelju, ime in priimek, datum rojstva, in
naslov. Poleg teh podatkov pa so glede na program opravljenega izpit iz PP na izkaznici tudi
naslednji podatki: datum opravljanja izpita, podatki o programu PP, datum izdaje izkaznice in
podatki o veljavnosti izkaznice.
Izkaznice v skladu s posredovano dokumentacijo izdeluje zunanje podjetje, ki jih pošilja RKS
oziroma RKS OZ.
Napačno izdane izkaznice se evidentirajo in komisijsko uničijo na RKS oziroma RKS OZ, o čemer
se vodi zapisnik.
14. člen
(razveljavitev izpita)
Če je kandidat kakorkoli zlorabil navodila izpitne komisije glede opravljanja izpita, lahko izpitna
komisija izpit razveljavi in o tem pisno obvesti strokovno službo RKS oziroma RKS OZ.
Če kandidat brez opravičenega razloga, ne pristopi k opravljanju izpitu se mu vplačani znesek za
stroške izpita ne vrne.
Vplačani znesek za stroške tečaja in izpita velja 6 mesecev.
15. člen
(vpogled v izpitno dokumentacijo)
Kandidatu je na njegovo zahtevo, v času zasedanja izpitne komisije, dovoljen vpogled v izpitno
dokumentacijo in v Pravilnik o opravljanju tečajev in izpitov iz prve pomoči, za tisti program
usposabljanja iz PP, za katerega je opravljal izpit.
16. člen
(ne znanje slovenskega jezika)
Kandidatu, ki ne zna slovenskega jezika se omogoči opravljanje izpita ob prisotnosti sodno
zapriseženega tolmača. Njegovo prisotnost zagotovi kandidat, ki hkrati krije tudi vse njegove
stroške.
17. člen
(oprostitev opravljanja izpita)
Kandidatom, ki so po odredbi Ministrstva za zdravje (Ur. l. SRS, št. 7/83) oproščeni opravljanja
izpita PP, se ne izda izkaznice RKS o opravljenem izpitu PP. Kandidat, ki je oproščen opravljanja
izpita PP, to uveljavlja na podlagi ustreznega dokazila pri pristojnem organu za izdajo potrdila.
18. člen
(veljavnost izpita)
Veljavnost posameznega izpita iz PP opredeljujejo posamezni pravilniki in zakonski akti po
posameznih programih usposabljanja iz PP ter je navedena na izkaznici.
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19. člen
(izdaja dvojnikov)
Dvojnik izkaznice o opravljenem izpitu iz PP izda RKS oziroma RKS OZ, na zahtevo in stroške
kandidata, kjer je kandidat opravil izpit. RKS in RKS OZ vodita evidenco o izdanih dvojnikih.
20. člen
(evidenca o tečajih in izpitih)
Enotna računalniška evidenca o izvedenih tečajih in izpitih PP se vodi s spletno aplikacijo za prvo
pomoč.
Dokumentacijo o tečajih in izpitih iz PP vodi RKS oziroma RKS OZ. Dokumentacija vsebuje:
- prijavnico
- testne pole
- zapisnik o tečaju in izpitu
- seznam kandidatov
RKS in RKS OZ hranita dokumentacijo o tečajih in izpitih največ 5 let oziroma za čas veljavnosti
izdanega potrdila.
RKS in RKS OZ hranita registre o opravljenih izpitih PP trajno.
21. člen
(prijavnice)
Prijavnica za tečaj in izpit PP je enoten obrazec RKS, ki vsebuje naslednje:
- obvezne podatke: priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, kraj in datum prijave
ter podpis kandidata
- neobvezne podatke: naslov začasnega bivališča, GSM številko, e-naslov, davčno številko
- soglasje kandidata, da ga izvajalec lahko obvešča o obnovitvenih in drugih tečajih PP
22. člen
(testne pole)
Za enotno izvedbo pisnega dela izpita se uporabljajo testne pole, ki jih po posameznih programih
pripravi SC PP pri RKS.
23. člen
(hranjenje dokumentacije)
Enotna računalniška evidenca se na koncu koledarskega leta zaključi z vpisom zadnje zaporedne
številke in s številom uspešno ali neuspešno opravljenih izpitov ter se hrani kot dokument trajne
vrednosti.
24. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tečajev in izpitov iz PP izvaja Komisija RKS za PP (v nadaljevanju
Komisija PP) in se izvaja kot reden oziroma izreden strokovni nadzor.
Redni nadzor izvajata predavatelj PP in strokovni sodelavec RKS za PP, v primeru izrednega
nadzora pa se vključi člana GO RKS oziroma v primeru finančnega nadzora člana NO RKS.
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Za pripravo in izvedbo nadzora je zadolžen strokovni sodelavec RKS za PP.
Reden strokovni nadzor se opravi po vnaprej določenem urniku. Izreden strokovni nadzor pa se
opravi takrat, ko obstaja utemeljen razlog.
Po končanem rednem in izrednem strokovnem nadzoru se na kraju samem napiše ugotovitveni
zapisnik na enotnem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
Na osnovi zapisnika o ugotovljenih kršitvah izda Komisija PP, RKS OZ:
- pisni opomin z enomesečnim rokom za odpravo nepravilnosti
- če se po enem mesecu nepravilnosti ne odpravijo se izda sklep o prepovedi izvajanja tečajev in
izpitov PP za čas do 6 mesecev
- če se v roku opredeljenem v izdanem sklepu nepravilnosti ne odpravijo se izda nov sklep o
prepovedi izvajanja tečajev in izpitov PP za čas do 4 let
Sklepe iz 2 in 3 alineje 6 odstavka tega člena potrjuje GO RKS.
Pred izdajo novega sklepa se izvede ponovni nadzor.
Pritožbo na izdani sklep RKS oziroma RKS OZ vloži na GO RKS.
25. člen
(prepoved izvajanja tečajev in izpitov)
Izvajanje tečajev in izpitov iz PP tistega RKS OZ, ki mu je bil izdan sklep o prepovedi izvajanja
tečajev in izpitov iz PP, v času trajanja prepovedi prevzame RKS OZ, ki ga na predlog Komisije PP
določi GO RKS.
26. člen
(licencirani predavatelji PP)
Kandidata za pridobitev licence za predavatelja PP RKS predlaga RKS OZ, v skladu z zahtevano
stopnjo izobrazbe, ki mora biti najmanj 5. stopnje zdravstvene smeri.
Predavatelj PP RKS, ki je licenco pridobil na osnovi opravljenega tečaja in izpita pri RKS mora
podpisati Pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih, trajanju in prenehanju licence.
27. člen
(območje dela licenciranega predavatelja PP)
RKS OZ lahko svojemu predavatelju PP RKS omogoči poučevanje tudi izven svojega območja na
osnovi pisnega dogovora s pristojnim RKS OZ.
28. člen
(veljavnost potrdil)
Časovna veljavnost potrdil o opravljenem izpitu iz PP je različno dolga in je opredeljena v ustreznih
zakonih in drugih predpisih ter je navedena na izkaznicah.
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29. člen
(cene)
Ceno tečaja, izpita, izdaje dvojnika in vrednost urne postavke predavatelja PP RKS določi GO
RKS.
Cene so enotne in zavezujoče za vsa RKS OZ in RKS.
II.

TEČAJI IN IZPIT IZ PP ZA BODOČE VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
30. člen

Ciljna skupina
Kandidati za voznike motornih vozil.
Cilji programa
Cilj programa je usposobiti kandidate za bodoče voznike motornih vozil za nudenje prve pomoči in
jim posredovati temeljna znanja ter veščine.
Trajanje programa
Tečaj traja 10 pedagoških ur. Tečaj in izpit se izvajata v skladu s programom v prilogi.
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Poteka v skladu z Navodili za ocenjevanje na izpitu PP za voznike motornih vozil, z dne 28.02.2012
(6. seja GO RKS).
Pogoji za vključitev v program
Pogoj za vključitev je starost 15 let.
Pogoji za uspešno dokončanje programa
Uspešno opravljen izpit, ki se opravi pred izpitno komisijo, ki jo sestavljata vsaj dva člana, in sicer
predsednik – izpraševalec, član – predavatelj oziroma član – administrator.
Organizacija usposabljanja
Organizator in izvajalec usposabljanja je RKS OZ.
Potrdila
Po uspešno opravljenem izpitu prejme kandidat izkaznico RKS o uspešno opravljenem izpitu iz PP
za voznike motornih vozil, ki je trajne veljave.
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III.

TEČAJ IN IZPIT IZ PP ZA BOLNIČARJE
31. člen

Ciljna skupina
Program je namenjen članom ekip za prvo pomoč, ki se skladno s 3. členom Uredbe o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št.
92/2007) organizirajo v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, šolah in drugih
javnih zavodih ter v občinah in državi za opravljanje nalog prve pomoči. Ciljna skupina so
posamezniki, ki jih prej naštete institucije določijo, da se usposobijo za prvo pomoč in drugi
zainteresirani posamezniki.
Cilji programa
Cilj programa je usposobiti kandidate za izvajanje nalog ekip prve pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah.
Trajanje programa
Usposabljanje traja 70 pedagoških ur in se izvaja po Temeljnem programu usposabljanja članov
ekip za prvo pomoč, ki ge je 30.06.2011, podpisalo pristojno ministrstvo. Program je v prilogi.
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Poteka po Temeljnem programu usposabljanja članov ekip za prvo pomoč, ki ge je 30.06.2011,
podpisalo pristojno ministrstvo. Program je v prilogi.
Pogoji za vključitev v program
Pogoj za vključitev je starost 15 let in privolitev zakonitega zastopnika.
Pogoji za uspešno dokončanje programa
V skladu s Temeljnim programom usposabljanja članov ekip za prvo pomoč, ki ge je 30.06.2011,
podpisalo pristojno ministrstvo. Program je v prilogi.
Organizacija usposabljanja
Organizator in izvajalec usposabljanja je RKS OZ v skladu s Temeljnim programom usposabljanja
članov ekip za prvo pomoč, ki ge je 30.06.2011, podpisalo pristojno ministrstvo. Program je v
prilogi.
Potrdila
Po uspešno opravljenem izpitu prejme kandidat izkaznico RKS z nazivom »bolničar prve pomoči«,
ki je trajne veljave.
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IV.

TEČAJ IN IZPIT IZ PP ZA ZAPOSLENE V DELOVNIH ORGANIZACIJAH,
ZAVODIH IN USTANOVAH
32. člen

Ciljna skupina
Delavci v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, šolah in drugih javnih zavodih ter
v občinah in državi.
Cilji programa
Cilj programa je usposobiti udeležence za izvajanje nalog prve pomoči na delovnem mestu.
Trajanje programa
Tečaj z izpitom traja 8 pedagoških ur in se izvaja v skladu s Pravilnikom o organizaciji, materialu in
opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ul RS št. 136/2006, 43/2011-ZVZD-1).
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Poteka v skladu s programom – 8 urni program prve pomoči za gospodarske in negospodarske
družbe, ki je priloga tega pravilnika.
Pogoji za vključitev v program
Delavci, ki jih napoti delodajalec oziroma posameznik, ki se prijavi samostojno.
Pogoji za uspešno dokončanje programa
Udeležba na usposabljanju z izpitom oziroma preizkusom usposobljenosti. Izpit se opravlja na
predpisanih izpitnih polah, pred predavateljem PP.
Organizacija usposabljanja
Organizator in izvajalec usposabljanja je RKS OZ.
Potrdila
Po uspešno opravljenem izpitu prejme kandidat izkaznico RKS o uspešno opravljenem izpitu iz PP
na delovnem mestu, ki ima veljavnost 5 let.
V.

TEČAJ IN IZPIT IZ PP ZA REŠEVALCE IZ VODE
33. člen

Ciljna skupina
Program je namenjen kandidatom, ki morajo za opravljanje nalog prve pomoči za reševalce iz vode
pridobiti licenco, v skladu z 32. in 34. členom Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št.
44/00), v skladu z 4. členom Pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 44/01) in na podlagi
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Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči
ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03).
Cilji programa
Cilj programa je usposobiti kandidate za izvajanje nalog prve pomoči pri reševanju iz vode.
Trajanje programa
Za pridobitev licence tečaj z izpitom traja 22 pedagoških ur in se izvaja v skladu s Pravilnikom o
opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter
zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03).
Za obnovitev licence tečaj z izpitom traja 9 pedagoških ur in se izvaja v skladu s Pravilnikom o
opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter
zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03).
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Za pridobitev licence poteka v skladu s programom – 22 urni program prve pomoči za reševalce iz
vode, ki je priloga tega pravilnika.
Za obnovitev licence poteka v skladu s programom – 9 urni program prve pomoči za reševalce iz
vode, ki je priloga tega pravilnika.
Pogoji za vključitev v program
Pogoj za vključitev je starost 18 let in končana srednja šola.
Pogoji za uspešno dokončanje programa
Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
Organizacija usposabljanja
Organizator in izvajalec usposabljanja je RKS.
Potrdila
Po uspešno opravljenem izpitu prejme kandidat izkaznico RKS o uspešno opravljenem izpitu iz PP
za reševalca iz vode, ki ima veljavnost 3 leta.
VI.

TEČAJ IN IZPIT IZ PP ZA PREDAVATELJE PP
34. člen

Ciljna skupina
Kandidati, z zahtevano strokovno izobrazbo zdravstvene smeri, ki jih predlagajo RKS OZ za
izvajanje predavanj iz PP.
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Cilji programa
Cilj programa je usposobiti kandidate za izvajanje predavanj iz prve pomoči za naslednje ciljne
skupine: bodoči vozniki motornih vozil, bolničarje/prostovoljce in zaposlene v delovnih
organizacijah, zavodih in ustanovah..
Trajanje programa
Za pridobitev licence tečaj z izpitom traja 22 pedagoških ur in se izvaja v skladu s Pravilnikom o
opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter
zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03).
Za obnovitev licence tečaj z izpitom traja 9 pedagoških ur in se izvaja v skladu s Pravilnikom o
opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter
zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03).
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Za pridobitev licence poteka v skladu s programom – 22 urni program prve pomoči za predavatelja
PP RKS, ki je priloga tega pravilnika.
Za obnovitev licence poteka v skladu s programom – 9 urni program prve pomoči za predavatelja
PP RKS, ki je priloga tega pravilnika.
Pogoji za vključitev v program
Pogoj za vključitev je dokončana strokovna izobrazba zdravstvene smeri, ki mora biti najmanj 5.
stopnje.
Pogoji za uspešno dokončanje programa
Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
Organizacija usposabljanja
Organizator in izvajalec usposabljanja je RKS.
Potrdila
Po uspešno opravljenem izpitu prejme kandidat izkaznico RKS o uspešno opravljenem izpitu iz PP
za predavatelja PP RKS, ki ima veljavnost 3 leta.
VII.

DRUGI TEČAJI IN IZPITI IZ PP ZA LAIKE
35. člen

Na osnovi javnih pooblastil in drugih zakonskih podlag RKS in RKS OZ lahko izvajajo tudi:
- tečaj in izpit iz PP o TPO z uporabo AED
- tečaj in izpit iz PP za bolničarje/prostovoljce (obnovitveni)
- tečaj in izpit iz PP kako nuditi prvo pomoč otroku
- tečaj in izpit iz PP za učence OŠ
- tečaj in izpit iz PP za organizacije v sistemu zaščite in reševanja
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Navedeni tečaji in izpiti bodo v pravilnik vključeni, ko bo SC PP izdelal programe z merili in
minimalnimi standardi za posamezna področja in bodo priloga tega pravilnika.
VIII. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opravljanju izpitov iz PP, sprejet na 41.
seji GO RKS, dne 25.10.2006.
37. člen
Sestavni del tega pravilnika so naslednje priloge:
- Priloga 1: Program PP za bodoče voznike motornih vozil (10 ur)
- Priloga 2: Program PP za bolničarje/prostovoljce (70 ur)
- Priloga 3: Program PP za delovne organizacije (8 ur)
- Priloga 4: Program PP za pridobitev licence za reševalce iz vode (20 ur)
- Priloga 5: Program PP za obnovitev licence za reševalce iz vode (9ur)
- Priloga 6: Program PP za pridobitev licence za predavatelje PP (22 ur)
- Priloga 7: Program PP za obnovitev licence za predavatelje PP (9 ur)
- Priloga 8: Cenik posameznih programov PP in obračun honorarjev
- Priloga 9: Minimalni standardi za izvajanje posameznih programov PP
- Priloga 10: Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih, trajanju in prenehanju licence za
predavatelje PP RKS
Sprememba posameznih prilog ne pomeni spremembe celotnega pravilnika.
38. člen
Pravilnik začne veljati v roku 30 dni po sprejemu na GO RKS in se ga takoj pošlje vsem RKS OZ
ter objavi na intranetu RKS.
Franc Košir
Predsednik RKS
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