
     
 

univerzitetni klinični center l jubljana  
University Medical Centre Ljubljana 

 

 

Reševalna postaja 
Izobraževalni center 

Zaloška cesta 25, SI – 1525 
 (01) 5483 550 

  (01) 4327 331 

Ljubljana, dne 10.07.2017 

ZADEVA: Termini preverjanj znanja in usposobljenosti za izvajanje  
 zunajbolnišnične službe nujne medicinske pomoči v letu 2017. 

1. PREVERJANJE 9  (SEPTEMBER 2017) 
Preverjanje namenjeno: 
  zdravnikom (DR) 
  diplomiranim zdravstvenikom in diplomiranim medicinskim sestram (DIPL) 
  zdravstvenim reševalcem / zdravstvenim reševalkam (ZR) 

Rok za prijavo in oddajo dokumentacije: 10.09.2017 
Lokacija preverjanja:  LJUBLJANA 
Pregled dokumentacije:  12.09.2017 
Pisno preverjanje znanja: 19.09.2017 
                                                            DR ob 09.00 
                                                            DIPL ob 11.00 
                                                            ZR ob 13.00 
Praktično preverjanje znanja: 
  DR - 25.09.2017 ob 09.00 
  DIPL - 26.09.2017 ob 09.00 
  ZR - 27.09.2017 ob 09.00 

2. PREVERJANJE 10  (OKTOBER 2017) 
Preverjanje namenjeno: 
  zdravnikom (DR) 
  diplomiranim zdravstvenikom in diplomiranim medicinskim sestram (DIPL) 
  zdravstvenim reševalcem / zdravstvenim reševalkam (ZR) 

Rok za prijavo in oddajo dokumentacije: 15.10.2017 
Lokacija preverjanja:  MARIBOR 
Pregled dokumentacije:  19.10.2016 
Pisno preverjanje znanja: 24.10.2017 
                                                           DR ob 09.00 

  DIPL ob 11.00 
               ZR ob 13.00 

 



     
 

Praktično preverjanje znanja: 
  DR - 25.10.2017 ob 09.00 
  DIPL - 26.10.2017 ob 09.00 
  ZR - 27.10.2017 ob 09.00 

3. PREVERJANJE 11  (NOVEMBER 2017) 
Preverjanje namenjeno: 
  zdravnikom (DR) 
  diplomiranim zdravstvenikom in diplomiranim medicinskim sestram (DIPL) 
  zdravstvenim reševalcem / zdravstvenim reševalkam (ZR) 

Rok za prijavo in oddajo dokumentacije: 12.11.2017 
Lokacija preverjanja:  NOVA GORICA 
Pregled dokumentacije:  15.11.2017 
Pisno preverjanje znanja: 21.11.2017 
                                                            DR ob 09.00 
                                                            DIPL ob 11.00 
                                                            ZR ob 13.00 
Praktično preverjanje znanja: 
  DR - 22.11.2017 ob 09.00 
  DIPL - 23.11.2017 ob 09.00 
  ZR - 24.11.2017 ob 09.00 

4. PREVERJANJE 12  (DECEMBER 2017) 
Preverjanje namenjeno: 
  zdravnikom (DR) 
  diplomiranim zdravstvenikom in diplomiranim medicinskim sestram (DIPL) 
  zdravstvenim reševalcem / zdravstvenim reševalkam (ZR) 

Rok za prijavo in oddajo dokumentacije: 10.12.2017 
Lokacija preverjanja:  LJUBLJANA 
Pregled dokumentacije:  14.12.2016 
Pisno preverjanje znanja: 19.12.2017 
                                                            DR ob 09.00 
                                                            DIPL ob 11.00 
                                                            ZR ob 13.00 
Praktično preverjanje znanja: 
  DR - 20.12.2017 ob 09.00 
  DIPL - 21.12.2017 ob 09.00 
  ZR - 22.12.2017 ob 09.00 

Ure preverjanj se lahko spremenijo glede na število prijavljenih kandidatov ter glede na to iz 
katere skupine prihajajo. O vseh spremembah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pravočasno! 

Hvala in lepo pozdravljeni! 

 Vodja Izobraževalnega centra Vodja Reševalne postaje 

 Anton Posavec, dipl.zn., l.r. asis. Andrej Fink, MSHS (ZDA), l.r. 


