
Učimo se o 

reševalnih 

službah!
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3 — 7 let



O projektuO projektu
Zagorska razvojna agencija kot vodilni partner vodi ekipo pri izvajanju projekta „Izboljšanje 
kakovosti sodelovanja in partnerstva reševalnih služb Krapinsko-zagorske županije in 
Savinjske regije – CRO-SI-SAFE“, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 s fi nančno podporo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. 

Glavni cilj projekta je izboljšanje čezmejnega partnerstva reševalnih služb z vzpostavitvijo 
skupnega protokola ekipe CRO-SI-SAFE za izboljšanje sistema civilne zaščite ter povečanje odpornosti proti 
katastrofam in nesrečam na območju Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije. 

V projektu ob  Zagorski razvojni agenciji sodelujejo še trije projektni partnerji in osem pridruženih partnerjev.  
Projektni partnerji so: Krapinsko-zagorska županija, Razvojna agencija Sotla in Občina Rogatec, medtem ko so 
pridruženi partnerji: Zavod za urgentno medicino Krapinsko-zagorske županije, Gasilska skupnost Krapinsko-
zagorske županije, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške - Policijska uprava Krapinsko-zagorska, 
Hrvaška gorska reševalna služba – postaja Zlatar Bistrica, Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Šmarje pri 
Jelšah, Gasilska zveza Slovenije in Razvojna agencija Savinjske regije.

Ta publikacija je del projektnih aktivnosti, s katerimi želimo dvigniti raven ozaveščenosti in znanja med predšolsko 
mladino. Namenjena je otrokom, starim 3 do 7 let, ki jim pri interpretaciji vsebin pomagajo starši, skrbniki ali 
vzgojitelji.  
Več o projektu si lahko preberete na www.cro-si-safe.eu!
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EMA

TO STA EMA IN LEO, KI GRESTA 
KMALU V ŠOLO. KO ODRASTE, 

ŽELI BITI EMA POLICISTKA, 
LEO PA GASILEC.  
POBARVAJ JU!

LEO

Želimo odraščati varno in srečno. 
Želimo potovati in početi tisto, kar 
imamo radi. Vendar se včasih zgodi kaj 
nepredvidljivega in nevarnega. Takrat so 
tu strokovne in nujne službe, ki nam lahko 
pomagajo rešiti težavo. 

Ta knjižica vas bo seznanila z različnimi 
izrednimi situacijami ter vas naučila, kako 
se odzvati, ukrepati in na koga se obrniti.  
Sledi našim navodilom – živi varno!

V projektu ob  Zagorski razvojni agenciji sodelujejo še trije projektni partnerji in osem pridruženih partnerjev.  
Projektni partnerji so: Krapinsko-zagorska županija, Razvojna agencija Sotla in Občina Rogatec, medtem ko so 
pridruženi partnerji: Zavod za urgentno medicino Krapinsko-zagorske županije, Gasilska skupnost Krapinsko-
zagorske županije, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške - Policijska uprava Krapinsko-zagorska, 
Hrvaška gorska reševalna služba – postaja Zlatar Bistrica, Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Šmarje pri 
Jelšah, Gasilska zveza Slovenije in Razvojna agencija Savinjske regije.

Ta publikacija je del projektnih aktivnosti, s katerimi želimo dvigniti raven ozaveščenosti in znanja med predšolsko 
mladino. Namenjena je otrokom, starim 3 do 7 let, ki jim pri interpretaciji vsebin pomagajo starši, skrbniki ali 
vzgojitelji.  
Več o projektu si lahko preberete na www.cro-si-safe.eu!

DOBRODOŠLI NA STRANEH 
TE KNJIŽICE - UČITELJICE! 

UŽIVAJMO V BRANJU, 
UČENJU IN IZZIVIH.

DOBRO JUTRO, DOBRO JUTRO, 
DOBER DAN, DOBER DAN, 
NAJ BO NAJ BO 
VAREN!VAREN!



!!
!!

POZNATI MORAŠ POZNATI MORAŠ 
PRAVO ŠTEVILKO, PRAVO ŠTEVILKO, 
ki REŠI TVOJO ki REŠI TVOJO 
TEŽAVOTEŽAVO

TO VEM TUDI JAZ, TO VEM TUDI JAZ, 
PRAVA ŠTEVILKA PRAVA ŠTEVILKA 

JE  – JE  – 112112
Pomembno je vedeti, kako se 
obnašati v nevarnih situacijah, 
kot so požar, poplava, potres, 
napadi, nujna zdravstvena stanja 
in podobno.

Najbolj pomembno je, da se čim 
prej umaknemo od nevarnosti 
in z varnega mesta pokličemo 
reševalce.  Številko si je 
preprosto zapomniti  – 112! 

Osebi, ki se oglasi, moramo mirno 
povedati svoje ime, kje smo in v kakšni 
nevarnosti smo.  Zbrani podatki so 
osnova, da koordinator na številki 112 
ve, katerega strokovnjaka mora poslati, 
kam in kdo je v nevarnosti. To je zelo 
pomembno in zato moraš ukrepati hitro, 
pametno in pogumno. 

Vemo, da ti to zmoreš!

BRRR, TE BESEDE NA „PO”!
NA SLIKAH PREPOZNAJ 

IZREDNO SITUACIJO IN DOPIŠI 
ČRKE, KI MANJKAJO.  

Mama, oče, dedek, babica, 
teta, stric, sosedje in drugi, 
ki jih poznaš, vedno pazijo 
nate, vendar obstajajo tudi 
strokovnjaki, ki pazijo na 
vse državljane.  Oni so naši 
superjunaki!  Ugotovimo, kaj 
počnejo ter kdaj in kako jih 
lahko pokličeš.

V PRIMERU NEVARNOSTI, 
JE DOBRO VEDETI SVOJ 
NASLOV. PRI TEJ NALOGI 
NA ČRTE ZAPIŠI SVOJE 

PODATKE!

IME MI JE

MOJ NASLOV JE

STANUJEM V KRAJU



VSAK ZLOČIN 
STROGO GLEDA – 
POLICIST, ČUVAJ 
ZAKONA IN REDA!

VSAK ZLOČIN VSAK ZLOČIN 
STROGO GLEDA – STROGO GLEDA – 
POLICIST, ČUVAJ POLICIST, ČUVAJ 
ZAKONA IN REDA!ZAKONA IN REDA!
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Že mali otroci vedo, da je treba 
upoštevati pravila.  Potem je lahko vsak 
varen na svojem dvorišču, v svoji hiši 
in na poti v vrtec ali šolo.  Včasih se 
zgodi, da kdo vseeno krši pravila, komu 
poškoduje lastnino, avto, komu kaj 
ukrade ali je do koga nasilen.  Takrat je 
tu policija.

VAU, OBOŽUJEM 
POLICIJSKA VOZILA! 

POMAGAJ MI IN OBKROŽI 
DEL, KI MU MANJKA. 

!!
Kaj narediti v 
primeru nevarNOSTI?
Najprej poišči varno mesto. Nato poišči 
koga izmed odraslih in mu povej, kaj 
si videl/videla.  Če ni nikogar, poišči 
telefon, pokliči policijo 113 ali reševalno 
službo 112 in jim povej: svoje ime, kje se 
nahajaš in kaj točno se dogaja. 

Zaposleni v Centru za obveščanje bodo 
poslali policiste, da rešijo težavo, ti pa 
ostani na varnem. 

POLICISTI SO DRŽAVNI 
USLUŽBENCI, KI PAZIJO NA 
IZVAJANJE ZAKONA IN REDA, 
PAZIJO NA VARNOST VSEH 
DRŽAVLJANOV, PAZIJO PA 
TUDI NA NAŠE IN DRUŽBENO 
PREMOŽENJE.  POLICISTI SO 
USPOSOBLJENI, HITRI, POGUMNI 
IN PAMETNI.  ZA BOJ PROTI 
NEPRAVILNOSTIM IN ZLOČINOM, 
MORAJO BITI TUDI DOBRO 
OPREMLJENI. 

POIŠČI NALEPKE S POLICIJSKO 
OPREMO IN OPREMI NAŠEGA 
POLICISTA MARKA! 



PROMETNA POLICIJA
Prometni policist ima nalogo skrbeti, da je 
promet na naših ulicah varen.  Vozila in pešci 
morajo upoštevati pravila in paziti drug na 
drugega. Prometni policist skrbi, da vsi 
spoštujejo pravila, opozarja voznike, ki vozijo 
prehitro, upočasnjuje ali pospešuje promet, 
ko na cesti nastane gneča ali kakšen 
zastoj, opozarja pešce, ki prečkajo cesto 
na neoznačenem ali nevarnem mestu, 
lahko pa nam tudi pomaga najti pot v 
kakšni neznani ulici.

Zlahka ga boš prepoznal, saj ima 
odsevni jopič, prometno palico in 
piščalko.

EMA, LEO IN MIA SO V KRIŽIŠČU. 
MIA MAHA LEU. ALI LAHKO LEO 
PREČKA KRIŽIŠČE IN PRIDE DO 

EME? OBKROŽI ODGOVOR. 

POBARVAJ KROGCE NA 
SEMAFORJU S PRAVIMI 
BARVAMI. 

DA  NE
MORDA TRENUTNO 

USMERJAM PROMET, 
VENDAR NE POZABI, DA SEM 

TUDI JAZ POLICIST.   
BREZ SKRBI SE OBRNI 

NAME, ČE SI V TEŽAVAH. 



Ogenj je dober 
sluga, vendar slab 
gospodar!
Ta stari rek pomeni, da nam bo 
ogenj pomagal pogreti ali skuhati 
okusno kosilo, vendar ga moramo 
znati obvladovati in varno uporabljati.  
Ogenj brez nadzora in varnosti 
pomeni požar.

ČE JE OGENJ 
TREBA poGASITI 
– TE PRIDEJO 
GASILCI REŠIT!

ČE JE OGENJ ČE JE OGENJ 
TREBA poGASITI TREBA poGASITI 
– TE PRIDEJO – TE PRIDEJO 
GASILCI REŠIT!GASILCI REŠIT!

Požar lahko uniči 
vse, kar doseže s 

svojimi plameni: hiše, 
gozdove, mesta.  

Poškoduje lahko ljudi 
in živali. Hitro se širi 
in se je težko boriti z 

njim.

!!

ZGODBA O 
OGNJU 
Ko so naši predniki pred več sto 
tisočletji odkrili, da lahko prižgejo 
ogenj, je bilo to veliko odkritje.  Kar 
naenkrat so se lahko greli, kuhali 
hrano in se družili ob svetlobi 
plamena.  Plamen je tudi strašil 
velike živali, tako da te niso napadle 
ljudi, ki so bili zbrani okoli ognja. 
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GASILCI SO USPOSOBLJENI, HITRI, 
POGUMNI IN PAMETNI.   ZA BOJ 
PROTI POŽARU MORAJO BITI 
ZELO DOBRO OPREMLJENI.

POIŠČI NALEPKE Z GASILSKO 
OPREMO IN OPREMI NAŠEGA 
GASILCA MIRKA! 



Kaj narediš v primeru 
požara?
Vsekakor se umakni na varno mesto. Poišči 
nekoga od odraslih in mu povej, kje je 
požar. Če v bližini ni nikogar, poišči telefon 
in pokliči 112 ter jim povej: svoje ime, kje se 
nahajaš in kaj točno se dogaja.

Zaposleni v Centru za obveščanje bodo 
poslali gasilce, da pogasijo požar.

GASILSKO 
VOZILO

To vozilo je opremljeno z vsem potrebnim 
za hitro in uspešno gašenje požarov ter 
druge izredne situacije.  Na gasilskem 

vozilu se nahajata velika lestev in reševalna 
košara.  Ko gasilsko vozilo hiti proti požaru, 

se oglasi z glasno sireno in odsevnimi 
lučmi, ki opozorijo druga vozila, naj se 

umaknejo s poti.

S ČIM SE 
GASI POŽAR?

Požari se v prvi vrsti gasijo z 
vodo, a tudi s posebnimi sredstvi, 

kot sta pena in prah. Posebej 
nevarni so tisti požari, v katerih 
gorijo strupene snovi ali nevarni 

materiali.

HIDRANT
Kovinski stebri, ki jih pogosto 

vidiš ob zgradbah ali ob cesti, se 
imenujejo hidranti.  Nanj gasilci 
priključijo cevi za gašenje. Zelo 

pomembno je, da je vedno dovolj 
prostora okoli njega, da lahko 

gasilci pridejo do njega.

TAKOJ, KO PREJEMEJO PRIJAVO 
O POŽARU, SE GASILCI SEDEJO 
V GASILSKO VOZILO, VKLOPIJO 
SIRENO IN POSEBNE LUČI TER 
ODHITIJO NA KRAJ POŽARA!   

ZDAJ, KO VEM, KAKO 
POKLICATI POMOČ, 
SEM LAHKO MIREN, 

POGUMEN IN UMIRJEN.

HIDRANT
Kovinski stebri, ki jih pogosto 

vidiš ob zgradbah ali ob cesti, se 
imenujejo hidranti.  Nanj gasilci 
priključijo cevi za gašenje. Zelo 

pomembno je, da je vedno dovolj 
prostora okoli njega, da lahko 

gasilci pridejo do njega.

Gasilci so tu tudi pri raznih drugih izrednih 
razmerah. V primeru potresa, poplave ali 
reševanja ponesrečencev so gasilci vedno 
med prvimi, ki pridejo na kraj nesreče. 



EMA, LEO IN VID RIŠEJO GASILSKO VOZILO.  
UGANI, KDO JE NARISAL KATERO SLIKO. 

TUDI TI NARIŠI 
GASILSKO 

VOZILO! 
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SS PPOOMMOOČČ



PO KATERI POTI MORA ITI 
POLICIJA, DA LAHKO PRISPE DO 

PROMETNE NESREČE?  
POBARVAJ PRAVI KROŽEC. 



Ko nas nekaj zaboli, bi najraje 
glasno jokali in stokali! Takrat 
nas mama in ati objameta, po 
potrebi ponudita zdravilo in 
budno pazita na nas, dokler ne 
okrevamo.  

Včasih se lahko zgodi, da si 
sam/a doma ali se nenadoma 
zgodi kaj nevarnega ali 
bolečega vašim članom 
gospodinjstva in moraš 
poklicati reševalno službo.

Ko nas nekaj zaboli, bi najraje 
glasno jokali in stokali! Takrat 
nas mama in ati objameta, po 
potrebi ponudita zdravilo in 
budno pazita na nas, dokler ne 

Včasih se lahko zgodi, da si 
sam/a doma ali se nenadoma 

!!

KAJ JE NUJNA 
MEDICINSKA POMOČ?

Gre za posebno ekipo, ki jo sestavljajo 
zdravnik, medicinska sestra in voznik, ki 
hitro in varno prispe na naslov, kamor je 

poklicana.  Tam bodo poškodovancu 
nudili nujno medicinsko pomoč in ga 

po potrebi z reševalnim vozilom 
prepeljali v najbližjo bolnišnico.

REŠEVALNA VOZILA IMAJO PO VSEM 
SVETU NAPIS „NUJNA” NAROBE 
OBRNJEN. ALI VEŠ, ZAKAJ?  DA 

LAHKO VOZNIKI PRED NJIMI V 
SVOJIH STRANSKIH OGLEDALIH 

PRAVILNO PREBEREJO!

Ko je vprašanje Ko je vprašanje 
zdravje – zdravje – 
TAKRAT JE TREBA TAKRAT JE TREBA 
UKREPATI URNO!UKREPATI URNO!

112112

POIŠČI NALEPKE Z ZDRAVNIŠKO OPREMO IN 
OPREMI NAŠO ZDRAVNICO MARTO! 



VOZILO NUJNE MEDICINSKE 
POMOČI
Gre za posebej opremljeno vozilo, v katerem je 
dovolj prostora za ekipo nujne medicinske pomoči in 
poškodovanca.  Vozilo je opremljeno z vso medicinsko 
opremo in pripomočki za pomoč poškodovancu do 
prihoda v bolnišnico.  Vozilo je opremljeno s sireno in 
rotacijskimi lučmi, ki drugim voznikom sporočajo, naj ga 
spustijo mimo na poti v bolnišnico.

KAJ STORITI, ČE SE KDO 
RESNO POŠKODUJE?
Če se v tvojem domu zgodi huda 
nesreča in v bližini ni odrasle osebe, 
boš hitro poiskal telefon.  
Pokliči številko 112, povej svoje 
ime in opiši, kaj se je zgodilo in kje 
se nahajaš. Zaposleni v Centru 
za obveščanje bodo poslali nujno 
medicinsko pomoč.

112112

POIŠČI IN OBKROŽI 6 RAZLIK NA MEDICINSKEM 
TEHNIKU V REŠEVALNI SLUŽBI.  

ZAPOMNI SI, DA REŠEVALNE 
POMOČI NE SMEŠ KLICATI 
BREZ RAZLOGA! ONI SO TU 

SAMO ZA RESNE POŠKODBE 
IN BOLEZNI.  



SI OBTIČAL SI OBTIČAL 
NA GORI?  NA GORI?  
POKLIČI NAS  POKLIČI NAS  
IN NE SKRBI!IN NE SKRBI!

!!
Naša domovina je čudovita!  Morje, 
reke, travniki, hribi in gore kar kličejo 
po kopanju in sprehodih.  Včasih, ko 
nismo dovolj previdni, se lahko zgodi, da 
se znajdemo v nevarnosti.  Če se med 
hojo po hribih izgubimo, pademo in se 
poškodujemo ali se znajdemo v kakšni 
drugi nevarni situaciji, nam bo pomagala 
Gorska reševalna zveza Slovenije – 
GRZS.

KAJ JE GRZS?
Ekipa, odgovorna za preprečevanje nesreč, 
reševanje in prvo pomoč v gorah ter na drugih 
nedostopnih mestih, se imenuje Gorska reševalna 
zveza Slovenije.  Pri reševanju in pomoči 
uporabljajo posebna strokovna znanja in opremo 
za reševanje v gorah. 

KDO JE LAHKO ČLAN 
GRZS?
Ekipa GRZS sprejema samo posebej 
pripravljene člane v odlični formi.  Član 
GRZS mora znati planinariti, smučati in 
plavati ter po možnosti biti dober tudi v 
kakšnem drugem športu.  Imeti mora veliko 
mišic in dobro kondicijo. 

Člani GRZS pogosto delajo v zelo težkih 
razmerah v vetru, snegu in v temi. 

112112

KATERA OPREMA BI 
LAHKO POMAGALA PRI 
REŠEVANJU ČLOVEŠKIH 
ŽIVLJENJ V NARAVI? 
OPREMI NAŠO PRIPADNICO 
GRZS MIRNO!



KAJ STORITI, ČE SE 
ZGODI NESREČA V 
NARAVI?
Če se kdo iz tvoje skupine med 
sprehodom v naravi ponesreči, najprej 
poišči odraslo osebo in ji povej, kaj se 
je zgodilo.  Če odrasli ne morejo, poišči 
telefon in pokliči 112, povej svoje ime in 
opiši, kaj se je zgodilo in kje se nahajaš. 
Zaposleni v Centru za obveščanje bodo 
na pomoč poslali GRZS.

POBARVAJ SLIKO 
REŠEVANJA S 
HELIKOPTERJEM! 

S POSTAVITVIJO TELESA 
V POLOŽAJ „Y” (YES), Z 
RAZŠIRJENIMI ROKAMI IN 
NOGAMI SKUPAJ POMENI 
ZNAK, DA POTREBUJEMO 

POMOČ. 



POIŠČI PLEN!
TATOVI SO UKRADLI VELIKO STVARI IZ SKLADIŠČA 
REŠEVALNE SLUŽBE.   POMAGAJ EMI IN RAZVRSTI 
PREDMETE.   
Z RDEČO BARVO POBARVAJ TISTO, KAR PRIPADA 
GASILCEM, Z MODRO POLICIJSKE PREDMETE, Z RUMENO 
MEDICINSKE PRIPOMOČKE, Z ZELENO PA POBARVAJ 
TISTE, KI PRIPADAJO GRZS. 



ImpresumImpresum

Za starše in vzgojitelje Za starše in vzgojitelje 
Draga starši, vzgojitelji, dedki, babice, starejši bratje in sestre,

hvala, ker ste odgovorni in ste svoje najmlajše seznanili z vsebino te poučne publikacije. 
Skupna odgovornost nas odraslih je, da morebitne nezgode in nesreče preprečimo z 
znanjem, medtem ko malčke seznanimo s situacijami, v katerih se lahko znajdejo njihovi 
bližnji ali oni sami. 

Naj bo ta publikacija le spodbuda, da skupaj z njimi raziskujete in širite svoje znanje, 
s čimer krepite sposobnosti hitrega, pametnega in pogumnega odzivanja v nujnih 
situacijah. 

1. 1. OBKROŽI TRI IZREDNE SITUACIJE.

2. 2. OBKROŽI.  
           KDO GASI OGENJ V PRIMERU POŽARA?

4. 4. OBKROŽI TOČEN ODGOVOR.  
           ČE SE IZGUBIM NA IZLETU, BODO 
           REŠEVALNE SLUŽBE POSLALE:

5. 5. VPIŠI TELEFONSKO ŠTEVILKO REŠEVALNIH SLUŽB.

3. 3. OBKROŽI. KDO PRIDE V PRIMERU 
          RESNE BOLEZNI?

KVIZ ZNANJAKVIZ ZNANJA
Zdaj, ko veš vse o reševalnih službah, reši ta kviz s pomočjo odrasle osebe.  Če 
so vsi tvoji odgovori pravilni (čestitamo!), boš postal pomočnik reševalne službe. 
Prilepi si nalepko, ki jo najdeš na strani z nalepkami. 
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A. POLICIJA
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C. NUJNA MEDICINSKA POMOČ.
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