
  

 

ŽIVA TOČKA , PRVA POMOČ (NAMENJEN VSEM KATEGORIJAM) 

 

Kategorija A 

1. Položaj za šok, naštej en vzrok za nastanek? 

2. Med skupinskim sprehodom v Kočevskem rogu ste srečali medvedko z mladiči. Tiho in 

previdno ste se odmaknili. Kmalu zatem ste pričeli hiteti proti izhodišču, že po 500 metrih si 

je vaš prijatelj zvil gleženj. Kako boste oskrbeli zvin gležnja? 

3. Na poti na Prisojnik je enemu članu vaše skupine postalo slabo, ima glavobol in vrtoglavico, 

zelo se poti in malo pije. Vreme je sončno brez oblačka, temperatura zraka je 32 stopinj. Kaj 

menite, da je povzročilo takšno stanje in kaj je prva stvar, ki bi jo naredili? 

 

 

 

Kategoriji B in F 

1. Položaj za šok, naštej dva vzroka za nastanek? 

2. Med skupinskim sprehodom v Kočevskem rogu ste srečali medvedko z mladiči. Tiho in 

previdno ste se odmaknili. Kmalu zatem ste pričeli hiteti proti izhodišču, že po 500 metrih si 

je vaš prijatelj zvil gleženj. Kako boste oskrbeli zvin in na kaj morate biti pozorni? 

3. Na poti na Prisojnik je enemu članu vaše skupine postalo slabo, ima glavobol in vrtoglavico. 

Vreme je sončno brez oblačka, temperatura zraka je 32 stopinj. Kaj menite, da bi bil najbolj 

verjeten vzrok navedenih težav in na kaj moramo biti poleti še posebno pozorni (dva 

primera)? 

 

 

 

Kategorije C, D in E 

1. Položaj za šok, naštej tri vzroke za nastanek?  

2. Med skupinskim sprehodom v Kočevskem rogu ste se srečali medvedko z mladiči. Tiho in 

previdno ste se odmaknili. Kmalu zatem ste pričeli hiteti proti izhodišču, že po 500 metrih si 

je vaš prijatelj močno poškodoval gleženj, sum na zlom, na poškodovan gleženj ne more več 

stopiti. Kaj boste naredili? Na kaj morate biti pozorni-naštejte vsaj dve stvari? 

3. Na poti na Prisojnik je enemu članu vaše skupine postalo slabo, ima glavobol in vrtoglavico. 

Vreme je sončno brez oblačka, temperatura zraka je 32 stopinj. Kaj menite, da bi bil možen 

vzrok in kako bi, kot vodja postopali v danem primeru.  


