
DOGODKI V TEDNU RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE 

DAN ODPRTIH VRAT RKS-OZ LJUBLJANA 
11. maj 2017 od 15. do 19. ure in  

12. maj 2017 od 9. do 13. ure 

Humanitarni center RKS-OZ Ljubljana, Tržaška c. 132 

fotografska razstava ob 10. tradicionalnem Pohodu humanosti, razstava projekta Srečevalnica, 

meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, vpis v register darovalcev organov in tkiv,  

praktičen prikaz delovanja nastanitvenega centra v primeru izrednih razmer 

(sprejem, namestitev -spanje, prehrana, ukrepi prve pomoči, otroški kotiček, ipd.) 

Brezplačne delavnice:  
11. 5. 2017, ob 15. uri – Temeljni postopki oživljanja in osnove prve pomoči 

11. 5. 2017, ob 16. uri - predstavitev krvodajalstva 

11. 5. 2017, ob 17. uri - Sem sreča v nesreči 

10. TRADICIONALNI »POHOD HUMANOSTI« 

12. maj 2017, zbor ob 9. uri 
pred Humanitarnim centrom RKS-OZ Ljubljana, Tržaška 132 

Štartnina  

v obliki donacije hrane ali izdelkov za higieno 
čokoladni namazi, čokolino, kosmiči, marmelada, med, čokolada, konzervirana hrana; sadje, 

zelenjava, tunina, pašteta  

zobna pasta, zobne ščetke, milo, šamponi, higienski vložki, tamponi 

»POMAGAJMO LJUDEM NAŠEGA MESTA« 

Pohod bomo začeli po POTI RDEČEGA KRIŽA in nadaljevali po PST vse do Koseškega bajerja in nazaj 

proti cilju v Humanitarnem centru. V parku prijateljstva se bomo ustavili pri rdečem javorju, ki smo 

ga posadili ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem. Tam bo potekal tudi kratek kulturni 

program. Ob prihodu na cilj vam bomo postregli s toplo malico.  

Prijave in več informacij: 
040 871 589, 01 62 07 293 ali info@rdecikrizljubljana.si  

Prosimo, da se prijavite do srede, 10. 5. 2017. 

  VABLJENI! 

SPREMLJEVALNI DOGODEK V TEDNU RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE: 

PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI SREDNJEŠOLSKIH EKIP PRVE POMOČI 

Vabljeni, da si ogledate zaigrane primere nesreč,  

na katerih bodo prostovoljci - člani ekip prve pomoči prikazali nudenje prve pomoči.  

8. maj 2017, od 15. ure dalje,  

park Tivoli (med Jakopičevim sprehajališčem in parkiriščem Tivoli), Ljubljana 

 

VEČ INFORMACIJ: WWW.LJUBLJANA.OZRK.SI ALI INFO@RDECIKRIZLJUBLJANA.SI ALI 040 871 589 
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