
DOGODKI V TEDNU RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE 

DAN ODPRTIH VRAT RKS-OZ LJUBLJANA in  

11. TRADICIONALNI »POHOD HUMANOSTI« 

11. maj 2018, zbor ob 9. uri 
pred Humanitarnim centrom RKS-OZ Ljubljana, Tržaška 132 

Štartnina  

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

konzervirano sadje ali 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 Poti spomina in tovarištva 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. Ob prihodu 

na cilj vam bomo postregli s toplo malico.  

Spremljevalne aktivnosti v okviru dneva odprtih vrat od 9. do 12. ure: 
Temeljni postopki oživljanja in osnove prve pomoči 

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi 
Razstava izdelkov Srečevalnice 

Razstava fotografij s preteklih Pohodov humanosti 

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

Prosimo, da se prijavite do srede, 9. 5. 2018. 

  VABLJENI! 

SPREMLJEVALNI DOGODKI 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 2018, od 14. do 18.30 ure,  

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

________________________________________________________________ 

 

DELAVNICA TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 

10. 5. 2018 ob 18. uri, KD Dolsko, Dolsko 55, 1252 Dol pri Ljubljani  

Osvežite svoje znanje temeljnih postopkov oživljanja in se spoznajte z uporabo avtomatskega eksternega 

defibrilatorja (AED). Ne bodite le nemi opazovalci – prva pomoč rešuje življenja. 

_________________________________________________________________ 

ALZHEIMER CAFFE v 1. nadstropju Humanitarnega centra RKS-OZ Ljubljana 

14. maj 2018 ob 17. uri.   

V pogovoru na temo Prepoznavanje demence in prvi znaki,  

bo sodelovala doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevr.  

_________________________________________________________________ 

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

mailto:info@rdecikrizljubljana.si
http://www.ljubljana.ozrk.si/sl/BREZPLACNE_DELAVNICE_/
mailto:INFO@RDECIKRIZLJUBLJANA.SI

