
Spoštovani, v Tednu Rdečega križa od 8. do 15. maja 2019 so 

posamezniki in ustanove dolžni prilepiti doplačilno znamko v 

vrednosti 0,17 EUR na vsako poštno pošiljko v notranjem in 

mednarodnem prometu, razen na pošiljke knjig, časopisov in revij 

(Zakon o Rdečem križu Slovenije, Uradni list RS, št. 7/93, 79/2010).

TEDEN 
RDEČEGA KRIŽA

8. - 15. MAJ

HVALA!



Tisztelt hölgyeim és uraim, a Vöröskereszt hetében, amely 2019. 

május 8-tól 15-ig tart, minden személy és intézmény a belső és a 

nemzetközi forgalom küldeményeit 0,17 EUR értékű pótbélyeggel 

köteles ellátni. Kivételek a könyvek, az újságok és a folyóiratok. 

(SZK Hivatalos Lapja, 1993. évi 7. sz., 2010. évi 79. sz.)

2019. MÁJUS 8. -15.  
    A SZLOVÉN  
 VÖRÖSKERESZT HETE

KÖSZÖNÖM!



Egregio visitatore! Nella settimana della Croce rossa Slovena, che si svolge dal 

8 fino al 15 maggio 2019, ogni persona ed’ istituzione è’ tenuta ad’ incollare un 

francobollo addizionale di 0,17 EUR su ogni invio postale nel servizio postale interno 

ed’ internazionale, eccetto sugli invii di libri, giornali e riviste (legge della Croce rossa 

Slovena, Bollettino ufficiale RS, no. 7/93, 79/2010).

LA SETTIMANA 
        DEDICATA ALLA 
                    CROCE ROSSA

GRAZIE!



Spoštovani potniki, v Tednu Rdečega križa, od 8. do 15. maja 

2019, plačujemo potniki v korist RKS prispevek 0,17 EUR na 

vsako vozovnico v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, 

železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu (Zakon o Rdečem 

križu Slovenije, Uradni list RS, št. 7/93, 79/2010).

TEDEN 
RDEČEGA KRIŽA

8. - 15. MAJ

HVALA!



Tisztelt utas, a Vöröskereszt hetében, amely 2019. május 8-tól 15-

ig tart, minden országos és nemzetközi vasúti, repülős, hajós és 

autóbuszjegyre 0,17 EUR értékben hozzájárulást kell fizetni. (SZK 

Hivatalos Lapja, 1993. évi 7. sz., 2010. évi 79. sz.)

2019. MÁJUS 8. -15.  
    A SZLOVÉN  
 VÖRÖSKERESZT HETE

KÖSZÖNÖM!



Egregio viaggiatore! Nella settimana della Croce rossa Slovena, che si svolge dal 

8 fino al 15 maggio 2019, tutti i viaggiatori comprando un biglietto nel traffico 

interurbano ed’ internazionale aereo, ferroviario, navale e dell’autobus, pagano 

un contributo di 0,17 EUR in vantaggio della Croce rossa Slovena (legge della 

Croce rossa Slovena, Bollettino ufficiale RS, no. 7/93, 79/2010).

LA SETTIMANA 
        DEDICATA ALLA 
                    CROCE ROSSA

GRAZIE!


