
 

       

Ljubljana, 16. junij 2016 

Vabilo na novinarsko konferenco Rdečega križa Slovenije 

Rdeči križ Slovenije (RKS) letos obeležuje 150 let delovanja na Slovenskem, Mladinsko 

zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič 60 let, Slovenija bo v organizaciji RKS gostila 

evropsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Rdečega polmeseca 

na FACE 2016 od 30. junija do 2. julija 2016 v Ljubljani. Ponosni smo, da bo FACE 2016 

potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 150 

let Rdečega križa na Slovenskem je priložnost za razmišljanje in učenje iz naših preteklih 

dejanj ter izkušenj in predvsem za pogled v prihodnost. Zelo smo veseli in ponosni, da je 

Vlada Republike Slovenije v letu 2015 izdala Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih 

in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na 

Slovenskem, ki bodo v prodaji od 20. junija 2016 naprej. 

 

Več o prihajajočih dogodkih vam bodo povedali na  

novinarski konferenci  

v četrtek, 23. junija 2016, ob 11. uri v sejni sobi  Rdečega križa Slovenije  

na Mirju 19 v Ljubljani. 

Vaši sogovorniki bodo: 

+ Irena Nečemer, zakonita zastopnica in podpredsednica RKS, predsednica delovne 

skupine za obeleževanje 150. obletnice Rdečega križa na Slovenskem 

+ Renata Brunskole, generalna sekretarka RKS in predsednica OO FACE 2016 

+ Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja URSZR 

+ mag. Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne 

občine Ljubljana 

+ mag. Gregor Miklavčič, direktor oddelka gotovinsko poslovanje, Banke Slovenije 

 

Vljudno vabljeni! 

Prosimo vas, da vašo udeležbo na novinarski konferenci najavite na elektronski naslov 

mirjana.jarc@rks.si ali telefonsko številko  01/ 2414 - 338.  

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo! 

Renata Brunskole               Irena Nečemer 

generalna sekretarka RKS   zakonita zastopnica in podpredsednica RKS
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Kaj je FACE? 

1. Evropsko srečanje ekip  prve pomoči nacionalnih društev RK in RP, ki poteka že od 

leta 1987 dalje, in sicer vsako leto v drugi evropski državi. 

2. Ekipam prve pomoči nacionalnih društev RK in RP omogoča izmenjavo znanj, 

izkušenj in dobrih praks o prvi pomoči. 

3. Ekipe svoje znanje in veščine nudenja prve pomoči prikažejo v mestnih središčih, na 

različnih delovnih mestih, na katerih so simulirane nesreče z realno prikazanimi 

poškodbami na imitatorjih poškodb.    

Delo vsake ekipe prve pomoči se ocenjuje na osnovi različnih kriterijev: organizacija dela na 

prizorišču nesreče, oskrba poškodovanih in obolelih ter psihosocialna podpora prizadetim. 

V Ljubljani pričakujemo vsaj:  

 Udeležence iz 17 evropskih držav 

 cca 6.500 obiskovalcev  

 200 tekmovalcev – članov ekip prve pomoči  

 80 sodnikov – ocenjevalcev 

 120 poškodovancev in statistov 

Rdeči križ Slovenije organizira FACE 2016 skupaj z območnimi združenji RKS in partnerji v 

projektu (URSZR; MOL, Turizem Ljubljana, Festival Ljubljana itd.) 

 

 


