
Nekaj prireditev in aktivnosti ob Svetovnem dnevu srca, ki bodo potekale v 
Sloveniji: 
- 24. september: novinarska konferenca ob Svetovnem dnevu srca 2013 
- 14. september: v Novem mestu bo tradicionalni pohod Za srce, po Štukljevi poti (12 

km) in po Andrijaničevi poti (4 km) 
- 28. september od  9. do 14. ure: osrednja prireditev na Stritarjevi ulici v Ljubljani (pri 

galeriji Kresija). To bo zdravstveno informativna prireditev, osveščanje o zdravem načinu 
življenja, meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi, snemanje EKG 
zdravstveno vzgojno svetovanje, predstavitev zdravstveno – informacijskih gradiv na 
stojnicah, zabavne igre, degustacije in še marsikaj  

- 23. september do 6. oktober od 9. do 19. ure: bo v desnem atriju Mestne hiše v 
Ljubljani razstava o srcu 

- 24. september od 15. do 17. ure: bo na Kardiološkem oddelku UKC Maribor že 
tradicionalen Dan odprtih vrat na oddelku in funkcionalnih enotah. Vsak peti ali deseti 
udeleženec, odvisno od števila udeležencev in razpoložljivih kapacitet, bo za nagrado 
deležen ene od nebolečih in nekrvavih preiskav 

- 28. september, dopoldan: v počastitev Svetovnega dneva srca obiščite stojnico med 
Grajskim trgom in Trgom svobode v Mariboru – merili bomo dejavnike tveganja, vaše 
srce preverili z Ekg monitorjem. Presenečenje! 

- 28. september ob 16. uri: prireditev ob Svetovnem dnevu srca v veliki dvorani in avli 
Mestne občine Nova Gorica 

- 29. september, od 11. do 15. ure: tradicionalni dogodek na vrhu Šmarne gore 
(meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi, preventivni in zdravstveni posveti z 
zdravniki, prikazi temeljnih postopkov oživljanja, svetovanje o zdravem načinu življenja) 

- 29. september, od 9. do 13. ure: na Rožniku bodo meritve krvnega tlaka ter 
holesterola in sladkorja v krvi 

- 29. september ob 8. uri: ob svetovnem dnevu srca bo tradicionalni pohod na Stari 
Tabor v Lokvi in ogled jame Vilenice, z meritvami in druženjem  

- 30. september ob 10. uri: Svetovni dan srca pri Mercatorju v Slovenj Gradcu 
(promocija zdravja in društva, stojnica) 

- 5. oktober, med 10. in 16. uro: gorenjski Dan srca, v hotelu Špik v Gozdu 
Martuljku  

- 6. oktober ob 8. uri: Tradicionalni pohod ob Svetovnemu dnevu srca: Podgorje – 
Slavnik 

- pohodi, predavanja, delavnice, prispevki v medijih po vsej Sloveniji 
- 12. oktober: Društvo za zdravje srca in ožilja Maribor prireja strokovno ekskurzijo, 

poimenovano po motu letošnjega Svetovnega dneva srca – Po poti, ki vodi do zdravega 
srca, nas bo vodila v Piranske soline, Hrastovlje in Lipico. 


