
ZAIGRAJ Z NAMI 
 

 
 
Rdeči križ Slovenije in Fundacija Playerspromotions sta tudi letos, v sodelovanju 
z Janom Oblakom, ki sta ga za dober namen podprla Lionel Messi in Luis 
Suares, spodbudila osnovnošolce po Sloveniji, naj darujejo za svoje sovrstnike z 
manj priložnostmi. Šport, zdravje in darovanje, so nas ponovno združili v skupni 
akciji z naslovom Zaigraj z nami / Play with us. Kar 102 otroka z manj priložnostmi 
iz cele Slovenije bodo lahko s tako zbranimi sredstvi preživela petdnevne 
brezplačne počitnice v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič.  
Osnovnošolci iz 85 osnovnih šol po Sloveniji so si s prispevkom za svoje sovrstnike 
odprli vrata v žrebanje za vrsto privlačnih nagrad, ki je potekalo 11. aprila 2019 v 
Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič. Zbranim otrokom in športnim 
navdušencem je dobrodošlico na kraju, kjer rastejo sanje, to je v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič, izrekla vodja zdravilišča mag. Ana Žerjal, 
predstavnik Fundacije Zaigraj z nami Jaka Jakopič je povedal, da šport enako kot 
dobrodelna organizacija ljudi povezuje in jih spodbuja k medsebojni pomoči in 
sodelovanju, predsednik Rdečega križa Slovenije Alojz Kovačič pa se je v svojem 
nagovoru zahvalil vsem otrokom, ki so s svojo donacijo prispevali, da bo lahko več 
kot sto njihovih sovrtnikov brezplačno preživelo petdnevne počitnice ob morju.  
Več kot 550 otrok  in športnih navdušencev je v svoji družbi navdušeno 
pozdravilo Jana Oblaka, ki se mu je med žrebanjem prvih deset nagrajencev 
pridružil gospod Miguel Ángel Gil Marín, pozneje pa so pod budnimi očmi 
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komisije žrebanje nadaljevali otroci. Udeleženci žrebanja so srečanje z 
nogometnim zvezdnikom svetovnega slovesa izkoristili in si zagotovili skupinsko 
fotografijo.  
Posebna zahvala gre lastniku PlayersPromotion, Mihi Mlakarju, ki je v Slovenijo in 
na Debeli Rtič, kot oče akcije Zaigraj z nami, pripeljal med drugimi tudi lastnika 
Atletico Madrida gospoda Angel Gila.  
   

SEZNAM NAGRAJENCEV  
 
podpisan dres zvezdnika Barcelone Lionela Messija:  
ERJAVEC NEŽA, OŠ OB RINŽI  
 
Puma pulover s kapuco in logotipom Play With Us / Zaigraj z nami:  
ARTAČ LANA, OŠ OB RINŽI  
 
Puma polo majic z logotipom Play With Us / Zaigraj z nami  
ENEJ MIHELIČ, OŠ OB RINŽI KOČEVJE  
NAGLIČ LIJA, OŠ OB RINŽI, PODRUŽNICA LIVOLD 
 
Puma vrečk z vrvico ter logotipom Play With Us / Zaigraj z nami:   
GRABRIJAN GAL, OŠ OB RINŽI  
HOČEVAR JAN, OŠ OB RINŽI  
TAJ NAGLIČ OB RINŽI  
 
Puma nogometne žoge z logotipom Play With Us / Zaigraj z nami  
ROBIDA EVA, OŠ OB RINŽI  
ATLIJA MIJA, OŠ OB RINŽI KOČEVJE, PODRUŽNICA KOČEVSKA REKA  
LAVRIČ MANCA, OŠ OB RINŽI  
 
Puma bidon z logotipom Play With Us / Zaigraj z nami:  
ŠKAPER AJDA, OŠ OB RINŽI KOČEVJE  
 
Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali za svoje vrstnike z manj priložnostmi iz cele Slovenije, 
da  bodo lahko s tako zbranimi sredstvi preživeli petdnevne brezplačne počitnice v 
Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič.  
 
Čestitamo vsem nagrajencem in vam želimo veliko veselja in zadovoljstva z nagrado.  
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