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Sklad Uresničujmo Želje (v upravljanju Lions kluba Ljubljana 
Omnia) je Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom podelil 
sredstva v višini več kot 13.000 evrov 
 

Na dobrodelnem bowling turnirju v Areni Vodafone Live!, je med 68 prijavljenimi ekipami 

zmagala trojka podjetja Arkas 1 – Licitacija bowling krogle s podpisi udeležencev za rekordnih 

2000 evrov podjetju Ipmit 

 

LJUBLJANA – Zadnji četrtek v mesecu januarju je Sklad Uresničujmo želje v upravljanju Lions 

kluba Ljubljana Omnia,, v sodelovanju z glavnim pokroviteljem Kolosej d.o.o. in podjetjem 

PRotokol, v ljubljanski Areni Vodafone Live! organiziral dobrodelni bowling turnir, na katerem so 

zbirali sredstva za Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom – nedonošenčkom, oziroma »za 

dlan velikim malčkom«, kot v društvu imenujejo najmanjše in najbolj ogrožene prezgodaj rojene 

otroke v Sloveniji. 

 

Amaterski dobrodelni bowling turnir, ki je potekal pod geslom »Otroci so naše največje bogastvo, 

oplemenitimo ga!«, je več kot presegel pričakovanja organizatorjev, saj so s pomočjo prijavnin 

udeležencev in donacij zbrali več kot 13.000 evrov.  

Turnirja se je poleg 68 tekmovalnih ekip, ki so se pomerile v trojkah, udeležilo tudi veliko število 

znanih osebnosti s področja gospodarstva, medijev in sveta glasbe. Med estradnimi umetniki velja 

omeniti predvsem trojko Nuša Derenda-Alenka Godec-Sebastijan, dodatno zahvalo in aplavz pa so 

poželi nastopajoči na »after partyju«, med katerimi je poleg že uveljavljenih glasbenikov Nude in 



Xequtifz z gostjo Jadranko Juras, z izrednimi glasovnimi sposobnostmi izstopal predvsem fantovski 

a cappella oktet Pushluschtae.  

 

Vrhunec dobrodelnega dogodka pa je bila gotovo licitacija bowling krogle s podpisi vseh 

udeležencev in nastopajočih »zvezd«. Zmagovalec prave maratonske licitacijske vojne med 

restavracijo Casa Nostra, podjetjem APN d.o.o. in podjetjem Ipmit d.o.o. je slednje, saj je direktor 

podjetja Sašo Novakovič za kroglo odštel rekordnih 2000 evrov in s tem bržčas postal lastnik ene 

najdražjih bowling krogel na svetu. 

 

Z zbranimi sredstvi bo Lions klub Ljubljana Omnia kupil in podaril Društvu za pomoč prezgodaj 

rojenim otrokom dva pulzna okisimetra in monitor za spremljanje pljučnih funkcij Nico, ki bodo 

namenjeni enoti za intenzivno zdravljenje in nego novorojencev v ljubljanski porodnišnici.  

 

Kljub temu pa bo zaradi rekordne vsote zbranih sredstev Lions klub Ljubljana Omnia lahko kupil še 

četrto napravo in tako skladu uresničujmo želje (www.uresnicujmo-zelje.si), katerega LC Ljubljana 

Omnia vodi in upravlja, izpolnil še eno, dodatno željo. Kupili bodo lahko še tretji pulzni oksimeter 

za deklico, za katero so na sklad pred dnevi prejeli prošnjo. 

 

Zoran Veleski, vodja projekta Dobrodelni Bowling Turnir: »Presegli smo vse zastavljene cilje, tako 

po odzivu pokroviteljev kot tudi po številu prijavljenih ekip. Velika srca pokroviteljev, ki so 

prispevali nagrade za ekipe, medijski sponzorji, izvrstna pogostitev, glasbene in animacijske 

skupine, številne prijavljene ekipe, glasbeniki, ki so nesebično pomagali s svojo prisotnostjo in 

nenazadnje izvrstna organizacijska ekipa, so bile sestavine za recept tako uspešnega dobrodelnega 

projekta v okviru katerega smo presegli vsa pričakovanja. Zahvalil bi se vsem sodelujočim, saj nam 

brez njih ne bi uspelo izpeljati izvrstnega dobrodelnega turnirja, s katerim smo pomagali številnim 

nedonošenčkom.«  

 

Andrej Brumat, predsednik sklada Uresničujmo želje dodaja: »Namen projekta Dobrodelni Bowling 

Turnir je bil poleg prvotnega namena zbiranja dobrodelnih sredstev tudi predstavitev sklada 

Uresničujmo želje splošni javnosti. Sklad Uresničujmo želje je bil ustanovljen pred dobrim letom dni 

s strani članov Lions klub Ljubljana Omnia. K ustanovitvi Sklada nas je vzpodbudila zgodba z 

naslovom »Čudež«, ki je bila objavljena v biografiji Jana Plestenjaka. Sklad smo zastavili kot 

dolgoročen in trajen projekt, ki bo namenjal zbrana sredstva za izpolnjevanje želja tistih otrok, ki jim 

življenje ni najbolj naklonjeno, tistih, ki so oboleli za neozdravljivimi boleznimi oz. boleznimi, ki 



zahtevajo dolgotrajno zdravljenje in daljše hospitalizacije. Kot prvi večji projekt zbiranja sredstev, s 

katerim smo sklad Uresničujmo želje predstavili javnosti, smo si simbolično izbrali pomoč Društvu 

za pomoč prezgodaj rojenim otrokom. Uspeh projekta je bil izjemen in upamo, da bo Društvo lahko 

z našo pomočjo uresničilo svoje poslanstvo.«  

 

»Desetina otrok se v Sloveniji rodi več kot tri tedne prezgodaj: skoraj dvesto jih vsako leto ob 

rojstvu tehta manj kot poldrugi kilogram, nekateri novorojenčki so veliki komaj za dlan. Kljub 

ljubezni staršev ti otroci ne bi preživeli, če zanje ne bi poskrbeli na posebnih oddelkih porodnišnic, 

kjer dela izurjeno osebje in so na razpolago aparati, namenjeni zdravljenju in negi teh posebnih 

novorojenčkov. Največji tak oddelek v Sloveniji je Enota za nego in terapijo (EINT) novorojenčkov 

v ljubljanski porodnišnici, kamor so še pred porodom premeščene iz vseh ostalih porodnišnic tiste 

nosečnice, ki jim grozi prezgodnji porod ali zapleti zaradi njihovih bolezni oziroma bolezni pri 

plodu. Na oddelku se vsako leto zdravi skoraj 600 novorojenčkov, med katerimi prevladujejo 

nedonošenčki. Tistih, ki so rojeni s težo manj kot 1000 gramov, je vsako leto okrog 50. Da bi lahko 

zrasli v zdrave malčke, jim morajo zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci 

pomagati s številnimi aparati: inkubatorji in ogrevalne posteljice jim nudijo toplo in varno zavetje, 

respiratorji jim pomagajo dihati, monitorji spremljajo delovanje njihovega srca, pljuč in živčevja, 

črpalke jim z mikrolitrsko natančnostjo potiskajo preko drobnih cevk v žile hrano in zdravila, z 

ultrazvočnim aparatom je mogoče prikazati zgradbo in delovanje notranjih organov in spremljati 

uspešnost zdravljenja. Za nadomeščanje starih in nakup novih aparatov, ki omogočijo varnost prvih 

korakov v življenje teh malčkov, je denarja iz "državne blagajne" vedno premalo. Osebje 

"intenzivne" in svojci nedonošenčkov, ki jih skupni interes "Narediti prve korake življenja 

nedonošenčkov lažje in varnejše" druži v Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, so zato 

hvaležni vsem, ki prisluhnejo njihovi stiski in pomagajo s pripravo dobrodelnih prireditev ter 

zbiranjem denarja za nakup aparatov. Lions klub Ljubljana Omnia je prezgodaj rojenim otrokom 

pomagal že dvakrat - lani je z donacijo pulznega oksimetra in aspiratorja naredil domače okolje 

varnejše malemu Davidu, 25. januarja letos pa so njegovi člani organizirali Dobrodelni bowling 

turnir. Odziv na vabilo je bil presenečenje tako za organizatorje prireditve kot za prejemnike 

donacije. Ves denar, ki je bil zbran s prijavnino ekip in posameznikov ter z dražbo krogle s podpisi 

znanih Slovencev, bo namenjen nakupu aparatov, ki bodo omogočili neinvazivno (torej otroku 

nemoteče in neboleče) spremljanje pomembnih življenjskih funkcij. S pomočjo monitorja za 

spremljanje pljučnih funkcij bo predihavanje z respiratorjem bolj prilagojeno otrokovim potrebam, z 

njim bo lažje spremljati učinke postopkov in zdravil. Pulzni oksimeter, prilagojen značilnostim 

novorojenčka, bo namenjen spremljanju nasičenosti krvi s kisikom in bo v pomoč pri preprečevanju 



poškodbe zaradi pomanjkanja ali preobilice kisika v organizmu. In ker je bilo zbrano več denarja kot 

je bilo pričakovano, so se predstavniki Lions kluba Omnia Ljubljana odločili, da kupijo kar tri 

pulzne oksimetre - dva bosta namenjena prezgodaj rojenim otrokom, tretji pa bo olajšal zdravljenje 

in nego 5-letne Tine z mišično boleznijo.« zaključuje mag. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., 

predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom.  
 

 

 

ZAHVALA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lions Klub Ljubljana Omnia se zahvaljuje vsem udeležencem turnirja in sponzorjem, ki so finančno 
podprli projekt dobrodelnega bowlinga in prispevali bogate nagrade za udeležence. Generalni 
sponzor turnirja  - Kolosej d.o.o..  
Ostali sponzorji: Aktera, Delo Revije, Casa Nostra, PRotokol, Sunny, Hotel Marita Portorož, 
Posestvo Pule in Radio HIT.  


