
 

 
 

 

 
VSEM MEDIJEM              Za takojšnjo objavo  
 
 

 
DOBRODELNI LIONS BOWLING TURNIR V ZABAVIŠČNEM CENTRU ARENA ZA OTROŠKI 

ODDELEK INFEKCIJSKE KLINIKE V LJUBLJANI  

 

Ljubljana, 2. februar – Zadnji četrtek v januarju sta tudi letos Lions klub Ljubljana Omnia, ki 

upravlja s skladom Uresničujmo želje, in podjetje Kolosej, organizirala četrti dobrodelni 

Lions bowling turnir.  

 

Z zbranimi sredstvi bo Lions klub kupili in podaril otroškemu oddelku infekcijske klinike  v 

Ljubljani premična infuzijske črpalke za doziranje zdravil, merilnike krvnega tlaka za otroke in 

tehtnice za dojenčke. Prav tako je del sredstev namenjen tudi otroškim igračam; posebnost otrok 

na infekcijski kliniki je ta, da imajo otroci huda infekcijska in vročinska obolenja, zaradi česar so 

vsak zase izolirani in jih osebje zamoti na različne načine. V ta namen bo podarjenih tudi nekaj 

igrač, televizorjev in DVD predvajalnikov. Skupna vrednost naprav je 11.000 eur. Ostala zbrana 

sredstva bo Sklad Uresničujemo želje namenil uresničitvi hudo bolnih in hospitaliziranih otrok. 

 

Lani so bila sredstva dobrodelnega Lions bowlinga prav tako namenjena otroškemu oddelku 

infekcijske klinike; podarili so dva aparata za izkašljevanje otrok obolelih za bronholitisi, ki jih 

imajo v zimskem času precej in so večinoma nekaj tednov ali mesecev stari dojenčki ki se ne 

zmorejo izkašljevat.  

 

Del sredstev se je nabralo tudi z licitacijo, ki je letos bila še posebej zanimiva; dres z originalnim 

podpisom Matjaža Smodiša je bil prodan za 250 eur, kegelj v velikosti 150 cm s podpisi vseh 

VIP udeležencev je kupil odvetnik Franci Matoz, dres z originalnim podpisom Shaqi O'Neal pa 

Damijan Nacevski za 450 eur. 

 

Bowling se je sicer tudi letos začel z bowlingom za otroke iz doma Malči Beličeve, ki so si pozneje 

ogledaliv organizaciji Koloseja Ljubljana in Continental filma lanskoletno uspešnico Ledena doba 3. 

 

Dobrodelni bowling turnir, v vsaki ekipi so trije tekmovalci, se je začel z začetnim metom častne 

članice Sklada Uresničujmo želje, Andje Marić.  

 



 

 
 

 

Vajeni modnih stez sta v duhu dobrodelnosti ponovno tekmovali tudi znani manekenki, Iris Mulej in 

Natalija Osolnik, obraza Liscinih kampanij, jutranja ekipa Radia Antena; Jean, Sebastjan in Briko, 

ekipa zdravnikov otroškega oddelka infekcijske klinike in dve ekipi hokejistov Union Olimpije; Žiga 

Pance, Erik Pance in Anže Ropert. Drugo ekipo hokejistov so sestavljali Jurij Golčič, Boštjan Golčič 

in Egon Murič. Goste za zabavala pevca Taya in  Chorchyp, za plesne dodatke pa je poskrbela 

skupina Stars. 

 

****************************************************************** 

Dodatne informacije: 

Mojca Majhen, pooblaščenka za odnose z javnostmi LC Ljubljana Omnia 

Mojca.majhen@paideia.si  ali mojca@script.si  

Gsm: 031 701 173 

Več o skladu lahko preberete na www.uresnicujmo-zelje.si  
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