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Kaj bomo delali? 
Rdeči Križ Slovenije in Fundacija PlayersPromotion tudi letos pripravljata akcijo, kjer se 

prepletajo zdravje, darovanje in sanje, vse za to, da bi omogočili otrokom izkusiti vsaj eno od 

naštetega. V lanskoletni, prvi izvedbi akcije, se je pokazalo, da je učencem vredno ponuditi 

možnost, da lahko svojemu vrstniku približajo doživetja, ki se večini zdijo povsem običajna, 

vseeno pa marsikomu niso dosegljiva. Več kot 12.500 osnovnošolcev na stotih osnovnih šolah 

po Sloveniji je 72 svojim vrstnikom omogočilo brezplačne prvomajske počitnice v Mladinskem 

zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič. 

 

Tudi letos  bodo učenci z majhno donacijo pomagali, da bodo nekateri njihovi  vrstniki preživeli 

brezplačne prvomajske počitnice v družbi vrstnikov v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS 

Debeli rtič. Poleg doživetja, ki bo za marsikoga prvo v življenju, bomo pomagali otrokom bolj 

aktivno in bolj zdravo živeti. Šport, zdravje in darovanje, nas bodo ponovno združili v skupni 

akciji z naslovom Zaigraj z nami. 

http://www.rks.si/
http://playerspromotion.com/branding/
https://www.rks.si/sl/Marec_2018/Zaigraj_z_nami_2/
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/


 

 

 
 
 
 

Namen akcije je spodbujanje sočutja, darovanja in zdravega načina življenja med osnovnošolci; 

ozaveščanje osnovnošolcev, njihovih staršev in učiteljev o nujnosti krepitve vrednot sočutja in 

darovanja ter ozaveščanje o pomenu zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja. 

 

Kako bomo igrali? 

Učence osnovnih šol želimo z informativnimi plakati in letaki obvestiti o akciji in jih povabiti k 

sodelovanju. Plakate bi vam dostavili najpozneje do 13. marca 2019, da jih boste lahko nalepili 

na vidnih mestih v skupnih prostorih šole, letake in prijavnice za sodelovanje v akciji pa pustili 

na nekaj (3 do največ 5) najbolj frekventnih točkah na šoli, ki bodo temu namenjene. Prijavnice 

so v obliki majhnih ovojnic, kamor bodo učenci, ki se bodo odločili sodelovati, torej zaigrati z 

nami, vložili 1 evro in ga oddali v posebno škatlo. Otroci si bodo lahko majhno ovojnico tudi 

natisnili samostojno. Dostopna bo na spletni strani. Škatlo z izpolnjenimi prijavnicami bomo 

prevzeli v ponedeljek 1.aprila 2019.  

Z zbranimi sredstvi bodo letovali otroci iz vašega okolja. Del zbranih sredstev (do največ 10%) 

bo namenjen kritju stroškov obveščanja učencev o akciji (tisk plakatov, letakov, prijavnic in 

škatel). 

Kaj bomo priigrali? 

Učenci, ki bodo oddali prijavnico, bodo 11. aprila 2019 sodelovali v žrebanju za nagrade, o kakršnih 

sanjajo mnogi otroci tega sveta, saj bodo lahko prejeli eno od privlačnih nagrad s seznama, ki vam ga 

bomo posredovali skupaj s plakati in ostalimi tiskovinami. 

Vsak otrok, bo s prispevkom v višini 1 evra prispeval, da bo 27. aprila 2019 kar največ njegovih 

sovrstnikov iz manj spodbudnega okolja odšlo na 5 dnevne brezplačne počitnice v Mladinsko zdravilišče 

in letovišče RKS Debeli rtič. Verjamemo, da bomo pokazali, da skupaj zmoremo vse, za nas in za druge 

in otrokom pokazali, kako velika je moč človečnosti. Ni nam vseeno. In vsi smo za zdravje, pomoč in 

sanje. 

Nagrade, o kakršnih sanjajo mnogi otroci tega sveta, so: 

• 3x podpisan dres najboljšega vratarja na svetu Jana Oblaka 

• 3x podpisan dres zvezdnika Barcelone Lionela Messija 

• 3x podpisan dres zvezdnika Barcelone Luisa Suareza 

• 5x podpisana majica Play With Us / Zaigraj z nami najboljšega vratarja na svetu Jana Oblaka 

• 5x podpisana majica Play With Us / Zaigraj z nami zvezdnika Barcelone Lionela Messija 

• 5x podpisana majica Play With Us / Zaigraj z nami zvezdnika Barcelone Luisa Suareza 

• 10x podpisane Puma rokavice Jana Oblaka 

• 10x avtogram kartice najboljšega vratarja na svetu Jana Oblaka 



 

 

 
 
 
 

• 10x avtogram kartice zvezdnika Barcelone Lionela Messija 

• 10x avtogram kartice zvezdnika Barcelone Luisa Suareza 

• 100x majic Puma z logotipom Play With Us / Zaigraj z nami 

• 50x Puma puloverjev s kapuco in logotipom Play With Us / Zaigraj z nami 

• 50x Puma kapic s šiltom ter logotipom Play With Us / Zaigraj z nami 

• 50x Puma polo majic z logotipom Play With Us / Zaigraj z nami 

• 100x Puma vrečk z vrvico ter logotipom Play With Us / Zaigraj z nami 

• 50x Puma nogometnih žog z logotipom Play With Us / Zaigraj z nami 

• 100x Puma bidonov z logotipom Play With Us / Zaigraj z nami 


