
 

 

»HRANA JE GLASBA ZA TELO, GLASBA JE HRANA ZA SRCE« 

V četrtek, 28. novembra, je bil v športni dvorani Biotehniškega centra Naklo 

11. dobrodelni večer. Rdeča nit našega letošnjega šolskega leta »hrana«. Živimo v 

času, ko se žal premalo zavedamo, da bi morala biti hrana vrednota. Vse prepogosto 

pa je za vse nas popolnoma samoumevna. Ta večer so bile besede včasih odveč, saj 

sta glasba in ples postala naša hrana – simbol umetnosti in ljubezni. 

S prodajo vstopnic in donatorskimi sredstvi smo zbrali v šolski sklad denar, za 

katerega bomo poskrbeli, da bo prišel v prave roke. Tako namreč zbiramo sredstva 

za pomoč dijakom iz socialno šibkih družin in za nadstandarden aktivnosti. Poleg 

tega so dijaki zaključnih letnikov organizirali tud srečelov, s katerim so zbirali denar, 

ki ga bodo porabili za organizacijo maturantskega plesa.  

Čudovit večer so nam s svojim nastopom pomagali soustvariti: 

- plesne skupine "Fralje in frajer" iz OŠ Naklo, Smeške iz PŠ Duplje ter 

Rožice iz PŠ Podbrezje pod mentorstvom Nataše in Eve Zaletelj; 

- pevski zbor Biotehniškega centra Naklo z zborovodkinjo Matejo 

Praprotnik; 

- pevke Neja Bohinc, Klara Tomc in Meta Slivnik ob spremljavi pianista 

Matica Leskovca in kitarista Jana Podjeda; 

- pianist Bor Maltar; 

- plesalki jazz baleta Justyna  Karolina Juralewicz in Klara Žos; 

- kitarist Jožef Mali; 

- Šansa kvintet in 

- plesalca akrobatskega rock and rolla Teja Gajski in Jaka Jordan. 

Vsem nastopajoči se iskreno zahvaljujemo. 



Še enkrat bi se radi zahvalili vsem, ki ste z nakupom karte prispevali v šolski 

sklad, vsem posameznikom, ki ste dali svoje prostovoljne prispevke, ter seveda 

našim donatorjem. To so: Biotehniški center Naklo, Občina Naklo, ADS EFEKT, 

občina Bohinj, Mlinotest, Vrtnarstvo Čebulj, Vrtnarstvo Antolin, Domače dobrote, 

Mercator, Golden eye, Restavracija Bolero, Kmetija Štular Pr`Halovc, Kmetijska 

zadruga Cerklje, KGZ Škofja Loka, Kmetija – AG – Vrtni center Gašperlin, Kmetija 

Šink, Contrast, Gostilna in pizzerija Pr'Štruklu, Gostišče Pr'Kovač in Gostilna Bovavc. 

Seveda pa ne smemo pozabiti pohvaliti ekipo dijakov 4. Č, ki je pod vodstvom 

učiteljev poskrbela za organizacijo celotnega dogodka. 

Z Vašo pomočjo nam JE uspelo! 

 

Ekipa organizatorjev Dobrodelnega večera             Strahinj, november 2019 

 

 

 


