
 

 
Dobrodelni večer  

Po mlečnih sledeh do iskric v očeh 
 

Za nami je 8. dobrodelni večer z naslovom Po mlečnih sledeh do iskric v očeh. V petek,  

25. 11. 2016, ob 18. uri smo v športni dvorani BC Naklo skupaj ustvarili čudovit večer.  

S prodajo vstopnic ter sponzorskimi sredstvi smo zbrali v šolski sklad denar za pomoč 

dijakom iz socialno šibkih družin, s srečelovom pa so dijaki zaključnih letnikov zbirali 

sredstva za organizacijo maturantskega plesa.  

 

Še enkrat bi se radi zahvalili nastopajočim, ekipi dijakov 4. Č, ki je pomagala pri pripravah in 

pogostitvi, dijakom, ki ste postavili oder, mentorjem in profesorjem ter vsem, ki ste zaslužni 

za izvedbo tega lepega večera. Hvala vsem, ki ste z nakupom karte prispevali v šolski sklad, 

vsem posameznikom, ki ste dali svoje prostovoljne prispevke ter seveda našim sponzorjem.  

Z vašo pomočjo nam je uspelo! 

 

Nastopili so: 

Pevski zbor Accolada 

pod vodstvom Žiga Kerta 

 

Nadja Arhar, Neja Bohinc, klavirska 

spremljava Žiga Kert 

Jernej Kalan, Maruša Plestenjak 

Živa Božič 

Tinkara Udir, Justyna Juralewicz 

Jožef Mali 

Podpeški pobje 

Duo ranjena srnaka 

(Boštjan Zajec, Matej Kosirnik) 

Jerca Lunar ob kitaristični spremljavi 

Julija Koporca  

L. Maier Hofer: Sing a capella,  

J. Lennon, P. McCartney: Good day sunshine,  

V. Kreslin: Dekle moje. 

Ray Charles: Hit the road Jack. 

 

Slak: Čebelice (harmonika). 

Hiphop – Joyner Lucas: I'm Sorry 

Jazz balet – Ellie Goulding: Powerful 

Blues za nasmeh, Prezrta simpatija 

Tvoje jutro, Repna župa, Da te mogu s pismom zvati 

Avseniki: Stara polka, Franc Mihelič: Ob koncu tedna 

 

Lady Gaga - Million reasons 

 

 

 

 

Povezovalci programa: Martina Kumerdej, Ana Mestinšek Mubi, Amadej Milost ter Uroš Peternelj. 
 

 

 

 

Sponzorji: 

- Ads-efekt  

- Conditus, proizvodnja in prodaja slaščic 

- Žito d.o.o. PC Gorenjka 

- Vrtnarija Čebulj Tatjana Čebulj s. p. 

- Mlinotest živilska industrija d. d.  

poslovna enota pekarna Peks Škofja Loka 

- Domače dobrote d.o.o. 

- Mercator 

- Občina Naklo 

 

 

Sanja Jazbinšek,  

koordinatorica dobrodelnega večera 

Slika: Daša Grum 5. BD 


