
Dobrodelni koncert za Aida in Amarja 
– SREČA JE ZDRAVJE 

KDAJ? Četrtek, 7. junija, s pričetkom ob 19.00 

KJE? Športna dvorana Logatec (OŠ 8 talcev Logatec) 
 

KAJ? Med 19.00 in 20.00 (v zameno za prostovoljne 
prispevke): 
 

– degustacija brezalkoholnih koktejlov svetovnega prvaka v mešanju   

   koktejlov Aleša Ogrina 

– degustacija kanapejev domačije “Pr’ Betanci” iz Betanje pri  

   Škocjanskih jamah 

– podpisi in spominki nastopajočih glasbenikov 

– keramični gumbi sreče 

– šopki radosti 

 

Med 20.00 in 21.30: 
 

PROGRAM POVEZUJE DENIS AVDIĆ. 
 
– Plesni studio Taurus 

– Twirling klub logaških mažoret 

– humanitarca Tomo Križnar in Bojana Pivk-Križnar 

– posnetek dvojčkov 

– Simfonični orkester Cantabile 

– Gal in Severa Gjurin ter Cantabile 

– Lovro Doles in Lili-Sarai Senk: samba 

– Werner Brozović 



– OŠ Ivana Cankarja: MPZ Drumlca 

– Tanja Žagar 

– Aleš Ogrin: koktejl Zvezdni utrinek Amaraid 

– Drago Mislej – Mef 

– Team NJUTEN 

– Eva Hren 

– nastop OŠ 8 talcev Logatec: 1. razred 

– Tinkara Kovač 

– v živo iz bolnišnice v Hamburgu 

– Challe Shalle 

– učiteljski zbor OŠ 8 talcev Logatec: Zemlja pleše 

 
V dobrodelne namene bo šel ves izkupiček vstopnine,  10 € za 
odrasle, 5 € za osnovnošolce. 
 
NA DAN KONCERTA LAHKO S SPOROČILOM NA 1919:  
PRIJATELJ5 za dvojčka prispevate 5 €. 
 
Zbrani znesek na dobrodelnem koncertu želimo nameniti za 
zdravljenje enega izmed naših učencev in njegovega bratca 
dvojčka. 
 
Dvanajstletnika Aid in Amar sta oba hudo bolna, Aid ima na 
obeh očesnih živcih optični očesni gliom, vidi le 30 odstotkov 
in še to z dvojnim vidom, ponorela rast celic pod kolenom mu 
je povzročila hitrejšo rast desne noge, ki je bila 10 cm daljša od 
leve, po uspešni operaciji, letos v začetku leta pa samo še 2 cm.  
Amar ima levkemijo, zaradi zgodnje operacije poškodovane 
možgane in kar 75% ukrivljenost hrbtenice. 
 



Pred obema fantoma so še številni zdravniški posegi, Amar že 
konec maja odhaja na zelo zahtevno operacijo v Hamburg. 
 
Zdravljenje dvojčkov in boljšanje njune kakovosti življenja so 
povezani z visokimi stroški, ki v veliki meri padejo tudi na 
ramena njune mame. 
 
Ob pripravi koncerta smo ganjeni ob nesebičnem odzivu 
številnih naših glasbenikov, energija vseh teh ljudi nam je vlila 
voljo in pogum, zato si upamo verjeti, da boste z nami TUDI VI! 
 
Koncert bomo prenašali tudi v živo preko internetne povezave: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=uRjDRVECAkunSnSt
FqKgGcGY 
 
Predprodaja vstopnic: cvetličarna Karmen Logatec, Knjižnica 
Logatec, TIC Vrhnika, Hotel Kras Postojna, OŠ 8 talcev Logatec 
(tajništvo), OŠ Ivana Cankarja Vrhnika (tajništvo), DZS 
Logatec 
 
Ostali sodelujoči: PGD Dolnji Logatec, ZPM Moste-Polje, LEP 
(Logaški Eksperimentalni Program), Občina Logatec, domačija 
Naš časopis, Slovenske novice, Radio 94, Papirus M&R –
Tiskarna s posluhom z Rakeka, COMPRESS – oblikovanje in 
grafična priprava d.o.o. iz Ljubljane, Slovenska filantropija- Hiša 
Sadeži družbe Logatec, DEMAGO d.o.o. Maribor … 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 041 441-284 
pri Bojani Pivk- Križnar 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=uRjDRVECAkunSnStFqKgGcGY
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=uRjDRVECAkunSnStFqKgGcGY

