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SEKCIJA SONČKI DOBROTE 
 

PROŠNJA ZA DONATORSTVO  
DOBRODELNEGA KONCERTA SONČKI DOBROTE 

 
Sončki dobrote, ki delujemo kot sekcija KUD-a France Koblar Železniki, nadaljujemo s tradicijo 
dobrodelnih koncertov.  
  
Trenutno že potekajo priprave za letošnji 11. koncert.  Veseli smo, da nam je v preteklih letih uspelo 
organizirati dobre koncerte in z zbranim denarjem speljati kar odmevne dobrodelne akcije. Upamo, da 
bo tudi tokrat tako.  
Kot donator nam lahko pomagate z nakazilom poljubnega zneska na TRR KUD France Koblar št. SI56 0312 
8100 1166 283, s pripisom Za Sončke dobrote. Če pa želite pomagati kako drugače, pa stopite v kontakt z 
enim od članov organizacijskega odbora, ki je naveden spodaj. 
 
Veselilo nas bo in upamo, da bomo s sodelovanjem pripravili dober koncert in s sredstvi, ki jih bomo zbrali 
na dobrodelnem koncertu, sokrajanu, ki se je znašal v stiski, pokazali, da nam ni vseeno in da smo 
pripravljeni pomagati. 
Aljoša Habjan, si je pri nesrečnem skoku v vodo poškodoval vratni del hrbtenjače s posledično diagnozo 
tetraplegija. To pomeni, da so okvarjena živčna vlakna, ki oživčujejo zgornje in spodnje okončine in vse telo 
od poškodbe navzdol. Zaradi te poškodbe je Aljoša trenutno na rehabilitaciji na URI Soča. Po končani 
rehabilitaciji se bo Aljoša vrnil domov, kjer mu prilagajajo bivalno okolje za življenje, brez čim manj 
arhitektonskih ovir, s posebnimi prilagoditvami in medicinskimi pripomočki. Kar pomeni prilagoditev 
bivalnega prostora za premikanje z elektromotornim vozičkom, dvigalom, posebna postelja z različnimi 
električnimi nastavitvami, … Vse te prilagoditve pomenijo velik finančni zalogaj, ki ga seveda država 
finančno ne podpira in ne financira v celoti, kot tudi v celoti ne financira dodatnih fizioterapevtskih 
obravnav. 
Aljoša je sicer študent kineziologije v zaključevanju, in fant poln življenjskega elana, močne in dobre 
volje. Trenutno je njegovo študijsko življenje v mirovanju in vse njegove sile so usmerjene  v 
rehabilitacijo. 
  
Ob tej priložnosti vas tudi vljudno vabimo na koncert, ki bo v soboto, 30. 11. 2019, s pričetkom ob 19. uri. 
 

Za vaš prispevek se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 
 

  Aleksander Blaznik, vodja sekcije Sončki dobrote, 031 738 579 
  Breda Tolar, 031 800 053 

 
Železniki, 20. 10. 2019      Aleksander Blaznik 


