
 

 
 
Sporočilo za medije 
 
Ljubljana, 24. marec 2010: Pod pokroviteljstvom Fundacije Danila Türka bo 19. 
aprila 2010 ob 20.00 uri v Cankarjevem domu potekal dobrodelni koncert 
Pustimo jim sanje. Na koncertu bo nastopil Jan Plestenjak s Simfoniki in gosti. 
Izkupiček od prodaje vstopnic je namenjen pomoči otrokom, žrtvam nasilja.  
 
Fundacija Danila Türka je bila ustanovljena z namenom spodbujanje aktivnosti za 
preprečevanje in tudi odpravljanje posledic vsakršnega nasilja in zlorabe otrok. V letu 
2010 bodo zbrana sredstva namenili za delovanje dveh novih kriznih centrov za otroke 
in mladostnike v Kopru in Novi Gorici. Dvajsetim otrokom, žrtvam vojne v Gazi, pa bodo 
omogočili kompleksno rehabilitacijo v rehabilitacijskem inštitutu Soča.  
 
Sodelovanju v fundaciji in njenemu namenu so se kot ustanovitelji pridružili številni 
predstavniki slovenskega družbenega prostora. Podporo fundaciji pa so izrazili tudi 
njeni ambasadorji, med drugim Urška Alič Flajnik, Viktor Grošelj, dr. Barbara Jaki, Petra 
Majdič, Borut Miklavčič, Marko Naberšnik, doc. dr. Zoran Pavlovič, prof. dr. Stane 
Pejovnik in Vojka Ravbar. 
 
Otrokom, žrtvam nasilja, želijo pomagati tudi z dobrodelnim koncertom Pustimo jim 
sanje, ki bo potekal 19. aprila 2010 ob 20.00 v Cankarjevem domu. Na koncertu bo 
nastopil Jan Plestenjak s Simfoniki in gosti. V uri in pol trajajočem nastopu se bo na odru 
Gallusove dvorane Cankarjevega doma predstavilo več kot petdeset glasbenikov. Poleg 
Jana Plestenjaka, ki bo prepeval svoje največje hite, spremljevalnega benda in 
Simfonikov, bodo nastopili tudi še Alenka Godec, Neisha, Sabina Cvilak in Perpetuum 
Jazzile. Dobrodelni koncert bo vodil Slavko Bobovnik, v živo pa se bo iz klicnega centra 
javljalo tudi 20 slovenskih medijskih osebnosti. In sicer: Janez Dolinar, Saša Einsidler, 
Mario Galunič, Manica Janežič, Katja Jevšek, Matjaž Kek, Tomaž Klemenčič, Lucienne 
Lončina, Janez Lotrič, Mojca Mavec, Alenka Mirt Iskra, Miša Molk, Alenka Oldroyd, 
Rosvita Pesek, Peter Poles, Alojz Svete, Marjan Šarec, Matjaž Tanko, Gregor Trebušak, 
Vid Valič in Erika Žnidaršič.  
 
Vstopnice, katerih izkupiček je namenjen pomoči otrokom, so na voljo na blagajni 
Cankarjevega doma. Vstopnice sta že kupila Danilo Türk, predsednik programskega 
sveta ter Cvetka Selšek, predsednica upravnega odbora fundacije.  
 
Vstopnice so na voljo na blagajni Cankarjevega doma, 01 24 17 300, www.cd-cc.si 
 
Več informacij: 
Melita Joželj 
melita.jozelj@pristop.si 
www.fundacija-danilaturka.org  
 


