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Dobrodelni koncert 
Rdečega križa Slovenije

Za sodelovanje pri izvedbi koncerta se zahvaljujemo vsem nastopajočim ter voditeljicama 
Bernardi Žarn in Mateji Rosa, Igorju Pirkoviču, zaposlenim v NLB Kontaktnem centru in Igorju E. 

Bergantu, Toniju Cahuneku ter Marku Filliju, ekipam RTV Slovenija in Cankarjevega doma.

Častni pokrovitelj in slavnostni govornik koncerta je  
predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar.



Big band RTV Slovenija, 

dirigent Lojze Krajnčan 

in

Slavko Ivančič in Anika Horvat: Lepo je deliti

Nuška Drašček: Vzameš me v roke

Žiga Lakner: Mlade oči

Viviana Kukar: Dan ljubezni

Eva Černe: Vrti se v ritmu

Andraž Hribar: Življenje je

Alenka Gotar: Med iskrenimi ljudmi

Anika Horvat: Med dvema ognjema

Manca Špik: Zato sem noro te ljubila

Matjaž Kumelj: Ura brez kazalcev

Ina Shai: Poletna noč

Življenje je vrtiljak

ManuElla: Blue and Red

Gašperji: Veter nosi pesem tvojo

Slavko Ivančič in Matjaž Švegelj: Ko mene več ne bo

Gašperji: Lepo je biti muzikant

XXL vokalna skupina Tomaža Kozlevčarja:  

Najlepši slovenski valčki

Voditeljici: Bernarda Žarn in Mateja Rosa

Ljudem, ki delajo dobro za ljudi v stiski

Ni vas potrebno naslavljati kot dame in gospode, obiskovalke in 
obiskovalce, prostovoljke in prostovoljce, darovalke in darovalce krvi, 
denarja in drugih dobrin; na današnji dan ste ljudje, ki delajo dobro.

Ljudje izkazujemo dobrodelnost na različne načine in ob različnih 
prilikah. Dobrodelni koncert Rdečega križa je eden od takih dogodkov, ko 
s pomočjo javne televizije in umetnikov, ki darujejo svoje delo in  talent, 
želimo pritegniti pozornost kar največjega števila ljudi na dejstvo, da 
mnogi med nami potrebujejo pomoč. 

Morda nekatere muči vprašanje, ali ima človeška dobrotljivost sploh 
smisel v svetu, kjer se razlike med bogatimi in revnimi povečujejo, v 
katerem grabežljivost nenehno premaguje človečnost, kjer dostavo hrane 
sestradanim v obleganem mestu že v naslednjih urah izniči metanje 
bomb na to isto hrano in na ljudi, ki smo jih poskušali nasititi. Tem 
posameznikom odgovarjam: dobrodelnost ima vedno smisel. Ima smisel, 
pa čeprav stisko ljudi skrajšamo zgolj za en sam trenutek ali za en sam 
dan. Ima smisel, ker jim s tem sporočamo, da niso sami. Ima smisel, ker 
postane ob sočutju enih brezbrižnost drugih ljudi še bolj nesprejemljiva. 
Ima smisel, ker tudi nam polepša življenje.   

Najbolj smo pripravljeni za dobrodelnost, ko človeško stisko opazimo 
sami. Vendar je velikokrat ne prepoznamo, včasih pa se zaradi občutka 
ponižanosti skriva pred našimi očmi. Rdeči križ se ponuja za posrednika 
med tistimi, ki želijo pomagati, in tistimi, ki pomoč potrebujejo. Naši 
prostovoljci delujejo v svojih okoljih dolga leta in poznajo ljudi, ki so 
najbolj potrebni pomoči. Vsem darovalkam in darovalcem zagotavljamo, 
da bo njihova pomoč prišla v prave roke. Vselej vam bomo na voljo s 
podatki o tem, kako je bila vaša pomoč razdeljena.    

Skupaj z vami vemo, da je lepše dati kot dobiti.   

dr. Dušan Keber,
predsednik Rdečega križa Slovenije


