Kulturno društvo Godba Slovenskih železnic
in

Odbor za pomoč prizadetim v poplavah v občini Šentjernej

VABITA NA DOBRODELNO
PRIREDITEV - KONCERT
ki bo v nedeljo, 28. septembra 2014, ob 20.00
v veliki rumeni dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja,
Trubarjeva cesta 13, 8310 Šentjernej
Zbrane bo pozdravil predsednik Republike Slovenije g. BORUT PAHOR

NASTOPAJO:
KULTURNO DRUŠTVO GODBA SLOVENSKIH ŽELEZNIC
NUŠKA DRAŠČEK
TRIO ADIO
ŠENTJERNEJSKI OKTET »ŠIMELJ«
Dobrodelno prireditev bo vodil Matjaž Merljak

Vstopnina: 10,00 EUR
Rezervacija in nakup vstopnic vsak delovnik med 11.00 in 13.00 in uro pred
dogodkom na blagajni Kulturnega centra Primoža Trubarja ali po tel.: 07/393 13 71

ZBRANA SREDSTVA OD VSTOPNIN SO V CELOTI NAMENJENA ZA
HUMANITARNE NAMENE –
POMOČ PRIZADETIM V POPLAVAH IN ORGANIZACIJAM, KI SODELUJEJO
PRI ODPRAVI POSLEDIC POPLAV V OBČINI ŠENTJERNEJ
Kulturno društvo Godba Slovenskih železnic
Predsednik
Albert Pavlič

Odbor za pomoč prizadetim v
poplavah v občini Šentjernej
Viktorija Rangus

Podrobnosti o dobrodelni humanitarni akciji lahko preberete na hrbtni strani tega vabila.

DOBRODELNA HUMANITARNA AKCIJA
POMOČ PRIZADETIM V POPLAVAH V OBČINI ŠENTJERNEJ
Šentjernej, 17. september 2014

Odbor za pomoč prizadetim v poplavah v občini Šentjernej, skupaj z Ustanovo VRTNICA za pomoč
ljudem v stiski, že od ponedeljka 15. septembra 2014 dalje, izvaja dobrodelno humanitarno akcijo
»Pomoč prizadetim v poplavah v občini Šentjernej«.
Obilne padavine, ki so v noči iz sobote 13. na nedeljo 14. septembra 2014 zajele velik del Slovenije,
so povzročile katastrofalne posledice na območju občine Šentjernej. Kar nekaj ur je bilo nebo nad
občino Šentjernej »odprto« in ljudje so bili priče delovanju nadnaravnih sil, številni so se v temačni
noči znašli v hitro naraščajočem objemu vodne smrti, obupa, strahu, trpljenja. Prevladoval je
občutek brezizhodnosti in nemoči. Voda jim je v nekaj urah vzela praktično vse – preteklost,
sedanjost in prihodnost. Ostala jim je samo vera v dobre ljudi, ki so že velikokrat dokazali in
pokazali, da je solidarnost in humanitarnost vrednota Slovencev, ki se nesebično aktivira vedno
takrat, ko prizadeti najbolj potrebujejo pomoč.
Hudourniki, potoki in reka Krka so za sabo pustili razdejanja, poplavljene hiše, gospodarska
poslopja, polja in travnike. Poškodovana je večina lokalne infrastrukture (mostovi, ceste), sprožili
so se številni plazovi. Škoda je po ocenah samo v občini Šentjernej preko 1 mio €.
Zato zaprošamo vse dobre ljudi, tako iz naše občine kot celotne Slovenije, da pomagamo
prizadetim v poplavah bodisi v materialni – humanitarni pomoči ali pa v finančni obliki pomoči
(donacijska nakazila).

SOLIDARNOST, HUMANITARNOST, ZELO POZITIVNA IN LEPA JE LASTNOST,
KI SLOVENCI »MAMO JO ZADOST«, DA PREMAGAMO »NARAVNO NOROST«!
Donacijo lahko nakažejo vsi, tako pravne kot fizične osebe, na transakcijski račun Ustanove
VRTNICA za pomoč ljudem v stiski.
Podatki za nakazilo so:
PREJEMNIK:............... Ustanova Vrtnica za pomoč ljudem v stiski, Trstenjakova ulica 8, 1000
Ljubljana
TRR: ........................... SI56 2420 0900 4212 430 (Raiffeisen banka, d.d.)
BIC BANKE: ................ KREKSI22
KODA NAMENA: ....... CHAR
SKLIC: ........................ SI00 1314-09-2014
NAMEN NAKAZILA: ... Pomoč prizadetim v poplavah
Dobrodelno materialno-humanitarno pomoč prizadetim v poplavah v občini Šentjernej, bomo
zbirali od ponedeljka 22. septembra 2014 dalje na naslovu:
Trg gorjanskega bataljona 6, 8310 Šentjernej (1. nadstropje nad gostiščem BACARDI)
Odbor za pomoč prizadetim v poplavah v občini Šentjernej - kontaktne osebe:
RANGUS Viktorija (051 32 17 15), PAVLIČ Albert (041 35 33 04) JUDEŽ Matjaž (041 31 32 32)

