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Smotri lionizma
UTRJUJEMO
in spodbujamo razumevanje med ljudmi vsega sveta.
PODPIRAMO
državnike in državljane pri njihovem delu
v korist skupnosti.
ZAVZEMAMO
se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
Povezujemo se s klubi v prijateljstvu, tovarištvu in
medsebojnem razumevanju.
OMOGOČAMO
odkrito obravnavanje vseh vprašanj,
vendar brez politične strankarske in
verske nestrpnosti.
UVELJAVLJAMO
v zasebnem in javnem življenju
visoka etična načela
ter spodbujamo ljudi
k prostovoljnemu delu za skupnost.

Izdajatelj: Lions Klub Kranj
Urednik: Ilija Bregar
Fotografije: arhiv Lions klub Kranj
Računalniški prelom in priprava za tisk: CC Consulting center, d.o.o.
Tisk: CC Consulting center, d.o.o.

Pomagamo
“…cilj kluba je združevanje prostovoljcev različnih poklicev z namenom, da se razvijamo in
spodbujamo medsebojno spoštovanje svobode
in duha. Delovanje kluba je namenjeno splošnim
koristim, dobronamerno in neprofitno.”
(Iz statuta Lions Klub Kranj)

Kako je delal in kaj je naredil

LIONS KLUB KRANJ
v dvajsteih letih obstoja
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NAČELO NAŠEGA
DELOVANJA JE AKTIVNOST
Majhen deček je gledal zvezdo in zajokal.
Zvezda je vprašala:
»Deček, zakaj jokaš?«
In deček je odgovoril:
»Tako daleč stran si, nikoli se te ne bom mogel dotakniti.«
Zvezda je dejala:
»Deček, če ne bi bila že zdaj v tvojem srcu, me sploh ne bi mogel videti.«
(John Magliola)

Miroslav Matijaševič, predsednik
V dobi digitalizacije, informacij na
dosegu enega klika in v času, ko se prijateljstva in partnerstva vse pogosteje
sklepajo in vdržujejo preko spleta,
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so pristni odnosi in razumevanje
sočloveka pogosto na pomembni preizkušnji.
Vrednote, ki smo jih poudarjali v
medosebnih odnosih, kot so sočustvovanje, empatija, posluh za stiske in
nesebična pomoč, se umikajo drugačni obliki socializacije in načina
druženja, posledično pa tudi posluha
za sočloveka.
V dobi socialnih omrežij in interneta
smo priča mistifikaciji ugodne javne
podobe posameznika. Vse pogostejše je banaliziranje in javna obravnava človekovih stisk in problemov in
lahko poraja nove, se hujše stiske.
Celostna in diskretna obravnava
posameznikovih težav, upoštevajoč
vse njegove socialne, materialne in
čustvene okoliščine, se dandanes vse
pogosteje umakne tendencam, da se
problemi rešijo hitro in po možnosti
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z iskanjem dobrih javnih odzivov.
V Lions klubu Kranj ohranjamo
tradicionalne medosebne vrednote:
prijaznost, empatijo, sočutje in posluha za sočloveka.
Smo k posamezniku usmerjena organizacija, ki želi s preudarnimi in
premišljenimi ukrepi prispevati k
reševanju posameznikovih težav. Delujemo po strogih etičnih načelih. Pri
svoji dobrodelnosti smo diskretni, saj
iskreno verjamemo, da doni le prazen
sod.
Načela našega delovanja in vrednote, ki jih vzgajamo in razvijamo
tudi v naših medosebnih odnosih, se
odražajo v okviru aktivnosti, ki jih
organiziramo. Redno se srečujemo
na mesečnih srečanjih, razpravljamo
o aktualnih zadevah in načrtujemo
naše bodoče aktivnosti. Z zbranimi
sredstvi pomagamo predvsem posameznikom, prednostno slepim in
slabovidnim.
Poleg tradicionalnih novoletnih dobrodelnih srečanj in Plakata miru, ki
ga vsako leto izvedemo v sodelovanju
z regijskimi šolami, organiziramo različne glasbene prireditve, koncerte in
druge dogodke z namenom zbiranja
dobrodelnih sredstev.

Povezujemo se s šolami, vrtci, centri
za socialno delo, drugimi dobrodelnimi organizacijami in posamezniki.
Trudimo se za dobro sodelovanje in
navezovanje konstruktivnih stikov z
našim družbenim in gospodarskim
okoljem.
Helen Keller, ameriška slepa in gluhonema pisateljica, politična aktivistka in predavateljica, je potem, ko je
pri komaj 19 mesecih zaradi bolezni
oglušela in oslepela, s pomočjo svoje
učiteljice Anne Sullivan začela živeti normalno in polno življenje. Njun
odnos, poln sodelovanja, razumevanja in pomoči sočloveku, predvsem pa
velika želja Helen Keller živeti polno
življenje kljub oviram, ki jih je pred
njo postavilo življenje, so navdih in
vodilo lionizma v svetu ter tudi pot
Lions kluba Kranj.
Zato je, kot je dejala že Kellerjeva,
bolje hoditi s prijateljem v temi kot
sam v svetlobi dneva.
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OB 20. OBLETNICI LK KRANJ
Ure in dnevi se pogosto zelo počasi vlečejo, leta pa hitijo, pravi stari slovenski
pregovor.

Janez Bohorič, guiding lion LK Kranj
in številnih drugih LK, nekdanji guverner slovenskih Lions klubov, nekdanji mednarodni direktor LCI in še
vedno član LK Škofja Loka
Nanj sem se spomnil, ko me je Mirko
Matijaševič pred nekaj dnevi počastil
s prošnjo, da ob dvajseti obletnici LK
Kranj kot njegov guiding lion zapišem
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nekaj besed. Ob tej priložnosti sem se
spomnil na dinamična leta rasti in širjenja lionističnega gibanja v Sloveniji,
ki je v zelo kratkem času od ustanovitve prvega LK Ljubljana nastalo kar
nekaj LK, ki smo jim botrovali člani
prvega slovenskega LK, nekaterim pa
tudi LK iz bližnje Avstrije in Italije.
Od nas in tudi z našo pomočjo pa se
je lionistično gibanje začelo širiti tudi
v druge države nekdanje Jugoslavije,
pa tudi naprej v države nekdanjega
vzhodnega bloka.
Ustanovitev LK Kranj sem kot takratni član in dolgoletni predsednik uprave Save vzpodbudil jaz, saj mi je bilo
kot ustanovnemu članu LK Ljubljana
kar nerodno odgovarjati na vprašanje, zakaj Kranj kot gospodarska in nekoč politična prestolnica Gorenjske
nima svojega Lions kluba. Tako sem
za ustanovitev LK Kranj prepričal in
navdušil svoje kolege v vodstvu Save
in z njihovo pomočjo je kmalu nastal
eden od takrat številčno najmočnejših Lions klubov – LK Kranj, katerega jedro so tvorili savski vodilni
delavci, hitro pa so se jim pridružili še
člani iz vodstva Merkurja ter drugih
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uspešnih kranjskih podjetij pa tudi mnogi aktivisti iz družbenega življenja
Kranja, skratka tisti, ki so razumeli pomen in splošno korist prisotnosti take
humanitarne organizacije za Kranj in njegovo prebivalstvo.
Veseli me, da je LK Kranj preživel vse spremembe, ki jih je v preteklih dvajsetih
letih Sloveniji, Gorenjski in Kranju prinesel čas in da še danes uspešno deluje.
Ob njegovi dvajseti obletnici mu iskreno čestitam in mu želim uspešno delovanje tudi v naslednjem desetletju, predvsem pa tudi to, da bi se pomlajeval
in tako ohranjal vitalnost ter pomagal ljudem, ki njegovo pomoč potrebujejo.
Srečno in uspešno, dragi kranjski Lionsi!
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NAREDILI, KAR SMO
OBLJUBILI
(Prvo lionistično leto 1997/1998)
Lions klub Kranj je bil formalno ustanovljen 9. Maja 1997, uradno pa šele 22.
Novembra s svečano zaprisego na prvem slavnostnem plesu, v njihovem jeziku
charter night imenovanem. Klub s sedežem v hotelu Kokra na Brdu je ob ustanovitvi štel 27 članov, število pa se je že v prvem letu povečalo na 46. Mentor
oziroma boter je bil Janez Bohorič, guverner Distrikta 129 in član LK Bled.
Sestanki, vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, so potekali tako, kot je za to
gibanje povsod po svetu v navadi: začne ga povabljeni gost ali član kluba s
približno četrturno predstavitvijo zanimive , vendar manj znane teme, ki ji sledi nekoliko daljša razprava. Prvo leto je bilo v tem pogledu dokaj zanimivo. O
delu lions klubov po svetu je govoril Borut Miklavčič, ki je lionistično gibanje
leta 1990 »prinesel« v Slovenijo, zakladničarka distrikta 129 Nuša Kerševan pa
je predstavila problematiko obnove Doma slepih in slabovidnih na Okroglem,
s katerim so se v naslednjih letih poleg kranjskih ukvarjali vsi slovenski lions klubi. Kdaj pa kdaj so bile predstavitve povezane tudi z ogledi objektov, o
katerih se je govorilo, tako npr. brniškega letališča, protokolarnih objektov na
Brdu ipd.

Od leve proti desni: Zdravko Kaltnekar, Franc Porenta, Jože Žabkar, Tone Kepic, Bruno Skumavc, Blanka Farčnik, Zlatko Kavčič, Drago Štefe, Damjan Ahačič, Anda Pečjak, Vinko Perčič, Janez Peternel, Janez
Bohorič, Metod Zaplotnik, Alojz Podgoršek, Franc Balanč, Franc Hvasti, Ronka Kozjek, Emil Vizovišek,
Kristina Kobal, Matej Zavrl, Vlado Eržen, Ilija Bregar, Janez Frelih, Jože Javornik, Aleš Paternoster, Andrej
Tavčar, Franc Ekar
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SILA in triintrideset
sponzorjev

Franc Balanč: Silno pomembno je
spoznanje, da ima naše gospodarstvo,
čeprav je tudi samo v hudih težavah,
zelo velik posluh in obilo razumevanja za pomoč pomoči potrebnim.
Največ pozornosti je klub v prvem
letu obstoja posvetil odprtju Centra
za zgodnje odkrivanje raka, oziroma
nakupu potrebne opreme. Nekaj je
namenil škofjeloškemu domu slepih
in slabovidnih in nekaterim posameznikom. Otroci Zavoda za prizadeto mladino Kranja so za novo leto
dobili v dar majice z lion znakom,
dvema iz socialno šibkih družin pa je
klub omogočil letovanje na Debelem
rtiču.

Ureditev centra za zgodnje odkrivanje raka v kranjski Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo je zanimiva
zgodba, katere osrednja figura je bil
kranjski lion dr. Jože Žabkar.LK Kranj
se je tega projekta lotil med drugim
tudi zato, ker je bila SILA, združenje
žena tujih veleposlanikov v naši državi, pripravljena podariti več kot devet
milijonov tolarjev vreden mamograf,
če se zagotovijo ustrezni pogoji za
njegovo delovanje. Porodnišnica se je
nemudoma lotila ureditve prostorov
in v ta namen sama zbrala približno
sedem milijonov tolarjev, dobrih šest
potrebnih za dodatno opremo pa je z
lastno dejavnostjo in s pomočjo sponzorjev – triintrideset se jih je nabralo
– zbral kranjski Lions klub. Bolnišnica brez njunega soglasja združenja
SILA in Lions klub v desetih letih
opreme ne sme odtujiti, z Zavodom
za zdravstveno in socialno zavarovanje pa je morala skleniti dogovor,
da bodo imele ženske preventivne
preglede za raka na dojkah na račun
zavoda – brezplačno torej.
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NAŠA ŽELJA JE POMAGATI
(Drugo lionistično leto 1998/1999)
Drugo leto delovanja kluba je bilo predvsem v znamenju podpore projekta Phare
za usposabljanje slepih in slabovidnih v Kranju in sanacije Doma slepih in slabovidnih na Okroglem, ki je bil zaradi potresa potreben nujne obnove.

Andrej Tavčar: Seveda nismo idealni, smo ljudje iz krvi in mesa z vsemi
pomanjkljivostmi, toda imamo srčno
željo pomagati ljudem.
Obnova Doma je bila sicer prednostna naloga distrikta 129, vloga LK
Kranj pa bila v primerjavi z drugimi
klubi odmevnejša zategadelj, ker je
zmeraj in povsod poudarjal, da je
sanacija Doma stvar vseh slovenskih
klubov. To je poudarjal tako na seji
predsedstva distrikta v Kranju kot
tudi na njegovi letni skupščini. Večja
vnema Kranjčanov za obnovo doma
je razumljiva, saj je Okroglo na njihovem območju
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območju in nenazadnje, slepi so Dom
na Okroglem dobili leta 1936, ko
jim ga je kot volilo zapustil monsignor Tomo Zupan, ravnatelj kranjske
gimnazije in pozneje ljubljanskega
Alojzijevišča, po rodu pa Gorenjec
iz Smokuča. Po tedanjih izračunih
naj bi sanacija skupaj z dograditvijo
nujno potrebnih objektov in opremo
stala domala pol milijarde tolarjev,
slovenski Lions klubi pa naj bi prispevali 18 odstotkov potrebnega denarja.
Kranjski klub je za obnovo v tem letu
prispeval tristo tisoč tolarjev.
Pomoči so bili deležni nekateri otroci,
da so lahko preživeli nekaj poletnih
dni na Debelem rtiču, potem društvo Vita, finančno je klub podprl tudi
begunce s Kosova in še nekaj manjših donacij je bilo, vseh skupaj se jih
je nabralo za 1,3 milijone tolarjev, In
ne nazadnje, klub je tega leta začel z
mednarodno izmenjavo mladih.
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Jana v Tokiu, Megumi v Kranju
Mednarodna izmenjava je za mlade izkušnja, ki spremenija njihov pogled na
svet. Začetki segajo v leto 1961, ko so skandinavski lioni svojim otrokom prvič
omogočili tovrstno izkušnjo. Sprva je šlo le za bivanje pri družini v neki drugi
državi, Švedi pa so že po dveh letih program vsebinsko obogatili z organizacijo taborov. Mladi, ki pridejo iz vseh koncev sveta v določeno državo, so
najprej nekaj časa v skupnem taboru, potem pa se razkropijo po posameznih
družinah. Doslej je bilo v izmenjavo vključenih več kot 50.000 mladih. Slovenija se je v to izmenjavo vključila leta 1993, toda sprva je menjava potekala
le enostransko – naša mladina je potovala v tujino, tuji pa zavoljo tedanjih
dogodkov na Balkanu ne k nam. Prva prava izmenjava se je tako začela šele
leta 1996. LK Kranj se je v izmenjavo vključil leta 1998, ko je Jana Bregar šla
za šest tednov na Japonsko, iz Japonske pa je prišla v Kranj Megumi Komatsu,
Ana Trampuš pa je bila na Norveškem.
Naj bo član naše družine in ne turist, naj bi bilo geslo izmenjave mladih! Ob
srečanju z ljudmi iz drugih kulturnih okolij in z drugačnimi navadami je prav,
da jim omogočamo spoznavanje našega načina življenja, hkrati pa kažemo interes za spoznavanje njihovih navad.

Jana Bregar (v sredini) v prostorih tokijskega Lions kluba
11
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AKTIVNI SO JEDRO
SPREMEMB
(Tretje lionistično leto 1999/2000)
V tretjem letu obstoja je klub imel nekaj časa celo 49 članov, toda med njimi
tudi nekaj takšnih, ki jim smotri in delo v klubu ni bilo kaj dosti mar, zato je na
pobudo večine članov prišlo do »čistke«. Kdor ni bolj ali manj redno izpolnjeval
obveznosti, predvidene s statutom kluba, je pač moral oditi. In odšlo jih je osem.

Emil Vizovišek: Tudi šport je lahko
ena izmed popestritev medklubske
dejavnosti.
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Program dela se je med letom nekoliko spremenil. Delo se je začelo s
poglabljanjem sodelovanja z gorenjskimi organizacijami slepih in slabovidnih in z nadaljevanjem aktivnosti pri sanaciji Doma na Okroglem,
zaradi določenih konceptualnih sprememb pa se je med letom težišče dejavnosti preneslo na večjo pomoč Delovno-varstvenemu zavodu v Kranju.
Tako je klub namenil milijon tolarjev
za tiste dejavnosti, ki niso zajete v
podpori države, predvsem za športno
in kulturno dejavnost.
Čeprav je večino denarja to leto šlo za
pomoč VDC Kranj, ga je nekaj kljub
temu ostalo tudi za druge dejavnosti. V potresu prizadetemu Posočju je
klub nakazal sto tisočakov, za Specialno olimpijado paraplegikov in akcijo
»Morje tudi zate« po petdeset, nekaj
manj pa za nakup elektronskih leč za
dve slabovidni šolarki. Pregled rezultatov delovanja Centra za zgodnje
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odkrivanje raka je pokazal, da sta
tako donacija kot Center dosegla svoj
namen, hkrati pa je bilo dogovorjeno,
da bo klub tudi v bodoče preverjal uspešnost tako te kot tudi drugih večjih
donacij.

Sodelovanje z drugimi slovenskimi
lions klubi je bilo skromnejše od
pričakovanj, neizpolnjena pa je ostala tudi naloga iz prejšnjega obdobja,
to je ustanovitev novega lions kluba v
Škofji Loki.

Dejavnost gojencev VDC je silno pestra. Poleg rednih dejavnosti se ukvarjajo še z marsičem - s športom, igranjem, muziciranjem in tudi povsem praktičnimi stvarmi, poslikavo in izdelovanjem uporabnih predmetov na primer...

(Samo)kritično
Na skupščini LK Kranj je predsednik samokritično priznal, da se klubu v tem
letu ni uspelo aktivneje vključiti v mednarodno izmenjavo mladih, s katero je
začel v preteklem letu. To je vsekakor treba izboljšati, je poudaril, kajti klub je
na glede na tovrstno(ne)aktivnost dolžan prispevati distriktu 129 znatna sredstva za izpeljavo vsakoletnega tabora mladih. Tega leta sta sicer bila v Nemčiji
dva – Urška Bregar in Jaka Pečjak, gostili pa nismo nobenega tujca, kar se s
pšojmom »izmenjava« ne ujema najbolje.
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SAMO ČLANARINA NI
DOVOLJ
(Četrto lionistično leto 2000/2001)
Če je klub v predhodnem letu članstvo že nekoliko očistil, je v tem letu kaj kmalu
spoznal, da še ne dovolj! Pedantna zakladničarka Meta Benčič je na enem izmed
sestankov namreč omenila, da članarina komajda pokrije obveznosti do distrikta
in Lions Club International. Biti torej član zgolj s plačano, čeprav sorazmerno
visoko članarino, potemtakem pomeni dajati svoj denar predvsem tistim, ki pomoči niti niso potrebni!

Ilija Bregar: Po mojem si ta klub, še
zlasti v primerjavi z drugimi, zasluži
več pohval kot pa graje!
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Početi je treba še kaj takega, kar prinese kakšen sold ali kaj drugega
oprijemljivega za tiste, ki so pomoči
resnično potrebni — tistim, zavoljo
katerih lionizem sploh obstaja. Problem je torej v neaktivnosti članstva,
s katero pa so se srečevali tudi drugi klubi, zato jih je vodstvo distrikta
pozvalo, naj se o teh stvareh resno
pogovorijo, Članstvo se je potem nekoliko zmanjšalo (z 42 na 39), čeprav
bi število izstopajočih ali izključenih
smelo biti precej večje.
Novoletne voščilnice so bile dobra
zamisel, ki jo je skupaj z razstavo
slik na Brdu in na Bledu izpeljal lion,
akademski slikar Vinko Tušek s pomočjo kolegov iz drugih slovenskih
lions klubov. Njihova prodaja je navrgla le nekaj manj kot charter night,
ki naj bi bil tradicionalno največji vir
lastnih dohodkov.
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Začela, ne pa tudi končala se je akcija zbiranja denarja za vrtec Mavrica, kamor
hodijo otroci s cerebralno paralizo. Tega leta se je v ta namen zbralo domala
tri milijone tolarjev, ki so bili porabljeni za ureditev igralnice. Omeniti je potrebno še pravočasni odziv klicu na pomoč iz Loga pod Mangartom, pomoč
OŠ Helene Puhar za specialno olimpijado, nakup računalnika slabovidnemu
študentu iz Gorič in pomoč pri nakupu drugega za Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih.

Prva javna predstavitev

Lions klub je svojo stojnico, ki so v drugih klubih bolj ali manj običajna praksa, prvič postavil na kranjskem marčevskem kmetijskem živilskem sejmu in
reči je treba, da je bila dobro obiskana. Kranjčani so na njej spoznavali z bistvom lionističnega dela in si postregli s pijačo ter jedačo, ki so jo radodarno prispevali razstavljavci. Še posebej všečno pa je bilo, da je na njej aktivno
sodelovalo kar devetnajst članov kluba, nekateri tudi po dvakrat ali večkrat.
Seveda se je v skrinjicah nabralo kar nekaj soldov, ki so bili potem uporabljeni
za nakup računalnika za slabovidne.
15
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MAVRICA IN PLAKAT MIRU
(Peto lionistično leto 2001/2002)
Tisto, kar v tem letu največ velja, je nedvomno zaključek akcije za prenovo in
opremo Varstveno-vzgojnega vrtca Mavrica. Poleg tega, da je klub uspešno izpeljal akcijo zbiranja denarja za nakup opreme za vrtec, je dvema članoma kluba
uspelo prepričati kranjske svetnike, da so poleg zagotovitve potrebnega denarja za
obnovo prostorov sprejeli tudi sklep, da se vrtec Mavrica iz Tomšičeve ulice preseli
v ustreznejše prostore v delno izpraznjeni vrtec Čebelica na Planini. Adaptacija
je bila sorazmerno hitro opravljena in Mavrica se je v nove prostore preselila že
sredi decembra leta 2001.

Aleš Paternoster: Poroštvo za uspešno delo kluba so ljudje, ki jim za
dobrodelnost ni žal žrtvovati svojega
prostega časa - in takih je kar nekaj.
Nadaljevanje akcije pomoči slepim in
slabovidnim pa se je v tem letu izrazilo v sofinanciranju nakupa kombija za
prevoz članov Zveze slepih in slabovidnih Gorenjske. Nekaj denarja je
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šlo tudi za podporo delovanja Varne
hiše za žrtve nasilja v družini.
Težave s sklepčnostjo in neaktivnostjo nekaterih članov so se nadaljevale tudi v tem letu. Na enem izmed
sestankov je bilo zato sklenjeno, da
se morajo ne dovolj aktivni člani
odločiti, ali še nameravajo delovati v
klubu ali ne. Nekateri so se odločili za
izstop, nekateri pa se na poziv sploh
niso odzvali. Rezultat razčiščevanja
je bil, da je deset članov izstopilo ali
pa je bilo izključenih. Ker pa so v tem
letu prišli štirje novi člani, je klub kljub temu imel na spisku 34 članov.
Sodelovanje z drugimi gorenjskimi
klubi je bilo solidno, še posebej z Bledom in Škofjo Loko, prvič pa se je v
klubu pojavila želja, da bi spodbudili
ustnovitev lions kluba v Tržiču in na
Jesenicah.
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Prebujanje zavesti mladih
Pisalo se je leto 1987, ko je Mednarodno združenje lions klubov sklenilo pripraviti prvi natečaj mirovnih
plakatov za otroke, stare od 11 do
13 let. Kmalu se je izkazalo, da je to
genialna zamisel. Projekt je razgibal
domišljijo otrok vsega sveta v razmišljanju o vrednoti, ki jo predstavlja mir
in v upodobitvi tega razmišljanja na
papirju. V tem projektu, ki se začne v
klubih in se preko distrikta in multidistrikta konča na vsakoletni mednarodni konvenciji LCI, vsako leto
sodeluje veš sto tisoč otrok. Od leta
1997 so med njimi tudi slovenski, štiri leta pozneje pa so se jim priključili
tudi učenci petih kranjskih osemletk. V ta projekt sta od začetka bolj
kot drugi vpeta liona Miroslav Matijaševič in Vinko Tušek.

Akcija Plakat miru poteka tako, da
šolarji pod vodstvom predavateljev
likovnega pouka narišejo, kako si
predstavljajo mir (papir in potrebne
pripomočke jim preskrbi klub),
likovni izdelki se zberejo in ocenijo
oktobra, najboljši pa so potem razstavljeni v avli občinske stavbe. Na
sliki je Lara Ješe iz osnovne šoče Orehek.

Vinko Tušek: Otroci so neverjetno domiselni.
17
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IZBOLJŠANA
PREPOZNAVNOST KLUBA
(Šesto lionistično leto 2002/2003)
Veliko različnih projektov in akcij je bilo uspešno realiziranh, zaključek pa je bil
zmeraj enak; vsi so bili srećni, ker so dosegli svoj namen - pomagati. In še več,
člani so pri tem imeli lepo priložnost, da se ob različnih dogodkih in delu bolje
spoznajo in si med seboj pomagajo z namenom, da s skupnimi močmi osrečijo
in polepšajo življenje nekomu, ki pomoč potrebuje. Tako je zapisala Mira Grm,
prva ženska na čelu kranjskih lionov, ki je v tem letu med drugim popestrila tudi
sodelovanje s kranjskim Rotary klubom.

Mira Grm: Največ se naučimo iz negativnih izkušenj in porazov.
Tesnejše sodelovanje s »konkurenčno« organizacijo (navsezadnje je tudi
njihov namen pomagati pomoči potrebnim, bil poseben odbor za sodelovanje z rotarijanci, kar
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je, kot se je izkazalo kasneje, bila dobra poteza.
Klub je v tem letu posvetil nekoliko
več pozornosti tudi zunanji podobi.
Prvič si je preskrbel svoje kuverte,
dopise in lična kratka sporočila in
tako bistveno izboljšal prepoznavnost LK Kranj, K temu so pripomogle tudi posebne skrinjice za zbiranje
dobrodelnih prispevkov, ki jih je klub
postavil v blagovnici Merkur in v
prostorih MO Kranj.
Med donacijam so v tem letu bile
deležne posebne pozornosti nakup
računalnika slabovidnemu mladeniču skupaj z LK Bled in LK Bled
Golf, donacija zavodu Korak in programu Veveriček gre v šolo, to je
izobraževanju otrok s prilagojenim
programom in Varstveno delovnemu
centru Kranj.
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Zanimivo v Denverju in na Brdu
Za posebno promocijo Slovenije je na svetovni konvenciji LCI v Denverju
poskrbela delegacija lionov, v njej so bili tudi Kranjčani, ki je s pomočjo v tem
mestu živeče slovenske družine prvič organizirala slovenski večer. Gostje, bilo
jih je več kot sto iz različnih držav, so bili postreženi s slovenskimi dobrotami,
zraven pa so dobili tudi majhen spominek na prijazno deželico pod k soncu
obrnjenimi Alpami.
Mednarodni dogodki, še posebej slabi, odražajo tudi v mednarodni izmenjavi
mladih. Če so se mladi zaradi dogodkov na Balkanu v prvi polovici devetdesetih bali prihajati v Slovenijo, se je evropska mladež v začetku tega tisočletja
zaradi dogodkov v Iraku, pojava sarsa v Aziji in podobnih dogodkov, ustrašila
potovanj prek luže, zato se je izmenjava vrtela znotraj meja stare celine. Kranjčani niso šli nikamor, k njim pa so prišli Finka, Poljakinja in Turek. Zanimivo
je bilo na Brdu. Kranjčani so skupaj z Golf klubom z Bleda organizirali srečanje, na katerem so študentje iz tujine predstavili svoje države in svoje klube.
Škoda, da je bil tedaj čas dopustov in da je to predstavitev videlo bolj malo
Gorenjcev.

Srečanje na Brdu
19
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POLEG DENARJA TUDI
DELO
(Sedmo lionistično leto 2003/2004)
Predsednica kluba je v letnem poročilu že na začetku poudarila: sprejeli smo
dokaj zahteven program in čeprav smo ga v pretežni meri tudi uresničili, bi kljub temu lahko rekla, da bi se dalo narediti tudi še kaj več. Pri dobrodelnosti
ni nikoli preveč idej in denarja, pa tudi ljudi, ki imaio dovolj časa in energije
za uresničevanje načrtov, je zmeraj premalo. Izhajajoč iz objektivnega stanja je
opozorila, da je potrebna večja osebna aktivnost tako v klubu kot v vseh tistih
organizacijah ali pri posameznikih, za katere je odločeno, da se jim pomaga.
Petintrideset lionov lahko naredi veliko, toda pri tem morajo v skladu s svojimi
zmožnostmi sodelovati vsi!

Vanda Pečjak: Lahko trdim: če želimo doseči več, moramo tudi prispevati več – pa zgolj v denarju, temveč
tudi s svojo aktivnostjo!
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V prejšnjem letu zastavljeno sodelovanje z Rotary klubom je v tem letu že
obrodilo prve velike sadove.
V kinu Center sta kluba organizirala
koncert Vojaškega orkestra, dvorana
je bila nabito polna. Izkupiček pa je
šel za nakup reševalnega vozila. Velja omeniti tudi dobre kontakte z obdarovanci, uspelo izmenjavo mladih,
skrinjice za dobrodelne namene so se
pridno polnile, akcija Plakat miru, v
njej je sodelovalo 250 otrok iz sedmih
šol, je spet lepo uspela...
Manj zadovoljstva je ponujala zamuda projekta klubske spletne strani, neuresničena je ostala zamisel o
ustanovitvi LEO kluba, sodelovanje
gorensjkih lions klubov ni doseglo
pričakovanj. In končno, klub ima
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že sedem let in čeprav mu je bilo ob
njegovem rojstvu obljubljeno, da bo
ob vpadnicah dobil table z naznanilom, da v tem mestu domujejo tudi
lioni, se do zdaj to še ni zgodilo...

LK Kranj je v tem letu denarno pomagal devetim ustanovam, društvom ali
zavodom, skupna vsota donacija pa je
znašala domala 2,6 milijona tolarjev.

Korajža Velja!
Gojenci Varstveno delovnega centra so se odločili predstaviti se na odru. Smela ideja za ljudi, med katerimi so tudi taki, ki gledališke predstave še nikoli
videli niso, kaj šele, da bi v njej sodelovali! Lotili so se je s pomočjo ekipe
Prešernovega gledališča in pokroviteljev, med njimi sta bila tudi LK Kranj kot
glavni in LK Škofja Loka. Varovanci so uprizorili igro »Družinski doživljaji«
(prizor na sliki), ki jo je nalašč za njih napisala specialna pedagoginja Nada
Križnar in jo s pomočjo Polone Križnar tudi režirala. Predstava je po mnenju
obiskovalcev lepo uspela.

Družabno srečanje v Podljubelju
Neformalna druženja članov kluba so se začela že v drugem letu obstoja, ko se
prvič zbrali na družinskem pikniku na Okroglem. Leto pozneje je tenis povzročil druženje bolj športno navdahnjenih, kasneje so se jim pridružili kolesarji,
naposled pa tudi pohodniki. Maja 2004 so se zbrali v Podljubelju, 35 jih je
bilo, toda zavoljo slabega vremena je le vsak drugi zbral toliko korajže, da se
je povzpel do koče na Ljubelju in naprej do mejnega prehoda. Na koncu so
se zbrali v gostišču Koren, kjer so med drugim prodajali lončke s klubskimi
oznakami, izkupiček pa podarili za izlet otrokom iz vrtca Mavrica.
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JE BILO LETO USPEŠNO?
(Osmo lionistično leto 2004/2005)
Osnovno vodilo predsednika v tem mandatu je po njegovih besedah bilo; na eni
strani pomagati ljudem v stiski, jih vsaj delno osrečiti in jim polepšati življenje,
na drugi pa člane čimbolj vključiti v delo. Da bi vsak po svojih sposobnostih
prispeval svoj kamenček v skupni mozaik prepoznavnosti in aktivnosti kluba in
da bi strpno ter konstruktivno spoštovali našo različnost. So se hotenja uresničila? Kdo ve? Že utečene aktivnosti so nemoteno tekle naprej, zaživeli pa so tudi
nekateri že prej začeti projekti.
Prvo oktobrsko soboto so se lioni sk- pomagala pri ureditvi klančine za inupaj s svojimi družinskimi člani, pri- valide in nakupu opreme ter ureditvi
jatelji in znanci, 51 se jih je nabralo, računalniškega prostora za invalide.
zbrali na Kokrici pri Kranju na prvem
preverjanju telesnih zmogljivosti, test
zdrave hoje imenovanim. Test naj bi
postal tradicionalen in sčasoma odprt
za vse. Novembra je zaživela klubska
spletna stran, ki prikazuje celotno dejavnost kluba. Kmalu po novem letu
je bila realizirana ustanovitev prvega LEO kluba na Gorenjskem, ki ga
dotlej kot edina slovenska regija še
ni imela. Klub se imenuje LEO klub
Brdo.
LK Kranj je skupaj s kranjsko Gimnazijo in pomočjo LEO kluba Brdo
ter sponzorjev aprila organiziral dobrodelni koncert z mladimi glasbeniki, pevci in solisti. Izkupiček, poldrugi milijon tolarjev se ga je nabralo, so Jože Veternik: Prepričan sem, da nam
dobrih idej in želja tudi v bodoče ne
namenili Gimnaziji, da si je z njim

bo zmanjkalo.
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Od strehe preko klarineta do tsunamija
Poleg že omenjenih dejavnosti je klub imel v tem letu še nekaj humanitarnih
akcij, ki jih treba omeniti. Pomagal je pri nakupu kritine za hišo, v kateri prebiva slepa Maja, in nakupu računalnika za Društvo paraplegikov. Sodeloval
je v skupni akciji gorenjskih klubov pri nakupu klarineta za Nadjo Draksler.
Pomagal je inštitutu Krog, ko je v Kranju odpiral svoje prostore in društvu
psoriatikov Slovenije pri nakupu obsevalne naprave in nenazadnje, pomagal
je tudi žrtvam tsunamija v JV Aziji ter VDC Kranja pri organizaciji letovanja
otrok s posebnimi potrebami.

Spredaj (od leve proti desni) Blanka Farčnik, Jože Veternik, Vanda Pečjak.
Druga vsta: Mitja Hafnar, Rok Rozman, Ana Jurančič, Eva Grm. Tanja Antonič, Ana Noč, Nadja Noč.
Tretja vsta: Stane Štraus, Mihaela Hafnar, Nataša Bernard, Jana Bregar, Urška
Bregar in Andrej Dolenc.
23
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REZULTATI DOKAZUJEJO
(Deveto lionistično leto 2005/2006)
Čeprav se je v tem letu zgodilo veliko zanimivega in lepega, dejstvo ostaja: najbolj
veličastno je bilo, ko je 26 fantov in deklet s svečano zaprisega na dobrodelnem
plesu LK Kranj na Brdu tudi formalno dobilo svoj LEO klub. Prvega na Gorenjskem in kot se je kmalu izkazalo, tudi enega izmed največjih in najboljših v
Sloveniji.

Blanka Farčnik: Trudimo se za tiste,
ki jim življenje ni naklonjeno
24

Kranjski lioni so v sodelovanju z Gimnazijo že drugič izvedli dobrodelni
koncert, izkupiček pa namenili Gimnaziji Kranj za izgradnjo tračnice za
invalide. Program v izvedbi revijskega orkestra in dekliškega pevskega
zbora Gimnazije Kranj, APZ France
Prešeren, Elde Viler, Jurija Bolka,
Tomaža Ahačiča in številnih mladih,
nadarjenih glasbenikov je poslušalce
izredno navdušil.
Lions klubi Golf Bled, Kranj in LEO
Brdo so zbrali 1,6 milijona tolarjev za
nakup stopniščnega vzpenjalca in ga
podarili Anžetu Ribnikarju iz Šenčurja, ki boleha za cerebralno paralizo.
Zvezi slepih in slabovidnih je podaril
računalnik, Meliti Škafar pa monitor
s posebno lučko. Seveda pa je bilo
poskrbljeno tudi za nemoten potek
že utečenih dejavnosti: plakat miru,
izmenjava mladih, test zdrave hoje,
na letališču Brnik pa je bila postavljena nova skrinjica za prostovoljne
prispevke.

/,216./8%.5$1-

Da bi slepim in slabovidnim obiskovalcem mesta Kranj omogočili boljšo predstavo kraja, kjer se nahajajo, je klub sklenil prihajajočo desetletnico obstoja
kluba praznovati tako, da tem obiskovalcem na primerni lokaciji postavi bronasti relief Kranja. Kmalu je bilo odločeno, da bo maketa stala na Slovenskem
trgu.

Domislek LEO kluba Brdo
LEO klub Brdo, ki je tega leta še zmeraj deloval bolj ali manj pod okriljem LK
Kranj, je z Bank Austria sprožil akcijo, ki ji v LEO distriktu ni bilo para. Po
slovenskih poslovalnicah te avstrijske banke so začeli zbirati kovance in jih
kasneje zamenjali za evre, k zbranemu denarju pa je BankAustria primaknila
še pet milijonov tolarjev.
Mladi kranjski lioni so tudi sicer zelo delovni. V slabih dveh letih obstoja so
postali najštevilčnejši (26 jih je) in med štirinajstimi slovenskimi LEO klubi
tudi med najbolj prizadevnimi in uspešnimi.

Starša 16-letnega Anžeta Ribnikarja iz Šenčurja, ki boleha za cerebralno
paralizo, sta se s prošnjo za denarno pomoč, pri nakupu nujno potrebnega vzpenjalca obrnila na šenčurskega župana, ki je s pomočjo Območnega
združenja rdečega križa sprožil akcijo zbiranja denarja. V ta namen so svoje
moči združili tudi gorenjski Lions klubi Golf Bled, Kranj in LEO Brdo, ki so
sorazmerno hitro zbrali 1,6 milijona tolarjev – toliko, kot je vzpenjalec tudi
stal. Ostali dobrotniki so zbrali pol milijona tolarjev in jih porabili za nakup posebnega dvigala, ki staršem lajša dviganje Anžeta iz postelje in kopalne
kadi.
25
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DARILO MESTU IN SLEPIM
(Deseto lionistično leto 2006/2007)
Prejšnje leto začeta akcija, postavitev bronastega reliefa na Slovenskem trgu v
Kranju, je hočeš nočeš postala osrednja skrb kluba. Pa ne zgolj zato, ker je bil to
doslej po finančni plati najzahtevnejši zalogaj, temveč tudi zategatelj, ker je šlo
za po izvedbeni plati sila zahteven projekt, ki zahteva svoj čas, ki ga kot nalašč
zmeraj primanjkuje.

Miroslav Matijaševič, predsednik:
Mislim, da smo dobro sejali, nekaj
kakovostnega semena pa tudi razdelili naokoli.
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Še sreča, da je organizacijske niti
vzel v roke lion Jakob Piskernik, kajti brez izkušenj in odločnosti bi bila
realizacija tega projekta težja in dolgotrajnejša. Čeprav je bol relief darilo
lionov mestu, slepim in slabovidnim
postavljen na predvideno mesto že
po dejanskem preteku desetega lionističnega leta in s tem tudi formalne
desetletnice kluba, je bilo vendarle
vse bistveno narejeno v tem letu, zato
se sme zapisati, da je klub sprejeto
nalogo uspešno in tudi pravočasno
izpeljal.
Zanimiva je bila akcija z naslovom
»Humanitarni Čopkov tek«, ki jo je
klub izpeljal skupaj z OŠ Orehek.
Člani kluba so se skupaj z otroci, njihovimi starši, dedki, babicami, znanci, prijatelji in učitelji udeležili teka za
otroke s posebnimi potrebami, ki pa
so vključeni v redne šole že več let. V
OŠ Orehek jim veveriček Čopko pomaga, da lahko delajo in se učijo skupaj z drugimi vrstniki, že štirinajst
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let. In že kar nekaj časa jim pomaga
tudi LK Kranj, ki jim je tudi to pot v
dogovoru s šolo prepustili vse prostovoljne prispevke. Na peti ponovitvi
akcije Plakat miru se je zbralo

petnajst šol iz štirih gorenjskih občin,
od tega devet iz kranjske. Več kot petsto otrok je na bela platna prenašalo
svoja razmišljanja o miru po naslovom »Slavimo mir«.

Relief mesta stoji na Slovenskem trgu
Zamisel, da bi ob desetletnici obstoja Lions kluba Kranj podarili mestu ter
slepim in slabovidnim bronasto maketo mesta Kranj, se je datumsko sicer
malce pokvarila, vsebinsko pa prav nič, namesto junija, ko se lionistično leta
izteka, je bila uradna otvoritev šele prvo decembrsko soboto. Bronasta maketa,
velika 275 x 172 stoji na Slovenskem trgu, kraju, s katerim so se strinjali vsi
prizadeti, vključno z Zavodom za kulturno dediščino.

Maketa je delo akademskega kiparja Staneta Kolmana iz Begunj in livarja Romana Kamška iz Komende, zdravilec Martin Borišek pa je pod njo vgradil
energetske kroge. Podstavek je delo kranjskega Gradbinca, marmornata obloga pa hotaveljskega Marmorja, organizacijske niti pa je imel v rokah Jakob
Piskernik. Relief je stal nekaj več kot 50.000 evrov, zbiranje denarja pa je bila
skrb članov LK Kranj. Med številnimi donatorji naj naštejemo le najpomembnejše (napisani so tudi na maketi): Merkur, Gorenjska banka, Sava, Tinex,
Gradbinec, Marmor, Iskratel in Mestna občina, ki je poleg denarnega prispevka brezplačno odstopila tudi prostor.
27
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RELIEF MESTA KRANJ
(Enajsto lionistično leto 2007/2008)
Po nepisanem pravilu, da mora vsak član postati vsaj enkrat predsednik, sem to
tudi postal v letih 2007/2008 kot edini član Lions kluba Kranj, ki ne prihaja iz
Kranja ali okolice.

Za ta čas je bilo značilno, da smo ob standardnih aktivnostih, kot so klubski
sestanki, Charter Night, Plakat miru in podobno, imeli izrazit višek v jeseni
2007 in nato padec spomladi 2008.

Višek je bil zaključek izdelave in
postavitev reliefa mesta Kranj na
Slovenskem trgu. Čeprav nisem bil
glavni pobudnik, sem kot predsednik koordiniral v zaključni fazi vse
aktivnosti, v katere je bilo vključenih
kar nekaj članov kluba. Relief smo
slavnostno odprli 1. decembra 2007.
Vesel sem, da ga v teh letih ni obiskal
noben objestnež in da še danes stoji
neoskrunjen.

Peter Marn
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Že pred mojim predsednikovanjem
so se pojavile težave z lokacijo za
klubske aktivnosti na Brdu, ki smo
jih premostili s preselitvijo v hotel
Bellevue na Šmarjetni gori, ki je bila
prijetna, vendar pa ne tako reprezentativna izbira.

Na začetku leta smo se soočili z nekaj izstopi iz kluba, a smo jih delno
nadomestili z novimi člani, tako da
številčnost kluba ni bila preveč prizadeta.

Slavnostno odkritje bronastega reliefa mesta Kranja.
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ISKANJE DOLGOROČNIH
REŠITEV
(Dvanajsto lionistično leto 2008-2009)
Zavedajmo se, da le skupno delovanje vseh, ki želijo Kranju dobro, ki imajo
znanje, moč in odgovornost, lahko pomaga uresničiti dobre namene.
Diners Club – npr. plačevanje članarine. Uredili in posodobili smo tudi
seznam članov.
Za začetek tega lionističnega leta je še
posebej pomembna izredna skupščina, na kateri so bili ustvarjeni pogoji za pridobitev statusa humanitarne
organizacije. Transformacija kluba
v humanitarno organizacijo v praksi pomeni, da je uvrščen med upravičence za del dohodnine. Ker so bile
formalnosti v zvezi s tem urejene že
sredi leta 2009, je realno pričakovati,
Damjan Ahačič
da bo naš klub upravičen do vračila
V lionističnem letu 2008/2009 je štedoločenega dela dohodnine za leto
vilo članstva ostalo na ravni iz leta
2010 že v letu 2011.
pred tem, med drugim tudi zato, ker
Klub je v tem letu nadaljeval s tradije bilo v središču našega dela in zanicionalnimi aktivnostmi. Kljub enomanja predvsem povečati njihov inletni prekinitvi smo se trudili, da bi
teres za delo v klubu in za klub. Bolj
akcija Plakat miru ponovno oživelai,
kot kratkoročni učinki našega dela
kar pa nam žal ni uspelo. Uspešnejši
nas je zanimalo ustvarjenje pogojev
smo bili z mednarodno izmenjavo
za zanesljivo dolgoročno delovanje
mladih in z zbiranjem denarja v naši
kluba. Aktivirali smo spletno stran
skrinjici v trgovskem centru Merkur
se dogovorili, da obveščanje članstna Primskovem.
va poteka s pomočjo e-pošte in se
Charter Night smo organizirali v hodogovorili, da bomo poglobili poslotelu Bellevu. Izkupiček večera je bil
vanje naših članov s kartico
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2000 evrov, namenili smo ga Zavodu
Korak, ki je pri izvedbi prireditve tudi
aktivno sodeloval. Denar smo jim izročili na klubskem srečanju v Zavodu
Korak dober mesec kasneje, posebej
pa naj omenim, da je bilo to srečanje zelo pri-jetno med drugim tudi
zato, ker so gojenci pripravili prisrčen
program, naša člana Darja in Miroslav pa sta se ob tej priložnosti izkazala z doma narejenimi specialitetami. Pomembni so bili sklepi prvega
klubskega srečanja ponovem letu, na
katerem je bilo potrjeno, da prispevamo za socialno ogrožene otroke
na novoletnih prireditvah 400 evrov
in 1000 evrov območni enoti Zveze
slepih Gorenjske. Potrjena je bila
donacije 200 evrov LK Ljubljana. Na
tem srečanju sta bili sprejeti odločitvi,
da sodelujem z Rotary klubom Kranj
pri organizaciji prireditve Povežimo
Kranj in z Osnovno šolo Orehek v
projektu Veveričkin sklad, v katerem
se zbira denar za dvižno ploščad telesno prizadetih otrok. Denar, ki se zbere
v akciji Povežimo Kranj, je namenjen
skladu Vinka Drakslerja (tokrat se ga
je nabralo 9000 evrov), akcija je bila
izpeljana aprila na Brdu pod pokroviteljstvom kranjskega župana.

V organizacijskem odboru se je v
imenu našega kluba še posebej izkazala Darja Delavec, za kar ji na tem
mestu izrekam potrebno zahvalo.
Druženje na dobrodelnem dogodku
Povežimo Kranj je korak bližje k boljšemu življenju manj uspešnih in zato,
je ob tej priliki poudarila Darja Delavec, želimo v njej sodelovati tudi v
bodoče.
Naj na koncu omenim tudi sklep
našega kluba, sprejet na februarskem
srečanju, katerega usoda pa v trenutku, ko to pišem, še ni znana. Soglasno
smo namreč podprli predlog, da za
dobitnico Prešernove nagrade predlagamo pesnico gospo Nežo Maurer,
ki decembra letos praznuje osemdeset
let svojega življenja.
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DRUŽABNOST IN DOBRO
DELO
(Trinajsto lionistično leto 2009/2010)
Število članov kluba ni toliko pomembno kot dejstvo,koliko članov je dejansko
aktivnih. Če bomo z dejavnostjo kluba pritegnili pozornost javnosti , se bo s tem
povečala tudi možnost vključevanja novih članov.
popraviti, saj so za nadaljnji obstoj
kluba odločilnega pomena. Aktivnost
se lahko poveča z organiziranjem atraktivnejših srečanj, na katera bi poleg članov vabili tudi njihove partnerje.
Družabnost je za dobro delo velikega
pomena. V tem letu smo organizirali
kolesarski izlet po Prekmurju, skupaj
z Leo klubom Brdo Charter Night,
na katerem smo s srečelovom in licitacijo zbrali 2000 evrov in jih potem
namenili Zavodu Korak kot pomoč
pri njegovi selitvi. Decembra smo se
skupaj s partnerji zbrali na prednovoletnem srečanju v Kranjskih rovih.
Zakonske partnerje smo vabili tudi
Marjan Poljanec
na nekatere klubske tematske večere
Klub je v enajstem lionističnem letu in glede na njihov odziv ugotavljam,
LK Kranj zapustilo sedem članov, do- da so takšni večeri med njimi lepo
bili smo eno novo, tako da nas je zdaj sprejeti.Pogovori z ravnateljem kran27. Med različnimi razlogi za odhode jske gimnazije za organizacijo spomse je večkrat omenjala tudi premajhna ladanskega koncerta žal niso bili
transparentnost v zvezi s financiran- uspešni, več sreče pa smo imeli pri vzjem Distrikta 129 in LCI, zato menim, postavljanju stikov z Medobčinskim
društvom slepih in slabovidnih.
da je potrebno te odnose ustrezno
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Sodelovanje naj bi med drugim zajemalo tudi informacije MDSS o njihovih članih, ki so pomoči najbolj potrebni – naj bi se je zapisalo zategadelj,
ker jih doslej še nismo dobili. Število
članov kluba ni toliko pomembno
kot dejstvo, koliko članov je dejansko
aktivnih. Če bomo z dejavnostjo kluba pritegnili pozornost javnosti , se
bo s tem povečala tudi možnost vključevanja novih članov.
Sodelovanje z Leo klubom je seglo
tudi na področje informiranja. Njihov
član Rok Rozman je namreč prevzel
odgovornost za redno oblikovanje in
vzdrževanje naše spletne strani.

Dogovorjeno je bilo tudi, da septembra izdamo bilten v elektronski verziji, vendar do realizacije te ideje potem
ni prišlo. Načrtovano je bilo sodelovanje z LK Kamnik, ki je kaj kmalu
preraslo v idejo, da bi se v organizaciji
kamniškega kluba v Termah Snovik srečali predstavniki vseh štirih
klubov naše cone. Zaradi nekaterih
nesporazumov do tega srečanja ni
prišlo oziroma je bilo sklenjeno, da se
organizira v naslednjem mandatnem
obdobju. Prav tako pa zaradi (pre)
velikih finančnih obveznosti nismo
mogli prevzeti botrstva LK Bitola, ki
nam ga je ponudil lion Janez Bohorič.

Mateja Korošec Center Korak, Marjan Poljanec
uporabnika Centra KORAK
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SAMOTA NIMA NE OKEN NE
VRAT
(Štirinajsto lionistično leto 2010/2011)
Zdi se, da …
Človeštvo spi.
Pa vendar je beseda,
ki se zavije v žareč kolutec
in potlej zapleše pod stropom vesolja.
Beseda si vzame čas in svet. ( Neža Maurer)

Darja Delavec
Utrjevati etična pravila, ki izhajajo iz
medsebojnega spoštovanja, utrjevati
neodvisnost in samostojnost v poklicnem in zasebnem življenju in se
zavzemati za spoštovanje človekovih
34

pravic, je bilo moje vodilo. Lionzem je
zame način življenja.
Delovanje kluba je bilo v mojem predsedniškem mandatu namenjeno zlasti
humanitarni dejavnosti na področju
slepih in slabovidnih, zaščiti otrok,
mladine, družin in ostarelih, skratka
pomoči potrebnim. Sodelovali smo
s humanitarnimi organizacijami in
društvi v našem lokalnem okolju, z
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju socialne dejavnosti ter
javnimi zavodi na področju zdravstva, šolstva in kulture. V celotnem
lionističnem letu smo ohranili vse
tradicionalne aktivnosti: martinovali smo v gostišču Amon v Olimju,
sodelovali z donacijo Pravljični deželi Gorajte, obdarovali otroke v sodelovanju z CSD, bili Božiček na OŠ Orehek, praznovali obletnico ustanovitve
kluba na Šmarjetni gori, postavili
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dobrodelno stojnico na Prešernovem smenju in bili soorganizatorji koncerta
Korakova pomlad v sodelovanju s Centrom Korak, s katerimi smo preživeli lep
večer in leto zaključili s piknikom in pohodom na Sv. Lovrenca nad Bašljem.
Odlično smo sodelovali z Leo klubom Brdo (HalLEOweEn Party), pripravili
stojnico na Bledu, na klubskih srečanjih pa smo gostili Danielo Brečko, Janeza
Bohoriča in Loreno Hus.
V ponedeljek 20. 12. 2010 smo skupaj z OŠ Orehek organizirali literarni večer,
kjer so učitelji imenovane šole podelili poezijo Neže Maurer z obiskovalci.
Namen druženja je bil bližajoči se praznik, jubilej pesnice Neže Maurer. Tisti večer je bilo v zraku hrepenenje po nečem, po dobrem, po dobrodelnosti.
Želeli smo, da v teh prazničnih dneh prikličemo še več smeha in veselja na
obraze otrok, ki jim Veveričkov sklad na OŠ Orehek pomaga, da premagujejo
vsakodnevne skrbi. Za te otoke je LK Kranj namenil donacijo 1000 €, da bi v
bodoče lahko na šoli kupili dvigalo in jim omogočili lažje premagovanje ovir.
V našem klubu smo prepričani, da vsak kamenček, vsak dar pomeni novo veselje. Ko pomagamo drugim, tudi sami rastemo. Zato razvijajmo prave vrednote in ta svet naredimo boljši! Vsak od nas lahko pomaga po svojih močeh.
Po literarnem večeru je bila organizirana dražba slik, celoten izkupiček pa je
bil namenjen Veveričkovemu skladu. Tudi darovanje nam pomaga, da se povežemo z drugimi.

SAMOTA nima ne oken, ne vrat.
Nima niti zidov ne plotu. In vendar
ji ni mogoče ubežati. (Neža Maurer)

Hvala vsem, ki svoj čas namenite
tudi drugim. Lionsi pomagamo, ker
nas vodi srce. Vem, da člane kluba
povezuje lionizem in s tem ko nas
vodi srce, pomagamo tistim, ki sami
ne zmorejo. Ničesar nisem delala z
nejevoljo, ničesar, kar bi ne merilo
na splošno blaginjo in ničesar z lahkomiselno naglico ali samo po svoji
glavi.
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VSAK PRISPEVEK ŠTEJE
(Petnajsto in šestnajsto lionistično leto 2011-2013)
Delovanje Lions kluba Kranj je neločljivo vpeto v okolje in čas, v katerem živimo.
Obdobje 2011/2013 je bil čas, ko je bila gospodarska kriza najgloblja. Težje je
bilo pridobivati sredstva iz gospodarstva, na drugi strani pa se je povečalo zavedanje o vrednosti spoštovanja sočloveka in vzajemne pomoči med ljudmi in na
tem je temeljil naš pristop k izvajanju humanitarne dejavnosti.
V skladu z načeli lionizma je bil namen
zbiranja pomoči vedno za znanega prejemnika pod motom »Vsak
prispevek šteje«. V sodelovanju z Osnovno šolo Orehek smo tako podprli
zbiranje sredstev za Veveričkov sklad,
humanitarna sredstva pa smo zbirali
na obletnicah Charter nighta, dobrodelnih stojnicah na Prešernovem
smnju ter na dobrodelnih koncertih
v lastni organizaciji ter v sodelovanju z Zavodom En korak več in Rotary
clubom Kranj.

Marko Drinovec
36

Stojnica na Prešernovem smenju
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Povezani na nivoju Lions International Distrikta 129 smo sodelovali v akcijah: Lionsi zbirajo rabljena korekcijska očala za prebivalce revnejših držav,
Plakat miru, v sodelovanju z Leo
klubom Brdo pa je bila izvedena tudi
akcija zbiranja sladkarij za otroke. Uspešno sodelovanje z Rotary Clubom
Kranj se je nadaljevalo, skupaj smo
tako organizirali tudi koncert Nuške
Drašček in Lare Jankovič ter tradicionalni dobrodelni prireditvi Povežimo
Kranj.

Največ v akcijah zbranih sredstev
pa je bilo namenjenih Centru Korak
iz Kranja ter Varstveno delovnemu
centru Kranj, kjer je bil z donacijami
Lions kluba Kranj in Rotary Cluba
Kranj ter s pomočjo Mestne občine
Kranj v naslednjem letu zgrajen tudi
park z gibalnimi napravami za varovance varstveno delovnega centra.

Srečanje LK Kranj z varovanci in osebjem Zavoda Korak je tudi tokrat potekal
v prijetnem vzdušju. Varovanci so pripravili prijeten program in se druženja
z nami iskreno (raz)veselili. Pripravili so manjši bazar, na katerem smo lahko
kupili njihove izdelke. Z njimi smo se dogovorili, da nam pripravijo trideset
manjših skodelic, ki jih bomo uporabili za promocijski oziroma darilni material našega kluba. Za njih smo namenili 300 evrov.
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POMAGAMO S SRCEM
(Sedemnajsto lionistično leto 2013/2014)
Ko razmišljam o delu našega kluba v času mojega predsednikovanja, bi lahko
rekla, da smo uspešno nadaljevali z dobrim delom, še posebej na področju mednarodne izmenjave mladih. Tudi sicer je bilo lionistično leto 2013/2014 za naš
klub zelo dobro, zato naj se takoj na začetku zahvalim vsem za prispevke v mozaik naših dosežkov in zbrano denarno pomoč, ki je glede na stanje v naši družbi
vse bolj pomembna in potrebna.
Naša dobrodelnost se je v tem letu
začela z organizacijo koncerta Povezani za dobroto, ki smo ga izpeljali
v sodelovanju z Rotary klubom Kranj.
Namen prireditve je bil zbiranje denarja za Center Korak. Novembra
smo se udeležili dobrodelnega bazarja na Brdu, ki ga sicer organizira Center Korak, mi pa na njem že
tradicionalno sodelujem. S tem pa
odmevnejših akcij našega kluba v
tem mesecu še ni bilo konec. Posebej
moram omeniti akcijo Plakat miru
2013, odprtje razstave in podelitev
nagrad, ki je potekala v Osnovni šoli
Predoslje. Naj pri tem še dodam, da
bila v tem linostičnem letu na našem
območju tudi zaključna prireditev akcije Plakat miru distrikt 129.

Meri Rozman Logar: Naša pomoč je
glede na stanje v naši družbi vse bolj
pomembna in potrebna.
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Prešernov smenj v začetku februarja
je postal že tradicionalna prireditev,
na kateri s skupnim močmi nastopata
tako Lions klub Kranj kot Leo klub
Brdo. Prišlo je že v navado, da pri tej
akciji sodelujejo tudi partnerji članov
enega in drugega klub.

Zadnja večja dobrodelna akcija pred
iztekom tega lionističnega leta pa je
bil dobrodelni ples Povežimo Kranj,
ki so ga skupaj organizirali Lions in
Rotary klub ter Mestna občina Kranj.

Otvoritev samogibalnih naprav v parku pred VDC KRANJ
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BILI SMO TUDI DOBRODELNI
(Osemnajsto lionistično leto 2014/2015)
Lionistično leto 2014/2015 je bilo uspešno leto. Z izletom v Medano smo uspešno zakorakali v družabno življenje klubskega druženja, ki smo ga februarja
nadaljevali v Kranjski Gori na skupnem sankanju, v aprilu smo se pomerili v
metanju bowling krogle, v juniju pa smo imeli prijeten družaben piknik pri predsednici doma.

Alenka Kotar
Nismo se samo zabavali, ampak smo
bili tudi dobrodelni. Ena najlepših
akcij v tem letu je bila nakup računalnika s prilagojenim programom za
slepe, enajstletnemu Urošu smo s tem
nakupom podarili nasmeh na obraz,
40

on pa ga je nam z njegovo izjavo:
»Imam nov računalnik.« Finančna
sredstva za nakup računalnika in programske opreme smo zbrali z organizacijo dobrodelne gledališke predstave v novembru 2014 Ničesar ne
obžalujem v dvorani na Kokrici, pri
organizaciji le-te smo pomagali tudi
slepi igralki Metki Pavšič.
Na dobrodelni stojnici na Prešernovem smenju smo zbirali dobrodelne
prispevke za številčno družino, ki je v
delovni nesreči izgubila očeta. S skupnimi močmi z Rotary klubom Kranj
smo za isto družino na prireditvi Povežimo se zbrali zavidljivih 7.500 EUR.
Novost tega leta je bilo zbiranje dobrodelnih prispevkov Levček sreče,
kjer smo člani ob delitvi svojih
srečnih trenutkov zbirali za letovanje
na morju za gorenjskega otroka skupaj z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste in za pomoč gorenjski
varni hiši.
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Nepozaben dogodek je bil Večerja v
temi, kjer smo na lastni koži za eno
uro občutili, kako je, če ne vidiš. In
kako je jesti, če ne vidiš vsebine na
krožniku, kako naliti kozarec … To
je bila res nepozabna življenjska izkušnja, ki je name naredila izjemen
vtis.
Sodelovali pa smo tudi tradicionalno pri projektu Plakat miru pa pri
Tečem, da pomagam, pri mednarodni

izmenjavi mladih, zbirali smo rabljena očala, imeli nekaj predavanj
za člane, prednovoletno srečanje,
sodelovali pa smo tudi pri conskem
in distriktnem delovanju.
Da je bilo to leto res uspešno, nam
potrjuje tudi nagrada CLUB EXCELLENCE AWARD 2014−2015, ki sem
jo iz rok vice guvernerja Marka Gospodjinačkega prejela na prireditvi
Povežimo se v letu 2016.

Tako izraža PRAZNOVANJE MIRU
ŽAN TRILAR

Mednarodna izmenjava mladih
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OBDAROVANJE
STAROSTNIKOV V PREDDVORU
(Devetnajsto lionistično leto 2015/2016)
V septembru 2015 sem po dvoletnem članstvu v Lions klubu Kranj prevzela predsedovanje kot prva Leo članica, ki je kadarkoli predsedovala Lions klubu. Lions
klub Kranj je bil mentorski klub Leo klubu Brdo, katerega dolgoletna članica sem
bila in nadaljevanje članstva in aktivno delovanje v lions klubu je bilo logično
nadaljevanje lionistične poti.
V letu mojega predsedovanja smo nadaljevali s tradicionalnimi klubskimi aktivnostmi, delno smo se prilagajali aktualnim težavam, uspelo pa nam je izvesti tudi dve odmevni novi akciji, ki sta se izkazali za izjemno uspešni in dobro
sprejeti pri določenih članih, ki so si želeli bolj »ljudskih« aktivnosti.
Prva pomembna sprememba v tem
lionističnem letu je bila menjava na
mestu zakladnika, ki ga je po dolgoletnem uspešnem delu lion Jože
Veternik prepustil naslednici Jožici
Belšak.

Mirjam Noč
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V decembru 2015 smo skupaj z Rotary Brnik obdarovali starostnike v
Domu za ostarele Preddvor. Člani
smo pekli pecivo in ga med skupnim
druženjem zapakirali v paketke, ki so
jih na skupnem druženju prejeli starostniki. Obiskal nas je Božiček, starostniki pa so pripravili pester kulturni program. Razšli smo se nasmejani
in polni optimizma, da akcija postane
tradicionalna.
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V marcu 2016 nam je uspelo izvesti še
eno novo akcijo. Skupaj z varno hišo
in Qlandijo v Kranju smo na soboto
pred cvetno nedeljo zbirali higienske
pripomočke in hrano za varno hišo.
V zameno in zahvalo so ljudje dobili
oljčno vejico. Tudi ta akcija se je izkazala kot izjemno uspešna in z željo po
ponovitvi.
Največ energije in del mojega srca pa
je pripadalo poizkusu ponovne oživitve delovanja Leo kluba Brdo, katerega delovanje je zaradi starosti ustanovnih članov zamrlo.

Uspelo mi je zbrati skupino mladih,
ki so kljub določenim zapletom med
letom vztrajali, in izjemno me veseli,
da je klub na začetku mandata mojega
naslednika Mira Matijaševiča formalno ponovno zaživel.
Predsedovanje Lions klubu Kranj je
bila zame izjemna in nova izkušnja,
drugačna kot vodenje Leo kluba in
bilo mi je v čast voditi klub, ki deluje
tako aktivno in ki združuje izjemne
lions člane.

Žoga Band DSO Preddvor
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PONOSNI SMO NA NAŠE
USPEHE
(Dvajseto lionistično leto 2016/2017)
V letu 2016/2017 smo v Lions klubu Kranj gradili na obstoječih aktivnostih kluba in stremeli k učinkovitemu izvajanju dobrodelnih del. Naše delo in energija sta bila posvečena in usmerjena v pomoč tistim, ki so se znašli v osebnih in
življenjskih stiskah, skladno z misijo lionizma pa smo pretežni del dobrodelnosti
usmerjali v pomoč slepi in slabovidni mladini.
V zavedanju, da je v slogi moč, smo del svojega časa usmerjali k učvrstitvi
našega sodelovanja, enotnosti in razvoju medsebojnih odnosov med članicami
in člani kluba. Redno smo se srečevali na mesečnih srečanjih, razpravljali o
aktualnih zadevah in načrtovali naše bodoče aktivnosti.
Na Brdu pri Kranju smo že tradicionalno izvedli dobrodelno novoletno
srečanje, na katerem naredimo bilanco leta, ki se poslavlja in z dobrimi željami
pozdravimo prihajajoče novo leto.
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo z namenom zbiranja dobrodelnih
sredstev za slepo Ano in slabovidnega Žana v Mestu Kranj postavili stojnico in
tudi na ta način promovirali dobrodelnost in problematiko slepih in slabovidnih. Izkušnja je bila prijetna, saj smo imeli priložnost poklepetati z mimoidočimi in jih informirati tudi o tem, kaj je misija in namen Lions kluba.
Da bi lahko zbrali še več sredstev za dobre namene, smo v dogovoru s skupino
Link Art organizirali tradicionalni dobrodelni koncert. Glasba pove več kot
tisoč besed in naš namen, da se z dobrodelnostjo dotaknemo čim več ljudi, je
bil dosežen. Na obeh dogodkih smo skupaj zbrali 3.000 €.
Plakat miru, akcija, kjer mladi z risbo in barvami povedo, kako si predstavljajo mir v svetu, je seveda naša že dolgoletna akcija. V ponos nam je, da smo v
njeni izvedbi še vedno tako uspešni. Risanje otrok v akciji Plakat miru dokazuje, kako dobro zamišljena je bila ta aktivnost že desetletja nazaj, saj otroci
in njihovi mentorji v njej se vedno sodelujejo z navdušenjem in veseljem. Nas
pa izdelki vsako leto vnovič presenetijo z izvirnostjo zamisli in izvedbe. Bravo
sodelujočim!
Izmed pomembnejših dobrodelnih dogodkov v organizaciji našega kluba je
seveda potrebno omeniti dogodek Povežimo se. S ponosom povemo, da smo
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Miroslav Matijaševič, predsednik:
Zavedamo se, da je v slogi moč, nenehno utrjujemo medsebojne odnose
tako v klubu kot izven njega.
zbrali 6.700 € in tako skupaj z Rotary
klubom Kranj ponovno pokazali, da
skupaj zmoremo več.
Med prihajajočimi dogodki naj omenimo, da se bo 12. maja 2017 izvedla
Slavnostna akademija, konec maja pa
še Lions konvencija in praznovanje
25. letnice lionizma v Sloveniji, kjer
bomo aktivno sodelovali tudi predstavniki Lions kluba Kranj.

Za zaključek leta, pred prihajajočim
poletjem in dopustovanjem, se bomo
zbrali na tradicionalnem pikniku in
se skupaj z našimi družinskimi člani
in prijatelji sprostili v objemu narave.
Z zaključkom meseca junija namreč
prihaja tudi čas, ko vodenje kluba
prevzame novo vodstvo.
Helen Keller, ameriška slepa in gluhonema pisateljica, politična aktivistka in predavateljica, je potem, ko je
komaj pri 19 mesecih zaradi bolezni
oglušela in oslepela, s pomočjo svoje
učiteljice Anne Sullivan začela živeti
normalno in polno življenje.
Njun odnos, poln sodelovanja, razumevanja in pomoči sočloveku,
predvsem pa velika želja Helen Keller
živeti polno življenje kljub oviram,
ki jih je pred njo postavilo življenje,
so bili moj navdih in vodilo v lionističnem letu, v katerem mi je bilo
zaupano vodenje kluba. Zato bi svoje
poročilo rad zaključil z mislijo te navdihujoče ženske, da
... so v življenju dnevi, izpisani z
rdečimi črkami,
ko srečamo ljudi,
ki nas navdušijo kot lepa pesem,
ljudi, katerih stisk rok prekipeva od
neizgovorjenega sočutja
in katerih blaga, bogata življenjska
moč
napolni naš nemirni duh s čudovitim
mirom.
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ustanovni člani ob maketi mesta Kranja in njihove izjave od leve proti desni
Aleš Paternoster:
Povabilo v članstvo Lions kluba Kranj mi je pomenilo veliko priznanje. Vprijetnem druženju z ostalimi člani smo izpeljali veliko dobrodelinh akcij. Te
mogoče finančno niso pomenile velikega zneska, ljudem, potrebnim pomoči,
pa so olajšale nakup pripomočkov, ki so jim pomagali v vsakdanjem življenju.
Nekaj je bilo tudi večjih podvigov, dosežki katerih bodo trajno prisotni v Kranju. Klubi Lions predstavljajo oširoko mrežo sorodno mislečih ljudi v Sloveniji
in v svetu,ki vedo, da je v sedanjem materialističnem svetu solidarnost ena
bistvenih vrlin, ki mnogim olajša življenje.
Vanda Pečjak:
V članstvo LK Kranj so me povabili kolegi, prijatelji, ki sem jih poznala dolga
leta in sem imela zaupanje v njihovo delo, vrednote in način delovanja. Težko
je bilo začeti iz nič, ampak s skupnim delom in dobrimi projekti smo uspeli
razširiti odlično svetovno idejo tudi v naše neposredno okolje. Veselje na licih
in tudi solze mnogih posameznikov, ki smo jim polepšali življenje, so mi
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potrdilo, da smo delali dobre stvari. Vesela sem, da v naše vrste prihajajo novi
člani, ki se bodo v reševanje novih potreb vključevali na nove načine s ciljem:
v okviru danih možnosti pomagati tistim, ki so pomoči potrebni.
Miroslav Matijaševič:
Biti član lionističnega gibanja, pomeni prevzeti družbeno odgovornost za
občutljive socialne probleme, s poudarkom pomagati slabovidnim in slepim
osebam, tako v ožjem, kot širšem okolju. Prevzeti vlogo viteza slepote, kot nas
je poimenovala Helen Keller, pomeni da skupaj s člani lionizma pomagamo in
rešujemo izzive, ki so postavljeni pred slepe in slabovidne osebe in nudimo
roko pomoči vsem, ki so jo potrebni.
Ilija Bregar:
Tolstoj je nekje zapisal, da ne moreš biti samo delno dober, kar v prenesenem
pomenu pomeni; s plačanim članstvom v Lions kluku ni še nič narejenega biti dober lion je najprej delo in šele potem čast.
Blanka Farčnik:
Če se v naših globinah srca pravilno povežejo čustva in razum, se porodijo
morda skrite možnosti in sposobnosti, da znamo s svojo osebnostjo, s svojim
delovanjem, poseči v življenja drugih ljudi tako, da zaznamo njihovo stisko,
jim nudimo oporo in pomoč, ki jo v dani življenjski situaciji tudi potrebujejo.
Pomagamo drugim, sami pa se duhovno bogatimo, osebno rastemo. Tudi to
je uspeh, morda celo pot do sreče in zadovoljstva.
Peter Marn:
Vstop v lionistično gibanje se mi je zgodil zelo spontano in tako sem tudi
preživel teh 2o let. Nesporno odlična ideja o pomoči slepim in slabovidnim se
je v našem primeru razvila v pomoč potrebnim. Sledi naših aktivnosti bodo
ostale vidne še zelo dolgo. S tega vidika zaključujem članstvo z
lepimi spomini in veliko mero ponosa.
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Donacije Lions kluba Kranj
od 1998 do vključno 2017
Leto 1998
CDS Kranj
Počitnice Debeli rtič
Mamograf
Leto 1999
Povečevalna lupa za slepe
prenova doma slepih
Društvo Vita
Medobčinsko društvo slepih
UNICEF
RK SL
Leto 2000
Specialna olimpiada
VDC Kranj
Morje tudi zate
Potres Posočje
Leto 2001
OŠ Helene Puhar
Računalnik za slepe
Vrtec Mavrica
Gledališče slepih
Leto 2002
VDC Kranj
Društvo SOS telefon
Leto 2003
Zavod Korak
Varstveno delovni center Kranj
OŠ Orehek
Center za usposabljanje in varstvo Kranj
Varstveno delovni center Kranj
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znesek v EUR
531
397
31.839
skupaj: 32.766
152
1.520
2.281
1.926
456
253
skupaj: 6.588
236
4.728
236
473
skupaj: 5.673
248
2.105
13.550
226
skupaj: 16.128
869
434
skupaj: 1.303
2.113
1.267
2.113
422
232
skupaj: 6.147
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Leto 2004
Kranjski vrtci - Mavrica
Varstveno delovni center Kranj
OŠ Helena Puhar Kranj
Zavod Korak Kranj
OZG - reševalno vozilo
Kranjski vrtci
Center za usposabljanje in varstvo Kranj
Center za socialno delo
Društvo Humanitas, medkulturne delavnice
RK Šk. Loka, strešna kritina - habjan, Košir
Društvo paraplegikov Gorenjske - rač. opreme
Medobčinsko društvo slepih Kranj, Najdin saksofon
Leto 2005
OŠ Davorin Jenko, Tom Masters Shule
Slovenska vas - Azija
Zakonski in družinski inštitut Krog
OŠ Šenčur, nakup didakt. pripomoč. za učence s pos. potrebami
Društvo psoriatikov Slovenije, obsevalne naprave
Leo klub Domžale
Gimnazija Kranj, za fin. potreb dijakov s poseb. potrebami
Družina Medižec
Kranjski vrtci
Center za socialno delo Kranj
Anže Ribnikar, stopniščni vzpenjalec
Leto 2006
Zavod Korak
Gimnazija Kranj
Bremc Domen, nakup leče
OŠ Orehek
Leto 2007
Elektronski povečevalnik
Zavod Korak

447
835
376
835
3.831
125
417
417
1.252
1.358
443
209
skupaj: 10.545
209
1.043
1.252
417
835
84
7.094
626
209
417
3.592
skupaj: 15.778
417
3.756
209
1.043
skupaj: 5.425
778
417
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OŠ Naklo
Izobraževalni zavod Jan
maketa mesta Kranja
Leto 2008
Rdeči križ –sofinanciranje kombija za invalidko
Zavod Korak
Leo klub Brdo – koncert na Bledu
Zavod Jan – letovanje otrok
Leto 2009
Oš Orehek
LK Škofja Loka - poplave Železniki
Zavod Korak
Center za socialno delo – letovanje otrok
LK Kamnik – 5. letnica kluba
Leto 2010
Fundacija Vincenca Drakslerja
Center Korak Kranj
Medobčinska zveza slepih in slabovidnih
OŠ Orehek
Leo klub Brdo
Leo klub Novo mesto
Lions klub Ljubljana
Društvo Sožitje Ljubljana
Leto 2011
Zavod Korak
Adrenalin Sečnik
MDSS
Center za socialno delo
District - nakup paketov hrane
Leto 2012
OŠ Orehek
Zveza prijateljev Slovenije
MDSS Sandi Novak
Kranjski vrtci, Popadič
Društvo Sožitje

50

500
500
24.326
skupaj: 26.521
1.000
2.000
1.000
1.595
skupaj: 5.595
500
300
500
400
200
skupaj: 1.900
4.000
2.000
1.000
1.000
800
500
200
200
skupaj: 9.700
240
300
1.300
500
390
skupaj: 2.730
500
5.600
1.000
350
200
skupaj: 7.650
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Leto 2013
OŠ Orehek
Center za socialno delo Kranj
Zavod Korak
Društvo Gorajte
LK Brnik
Gradimo mozaik zdravja
Leto 2014
VDC Kranj
Društvo Gorajte
Eva Bernard
Zdravila za Bosno
Zavod Korak
J.A.T. – Čop Žan
LCIF
Zveza Lions Klubov
Računalnik
Leto 2015
Družina Bolka Poženik
Maticu iz Kranja
ZPM Ljubljana za Mitjo Kranjec Zambratijo
Varna hiša Gorenjska
LK Domžale za Plakat miru
Leto 2016
Zavod za slepo in slabovidno mladino
CSD Kranj (za mld. Kreft Boruta)
Center za šolanje vodičev in psov pomočnikov – CANIS
Zavod Pod strehco
CSD Kranj program Tudi za naše otroke
District 129 Pomoč Makedoniji
LK Domžale dreves Lions aleja
OŠ Orehek Veveričkov šolski sklad
Fundacija Vincenca Drakslerja
Varna hiša – nkup potrebščin

300
300
727
300
200
250
skupaj: 2.007
13.000
100
500
355,79
9.900
1.000
116,52
50
1.116
skupaj: 26.138
8.505
700
330
250
32
skupaj: 9.817
1.400
1.200
300
300
200
100
100
100
100
60
skupaj: 3.860
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