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V Kranju zbrali skoraj 25.000 evrov za družine v stiski 
Dobrodelno akcijo 'V Kranju dobro v srcu mislimo' podprl tudi nogometaš Josip Iličić in 

kranjski osnovnošolci 
  
  
Kranj, 3. januar 2022 – Zadnji dan leta 2021 se je končala dobrodelna akcija V KRANJU DOBRO V 
SRCU MISLIMO. Letos so posamezniki in (lokalna) podjetja s prostovoljnimi prispevki pomagali 
devetim družinam in štirim posameznikom, ki brez pomoči ne bi zmogli. Skupno so zbrali skoraj 
25.000 evrov. 
 
Dobrodelni projekt, za katerega je pred tremi leti dal pobudo župan Mestne občine Kranj Matjaž 
Rakovec, vsako leto poteka od 1. do 31. decembra, vodi pa ga Zavod za turizem in kulturo Kranj v 
sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Kranj in Zvezo prijateljev mladine Slovenije. S predlogi 
družin, ki so se znašli v hudi socialni stiski, so letos sodelovale kranjske osnovne šole, Center za socialno 
delo Gorenjska, enota Kranj ter Društvo upokojencev Kranj. Pri večini letos izbranih družin hudo 
finančno stisko spremljajo še zdravstvene težave staršev ali otrok, kar še dodatno otežuje že tako težko 
situacijo.  
»Nikoli ne vemo, kaj nas čaka jutri. Zagotovo pa danes vemo to, da družine, ki so del naše humanitarne 
akcije, v težkih časih niso same. Ponosen sem, da se že tretje leto skupaj trudimo vsaj malo prispevati k 
boljšemu jutri in pomagamo tistim, ki so se znašli v stiski in nas potrebujejo,« je povedal kranjski župan. 
Projekt je podprl tudi slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić, ki je skupaj s prijatelji iz rodnega 
Kranja pozval ljudi k pomoči tistim, ki se prebijajo skozi težke čase.  
Prav tako so z velikodušnostjo dobrodelni projekt podprli tudi Gorenjska banka, d. d., Telekom, d. d., 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Arriva, d. o. o., Komunala Kranj, d. o. o., Gorenje, d. d., 
Dom Trade, d. o. o., Don don, d. o. o., Agitavit Solutions, d. o. o., K&Z Svetovanje, d. o. o., Kolodvor, 
d. o. o., Gorenjske lekarne, Podium, d. o. o., Lions Klub Kranj, Provia, d. o. o., Hennlich, d. o. o., 
Vigred, d. o. o., Elbi, d. o. o., Območni odbor SVIZ Kranj, Aparh, d. o. o., Eurocom, d. o. o., ter drugi.  
Srčnost in čut za sočloveka so letos pokazali tudi kranjski osnovnošolci, ki so na dobrodelnem bazarju 
v zameno za izdelke, ki so jih izdelali v šoli, zbirali prostovoljne prispevke in zbrali nekaj manj kot petsto 
evrov. Kakor je povedal Enej, učenec 9. razreda: »Pomagati je treba vsem, od enega pa vse do 
devetdesetega leta, ki so se znašli v stiski. Pomagajmo ljudem, ki nimajo dovolj denarja, da bi si kaj 
kupili«.  
 
Povezava do fotografij: https://photos.app.goo.gl/nRoVgAPXjudwtpr1A 
Foto: Anže Krže/Mediaspeed; dobrodelni bazar kranjskih šol: Primož Pičulin 
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