






UVODNI NAGOVOR PRVEGA 
PREDSEDNIKA LIONS KLUBA 
KRŠKO

Že leta 1996 smo se v Posavju odločili, 
da se združimo ljudje dobre volje 
kot pomemben del civilne družbe in 
ustanovimo Lions Club International 
Krško. Odločili smo se, da bomo na 
osnovi skupnih ciljev lionističnega 
gibanja in ob upoštevanju njegovega 
etičnega kodeksa delovali v svojem 
okolju predvsem z namenom, da ga 
izboljšamo in nudimo pomoč pomoči 
potrebnim. 

V Lions klubu Krško sem lahko v vseh 
teh letih prepoznaval voljo in motivacijo 
za uresničevanje poslanstva WE SERVE 
– Pomagamo. To odločitev We serve smo 
lioni sprejeli zaradi spoznanja, da smo 
se vsi ljudje na tem svetu rodili slučajno, 
slučajno smo bili ob rojstvu obdarjeni z 
različnimi sposobnostmi in rojeni smo 
bili v različno urejeno in bogato okolje. 
Nekateri smo imeli ugodne vzpodbude 
v otroštvu in nato v družbenem okolju. 
To nas ni le obvarovalo pred revščino 
in šibkejšim razvojem zavesti, ampak 
nam je omogočilo tudi razvoj socialnega 
sočutja do tistih, ki tu niso uspeli doseči 
vsega tega blagostanja. 



V LK Krško se zavedamo, da nismo edini, ki hočemo pomagati ljudem, ki so v stiski. Vemo 
tudi, da mnogim danes zmanjkuje časa za aktivno dobrodelno delo in pomoč. Tem, četudi zelo 
obremenjenim pa  ni vseeno, kako živijo v njihovem okolju pomoči potrebni. Med njimi smo v 
teh dvajsetih letih spoznali mnogo takih, ki so namesto z neposrednim aktivnim delom pri pomoči 
dobrosrčno prispevali preko LK Krško svoj denar kot donacijo, kak koristen  proizvod, ali pa 
storitev za pomoč  ljudem v stiski.

Za vse to, kar smo do sedaj dosegli, se zahvaljujem vsem ustanovnim in pridruženim članom LK 
Krško, donatorjem in publiki v dobrodelnih akcijah, ki so razumeli  težave drugih in tako žrtvovali  
svoj čas in denar. Zahvaljujem se tudi vsem našim članom za izvirne ideje, za čustveno podporo 
in vzpodbude, našemu botru Vladu Bahču in izvajalcem na naših dobrodelnih prireditvah in vsem 
drugim za pomoč ter sodelovanje v naših akcijah, ki smo jih le tako uspeli uspešno izvesti.

Mihajlo Rostohar,
ustanovni predsednik LK Krško

Ustanovni večer / Charter night (22. 03. 1997)



KO POSTAJAJO BESEDE O DOBROTI DEJANJE

NEKAJ MISLI OB 20-LETNICI SLUŽENJA LIONS KLUBA 
KRŠKO

Mnogi znajo/znamo lepo spregovoriti o pomoči ljudem v stiski; 
mnogi znajo/znamo druge spodbujati k dobrodelnosti …; na vso srečo 
pa so med nami tudi tisti, ki o pomoči ne govorijo prav veliko, pač pa 
bližnjim dobro tudi storijo. Stara modrost govori, da dobrota ne sme 
biti samo na jeziku, pač pa se mora udejanjati tudi v konkretni pomoči 
tistim, h katerim nas pritegne stiska bližnjih. Osebno verjamem, da 
smo ljudje med seboj globoko povezani. In ko nas pokliče stiska 
bližnjega, smo notranje – moralno, etično zavezani, da priskočimo na 
pomoč. Nekateri menijo, da se je stiski bližnjega lažje izogniti, kot pa 
dobro storiti. Iz lastnih izkustev lahko povem, da to ni res. 

Klic po pomoči ti sledi, dokler nanj ne odgovoriš. Ne zato, ker bi 
bil dober, pač pa zato, ker dobro nisem storil in me je to notranje 
vznemirjalo – po domače rečeno: ni me pustilo v (lažnem) miru –
bil sem osebno zavezan, da nekaj storim za vedno bolj naraščajočo 
odvisnost – pomagati tistim posameznikom, ki so se resnično želeli 
osvoboditi iz krempljev droge – zasvojenosti.

Kot župnik na Razborju pod Lisco sem videl za to priložnost v 
ustanovitvi komune – šole življenja po preverjeno uspešni metodi Don 
Pierina. Od ideje do uresničitve je seveda dolga pot in je za tak projekt 
nemogoča, če ne srečaš ljudi, ki so od lepih besed o pomoči prešli k 
dejanjem. Ti ljudje so osvobojeni osebne vzvišenosti, sposobni skloniti 
se k stiski, ki jih notranje pritegne in zaveže k pomoči. Naučili so se, 
kot je zapisal kolumbijski pisatelj Gabriel García Márquez: »Naučil 
sem se, da smemo drugega zreti zviška le takrat, ko se sklonimo k 
njemu, da ga dvignemo.« In prav takšne ljudi sem srečal v Lions klubu 
Krško, še posebej v takratnem predsedniku Borisu Rostoharju. Vedno 
znova poudarjam: Če ne bi bilo njegove pomoči in pomoči ostalih 
članov kluba, potem komuna na Razborju pod Lisco (od leta 2000) ne 
bi že tolikim rešila življenja – jih osvobodila jarma odvisnosti. Lions 
klub ni bil le eden od mnogih pomočnikov pri nastajanju komune, on 
je bil daleč pred vsemi vodilni v njeni vzpostavitvi. 



Naj povem anekdoto: Ko smo bili v paniki za sredstva obnove stare šole na 
Razborju v negotovosti, ali nam bo uspelo dokončati obnovo v določenem roku, v 
številnih pogovorih pojasnjevanja domačinom, da jim s prihodom šole življenja ne 
grozi nikakršna nevarnost … – no, takrat je nekega lepega poletnega dne zazvonil 
telefon. Oglasil se je odgovorni organizacije, ki je bila zadolžena, da bo pomagala 
pri pripravi prostorov za komuno. Po slušalki mi je dal poslušati šumenje morja, 
ki ga je užival v brezskrbnosti. V tistem času se je marsikateri član Lions kluba 
odpovedal svojim počitniškim dnem. Še danes sem prevzet ob spominu na 
nesebično požrtvovalnost, ki je s strani Lions kluba vgrajena v šolo življenja na 
Razborju pod Lisco. Četudi bi Lions klub Krško v svojem 20-letnem delovanju 
postavil na noge le to šolo življenja, bi storil dovolj. Eno rešeno življenje … koliko 
odtehta?! Ob tem pa so njegovi člani rešili iz raznolikih stisk še tolike …

Podobno je bilo pri nastajanju komune na Kobilju v Prekmurju (odprta 2004). Zopet 
anekdota: Dan pred odkupom karavle sta mi organizaciji (greh se pove, grešnika 
pa ne), ki sta se pred Don Pierinom zavezali, da bosta priskrbeli sredstva za odkup 
karavle, sporočili, da z denarjem ne bo nič. Projekt prve šole življenja v severni 
Sloveniji se je zdel popolnoma izgubljen. Bi bil, če bi ne bilo posameznikov, ki 
so sredstva priskrbeli, in če ne bi bilo Lions kluba Krško – zopet Boris s svojim 
bratom Mirkom, zopet člani tega kluba. V spominu hranim prizore z otvoritve 
komune na Kobilju, ko so se tisti s slabo vestjo (ker bi morali pomagati – zato so v 
takšni službi, pa niso) prerivali v ospredje, da so se sončili v soju reflektorjev. Vse 
tiste (ne gre le zame, pač pa za ostale člane Lions kluba, za mlade Razborčane, ki 
so s fizičnim delom obnavljali karavlo …), ki s(m)o garali, pa so porinili v ozadje. 

A nič zato, kajti tisti, ki odgovori na klic stiske, ne dobi nagrade v priznanju 
ljudi, družbe (zavist je silno razpasena bolezen). Temeljno priznanje je tisto, ki 
se prebudi v človekovem srcu. Tako kot je nekoč rekel Fran Milčinski Ježek: »Ko 
storiš drugemu dobro – takrat, ko odpreš svoje srce bližnjemu v stiski, lahko gospa 
sreča pristopi tudi k tebi in gre k tebi v srce in si neizmerno srečen človek.«

Kljub temu da člani Lions kluba Krško ne iščejo zunanjega priznanja, jim izražam 
ob 20-letnici delovanja kluba globok poklon za vso izkazano človekoljubje. Želim 
vam, da bi še naprej rasli, cveteli in se razvijali – to bo na srečo vseh, h katerim se 
boste sklonili v njihovi stiski. In to bo tudi za srečo vsakega izmed vas, ki mu delati 
dobro ni tuje. Naj vas gospa sreča bogati in razveseljuje po izkazani dobroti in tudi 
v medsebojnem prijateljskem druženju. 

Karel Gržan,
častni član Lions kluba Krško



Zažarela je še ena 
zVEzDA

Lionistično gibanje v Sloveniji 
je dobilo poseben zagon, ko 
je lion Janez Bohorič zastavil 
projekt ustanovitve distrikta 
129 Slovenija, pogoj pa je bil 
zadostno število lions klubov. 
Lions klub Novo mesto si je zadal 
nalogo širitve ideje lionizma 
in organiziranje novih klubov 
v južni Sloveniji. V Posavju 
od Sevnice do Brežic ni bilo 
nobenega kluba, zato smo iskali 
različne možnosti, najboljša pa 
je bila združiti vse potencialne 
somišljenike v tem okolju. 
Spomnil sem se na prijatelja 
Tonija Jenžurja, ki se je za ideje 
gibanja takoj navdušil. Vedel sem, 
da v svojem okolju uživa ugled in 
je vedno pripravljen pomagati. 
Hitro sva se sporazumela, vendar 
vodenja zaradi obveznosti ni 
mogel prevzeti. Takoj pa je našel 
rešitev. Brez prepričevanja je 
vodenje iniciativnega odbora in 
organiziranje kluba prevzel in 
speljal Miha Rostohar, ki je postal 
prvi predsednik kluba. 



Delovanje novega kluba na 
humanitarnem in dobrodelnem 
področju je zaživelo z velikim 
navdušenjem ustanovnih članov. 
Moram priznati, da mi je bilo 
sodelovaje pri organizaciji novega 
kluba velik izziv, uspešen klub pa 
v veliko zadoščenje in čast. Naj bo 
to moj skromen prispevek okolju, 
kjer sem preživel mladost. Veliko 
podporo pri mojih aktivnostih mi 
je dajal moj LC Novo mesto, ki je 
prevzel botrstvo. Ker se je lionizem v 
Sloveniji v tistem času šele razvijal, 
smo se vsi skupaj pridno učili, z 
dejanji pa smo pokazali, da smo 
vredni zaupanja, kar nam je okolje 
tudi priznalo. Danes z zadovoljstvom 
spremljam delo LC Krško. Počaščen 
sem, da so naša srečanja še vedno 
polna navdušenja, kar dokazuje, da 
je na našem sodelovanju zraslo lepo 
drevo, ki ga LC Krško dobro neguje 
in bo še dolgo rodilo plodove.

Lions klubu Krško čestitam ob 20- 
letnici obstoja, dobrodelnost pa naj 
vas krepi tudi v bodoče.

Vlado Bahč,
guiding lion



OB JUBILEJU LIONS KLUBA 
KRŠKO 

V čast mi je, da kot conski predsednik 
širše JV Slovenije, ki združuje Lions 
klube Brežice, Krško, Novo mesto, 
Ribnica in Trebnje, napišem nekaj 
besed ob 20-letnici delovanja LK 
Krško. (Več podatkov o našem 
delovanju  je na spletnih straneh www.
lionsclubs.org, www.lions-d129.si in 
www.lion.si.)
 
Lions Club International (LCI) je 
bil ustanovljen na pobudo Melvina  
Jonsa 7. 6. 1917 v Chichagu. LIONS 
(Liberty - Intelligence - Our Nation 
Safety) so sedaj največja mednarodna, 
neprofitna  in  humanitarna organi-
zacija, ki ima 1,5 milijona članov. 
Delujejo v okoli 50.000 Lions klubih 
v več kot 200 državah sveta. V 
Sloveniji je 55 klubov s 1.397 člani. 
Ti so združeni v Zvezo Lions klubov 
Slovenija (ZLK), distrikt 129.



Lions klubi se trudimo ostati ugledna, prepoznavna, humanitarna in prostovoljna organizacija, ki 
zna prisluhniti ljudem v okolju, a tudi globalnim izzivom. Vsak nov izziv na tem področju nam 
daje moči in voljo, da storimo še več za tiste, ki v krutosti vsakršnih nesreč sodobnega časa trpijo 
pomanjkanje in izgubljajo človeško dostojanstvo. Pri blaženju težav soljudi smo lahko uspešni le, 
če članice in člani sodelujemo ter delamo s srcem. Tako je bilo doslej in verjamem, da bo tudi v 
prihodnje. Ne elitizem, temveč  iskrenost in dobronamernost, ob upoštevanju etičnih načel.
 
Zato vsem, sedanjim in nekdanjim članom v Lions kluba Krško, iskreno čestitam ob jubileju, ljudi 
podobnih vrednot pa vabim, da se nam pridružijo.

Božidar Resnik,
predsednik 1. cone v 2. regiji

Obisk guvernerja D129 v Posavju (maj 2015)



NAŠIH 20 LET

Osnovno vodilo Lionsov je pomoč slepim ( Sight 
First), vendar so se programi v svetu in pri nas 
prilagajali in dopolnjevali s pomočjo prizadetim v 
naravnih nesrečah in povsod tam, kjer si ljudje in 
posamezniki niso mogli sami pomagati.

Tudi LK Krško sredstva, zbrana v humanitarni namen 
na dobrodelnih prireditvah in z donacijami, nameni 
pomoči potrebnim. Ta pomoč je lahko finančna, 
materialna, organizacijska, včasih tudi samo moralna.
V dvajsetih letih svojega delovanja smo zbrana 
sredstva, več kot 300.000 EUR,  in svoje prostovoljno 
delo namenili:

Društvu gluhih in naglušnih Posavja ter slepim in 
slabovidnim

- Darovali smo jim računalniško opremo 
in izobraževanje ter tečaj slovenskega 
znakovnega jezika;

- slušno prizadeti dijakinji Zali smo dali 
finančno pomoč za udeležbo na šolskem 
izletu; 

- donirali smo izdelavo 5.000 novoletnih 
voščilnic z motivi Plakata miru »Združeni v 
miru« in s  pripisom voščila v Braillovi pisavi;

- podarili smo braillovo vrstico Kseniji in 
pomagali mladi družini z gluhima staršema;

- Galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici na 
Krki je z našo pomočjo dobila zloženko za 
slepe;

- sofinancirali smo bralno lupo za Moniko, ki ji 
pomaga pri njenem delu.



Pomoč zdravstvenim institucijam, društvom in 
invalidom 

- Invalidki Katji smo pomagali, da je dobila 
dvigalo;

- invalidnemu otroku iz Krmelja so izdelali 
tirnico za stopnice   in dvigalo po projektu 
našega člana;

- invalidnemu fantku iz Brežic smo pomagali s 
specialno   računalniško opremo;

- pomagali smo obolelim z astmatičnimi in 
hrbteničnimi težavami ter jim kupili nastavke 
za inhalatorje.

Društvu OZARA Slovenija, Enota Brežice, smo 
pomagali z nabavo računalniške opreme;
Društvu SONČEK,  Društvu za cerebralno paralizo 
Posavje, smo finančno pomagali pri    letovanju otrok 
s starši;
sodelovali smo pri financiranju dvigala za invalide v 
Kulturnem domu Krško in pri dvigalu za invalidne 
otroke v Glasbeni šoli Krško;
kupili smo invalidske vozičke za oskrbovance Doma za 
ostarele Krško;
Domu upokojencev in oskrbovancem na Impoljci smo 
kupili sodoben televizor za razvedrilo in za izobraževalne 
namene;
Športnemu društvu  PLAVALČEK  pomagamo ob 
izvedbah športnih iger;
Zvezi prijateljev mladine Krško smo s finančno pomočjo 
omogočili letovanje otrok iz socialno šibkih družin;
Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
smo pomagali pri opremljanju prostorov;
Dnevnemu centru za otroke s posebnimi potrebami v 
Gračanici v Bosni smo predali pakete z igračami;
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško smo pomagali pri 
izvedbi poletne šole v naravi.

Štipendiranje mladih talentov v Posavju 

Med aktivnostmi klubov je tudi pomoč mladim, da 
lahko razvijejo osnovne sposobnosti za življenje 
in razvijejo svoje talente. Zato smo štipendirali 
nadarjene umetnike likovnike, restavratorje, pevko 
in glasbenike. Prav vsi so nam vedno pripravljeni 
pomagati pri izvedbi dobrodelnih prireditev. Njihove 
pomoči smo vedno veseli. Zelo so nam pomagali 
ob izvedbi dobrodelnega koncerta, ko smo zbirali 
sredstva ob poplavah v Posavju, oktobra 2010. 
Z veseljem sodelujejo tudi na prireditvi ob naši 
dvajsetletnici in pomagajo zbirati sredstva za Dano 
in Zalo.

Pomoč socialno ogroženim družinam, dijakom in 
študentom 

V letu 2000 smo se pridružili slovenski Karitas pri 
obnovi prostorov za komuno  Srečanje na Razborju. 
Pomagali smo z donacijami in z gradbenim projektom 
statike.  Prispeval ga je naš član, ki je tudi nadziral 
obnovo. 
Zavetišču, kjer najdejo zatočišče žrtve nasilja v 
družini, smo pomagali z nabavo hišne telefonske 
centrale in obdarovali otroke z igračami.
Nismo pozabili socialno šibkih dijakov ŠČ Krško-
Sevnica. Donacijo smo maja 2014 predali direktorici 
ŠC Krško-Sevnica. Namenili smo jo za nakup šolskih 
potrebščin in za plačilo izbirnih vsebin. Pomagali smo 
tudi težko bolnim dijakom s terapijo tradicionalne 
kitajske medicine. 



Pomoč ob naravnih nesrečah 

LK Krško je ob nesrečah, ki so pogosto presegle lokalno okolje, skupaj z drugimi 
klubi, v Sloveniji in v mednarodni zvezi klubov, pomagal prizadetim ljudem.

-  Sredstva smo namenili prizadetim v Logu pod Mangartom;
-  pomagali smo mladi družini, ki ji je plaz poškodoval hišo;
-  z denarnimi sredstvi in s paketi s hrano smo pomagali poplavljenim v 

Kostanjevici na Krki,    priskrbeli smo tudi razvlažilce prostorov po poplavah; 
-  prizadetim v cunamiju v JV Aziji smo darovali sredstva za izgradnjo hiše 

(slovenska vas na Sri Lanki), prav tako žrtvam cunamija na Haitiju;
-  pomagali smo poplavljenim v Železnikih in žrtvam potresa na Japonskem in 

v Nepalu.

Plakat miru 
    
Namen mednarodne likovne akcije Plakat miru je spodbujati otroke, da razmišljajo in 
se likovno izražajo o prijateljstvu, ljubezni in miru. Vse te stvaritve so plod njihove 
domišljije, a so hkrati tudi možna realnost – svet brez vojn, sožitje med ljudmi in 
prijateljstvo. Velja omeniti, da je s Plakatom miru pričel v Sloveniji LK Trbovlje v 
letu 1997. Naslednje leto sta mu sledila LK Bled in LK Krško. Vsako leto likovna 
dela otrok osnovnih šol iz Posavja LK Krško predstavi na razstavi v Termah Čatež 
in v Ljubljani. Likovno delo Sare iz OŠ Jurija Dalmatina Krško je zastopalo naš 
slovenski distrikt 129 v ZDA.

                         Otvoritev rastave Plakata miru,      Čatež ob Savi (maj 2014)



Izmenjava mladih in 
sodelovanje z leO klubi

Mednarodno združenje lions 
klubov posveča veliko skrb 
mladim in širjenju prijateljstva 
med narodi, zato podpira 
mednarodno izmenjavo mladih.
Prvi mednarodni kamp pri nas je 
bil Zrečah, leta 1999. Uspešno 
ga je vodila naša članica. 
Člani našega kluba so gostili 
mlade iz različnih držav, 
Ukrajine, Danske, Japonske. 
Odlični dijakinji Gimnazije 
Brežice smo bili pokrovitelji v 
izmenjavi mladih v francoskem 
taboru.

Varovanje okolja 

Člani LK Krško smo aktivni tudi na področju 
varovanja okolja. V letu 2010 in 2012 smo se 
vključili v akcijo »Očistimo Slovenijo« ter v 
sodelovanju s potapljači društva potapljačev Vidra 
Krško čistili reko Krko in njene brežine na območju 
Velikega Mraševa in Broda pri Podbočju.  Prav 
tako že od leta 2000 sodelujemo  z omenjenimi 
potapljači in lokalnimi prebivalci pri vsakoletnem 
čiščenju reke Krke na območju Kostanjevice na 
Krki ter naselij ob reki Krki. Nabavili smo tudi 
bombažne vrečke za večkratno uporabo in jih 
razdelili udeležencem EKO tržnice v Krškem ter 
tako prispevali k zmanjševanju količine odpadkov. Čistilna akcija (junij 2012)

Mednarodni kamp - Slovenija 2001 / na obisku v Krškem (julij 2001)



Sodelovanje naših članov v projektih in obiski pri varovancih 
različnih ustanov

Ob novem letu 2011 smo z več kot 5000 igračami obdarili malčke 
v vrtcih in prvih razredih osnovnih šol v krški in sevniški občini. 
Igrače smo namenili tudi OŠ Mihajla Rostoharja, materinskemu 
domu, kriznemu centru, romskim otrokom  in otroškima 
oddelkoma v zdravstvenem domu v Krškem in v Sevnici. Čeprav 
je akcija zahtevala kar nekaj načrtovanja, dobre volje in pridnosti 
članov kluba, da so igrače prispele na tako različne naslove, je 
najpomembnejše to, da so jih bili otroci zelo veseli.
Člani kluba smo prisotni tudi pri prostovoljnem delu, saj smo se kot 
predavatelji prostovoljci udeležili celotedenskega izobraževanja 
e-pismenosti starejših v Mladinskem domu Krško, v okviru 
vseslovenskega projekta Simbioz@ in LionsQuest. 
Prosti čas namenimo prednovoletnim obiskom starejših v Domu 
upokojencev in varovancev Impoljca, Društvu za cerebralno 
paralizo SONČEK Posavje,  Športnemu društvu PLAVALČEK.
S prostovoljnim delom in z donacijami res pomagamo drugim, a 
se ob druženju z ljudmi in s člani društev, ki smo jim pomagali, 
tudi sami ob tem veliko naučimo. Spoznali smo, kako dragoceni 
so medčloveški odnosi in kakšno bogastvo se skriva v ljudeh, če 
se potrudimo, da jih spoznamo. Dobrodelna dejanja nas bogatijo 
in osrečujejo. 



Povezovanje z drugimi klubi

Dobro sodelujemo s klubi v naši coni, udeležujemo se njihovih akcij in srečanj.
Leta 2006 smo se pobratili s hrvaškim LK iz Samobora in z njim uspešno 
sodelujemo. Njihove člane povabimo na  prireditve pri nas, naši člani pa se z 
veseljem udeležujejo njihovih prireditev.
Nekaj članov našega kluba je obiskalo angleški LK iz Plymoutha, kamor jih je 
povabil njihov član, ki je občasno tudi  naš gost.
Seja kabineta guvernerja je bila v maju 2015 na Čatežu. Člani LK Brežice so 
uspešno organizirali uradni del, člani LK Krško pa smo poskrbeli za družabnega.

Srečanje s pobratenim klubom LK Samobor (2007)



Naslov:
Pomagamo − skupaj z vami že 20 let

Izdal in založil:
Lions klub Krško

Tisk:
ARtisk, Dobova

Naklada:
500 izvodov

Izdaja:
oktober, 2015






