• 15. 9. 2018 so se člani LK Krško skupaj s člani Društva potapljačev
Vidra Krško udeležili ekološke akcije "Očistimo Slovenijo 2018".

• 22. 9. 2018 je bila pri trgovini Hofer organizirana prireditev "Ohranimo
zdravo srce", ki je bila skupaj z Lions klubi organizirana tudi v drugih
krajih Slovenije.
• 6.11.2018 je bilo v Vinski kleti Krško izvedeno tradicionalno dobrodelno
martinovanje. Del zbranih sredstev je bilo namenjeno pogorelim
Ferlinovim z Dolenjega Leskovca, ki jim je požar dne 4.10.2018 uničil
dom, del sredstev pa smo namenili mladim s posebnimi potrebami.
Zbrana sredstva skupaj z donacijami, ki so bila predana Ferlinovim so
znašala 6000 €.

• V mesecu novembru 2018 je skupaj z Gostilno in hotelom Kunst potekala
dobrodelna akcija "Jem in pomagam". Zbrana sredstva so se namenila

deklici s posebnimi potrebami Dani Mirtič. Sredstva v višini 600 € so bila
predana na prireditvi, ki jo je dne 4.12.2018 pripravila Gostilna Kunst.

• 13.12.2018 so se Alenka Žuraj Balog, Kamil Krošelj in Darko Anžiček
udeležili prireditve, ki jo je ob 10. obletnici dramske skupine organiziral
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Ob tej priložnosti so se
predstavniki doma zahvalili članom LK Krško za prejete donacije
(osebna računalnika, televizija) in jim predali pisno zahvalo.

• V okviru predprazničnih obdarovanj je Lions klub Krško Centru za
socialno delo Krško predal 400 igrač.

• 7.12.2018 se je ob obisk gradbišča Benjamina Ferlina kjer se je izvajala
obnova pogorelega doma izvršila predaja keramičnih ploščic, ki jih je
trgovina Kerlet skupaj z LK Krško kot donacijo predala Ferlinovim.

• 6.2.2019 sta se Gordana Rostohar in Darko Anžiček na povabilo članov
in zaposlenih Ozarinega Dnevnega centra Brežice udeležila proslave, ki
so jo organizirali ob slovenskem kulturnem prazniku. Nastopili so člani
literarnega krožka v sodelovanju z Ljudskimi pevkami iz Cerkelj ob Krki.
Ob tej priložnosti so se članom LK Krško s priložnostnim darilom
zahvalili za prejeto donacijo.

• 6.3.2019 smo obiskali Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Ob
tej priložnosti smo oskrbovanem doma predali osebni računalnik v
vrednosti 420 € in koledarje, ki so jih zbrali člani kluba. Obisk je potekal
v prijetnem druženju z oskrbovanci bivalne enote na Brezovem in
zaposlenimi.

• 14.3.2019 so člani Lions kluba Krško obiskali Trubarjev dom
upokojencev Loka pri Zidanem mostu in predstavnikom doma predali
donacijo v višini 500€, ki je namenjena delovni terapiji oskrbovancev.
Zaposleni so nam predstavili delo doma in nam pokazali prostore, kjer
oskrbovanci opravljajo delovno terapijo.

• 14.3.2019 so se predstavniki Lions kluba Krško udeležili dobrodelne
prireditve za šolski sklad Krško-Sevnica, ki je bila v športni dvorani
Šolskega centra Krško-Sevnica. Šolskemu skladu so predali donacijo v
višini 500€.

• 9.4.2019 je bil v Dvorani v parku v Krškem izveden zaključek likovnega
natečaja PLAKAT MIRU 2018/19 z naslovom BODIMO PRIJAZNI.

