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VELJA GOVORJENA BESEDA! 
 
 

 
Nagovor predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek n a slavnostni akademiji  

Kraj: Kulturni dom, ob čina Krško 
7. junij 2013 

 
 

Spoštovani gospod župan, 

spoštovani nagrajenci in gostje. 

 

Veseli me, da vas lahko nagovorim v teh dneh, ko občina Krško praznuje, in to v 

spomin na srečno vrnitev izgnancev ter na prve krške žrtve in na borce, ki so z 

življenjem branili svoj dom. V spomin in v opomin, da se ne bi kaj takega nikoli več 

ponovilo.  

 

Prav tako pa sem vesela, da sem danes lahko v družbi tistih ljudi, ki pomembno 

prispevate – vsak na svojem področju – k hitrejšemu razvoju mesta, s tem pa tudi 

celotne posavske regije in naše male države, v kateri živijo številni »veliki« 

posamezniki. Med nagrajenci se prepletajo številne dejavnosti, od športa in kulture do 

podjetništva, ki vsaka na svoj način prispevajo k dvigu standarda prebivalstva.  

 

Vsem iskreno čestitam in želim, da bodo s svojimi prizadevanji tudi nadaljevali in imeli 

mnogo posnemovalcev. Tudi to je tisto, kar šteje! 

 

Danes je za vse prebivalce Krškega ter Posavke in Posavce velik dan. Poleg 

občinskega praznika je tu še otvoritev novega dela obvoznice, in seveda slovesno 

odprtje Hidroelektrarne Krško, kar je za vse vas sporočilo, da ste regija, v kateri se 

dogajajo številni pomembni koraki v smeri hitrejšega razvoja, tako na področju 

infrastrukture, energetike, zaposlovanja in mobilnosti. Kajti ceste so mostovi, ki nas 

povezujejo, in brez njih je v današnjem načinu življenja vsaka razdalja daljša.  
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Poleg tega slišim tudi o še eni pridobitvi, in sicer, da bo občina v prihodnjih dneh 

predala namenu tudi del novega stanovansjkega območja Polšca, zaključuje pa se tudi 

ena od faz komasacij in agromelioracij, kar bo bistveno prispevalo k boljši izrabi vaših 

kmetijski zemljišč. Vse to še posebej cenim, saj ste uspeli v teh negotovih časih 

nadaljevati z velikimi investicijami, in prav to je tisto, kar sedaj najbolj potrebujemo. In 

če k vsemu temu dodam še lepo obnovljen grad Rajhenburg, ki sem si ga pravkar 

ogledala, lahko rečem, le, da ste med najbolj ustvarjalnimi slovenskimi občinami. 

 

Razlogov za praznik in veselje je danes torej mnogo, zato sem ponosna, da lahko z 

vami delim te občutke. Iskrena zahvala gre vsem soustvarjalcem teh velikih in 

pomembnih projektov, zaradi česar bo vaše vsakdanje življenje dobilo nek nov 

predznak. Naj vas vse posavčane ta velika dela opogumijo, da ste na pravi poti.  

 

Tudi slovenska vlada bo navkljub težkim časom naredila vse za to, da bo sprejemanje 

ukrepov potekalo čim manj boleče, ter da bo hkrat s tem vpeljevala številne nove 

modele in mehanizme za dvig rasti gospodarstva, kar bo pripeljalo tudi do novih 

delovnih mest. In ker za dežjem vedno posije sonca, za zimo pa se vedno prikaže 

pomlad, moramo ohraniti vero in upanje, da bomo s skupnimi močmi in prizadevanji 

dosegli vse zastavljene cilje.  

 

Strinjala bi se pa z županom gospodom Miranom Stankom, da je vse to, kar sem imela 

danes priložnost videti, slišati in doživeti, zahvaljujoč razumnim, poštenim, 

gostoljubnim in ustvarljanim ljudem. Še enkrat iskrene čestitke vsem, še posebej pa 

nagrajencem in tvorcem nove podobe posavske regije! In Vse najboljše, Krško! 


