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Dorijan Maršič, guverner 
 

Dragi Lions in Leo 
 

Za nami je obisk mednarodnega predsednika Lions 
Clubs International dr. Wing Kun Tama. Tisti, ki smo 
ga srečali večkrat lahko ugotavljamo, da nas znova ni 
razočaral. Še vedno je človek z vizijo, ki zna poslušati 
in razumeti. Izjemno ljubi našo organizacijo in njene 
članice in člane. 
 
Vzljubil je tudi Slovenijo in njene Lionse in Leote. Tisti, 
ki ste se udeležili sajenja oljčnega gaja Lions Olivetum 
ali ga imeli priložnost poslušati na Charter Night-u 
novega Lions Kluba Izola Isola, ste lahko osebno 
dojeli, da imamo izjemnega človeka in humanista za 
predsednika našega gibanja. 
 
Kot rečeno se je predsednik Tam, skupaj z našim 
mednarodnim predsednikom Janezom Bohoričem, na 
svoji svetovni turneji in po obisku Hrvaških prijateljev, 
odločil obiskati tudi Slovenijo. V ta namen smo mu 
pripravili zelo intenziven dvodnevni program. Lions 
Klub Ankaran Istra, še posebej pa njihov predsednik 

Dean Žigon in Lion Vladimir Ražman, so poskrbeli, da ima slovenski distrikt prav svoj 
oljčnik v Popetrah pri Gračišču (občina Koper), v katerem vsaka oljka ponosno nosi ime 
vsakega slovenskega Lions kluba. Vesel sem, da smo se na otvoritvi zbrali v tako velikem 
številu. Bilo nas je okoli 200, kljub hladnemu in neprijaznemu vremenu. Obljubo dano 
predsedniku Tamu, da bo pridelek namenjen dobrodelnosti in ki je zapisana tudi na 
spominski plošči, ki jo je predsednik svečano odkril, bomo seveda izpolnili. Vabim vas, da 
vašo oljko občasno obiščete in zanjo skrbite. Naj se tu zahvalim vsem tistim klubom, ki so 



prispevali svoje donacije za oljčni gaj. Kako je oljčnik nastajal in kako bodo oljke rastle pa 
lahko spremljate na spletni strani http://www.olivetum.si/, spletni strani Distrikta 129 
Slovenija ter Facebook profilu Distrikta 129. 
 
Ta dan je predsednik Tam prisostvoval tudi ustanovitvi novega Lions kluba Izola Isola, ki je 
v našo družino sprejel 25 novih članic in članov. Vabim vas, da jih prijazno vabite tudi na 
svoje prireditve in se odzivate na njihove. Verjamem, da bodo uspešen klub, ki bo služil 
skupnosti in jim ob ustanovitvi čestitam. 
 
Na Charter Night-u je predsednik Tam podelil tudi priznanja in nagrade in sicer: 
 
1. International Leadership Award/ Mednarodno priznanje za vodstvene sposobnosti 
Andreju Škarabotu, Loreni Hus, Slavku Stošickemu, Boštjanu Pavliču in Zdenetu 
Podlesniku 
 
2. International President's Certificate of Appreciation/Mednarodno predsednikovo 
priznanje Ivu Longarju, Juriju Šarmanu, Marku Vidnjeviču, Primožu Stošickemu in Igorju 
Saviču 
 
3. International President's Award/ Nagrado Mednarodnega predsednika Dorijanu 
Maršiču 
 
Predsednik je skupaj z delegacijo 
naslednji dan obiskal Postojnsko 
jamo, se vpisal v njihovo spominsko 
knjigo ter se sestal s člani LK 
Proteus iz Postojne. Več o tem 
srečanju si lahko ogledate na spletni 
strani LK Proteus.  
 
Svojo pot je nato nadaljeval v 
Ljubljano, kjer ga je sprejel 
Predsednik Državnega sveta 
Republike Slovenije mag. Blaž 
Kavčič. Izmenjala sta si poglede na 
aktualne zadeve ter predstavila 
razmere v Sloveniji in v naši svetovni organizaciji. Več o tem na spletni strani Državnega 
sveta. 
 
Po srečanju v Državnem svetu pa se je predsednik Tam srečal še s predstavniki Leo 
Distrikta 129 Slovenija, kjer so govorili predvsem o odnosu med LIons in leo organizacijo. 
Na Brniške letališču pa se je predsednik srečal še z Veleposlanikom republike Kitajske. 
 
Pred odhodom se je predsednik Tam še enkrat zahvalil vsem za gostoljubje ter obljubil, da 
bo v Slovenijo ponovno prišel. Med drugim tudi zato, da bo poskusil Lions olje iz Lions 
oljčnika. 
 
Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri pripravi dogodkov in tej čudoviti 
priložnosti obiska visokega gosta. Slovenski Lions in Leo smo se spet izkazali. 
 

 

http://www.olivetum.si/
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/Lions-Distrikt-129-Slovenija/212374228796199


    
 
OBISK PREDSEDNIKA LCI WING-KUN TAMA 

 

 
 

Svetovni lionistični predsednik Wing-Kun Tam je v Popetrah 
posadil svojo oljko.  

 
Slovenijo je obiskal mednarodni 
predsednik Lions organizacije 
dr. Wing-Kun Tam. Poslanstvo 
njegovega mandata je  zasaditi 
milijon dreves po vsem svetu, ki 
ga je na slabih dveh tretjinah 
enoletnega mandata uresničil 
že sedemkratno. Od 1. julija 
dalje 2011, ko je prevzel 
mandat, so namreč člani 
svetovne Lions organizacije 
zasadili že 7 milijonov dreves. 
Gre za simbolno povezovanje, s 
katerim želi dr. Tam utrditi 
prepričanje o tem, da lahko z 
drobnimi prispevki lionisti po 
vsem svetu naredijo pomemben in prepoznaven skupni korak. “Kolege iz vodstva naše 
organizacije sem vprašal, ali se jim zdi, da v enem letu lahko posadimo milijon dreves. 
Dejali so, da jih lahko še veliko več, vsaj štiri in pol milijona. Zdaj smo z oljkami, ki smo jih 
posadili pri vas, že blizu sedmih milijonov dreves,” je ob obisku Slovenije ponosno povedal 
svetovni lionistični predsednik Wing-Kun Tam, Kitajec iz Hong Konga. 



 
Prvič  v življenju je posadil oljko 
Naravovarstvenemu, osveščevalnemu in povezovalnemu predsednikovemu projektu so se 
odzvali v Lions klubu Ankaran Istra, ki ga vodi Dean Žigon in iz čigar vrst prihaja sedanji 
guverner slovenskega lionističnega distrikta Dorijan Maršič. Njihov kolega Vlado 
Ražman je zagotovil zemljišče v Popetrah, ga pripravil za sajenje, na njem pa ima svojo 
oljko vsak od slovenskih lions klubov, ob njih pa še slovenski distrikt, za katerega je oljko 
zasadil aktualni guverner Dorijan Maršič, predsednik slovenskih Leo klubov, lionističnega 
podmladka, Peter Ribič in mednarodni predsednik Wing-Kun Tam. Ta je ob tem dejal:“Zdaj 
sem posadil drevo, prvič v svojem življenju oljko. Z veseljem se bom vrnil, da bom okusil, 
kakšno bo olje iz njenih plodov,” je dejal Wing-Kun Tam. 
 
V Popetrah so bili v oljčniku, ki so ga poimenovali Lions Olivetum (http://www.olivetum.si/), 
predstavnice in predstavniki vseh slovenskih klubov. Spomladi jih bodo družno obrezovali, 
ko bodo prišle v rodnost, tudi obirali. Z oljem iz tega oljčnika bodo napolnili stekleničke, od 
katerih bo šel izkupiček v dobrodelne namene. Wing-Kun Tam si je ogledal  tudi 
Postojnsko jamo, sprejel pa ga je tudi predsednik državnega sveta Blaž Kavčič. Pred 
poletom proti Pragi se je sestal še s kitajskim veleposlanikom v Sloveniji. 
(povzeto po članku S. Dravinca iz Primorskih novic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.olivetum.si/


 
 

Obisk mednarodnega predsednika v Državnem svetu 
 
 

V ponedeljek, 20. februarja je 
Državni svet v okviru svoje službene 
poti v Sloveniji obiskal dr. Wing-Kun 
Tam, mednarodni predsednik Lions 
organizacije. Predsednik Lions 
organizacije se je mudil v Sloveniji 2 
dni in je obiskal slovensko 
organizacijo Lionsov. dr. Tam je 
aktualni – 95. mednarodni 
predsednik svetovne Lions 
organizacije (LCI), njegovo 
predsedniško geslo je I Believe 
(Verjamem) in je prvi predsednik, ki 
prihaja s Kitajske. 
 
V Državnem svetu ga je sprejel predsednik mag. Blaž Kavčič, ki mu je izrekel dobrodošlico 
ter mu predstavil delo in vlogo Državnega sveta. Predsednik je posebej izpostavil vlogo 
Državnega sveta pri povezovanju s civilno družbo ter z nevladnimi organizacijami, ki preko 
posvetov v Državnem svetu lahko predstavijo in izražajo svoja stališča. Predsednik 
Državnega sveta je orisal tudi aktualni politični in gospodarski položaj v Sloveniji, po 
predčasnih volitvah in postavitvi nove Vlade RS. Predstavil mu je tudi aktivne stike 
Državnega sveta in državnih svetnikov z LR Kitajsko, tako je bila lani jeseni delegacija 
Državnega sveta na obisku v Pekingu in Šanghaju. 
 
Mednarodni predsednik dr. Tam je predstavil delo Lionsov po svetu in še posebej na 
Kitajskem, kjer se v zadnjih letih organizacija krepi in širi in je aktivna pri zbiranju pomoči 
tako za prebivalstvo na Kitajskem, kot tudi npr. za Japonsko ob lanskih cunamijih. Svojo 
mrežo pomoči pa širijo tudi v Afriko. Poudaril je prizadevanja Lionsov na področju 
pogozdovanja ter boja proti boleznim, kjer zbirajo denar za cepiva, kot tudi na področju 
preprečevanja slepote. Rdeča nit lionističnega gibanja je in ostaja boj proti slepoti, 
vzrokom za njen nastanek in proti njenim posledicam. Na tem področju je lionistično 
gibanje prispevalo ogromna sredstva, poleg denarja tudi mnogo izvirnih idej. Bela palica 
za slepe, psi vodniki, žepna Brailova pisava, zbiranje in razdeljevanje starih očal, slepim 
prilagojeni računalniki, očesne banke, bolnišnice, boj proti diabetesu, ošpicam in drugim 
boleznim, ki povzročajo slepoto, vse to je v programih dela Lions klubov širom pa svetu. 
Pri tej točki sta s predsednikom Državnega sveta mag. Kavčičem tudi ugotovila, da bi 
lahko Kinološka zveza Slovenije ter slovenski Lionsi sodelovali pri šolanju psov za vodiče 
slepih. Predsednik Kavčič si bo kot predsednik Kinološke zveze Slovenije prizadeval 
spodbuditi to sodelovanje. 
 
Ob koncu je predsednik dr. Tam pohvalil delo slovenskih Lionsov, ki so bili tudi zaprošeni, 
da pomagalo okrepiti delo in mrežo v nekaterih vzhodnoevropskih državah, kjer gibanje ni 
tako močno. 
 
Delegacija Lionsov, v kateri so bili poleg mednarodnega predsednika dr. Tama še 
predstavniki slovenskih Lionsov, mednarodni direktor Janez Bohorič, guverner Dorijan 
Maršič in viceguverner Zoran Vodopija, je mag. Blažu Kavčiču izročila tudi slavnostno 
listino organizacije Lions. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Srečanje z Leo Distriktom 129 Slovenija: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LIONS DOBRODELNI DOGODKI IN AKTIVNOSTI 

 
 
Charter night LK Izola Isola in podelitev priznanj 

 
V Izoli so ustanovili novi Lions klub Izola-Isola. Z obiskom je ustanovni večer počastil 
mednarodni predsednik svetovne Lions organizacije, dr. Wing-Kun Tam.  Prvo donacijo – 
izkupiček ustanovnega večera, ki so ga obiskali številni slovenski Lionsi in predstavniki 
Leo klubov, so namenili akciji Društva prijateljev mladine in Radia Koper z imenom "Izlet 
za 5". Tako so pripomogli k organizaciji več izletov za otroke, ki si počitnic ali izletov ne 
morejo privoščiti.   

 
 

 

    Podelitev priznanj dijakom prostovoljcem 
 
 

III. gimnazija Maribor je v ponedeljek, 
6.2.2012 v dvorani Union v Mariboru 
izvedla akademijo v počastitev kulturnega 
praznika. Pester in privlačen program 
akademije so v celoti pripravili in imenitno 
izvedli dijaki gimnazije pod vodstvom 
njihovih mentorjev iz profesorskega zbora 
šole. 
 
Akademije so se udeležili tudi 
predstavniki LK Maribor ter Zoran 
Vodopija 1. viceguverner in predsednik 2. 
regije, kot predstavnik distrikta 129-SLO. 

Razlog za udeležbo omenjenih lionsov na akademiji je 10-letno uspešno sodelovanje LK 
Maribor s III. gimnazijo na področju spodbujanja prostovoljnega dela mladih. Gre za 
različne oblike prostovoljnega dela: pomoč sošolcem pri obvladovanju učnega programa, 
starejšim osebam pri delih na vrtu, pospravljanju in čiščenju, prinašanju potrebščin iz 
trgovine, ipd. 
 



V program akademije je bila vključena tudi podelitev priznanj. Zoran Vodopija in Srečko 
Mlakar, predsednik LK Maribor sta najprej v kratkih nagovorih predstavila prostovoljstvo 
kot eno izmed izjemno pomembnih oblik aktivnostih, ki jih lionsi izvajamo doma in v svetu 
v okviru različnih programov pomoči slepim in slabovidnim ter drugim na različne načine 
prizadetim skupinam ljudi in posameznikom. Nato sta podelila zlato in dve srebrni priznanji 
Karmen, Katji in Melisi, trem mladim prostovoljkam - dijakinjam gimnazije za 100 oz. 50 ur 
prostovoljnega dela.  
 
Posebno priznanje sta podelila tudi dolgoletnemu ravnatelju gimnazije Janezu Pastarju, 
prof., ki ima skupaj z mentorji mladih prostovoljcev največ zaslug za to, da se je 
sodelovanje z LK Maribor pri spodbujanju prostovoljstva na III. gimnaziji ohranilo in 
okrepilo skozi minulo 10-letno obdobje. 
 
LK Maribor ima trenutno vzpostavljeno sodelovanje na področju prostovoljstva s štirimi 
srednjimi in eno osnovno šolo. Na teh šolah smo ob minulih božično-novoletnih praznikih z 
zneski po 100 EUR polepšali praznike 16 dijakom; med njimi tudi petim iz III. gimnazije. V 
dveh, treh primerih so bili med njimi tudi mladi prostovoljci, ki izhajajo iz socialno šibkih 
družin. Sicer pa LK Maribor »nagrajuje« prostovoljstvo samo s plaketami, ki jih podpišeta 
aktualni guverner distrikta 129-SLO in vsakokratni predsednik kluba. 
 

 

  
Dobrodelna prireditev LK Novo Mesto 
 

 
Novomeški klub prehaja že v dvajseto leto aktivnega delovanja in skoraj ni 
družbene skupine, ki jo je življenje odrinilo na rob, da se je nebi spomnili, pomagali. 
Posebno povezanost pa Lionsi vseskozi čutimo s slepimi in slabovidnimi, kar je sicer že 
skoraj stoletje dolgo, rdeča nit lionistične dobrodelnosti.  
 
Tudi v Novem mestu, kjer deluje Medobčinsko združenje slepih in slabovidnih in smo z 
njimi v tesnem stiku. Podali smo roko ljudem, ki jih je usoda prizadela za vid, ne pa tudi za 
svetlobo. V koraku z njimi smo spoznali, da je edina tema neznanje! Tudi zato smo bili v 
dobrem letu dni skupaj z njimi deležni kar nekaj dogodkov, ki so ali bodo dvignili raven 
razumevanja slepih in slabovidnih med videčimi. 

 
Prvi tak dogodek je bila razstava z naslovom: "Edina tema je neznanje". V 
Dolenjskem muzeju so jo postavili s kolegi iz kočevskega muzeja, popeljala pa nas je v 
svet slepote, še bolj pa med prizadevanja in metode šolanja slepih in 
slabovidnih, saj se je to Solanje začelo prav v Kočevju. 



 
V Lions klubu Novo mesto peljemo projekt označevanja vsaj nekaj kulturnozgodovinskih 
objektov v mestu z Brailovo pisavo, da bi tako slepi lahko samostojno prepaznavali objekt 
pred katerim stojijo. Roko slepim in slabovidnim so ponudili tudi pripravljavci razstave 
Novo mesto 1848 - 1918, ki je v okviru EPK na ogled v Galeriji Dolenjskega muzeja in je 
posebej prilagojena za ogled slepih in slabovidnih. Obiskovalca pa na koncu ogleda 
popelje tudi v >>temno sobo<<, da bi videli morda spoznali, kako se v prostoru gibljejo 
slepi. 
 
Za realizacijo tega projekta smo organizirali dobrodelno kulturno prireditev:Od tišine do 
glasbe v izvedbi Jureta Ivanušiča. Izkupiček od prodanih vstopnic, 2.400 EUR so namenili 
za nakup snemalnega studia za slepe v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. 
 

 

Tradicionalni koncert Lions kluba Velenje v glasbeni šoli 
Velenje 
 

Lions klub Velenje je v četrtek, 
2. februarja, organiziral že 11. 
tradicionalni novoletni 
dobrodelni koncert v orgelski 
dvorani Glasbene šole Velenje. 
V prekrasnem koncertnem 
ambientu so se predstavili mladi 
domači glasbeniki: Lara 
Oprešnik na klavirju, Barbara 
Špital na flavti in Jure Smirnov-
Oštir na violini. To je bil izjemen 
koncert mladih, a že vrhunskih 
glasbenikov, ki so s programsko 
voditeljico Ano Avberšek uprizorili izjemen glasbeni večer, poln harmoničnih presežkov.  
 
S tem se tradicija lionističnih koncertov, poleg humanitarne note že vsa leta nadgrajuje: z 
namenom vzpodbujanja in predstavljanja domačih mladih glasbenikov, ki zaradi svojega 
talenta in izjemnega vloženega truda zaslužijo vso javno podporo. 
Celotni prihodek od prodaje vstopnic za ta koncert v vrednosti 1.000 € je bil namenjen za 
nakup vozila za Medobčinsko zvezo slepih in slabovidnih, kar je s predajo vrednostnega 
čeka bilo realizirano že na sami prireditvi.  
 
Že pred koncertom pa je Lions klub Velenje nadaljeval s svojo letošnjo akcijo obeleževanja 



javnih objektov in tako postavil tudi na pročelje stavbe Glasbene šole Velenje prijazno 
tablo, ki je namenjena slepim in slabovidnim in pomeni še en dodatni vpogled v 
prepoznavanje velenjskih javnih kulturnih ustanov. 
 

     
Zaključek projekta LCI Photo Contest 
 

Uspešno smo zaključili izbor za fotografijo, ki nas bo zastopala v LCI tekmovanju za 
najboljšo fotografijo Environmental Photo Contest 2012. Strokovna komisija v sestavi 
Zvone Pelko, Jožef Matijevič in Hamo Čavrk je izbrala fotografijo Marka Gorjupa člana LK 
Novo mesto. Fotografija je iz pete letos dodane skupine" We planted trees". 
 
Fotografijo smo že posredovali v LCI. Zahvaljujem se vsem, ki so se odzvali mojem vabilu 
na udeležbo v tekmovanju za najboljšo fotografijo narave. 
 
 

 
 
 
 

MEDIJSKE OBJAVE 
 



 
 

 
 
NAJAVA DOGODKOV 

 
 

   Lions Ski Open 2012  
  
Pošiljam vam vabilo na letošnji, tokrat jubilejni 
deseti, Lions Ski Open 2012, ki bo v soboto, 
3.3., v Kranjski Gori. Letos bomo ob 
tradicionalnem dobrodelnem veleslalomu 
prvič izvedli  tudi zabavno tekmovanje za 
družine. 
 
Prireditev je namenjena prav vsem 
obiskovalcem, saj bo ob samih smučarskih 
tekmovanjih tudi bogat spremljevalni program 
s številnimi glasbenimi gosti ter Après Ski 
Party-jem. Vabimo vas, da pridete z 
družinami in prijatelji. 

  
Udeležba je cenovno zelo ugodna, saj je v ceno minimalne želene donacije že vključena 
smučarska karta in topli obrok, strošek je celo manjši, kot če bi samostojno kupili 
smučarsko vozovnico ter topli obrok! 
  
Posebna kategorija v veleslalomu je tekmovanje med Lions klubi, kjer za rezultat šteje 
seštevek treh najbolje uvrščenih članov posameznega kluba ne glede na kategorijo. 
Zmagovalni klub prejme prehodni pokal za eno leto, njegovo ime pa je nanj trajno 
vgravirano. Vabimo vas, da tudi vaš klub organizira svojo ekipo! 
  
  
Zaradi lažje organizacije vas prosim, da svojo udeležbo najavite tajnici kluba Moniki 
Klančar na e-poštni naslov:monika.klancar@gmail.com , prijava pa je možna tudi na dan 
tekme na Info stojnici za hotelom Larix. 

mailto:monika.klancar@gmail.com


  
Verjamemo, da se boste z nami lepo imeli, ob tem pa nam tudi pomagali izpolniti naš 
humanitarni cilj - zagotovitev kvalitetnejšega življenja otrok s posebnimi potrebami, ki je 
letos po obsegu najambicioznejši doslej. Več informacij najdete v vabilu v priponki ter 
na spletni strani. 
 

 
   Dobrodelna prireditev Otroci otrokom 
 

Lions klub Ljubljana Emona pripravlja že 11. leto zapored v Slovenski filharmoniji 
tradicionalni dobrodelni koncert OTROCI OTROKOM. Na njem vsako leto nastopi 
ustvarjalna skupina otrok ter drugi mladi znani vrhunski glasbeni umetniki. 
 
Letos bodo tako v soboto, 10. marca ob 17. uri v Slovenski filharmoniji nastopili učenci 
Glasbene šole Krško, Kitarski orkester Glasbene šole Vič Rudnik ter ljubljanski zdravniški 
orkester Camerata medica. 
 
Vabimo Vas, da se nam pridružite na koncertu in z nakupom vstopnice in z donacijo 
prispevate k uresničitvi našega humanega poslanstva in gesla Lionsov : Pomagamo! 
 
Letos bomo z zbranimi sredstvi pomagali učencem s posebnimi potrebami Glasbene šole 
Krško, kupili bomo hoduljo slabovidni in slabo gibljivi 14-letni učenki iz Kamnika, pomagali 
pri vzdrževanju psa vodnika slepi, socialno ogroženi osebi in prispevali sredstva knjižnici 
za slepe in  slabovidne za zvočni zapis šestih knjig. 
 

http://www.lionsklubbled-golf.si/


Upam, da vam bo prijetno in, da boste uživali ob glasbi skupaj z nami in tistimi, ki jim 
želimo pomagati. 
 
Vstopnice za koncert po 10 EUR za odrasle in 5 EUR za otroke boste lahko kupili na 
blagajni Slovenske filharmonije uro pred koncertom. Za večje število vstopnic, z nakupom 
katerih boste bistveno prispevali k zbranimi sredstvi, se lahko obrnete na elektronski 
naslov predsednice kluba: zupan.marija@amis.net in vaše rezervirane vstopnice, vas 
bodo čakale na blagajni SF uro pred koncertom. 
 

      Z Zarjami v novo pomlad 
 
Vabimo vas, da se v petek, 9. marca 2012, ob 19 uri v Hotelu Draš v Mariboru, udeležite 
dobrodelnega večera s gledališkim igralcem Vladom Novakom in skrajšano različico 
njegove predstave GAJAŠ, ARESTANT 
 
Po predstavi  vas vabimo na druženje ob kozarčku vina in majhnem prigrizku. 
 
Vstopnina je 15 EUR, izkupiček prireditve bo namenjen deklici Ajši ter Združenju za 
razvijanje nenasilnih odnosov (ZRNO). 
 
Prijave sprejema članica LK Maribor Zarja Darja Budja, mail: budja.darja@gmail.com, 
GSM 031 610 460. Prosimo, da se prijavite najkasneje do 6. marca in nam sporočite 
naslov, na katerega vam lahko pošljemo vstopnice. 
 
 
 

         Vključi.Vse 
 

V sredo 7. marca vabljene na dogodek Vključi.Vse, kjer boste 
izvedele ozadje citata iz The Economista: »Forget China, 
India and the internet: economic growth is driven by women.«   
 
Raziščimo skupaj   identiteto ženske v poslovnem svetu,  
identiteto lionke v lionizmu, osebno identiteto v kariernem 
razvoju…, osebno motivacijo za razvoj kariere… 
 

 
Program: 
 

 Kje bodo ženske čez 50 let,  Melanie Seier Larsen, AT Kearney:   

 Najnovejši izsledki raziskave o sestavi managerskih pozicij po spolu v Sloveniji,  
mag. Tanja Salecl, Urad za enake možnosti: 

 Predstavitev konkretnih ukrepov za spodbujanje enakosti iz dokumenta Vključi.Vse, 
Sonja Smuc, izvršna direktorica Združenja Manager 

 Omizje: NARAVNO VODENJE -  Neizpodbitno dejstvo je, da se splača  imeti 
uravnoteženo vodstvo po spolu 

  
Sodelujejo: mag. Dejan Turk, predsednik Združenja Manager in predsednik uprave 
Simobil, Nevenka Ostarjaš, direktorica kadrovske službe IBM Slovenija, Miroslav Pikovnik, 
lastnik in predsednik uprave družbe UNIJA računovodska hiša d.d., dr. Daniela Brečko, 
direktorica Planeta GV. Povezuje: Tonja Blatnik, urednica dokumenta Vključi.Vse – 
smernice za spodbujanje enakosti. 
 



Dogodek  poteka v sodelovanju  s Sekcijo managerk pri Združenju manager. 
 
Število mest je omejeno, udeležba pa brezplačna, zato prosim za čimprejšnje prijave na 
dogodek, ki bo 7.3. ob 16.00 v Računovodski hiši Unija, na Brezovici pri Ljubljani. 
 
 

  Ne spreglejte: 
 

 

 28. februarja 2012 ob 19.30 v KC Janeza Trdine. Dobrodelna gledališka predstava 
Od tišine do glasbe 

 3.3. 2012 Kranjska gora – Lions ski open 2012, 10. dobrodelni veleslalom 

 7.3. ob 16.00 Vključi.Vse v Računovodski hiši Unija, na Brezovici pri Ljubljani 

 9. marca 2012 ob 19:00 dobrodelna  prireditev v Hotelu Draš v Mariboru, 
organizator LK  Maribor Zarja 

 Brežice -  ustanovitveni večer 

 10. marca ob 17. uri v Slovenski filharmoniji – dobrodelna prireditev Otroci otrokom, 
organizator LK Emona 

 12. Marec Udar po moško - ob 19:00 v Tržiču (Kulturni center Tržič) v organizaciji 
Lions Kluba Tržič 

 14. Marec Srečanje Guvernerjev distriktov Italije, Hrvaške in Slovenije v Kopru 

 16. Marec -  34th Annual Lions Day with the United Nations 

 22. do 23.3.2012 - 15. Mediteranska konferenca bo v Atenah  

 24.03.2012 – gledališče Koper, dobrodelna gledališka predstava dua Godart  

 20.4. Zaključna razstava Plakat miru Distrikta 129 Slovenija v Radovljici 

 25.5.-26.5. Konvencija Lions Distrikta 129 Slovenija v Ankaranu 

 od 30.05.2012 do 02.06.2012VI. Lions rally 2012 – organizator LK Konjice 

 19. Junija do 1. julija 2012 - 95. mednarodna konvencija LCI 2012 - Busan, Južna 
Koreja 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIJA 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



__________________________________________ 
 

Lions Clubs International Distrikt 129 Slovenija                 

 
Veseli bomo vaših prispevkov. Pošljite jih na naslov dorijan.marsic@gmail.com.  
Spremljate nas na spletu: 
 

 
 

 Twitter   Facebook    Lions Distrikt 129 

mailto:dorijan.marsic@gmail.com
http://twitter.com/DorijanMarsic
http://tinyurl.com/csmfqdk
http://lions-d129.si/

