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UVODNIK 
 
 
Zoran Vodopija, guverner  
 

Spoštovane lionke in lioni, 
 

Ker je prejšnja številka L-novic izšla pred Božičem, je v 
januarski številki zaobjetega še nekaj decembrskega dogajanja 
po klubih in v distriktu. 

Božično-novoletne stojnice so ena od akcij, ki delo Lions 
klubov postavijo na ogled javnosti in v lokalni skupnosti 
posameznega kluba. Take akcije so po mojem trdnem 
prepričanju tisto pravo. V takih akcijah Lionsi in Leo združujemo 
tako dobrodelnost kot tudi družabnost pa tudi širjenje 
lionističnih vrednot in našo prepoznavnost v lokalnih 
skupnostih. Zelo pomembno je tudi, da take akcije aktivirajo 
večino članov kluba. 

Razveseljivo je, da sta nova dva Lions kluba, LK 
Ljubljana Tivoli in LK Velenje, pričela postopek za pridobitev od 
države priznanega statusa humanitarne organizacije.  
Klub ima kar nekaj prednosti, če ima status humanitarne 

organizacije, na primer, vsi člani lahko vanj usmerijo 0,5% dohodnine. Do sedaj je distrikt s 
tega vira zbral že preko 50.000 EUR. 
 Obžalujem dejstvo, da je zaradi premajhnega števila prodanih vstopnic odpadel 
dobrodelni koncert za poplavljence na Ptuju. Žalostno je bilo gledati tudi komaj tretjino 
zasedene dvorane na dobrodelnem koncertu za poplavljence v Slovenj Gradcu. Glasbeniki 
so bili odlični, mi pa imamo priložnost, da to še postanemo. 
 Na sejo kabineta guvernerja 26.1.2013 v Slovenj Gradcu so bili vabljeni vsi 
predsedniki Lions klubov. Prav bi bilo, da na dobri polovici mandata pregledamo doseženo 
in se dogovorimo o pomembnih dogodkih, ki nas čakajo (marčna Mediteranska konferenca 
in majski tek»Tečem, da pomagam«). Kadar se vabljeni predsednik vabilu na sejo 
kabineta guvernerja ne more odzvati, bi moral zagotoviti udeležbo enega od 
podpredsednikov kluba ali vsaj enega od članov kluba. Če je od 55 klubov prisotnih le 20 
predsednikov oz. članov klubov, ne moremo biti dovolj učinkoviti. 
 Na seji kabineta guvernerja smo med drugim poročali o sredstvih, ki smo jih zbrali s 
SMS kampanjo. Za ta denar bomo kupili prehranske pakete za socialno ogrožene. Povabili 



smo vse klube, ki to želijo, da se lahko pridružijo skupni nabavi prehranskih paketov. 
Sestava prehranskega paketa bo taka kot je bil paket, ki smo ga podarjali poplavljencem. 
Gotovo v vašem okolju poznate ljudi, ki bi jim tak prehranski paket prišel prav. Torej, klubi 
imate možnost, da prehranski paket preko distrikta kupite po znižani ceni, 25 EUR za 
paket. Čim prej se odločite in zakladniku sporočite, koliko paketov bi želeli nabaviti za vaš 
klub. Nabava bo opravljena predvidoma v enem mesecu. 
 31.januarja bo ob 16:00 uri v City hotelu na Dalmatinovi 15 v Ljubljani seminar 
»Retorika«. Ta koristen seminar se je zelo dobro prijel, prijave kažejo, da bo tudi dobro 
obiskan. 
 Na koncu bi želel še enkrat poudariti, da je do Mediteranske konference v Ljubljani 
še poldrugi mesec. Mediteranska konferenca je projekt vseh slovenskih Lions klubov, bo 
naše ogledalo. Prav bi bilo, da storimo vse, da zagotovimo dober obisk naših članov na 
vseh dogodkih, vse dni Mediteranske konference. Vsi smo odgovorni za njen uspeh. 
 

 
Pismo z gorenjskega konca: PGD in PID Janez Bohori č 
 

Dragi bralci e-novic , 
 
IPDG Dorijan Maršič, ki nas je v svojem 
guvernerskem letu presenetil s prvimi številkami e-
novic me je počastil s povabilom,da napišem kratek 
prispevek za naslednjo številko . Povabilo sem 
sprejel kot priložnost, da mu v imenu vseh nas iz 
Distrikta 129, ki so nam všeč e-novice, čestitam k tej 
inovaciji, ki je močno poenostavila, popestrila in 
povečala hitrost in učinkovitost našega 
medsebojnega komuniciranja in obveščanja o 
dogajanjih v naših klubih, conah, regijah in v 
distriktu kot celoti. 
 
Ko smo pred skoraj 20 leti z nekaj številkami 
natisnjenega slovenskega" Liona" začeli z 
obveščanjem o naših pomembnih dogodkih, si 
nismo niti predstavljali, da bomo nekega dne lahko 
tako rekoč "online" sodelovali pri nastajanju našega 
časopisa, katerega vlogo so v celoti prevzele e-

novice in to z mnogo manjšimi stroški in z neprimerno večjim učinkom! Vsi, ki imamo kaj 
povedati ali pokazati se lahko nemudoma vključimo, ko se za to pokaže potreba.  
 
Hvala ti Dorijan in še enkrat iskrene čestitke za ta tvoj  za distrikt nov prispevek, nad 
katerim še vedno bediš in ga neguješ tako da raste in se bogati iz številke v številko! Vse 
bolje smo obveščeni, kaj se dogaja pri nas. O dogajanju na mednarodnem področju pa 
imamo tudi vse dosegljivo preko interneta, tako da je izbira zaradi svoje velikosti že prav 
napornaPred nami je organizacija Mediteranske konference v Ljubljani, kjer bomo z  nekaj 
sto Lioni iz mediteranskih in sosednjih dežel izmenjali poglede o pomembnih vprašanjih 
lionizma in celotnega sveta. Na njej bodo poleg Lionov in  najvišjega vodstva LCI 
sodelovali tudi strokovnjaki za vprašanja okolja, gospodarstva, medgeneracijske 
problematike, mladine in žena v lionizmu in nadaljnje rasti naše organizacije,katere 
ponosni člani smo.  
Tudi pri pripravi tega velikega, za promocijo lionističnega gibanja izjemno pomembnega 
dogodka bosta PDG dr.Radko Komadina kot predsednik organizacijskega odbora in PDG 
Dorijan Maršič, kot njegov "motor" odigrala najpomembnejšo vlogo. V prepričanju, da 



bomo vsi slovenski Lions klubi, ki smo letos uradni gostitelji te konference, v njej aktivno 
sodelovali in tako zagotovili njen uspeh in odmev, vas lepo pozdravljam in vam želim 
srečno in uspešno leto 2013.  
 
 

LIONS DOGODKI 
 

 
Plakat Miru dijaka Deana Cvij ća iz 
OŠ Rakek potuje v Ameriko  

 
 
V letošnjem izboru natečaja Plakat miru je izmed 
106 prijavljenih del, prvo mesto pripadlo delu Deana 
Cvijića iz OŠ Rakek pod pokroviteljstvom LK Tivoli. 
  
Dean je učenec 8. B razreda OŠ Jožeta Krajca 
Rakek. Poleg udejstvovanja v strelskem društvu, 
igranja računalniških igric in sprehodov v naravo ga 
veseli tudi risanje. S pomočjo svinčnika in 
flomastrov rad ustvarja fantazijske podobe. Njegova 
ustvarjalnost in pozitiven odnos do likovnega 
ustvarjanja, nas popeljeta v domišljijski svet akcijski 
junakov.  
 
V LK Tivoli smo ponosni, da je izbrana slika 
tokratnega natečaja Plakat Miru, ki smo se ga v 
našem klubu udeležili šele drugo leto, v izboru 23 
finalnih del osvojila prvo mesto in gre na svetovno 
tekmovanje v ZDA. Ob tej priložnosti bomo obema 
osnovnima šolama (Rakek in Trzin), ki sta 
sodelovali s svojim deli namenili donacijo v višini 
500€ za šolski sklad. 

 
 

Dobrodelni koncert v Slovenj Gradcu  

 
27.1.2013 so slovenski pevci v soorganizaciji 
Lions distrikta 129 Slovenija, Leo distrikta 129 
Slovenija ter Lions Kluba Slovenj Gradec 
nastopili na dobrodelnem koncertu 
namenjenem pomoči prizadetim med poplavami 
lansko leto Natopili so: Severa in Gal Gjurin, 
Matevž šalehar-Hamo, Gušti, Matjaž Zupan, 
Aleksandra Čermelj, Ladi Mljač in Matjaž 
Sterže, Nitrox, 2B, Rusalke, Samo Kodela in 
Abadon. Večer je povezoval Miha Šalehar. 
Glasbeniki so se v korist dobrodelnosti odrekli 
honorarju za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 



 
LK Slovenska Bistrica predal telefon s  
 programsko opremo  

 
Tik pred novim letom smo članice in člani LK Slovenska Bistrica predali 
telefon s programsko opremo za slovensko govorno sintezo slepemu 
gospodu Maksu.  
 

 
LK Dobrovo zbira stara o čala 
 

Na dobrodelni prireditvi so v LK Dobrovo zbirali 
odrabljena korekcijska očala. Zaradi velikega 
interesa bodo z akcijo nadaljevali. Škatla za 
odlaganje očal se nahaja v prostorih spletne 
trgovine z vini in domačimi izdelki In vino veritas v 
Solkanu, Cesta IX. korpusa 29 (pri hotelu 
Sabotin). 

 
 

 
LK Dobrovo podaril knjige, 
sestavljanke in didakti čne 

      igrače 
 
 
V LK Dobrovo so se odzvali povabilu OŠ 
Kozara in z učenci in zaposlenimi preživeli 
prijetno urico ob novoletnem programu. Ob 
tej priložnosti so učencem in mentoricam 
podelili priznanja za sodelovanje, knjige za 
šolsko knjižnico in nekaj sestavljank in 
didaktično igračo za pouk. 
 
 
 

 
 

 
Razdeljeni razvlažilci za 
odstranjevanje posledic  

 poplav  
 
 
Lions distrikt Slovenija je kupil družinam 
ki so imele poplavljene hiše razvlažilce, 
kot pomoč pri odstranjevanju posledic 
poplav. 



 
Prireditev LK Ljubljana Viva  
 

 
Guverner je bil gost prireditve Lions kluba 
Ljubljana Viva v Zavodu za slepo in slabovidno 
mladino. Del prireditve je bil na prostem, del pa v 
dvorani, kjer smo se za silo pogreli. Otroke pa je 
obiskal tudi Dedek Mraz 
 
 
 

 
 
 
 

 

LEO osmica  
 

 
Guverner se je v decembru udeležil 
tradicionalne LEO Osmice v organizaciji 
LEO kluba Nova Gorica in LEO kluba 
Vogrsko. Potrebno bo pričeti razmišljati tudi 
o prehodu Lionsov v Leo ☺. 
 
 

 
 

 

LK Maribor pomagal pri nakupu hiške  
 

Hudo bolni Katji Koletnik, ki je z družino živela v nemogočih razmerah, so občina Duplek, 
podjetje Riko liona Janeza Škrabca, lokalni obrtniki, sokrajani in Lions klub Maribor podarili 
neprecenljivo božično darilo – novo hiško! Lions klub je za Katjino hiško namenil izkupiček 
dobrodelnega koncerta. Guverner je ob tej priložnosti izročil priznanje županu občine 
Duplek Mitji Horvatu in Jožici Mikić Horvat, najzaslužnejšima, da ima danes Katja novi 
dom. 
   
 

 
 



 
 

LK Brežice priredil dobrodelni 
festival  

 
 
Lions klub Brežice je priredil dobrodelni festival 
petih stand-up komikov, ki so poskrbeli za dobri 
dve uri napenjanja trebušnih mišic v dobrodelne 
namene. 
 
 
 

 

Natečaj za najboljšo humanitarno idejo LK Slovenj Gradec  
 

 
Lions klub Slovenj Gradec je v slovenjegraški gimnaziji 
razpisal natečaj za najboljšo humanitarno idejo. Na razpis 
so se s svojimi humanitarnimi idejami prijavile štiri 
gimnazijke. Zmagala je Petra Bevcl, ki ji bo Lions klub 
Slovenj gradec za nagrado kril stroške za udeležbo v 
programu izmenjave mladih v LCI. Zmagovalka je bila 
razglašena na dobrodelnem koncertu za žrtve poplav v 
Slovenj Gradcu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Podeljena priznanja Club   
Excellence  

 
Guverner Zoran Vodopija je na 3. Seji kabineta 
podelil priznanja Excellence Award za lanskega 
guvernerja Dorijana Maršiča, VDG Zoranu Vodopiji in 
Alenki Marter, conski predsednici Cvetki Sreš ter 
Lions Kluboma Anakaran Istra ter Novo mesto. 
 
 



 

MEDIJSKE OBJAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEJE, POSVETOVANJA, IZOBRAŽEVANJA 
 

 
3. seja kabineta v Slovenj Gradcu  

 
 

V Slovenj Gradcu je potekala 3. redna seja kabineta guvernerja na katerem so obravnavali 
poročila pooblaščencev in predsednikov regij in con ter priprave na Mediteransko 
konferenco 2013 v Ljubljani. Pred samim začetkom so projekt računanlniške platforme za 
spremljanje humanitarnih projektov Osmosis, guverner pa je podelil priznanja Excellence 
Award za lanskega guvernerja Dorijana Maršiča, VDG Zoran Vodopija in Alenka Marter, 
conski predsednici cvetki Sreš ter Lions Kluboma Anakaran Istra ter Novo mesto. 
 

 
 
 
 

NAJAVA DOGODKOV 
 
 

 
     16. Mediteranska Lions konferenca v Ljubljani  
 
 

Naš distrikt je pred leti postal tudi polnopravni član Mediteranskega observatorija 
solidarnosti Lions klubov, ki predstavlja redno letno srečanje Lionsov z obal 
Sredozemskega morja. Slovenski člani Lions klubov se z največjo resnostjo 
pripravljamo na 16. letno konferenco, ki bo v našem glavnem mest u Ljubljani  od 21. 
do 23. marca 2013 . Slovenski Lionsi čutimo prav posebno odgovornost ob izkazani časti, 
da lahko pripravimo tako velik mednarodni dogodek. 

Vodilna tema konference bo trajnostni razvoj, ob ekološki ekonomiji in krizi starajočega se 
prebivalstva. Z gosti in strokovnjaki iz lastnih vrst želimo sprožiti ustvarjalno diskusijo in 
predlagati rešitve perečih družbenih, gospodarskih in okoljskih problemov. Konference se 
udeležuje na stotine delegatov iz klubov, distriktov in multi-distriktov držav, ki objemajo 
Sredozemsko morje. Ker je konferenca uvrščena na seznam pomembnejših prireditev 



mednarodne zveze, bomo imeli čast, da bo konferenci prisostvoval tudi mednarodni 
predsednik Wayne Madden z delegacijo na najvišjem nivoju. 

Vse člane in članice vabimo, da del v svojega dragocenega časa namenijo tudi temu 
pomembnemu mednarodnemu dogodku na katerega se intenzivno pripravljamo že dobra 
tri leta. Zato vas vabimo, da se našega srečanja udeležite tudi vi in vaši članice in člani. 
Uspešnost organizacije bo v veliki meri ocenjena tudi s prisotnostjo naših Lions in Leo na 
konferenci. Še posebej bi vas rad povabil na otvoritev konference ter predavanj, ki se bodo 
odvijale v soboto in nedeljo pa seveda tudi vseh stranskih dogodkov. Točen program z 
vsemi stranskimi in družabnimi dogodki lahko dobite na uradni spletni strani Mediteranske 
konference http://www.medconf2013.org/si/ 

Za slovenske delegate smo tudi priredili kotizacijo in način vstopa na konferenco. Klubom 
predlagamo kotizacijo za cel klub v višini 300 eur (ki ga lahko plačajo člani ali klubi 
namesto njih) za tri delegate. Klubi bodo prejeli prenosljive priponke, ki bodo omogočile 
vstop različnim članom v terminih v katerih bi želeli sodelovati na konferenci. Dodatna 
navodila boste prejeli preko tajnikov in predsednikov kluba, lahko pa se obrnete tudi na 
vodstvo distrikta. 

 

 
 

   Konvencija v Hamburgu  
 
Kdor bi želel na konvencijo svetovne organizacije Lions v Hamburg naj se javi 
pooblaščencu za kongresno dejavnost Borutu Šraju na naslov borut@okarina.si . 
 
http://www.lionsclubs.org/EN/news-and-events/international-convention/index.php 

 



    Ne spreglejte:  
 

 
• 02.02.2013 ob 11h - LK Slovenska Bistrica: dobrodelno smučanje & bowling RTC 

Trije kralji 
• 08.02.2013 - LK Soča Kobarid: Tradicionalni športno-kulturni dan na Bovškem; 

smučanje, sankanje, tek in welness 
• 16.02.2013 - 11. dobrodelni veleslalom “Lions Ski Open 2013” 
• 09.03.2013 - OBLETNICA KLUBA - KRISTALNA DVORANA ROGAŠKA SLATINA 
• 21.-23.3.2013 Lions Mediteranska konferenca v Ljubljani 

 
 
 
 

FOTOGALERIJA 
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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 
 


