
 
 

 

 

Spoštovani, 

 

 

v skladu s 26. členom Statuta Zveze Lions klubov, distrikt 129, Slovenija sklicujem 

 

1. sejo kabineta guvernerja 

 

v Lions letu 2020/21, ki bo v soboto, 12. septembra 2019, ob 14. uri Klubu 

Cankarjevega doma v Ljubljani (vhod št. 5 iz Erjavčeve ceste).  

 

 

Predlog  dnevnega reda : 

1. Uvodni nagovor guvernerja distrikta 

2. Konstituiranje kabineta guvernerja v mandatu 2020/21  

3. Sprejem Poslovnika o delu kabineta guvernerja – upravnega odbora ZLKS 

4. Poročilo zakladničarke za lionistično leto 2018-2019 (Olga Štrus, 

zakladničarka), 

5. Zaključno poročilo IPDG Nadje Pahor Bizjak za mandat 2019/20 ter podelitev 

nagrad 

6. Akcijski načrt dela Zveze Lions klubov, distrikt 129, Slovenija v mandatu 

2020/21 (Danilo Tomšič, DG) 

7. Predstavitev akcijskih načrtov GLT (Lorena Hus, PDG, pooblaščenka 

guvernerja), GMT (Aleš Podrekar, pooblaščenec guvernerja) in GST (Breda 

Pečovnik, pooblaščenka guvernerja) s poudarkom na aktivnostih v času 

epidemije C19 

8. Smernice za področje zdravega življenjskega sloga in preprečevanje 

diabetesa (Zdenko Šalda, pooblaščenec guvernerja)  

9. Informacija o poteku projekta Lions za zgodnjo obravnavo slepih in 

slabovidnih otrok (Aleš Lipnik, pooblaščenec guvernerja) 

10. Informacija o delovanju ljudske kuhinje Zavoda Pod strehco Marko 

Gospodjinački, PDG, pooblaščenec guvernerja) 

11. Informacija o zbiranju pomoči za Libanon (Danilo Tomšič, DG) 

12. Razno 

 

Seja bo potekala skladno s pravili NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije Covid-

19. Kdor je bolan, naj ostane doma! Ob prihodu in v vseh stikih, kjer ne bo mogoče 

zagotoviti primerne fizične distance, je obvezno nošenje zaščitnih mask. Sedeži v 

dvorani bodo razmaknjeni na 1,5 m, zagotovljeno bo razkuževanje rok.  

Ravnamo odgovorno, da bomo lahko pomagali! 

 



 
 
 

 

 

Pred sejo, od 13. ure dalje, bo v restavraciji Cankarjevega doma (poleg Kluba CD, 

dostop z istim dvigalom) na voljo kosilo po ceni 20 EUR za vse tiste, ki se boste na 

kosilo prijavili. Po seji bomo nazdravili 30-letnici delovanja Lions Slovenija.  

 

Prosim, da svojo prisotnost obvezno najkasneje do 9. 9. 2020 sporočiš tajniku 

distrikta Tomažu Podlesniku na tomaz.podlesnik@siol.net, Pravočasna prijava je 

ključna za pravilno izvedbo dogodka.  

Prosim napiši, ali: 

- prideš / ne prideš na sejo kabineta, 

- prideš / ne prideš na kosilo. 

 

 

Dodatno vabljeni na sejo: 

 prejšnje guvernerke in guvernerji, 

 članice in člani kabineta guvernerke Nadje Pahor Bizjak v 2019/20 

 Valentina Pugelj, predsednica Zveze Leo klubov, distirkt 129, Slovenija, 

 

 

Priloženo gradivo: 

 predlog poslovnika o delu kabineta Zveze Lions klubov, distrikta 129, 

Slovenija, 

 sestava kabineta guvernerja Zveze Lions klubov, distrikta 129, Slovenija za 

mandat 2020/21, 

 razporeditev Lions klubov po regijah in conah 2020/21, 

 sestava odborov in komisij za mandat 2020/21 

Ostalo gradivo bo posredovano naknadno. 

 

 

Prijazen pozdrav – veselim se skorajšnjega srečanja! 

 

 

 

 

mag. Danilo Tomšič 

guverner 2020/21 

 

 

 

V Ljubljani, 1. septembra 2020 

tomaz.podlesnik@siol.net

