
 
 

 

 
Spoštovani predsedniki Lions klubov, 
 
 
Zaradi epidemije, ki je dodobra spremenila naša življenja smo letošnje usposabljanje za 
nove predsednike organizirali v pomladanskem času preko spleta. 
 
Tokrat vas vabiva na predsedniško konferenco in zaključek usposabljanja za predsednike 
Lions klubov. 
 

Srečanje bo potekalo 12. septembra 2020, v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani 
(6.nadstropje, vhod iz Erjavčeve ceste), s pričetkom ob 9. uri. 

 
Zagotovili bomo dovolj velik prostor za ustrezno medsebojno razdaljo ter uveljavili nošenje 
zaščitnih mask v bližnjih stikih.  
 
Naše usposabljanje bomo zaključili ob 13. uri, nato se bomo srečali s člani kabineta 
guvernerja na skupnem kosilu na terasi Kluba CD in zaključili v prijetnem druženju in 
spoznavanju. 
 
Na predsedniški konferenci se bomo pogovarjali o: 
 

 Guverner Danilo Tomšič bo predstavil program mednarodnega predsednika ter svoj 
program, prav tako člane kabineta guvernerja za leto 2020-2021 

 Predstavitev dobrih praks klubov bo klubom ponudila priložnost, da predstavijo svoje 
aktivnosti, udeležencem pa omogočila vpogled v delovanje drugih klubov. Nabor 
dobrih praks je lahko vir novih idej, morda priložnost za povezovanje med klubi (zato 
prosim še vse ostale, ki to do sedaj niste naredili, da mi na lorena.hus@nlzoh.si 
pošljete sliko enega vašega pomembnega projekta in kratek opis),  

 Pogovor o akcijah, ki jih lahko izvedemo v času epidemije ob spoštovanju pravil, ki jih 
pripravlja NIJZ. 

 Pripravljali boste svoje programe za naslednje lionistično leto, ustvarjali bomo….!!! 
 
Urnik: 
 
       9 - 9.30   Registracija udeležencev 
 
  9.30 - 9.45  Predstavitev in uvodna beseda  
  9.45 - 10.15  Program dela guvernerja in LCI, predstavitev kabineta guvernerja 
10.15 - 11.00  Klubi se predstavijo 
 
11.00 - 11.15  odmor 
 
11.15 - 11.45  Možnosti organizacije akcij in delovanja Lions klubov v času epidemije 
11.45 - 12.30  Priprava programa  
 
Kosilo 
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Zaradi še kar poostrenih ukrepov glede srečevanja v zaprtih prostorih je potrebno nekaj 
logistične organizacije, zato nujno prosim za vaše prijave do 9.9.2020!!!  
 
Prijave pošljite na lorena.hus@nlzoh.si in v njih prosim navedite: 
 

- ime, priimek, Lions klub, pridem 
- na kosilu ostanem DA/NE. 

 
Informacije o dostopu do dvorane (uporaba dvigal) boste prejeli dva dni pred dogodkom. 
 
 
Vabljeni: 

- predsednice in predsedniki Lions Klubov ZLKS 
- conske predsednice in predsedniki 
- GST, GLT in GMT koordinatorji 

 
 
Lep teden in vikend vam želiva, veseliva se našega srečanja,  
 
 
 
Lorena Hus, PDG       mag. Danilo Tomšič  
GLT koordinatorka 2020-2021     guverner 2020/21 
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