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DRUŽINA 

Poročena sem s soprogom Dušanom, ki je prav tako Lions, imava dva sinova, eden je v mladosti bil 
LEO član v Zagrebu, drugi pa je še član LEO distrikta v Sloveniji. Imava štiri prekrasne vnuke. 
Naša družina živi lionizem. 

ŠOLANJE IN ZAPOSLITEV 

Rojena sem 17. junija 1959 v Zadru. Po končani prirodoslovno - matematični gimnaziji sem 
nadaljevala študij na Farmacevtsko - biokemijski fakulteti v Zagrebu.  
Zaposlena sem bila v Splošni bolnišnici Celje v biokemičnem laboratoriju, nato v Zavodu za 
zdravstveno varstvo v Celju. Zaključila sem specializacijo iz sanitarne kemije na Univerzi v Ljubljani 
ter podiplomski študij iz toksikologije na Univerzi v Zagrebu. 
Zadnja leta v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, v Centru za kemijske analize 
vodim sanitarno kemijski laboratorij v Celju. Moje delo je v veliki meri vezano na sodelovanje s 
tujimi dobavitelji in laboratoriji (Avstrija, Nemčija, Madžarska, Češka, Italija, Hrvaška, Srbija, …). 
Aktivno govorim: hrvaško, angleško, italijansko. 

LIONS KLUB 

Leta 1998 sem skupaj s štirimi prijateljicami realizirala idejo o ustanovitvi prvega ženskega lions 
kluba v Sloveniji - Lions kluba Celje Mozaik. V klubu sem opravljala funkcijo predsednice dvakrat, 
tajnica kluba sem bila 13 let. 
V klubu sem vselej aktivna pri vseh akcijah, odraz mojega dela je tudi podpora vseh članic kluba k 
tej kandidaturi. 
V Celju že 10 let organiziramo skupne akcije vsi humanitarni klubi pod vodstvom Rotary kluba, v 
tej akciji sodelujem kot koordinator za Lions klube. 

FUNKCIJE V DISTRIKTU 

Od začetka (od leta 2002) sem vseskozi aktivna v kabinetu guvernerja. Opravljala sem naslednje 
funkcije: 
- članica Lions šole D 129 

- pooblaščenka za žensko članstvo 

- pooblaščenka za LCIF - v tej vlogi sem spodbujala klube k donaciji v mednarodni fond, ob moji 

spodbudi smo člani D 129 zbrali največjo vsoto sredstev za fundacijo LCIF v zgodovini distrikta. 

- GLT koordinatorka za usposabljanje in vodenje (Global Leadership Team) 

- GST koordinatorka za dobrodelnost (Global Service Team) 

- tajnice distrikta  

- prva ženska guvernerka distrikta 129 Slovenija pod geslom »Prizadevanje k razumevanju«. 

GUVERNERKA DISTRIKTA 

V mojem mandatu funkcije guvernerke distrikta smo prvič pričeli z aktivnim usposabljanjem in 
spodbujanjem klubov za evidentiranje informacij in dogodkov v bazo LCI. 
 
Leta 2008 je žal prišlo do hude poplave v naši državi, uspela sem pridobiti sredstva iz LCIF 
(Emergency Grant) v višini 10.000 USD. Za ta sredstva smo nabavili živila in sanitetni material ter 
ga razdelili družinam, ki so utrpele večjo škodo po poplavi. 
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V tem obdobju smo po več neuspešnih poskusih pridobili status humanitarne organizacije in s tem 
pridobili pravico do prejema dela dohodnine. 
Pomoč pri pridobitvi statusa humanitarne organizacije sem pomagala tudi članom Rotary zveze 
Slovenije, guverner Rotary Slovenija me je za to pomoč nagradil z najvišjim priznanjem Rotary 
Zveze. 
 
Moj osebni doprinos k akcijam v tem letu je bilo sodelovanje z VDC Centri po Sloveniji, kjer sem 
varovance z Downovim sindromom učila plesov, jih spodbujala, z eno skupino celo pripravila 
gledališko predstavo. 

ZGODOVINA FUNKCIJ V KABINETU DISTRIKTA 

- conska predsednica v dveh mandatih (2002-2004) 

- pooblaščenka za žensko članstvo (2003-2004) 

- regijska predsednica v treh mandatih (2004-2007) 

- guvernerka distrikta 129 Slovenija v letu 2007-2008 

- LCIF koordinatorka v dveh mandatih (2009-2012) 

- koordinatorka za projekt Donirana hrana v letu 2012-2013 

- tajnica distrikta v dveh mandatih (2012-2014) 

- GLT koordinatorka v devetih mandatih (2014-2023) 

- GST koordinatorka (2007-2008) 

- članica skupine za mednarodno sodelovanje - pooblaščena za odnose z Makedonijo dva 

mandata (2021-2023). 

Na nivoju distrikta sem večkrat organizirala in koordinirala vseslovensko obdarovanje družin v 
socialni stiski s izdelki, ki smo jih prejeli od donatorjev.   
Leta 2008 sem skupaj s člani LEO zveze sodelovala pri projektu vzpostavitve »Parka za slepe, 
slabovidne in videče« v Celju.  
V letu 2013 sem ob hudih poplavah v Srbiji koordinirala nabavo in prevoz 10.000 škornjev v Srbijo. 
V let 2014 sem ob poplavah na Hrvaškem koordinirala donacijo in prevoz razvlažilcev.   
Kot certificirani Guiding Lion sem v letih 2020-2022 sodelovala pri ustanavljanju in dvoletnem 
mentoriranju dveh Lions klubov in sicer LK Ptuj Primus in LK Konjice Vita. 
Vedno sem pripravljena pomagati članom in spodbujati klube pri snovanju in uresničevanju 
poslanstva. 

DONIRANA HRANA 

Bila sem začetnik uresničevanja ideje projekta »Viški hrane - Donirana hrana« z aktivnostmi na 
pristojnem ministrstvu in organizacijo izvajanja projekta v Celju. Za sodelovanje k projektu sem 
vzpodbudila številne Lions klube in jim pomagala s svojimi organizacijskimi izkušnjami in 
strokovnim znanjem. Lions klubom sem s pripravo HACCP načrtov in potrebnimi izobraževanji 
pomagala pri začetku izvajanja enega naših največjih humanitarnih projektov. Še vedno aktivno 
sodelujem pri projektu donirana hrana s strokovno pomočjo. 

IZOBRAŽEVANJA 

Zelo hitro sem se vključila v Lions šolo našega distrikta, kjer sem izvedla veliko usposabljanj za naše 
člane s področja lionizma in motivacije. 
- Kot GLT koordinatorka sem postavila novo obdobje in sodobne načine usposabljanj za Lions 

člane. 

- V letu 2014 sem v Sarajevu po opravljenem izobraževanju in izpitu prejela certifikat FDI – 

Faculty Development Institute. Ta certifikat sem morala dokazati s samostojno organizacijo 

RLLI izobraževanja. Prvo izobraževanje sem soorganizirala na Hrvaškem, potem pa sem enako 

izobraževanje samostojno organizirala tudi v Sloveniji. 

-  V Sloveniji organiziram vsakoletna izobraževanja za vodstva klubov, RLLI (izobraževalni 

program za vodstvo) in ELLI (izobraževalni program za predsednike klubov). 

- Poleg teh večdnevnih izobraževanj že vrsto let organiziram izobraževanja za nove člane, za 

tajnike, zakladnike ter vrsto drugih izobraževanj za posamezna področja dobrodelnosti.  

- Leta 2020 sem organizirala in izvedla izobraževanje za 23 Lions članov, ki so tako pridobili naziv 

»Certified Guiding Lion«. 

- Na mednarodnem področju izobraževanj sem bila predavatelj na ALLI (napredni izobraževalni 

program za vodstvo) za bodoče guvernerje v Bolgariji (Sofija) in v Severni Makedoniji (Skopje).  

- Redni predavatelj sem tudi na RLLI izobraževanjih na Hrvaškem – D126, Pogosto  sem 

vabljena predavateljica  tudi na njihova druga izobraževanja. 
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- V letih 2021- 2022 sem bila predavatelj na RLLI izobraževanju, ki so ga organizirali člani iz 

Severne Makedonije. 

- Večkrat sem v Črni Gori sodelovala kot predavatelj in motivator na njihovih izobraževanjih.  

- Od leta  2021 sodelujem pri organizaciji  Evropa Lions Akademije.  

- Od leta 2019 sem še vedno edina v Sloveniji s certifikatom  LCIP Lions Certified Instructor 

Program (mednarodni certificirani Lions predavatelj) . 

MEDNARODNE UDELEŽBE 

Mednarodne konvencije: 
- 2007 Chicago 

- 2019 Milano 

Evropa forum: 
- Firence 

- Bologna 

- Sofija 

- Skopje 

- Zagreb 

Mediteranska konferenca: 
- Dubrovnik 

- Atene 

- Ljubljana (sodelovanje v organizaciji kot tajnica distrikta) 

MEDNARODNA SODELOVANJA 

V klubu spodbujam mednarodna sodelovanja, tako smo članice LK Celje Mozaik ustanovile Lions 
klub Svetlina – Skopje, Severna Makedonija. 
Sem pobudnica  pobratenj s klubi iz drugih distriktov: z LK Zadar - Hrvaške D126, LK Svetlina Skopje 
- Severna Makedonija in LK Zrinjevac - Zagreb Hrvaška D126. 
Sem pooblaščenka za odnose z Severno Makedonijo od leta 2020, prijateljske odnose in 
sodelovanje s člani iz Severne Makedonije vzdržujem več kot 10 let.  
Že vrsto let se kot organizatorka udeležujem mednarodne skupine na mednarodni Lions regati v 
organizaciji distrikta 126 Hrvaška. 
 
NEW VOICES 
Leta 2019 so me člani distrikta 126 Hrvaška povabili na simpozij New Voices, kjer sem predstavila 
projekt donirane hrane.  
Aktivno sodelujem  v skupini Lions New Voices Taste Stop, kjer lionke in lioni po Evropi vsak teden 
kuhamo, medsebojno delimo informacije, širimo prijateljstvo ter promoviramo kulinariko svoje 
države. 

PRIZNANJA 

Prejela sem veliko priznaj predsednic kluba, guvernerja distrikta, 6 najvišjih priznanj različnih 
mednarodnih predsednikov, sem nosilka priznanja Melvin Jones Felowship. 

DRUŽENJE 

Od samega začetka ideje o dnevu lionizma sem vsakoletna članica organizacijskega odbora in 
aktivno sodelujem v pripravah in izvedbi Dneva lionizma. 

SODELOVAJE Z LEO ČLANI 

V Celju sem bila pobudnica ustanovitve LEO kluba Mavrica Celje, s katerimi še danes odlično 
sodelujem. Z Mavricami se odpravim na OŠ Glazija, šolo s prilagojenim programom in pripravljam 
delavnice za varovance šole. Sodelujem tudi s člani LEO kluba Celjski vitezi. 
 
LEO člani so mi posebej pri srcu, z veseljem jih spodbujam in pomagam, ko me zaprosijo za pomoč. 
Prejela sem tudi njihovo priznanje za odlično sodelovanje. 
Na izobraževanjih LEO članov sem velikokrat predavala in jih spodbujala, pri njih sem si pridobila 
ime »Mama Hus«. 
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MOJ PROSTI ČAS 

Že vrsto let v svojem prostem času proučujem in poučujem orientalske plese.  Več kot 15 let sem 
vodila skupino mladih deklet in jim posvečala veliko prostega časa ter sredstev. 
V velik ponos mi je  poučevanje plesa skupine gluhih in naglušnih oseb. 
Ko ostane še kaj prostega časa, pa ustvarjam, zadnjih 5 let v »keksarni MamaHus« rišem na kekse.  

ZAKAJ? 

Lionizem je moj način življenja. V zadnjih 25 let sem lionizmu v Sloveniji in mednarodno posvetila 
veliko svojega časa, idej, včasih do roba utrujenosti, a vedno z veliko entuziazma, veliko želje 
pomagati v svoji skupnosti, veliko pa tudi članom Lions.  
Kot mednarodna direktorica lahko ponudim svojo pomoč, svojo energijo, ideje in veliko 
predavateljskih sposobnosti mednarodni skupnosti, dober glas o našem distriktu in naših članih 
lahko prenesem v celoten lionizem. 
 
Svet bo boljši, če se potrudimo in žrtvujemo. 
 

 

 


