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5 LET

AKTIVNOSTI
TRADICIJE

NAGOVOR

25 let – plod
sodelovanja in tradicije
Dragi rotarijski prijatelji!
Ko se je pred 25 leti rojevala nova država in se je v
srcih prebujala narodna zavest, so na plano prišle
ideje in upanja za lepšo prihodnost. Nekje v ozadju
celotnega dogajanja pa se je poleg želje po samostojnosti porajala še ena plemenita ideja, ki je združevala posameznike, da po vzoru tujih, predvsem pa
predvojnega Rotary kluba Ljubljana, ponovno obudijo
rotarijsko misel.
Danes, ko praznujemo četrt stoletja ponovne ustanovitve, in štejemo že 1720 tedenskih sestankov, me
veseli, da je z nami kar nekaj ustanovnih članov, ki so
še vedno aktivni in vsega spoštovanja vredni prijatelji.
In ravno to posebno prijateljstvo, ki se ohranja med
nami, nas je peljalo skozi zgodovino kluba, ko smo izpolnjevali osnovna rotarijska načela in delali v dobro
skupnosti.
ROTARY KLUB LJUBLJANA
Ustanovljen: 14. 3. 1931
Charter: 17. 10. 1931
Botrski klub: RC Zagreb
Boter: Vladimir Leustek
Distrikt 77
Ponovna ustanovitev kluba
Charter: 29. 6. 1990
Botrski klub: RC Graz
Boter: Günther Perner
Distrikt 1910
Distrikt 1912 (od leta 2011/12)
Število članov:
48 članov
7 častnih članov

Naslov:
Rotary klub Ljubljana
Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-naslov: info@rotary-klub-lj.si
Spletna stran kluba: www.rotary-klub-lj.si
Sestanek kluba je vsako sredo, ob 19:30
v Grand hotelu Union na Miklošičevi cesti 1 v Ljubljani
Predsednik 2015/16: Janko Zrim
Podpredsednik: Igor Grossman
Tajnik: Blaž Šterk
Izvršni tajnik: Edvard Škodič
Zakladnik: Aleš Žnidarič
Klubski mojster: Andrej Guček
Bodoči predsednik 2016/17: Boris Simončič

Tudi publikacija, ki je pred nami, je nekaj posebnega: najprej zato, ker povzema delovanje kluba od
ustanovitve, leta 1930, do danes, nadalje pa se njeno
bogastvo kaže prav v tem, da obelodanja predvsem
rotarijske dejavnosti in njegovo sodelovanje z okoljem. Zabeleženih je namreč ogromno impresivnih
aktivnosti, namenjenih razvoju nadarjenih, izmenjavi
idej in pomoči potrebnim. Pri tem najbolj razveseljuje
dejstvo, da smo v vseh letih delovanja lahko neposredno pomagali otrokom, katerih število se ustavi
šele pri nekaj tisoč.
Morda bi na tem mestu izpostavil le dva naša tradicionalna dogodka. Prvi je zagotovo Miklavžev koncert,
ki ga je skupaj z RTV Slovenija razvil prav Rotary klub
Ljubljana in bo letos na sporedu že triindvajsetič.
Imeniten dogodek, ki je prerasel v vseslovenski rotarijski projekt, ne prinaša le vrhunskih umetniških
vsebin, ampak že vrsto let pomaga tisočim osnovnošolcem, da skozi dodatne učne vsebine spoznavajo
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okolje, si s finančno pomočjo lahko privoščijo šolo v
naravi in obiskujejo obšolske dejavnosti.
Drugi ustaljen dogodek, ki zaljša naš klub in vabi
donatorje, pa je Veliki rotarijski ples, ki bo, tako kot
klub, letos praznoval 25 let. Sredstva in donacije te
gala prireditve so namenjena za štipendije nadarjenih dijakov in študentov za študij na priznanih univerzah doma in v tujini, odnosno kot dodatna pomoč
tistim, ki si študija sami ne morejo privoščiti. Tovrstne
smele zamisli lahko ugledajo luč sveta le s pravo organizacijo, predanostjo skupni ideji in spoštovanjem
tradicije.
Kar je zapisanega v knjižici, ki jo držite v rokah, se v
celoti ujema z usmeritvami rotarijskega leta 201516, v katerem slovensko rotarijstvo odpira vrata in
aktivno (so)deluje v skupnosti. Ni torej naključje, da
bomo v Grand hotelu Union, kjer so se dobivali že
predvojni rotarijci, ravno ob obletnici slavnostno otvorili prenovljen salon, preimenovan v »Rotary salon«.
Prav je, da se Rotary povezuje z okoljem in pridobiva
nove prijatelje in člane. S tem želimo pokazati, kaj
vse Rotary resnično pomeni. Želimo pokazati, da je
rotarijsko življenje kakovostno, da stremi k izmenjavi
talentov, k razvoju, k resnični krepitvi prijateljstva in
etičnih standardov.
Rotary klub Ljubljana in njegovi člani že 85 let živimo in simboliziramo rotarijstvo v najbolj žlahtnem
pomenu besede, zato je vredno praznovati dosežke in
spomine zgodovine. Ob jubileju se zahvaljujem vsem
članom in prijateljem Rotary kluba Ljubljana ter nam
vsem skupaj želim še veliko prijetnih srečanj, iskrenih
prijateljev ter dobrih del v okolju, v katerem živimo in
delamo.
Janko Zrim
predsednik RC Ljubljana (2015/2016)
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NAGOVOR

RC LJUBLJANA IN SKUPNOST

Četrtstoletni jubilej
s skupnostno noto
Drage rotarijke in rotarijci,
v veliko čast mi je pozdraviti in čestitati Rotary klubu
Ljubljana za 25-letnico delovanja. Čestitke namenjam
vsem sedanjim in bivšim članom kluba, še posebej pa
pobudnikom ustanovitve in ustanovnim članom. Potre
bno je poudariti, da praznujemo pravzaprav dve obletnici, in sicer 25 let od začetka ponovnega delovanja Rotary kluba Ljubljana v letu 1990 in 85 let od ustanovitve
prvih dveh Rotary klubov na ozemlju današnje Slovenije
v letih 1930-31 v Mariboru in Ljubljani.
Rotary je mednarodna, multikulturna in nestrankarska organizacija, ustanovljena že davnega leta
1905, ki temelji na načelih prijateljstva ljudi različnih
poklicev in poslanstev, ki so predani humanitarni
miselnosti. V svetu je preko 1,2 milijona rotarijcev,
organiziranih v več kot 35.000 Rotary klubih. Delujemo praktično že v vseh državah sveta. V Sloveniji nas
je okrog 1000 rotarijcev, organiziranih v 45 Rotary
klubih. Ob nas pa raste in se razvija še rod 400 mladih
rotaraktovcev in interaktovcev, organiziranih v 17
Rotaract in 6 Interact klubih.
Simbol Rotary-ja je zobato kolo kot prispodoba civi
lizacije, gibanja in nenehnega delovanja zazrtega v
prihodnost. Zaradi pogleda v prihodnost se zato pred
rotarijskim gibanjem pojavljajo vedno novi in novi
izzivi. Slovenski rotarijci smo zelo aktivni del civilne
družbe. Z lastnim poklicnim in duhovnim potencialom ter pripravljenostjo na pomoč drugim predsta
vljamo pomemben del družbenih aktivnosti usmerjenih v dvig kakovosti življenja in zdravja ljudi ter v
urejanje tegob preprostega človeka.
Biti rotarijec je privilegij in hkrati odgovornost.
Odgovornost do sebe, družine, družbenega okolja
in do lastne organizacije. V človeškem organizmu je
gensko vgrajena končnost njegovega življenja. Njegova duhovnost pa je nad tem, prenaša se od človeka
do človeka, z generacije na generacijo. Generacije
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rotarijcev za seboj tako puščajo sledi sodelovanja med ljudmi in narodi ter so gonilo napredka in
prijateljstva. Vodilo letošnjega predsednika Rotary
International, K.R. “Ravi” Ravindran-a, je: »Be a gift to
the world« oz. »Bodi dar svetu«.
Ob svojem prvem nastopu nas je takole nagovoril:
»Naš čas na Zemlji je omejen in vedno krajši, kot si
mislimo. Kako ga želimo preživeti? Bomo sebe dali
drugim, zato da bo svet bogatejši, ker smo živeli na
njem? Ali bomo svoje dneve preživljali tako, kot je
zapisal slavni indijski pesnik Rabindranath Tagore,
da bomo vedno znova napenjali strune na naših instrumentih, medtem ko pesmi, ki smo jih prišli zapeti,
ne bomo nikoli odpeli?« In nadaljuje: »Vsak od nas
lahko nekaj ponudi, ne glede na to, kdo smo ali kje
smo v življenju. Ponudimo lahko svoje talente, znanje,
sposobnosti in prizadevanje; ponudimo lahko tudi
predanost in zvestobo. Skozi delovanje pri Rotaryu
lahko izkoristimo te darove in resnično spremenimo
svet ter življenja drugih. Z Rotaryjem lahko za sabo
pustimo nekaj resničnega in trajnega. Zdaj je naš čas.
Nikoli več se ne bo vrnil, zato »Bodimo dar svetu.«

Aktivnosti in programi
Rotary kluba Ljubljana
Raznovrstnost in množičnost aktivnosti, ki jih je Rotary klub Ljubljana izvajal v 25 letih svojega obstoja,
je nadvse bogata in taka, ki pušča trajno sled tako
v okviru mednarodnega rotarijskega gibanja kakor
tudi v naši družbi. Skoraj nemogoče je našteti vse
aktivnosti, kajti mnogo dobrih del so opravili rotarijci
samostojno in neposredno, ne da bi se to beležilo v
klubskem arhivu, v njihovo lastno veselje in zadovoljstvo in v korist ljudi, ki so bili deležni te pozornosti.
Prepričani smo, da se je ta hvaležnost močno usidrala
v posameznike, okolje, kjer živijo in delajo, in družbo na sploh. V tem je smisel rotarijskega gibanja in
njegove osnovne ideje.

Klubska, poklicna, družbena in mednarodna dejanja
predstavljajo tista področja, na katerih naj bi se, kot
je ponekod zapisano, rotarijci izkazali. Prevzemanje
članske odgovornosti in obveznosti, etično ravnanje
in vedenje v poklicu, aktivnosti v splošno korist in
dobrodelnost, spodbujanje razumevanja, miru in
sodelovanja med narodi so zatorej vodila rotarijske
»službe«. Dopolnjujejo jo še premise osebne angažiranosti, druženja z mladino, delovanja za skupnost ter
vzdrževanja etike v družini, družbi in mednarodni
skupnosti. Plod rednega druženja, ki utrjujejo gibanje
rotarijstva po vsem svetu, je odzivanje na aktualne
probleme in teme v družbi, te pa se odražajo v dolgoletnih programih in akcijah Rotary kluba Ljubljana.

Z njim je resnično zaobjel bistvo naše organizacije,
bistvo našega poslanstva in delovanja tako v neposrednem kot tudi v širšem in mednarodnem okolju. Z Rotary-jem lahko za sabo pustimo resnično nekaj lepega in
trajnega, v svojem poklicnem in privatnem življenju.
Rotary klub Ljubljana in njegovi člani z dolgoletno tradicijo in pestro zgodovino ponosno in smelo
zastopajo »barve« rotarijstva ter puščajo vidno sled v
rotarijski družbi in skupnosti. Skrbijo namreč za vse
dimenzije rotarijstva, od poklicne, preko prijateljske,
do socialne, kar dokazuje publikacija, ki prikazuje
pregled njihovega delovanja. Zato ob čestitki še voščilo: »Še na mnoga leta Rotary klubu Ljubljana!«
Martin Šinigoj
guverner Distrikta 1912 (2015/2106)
ROTARY KLUBA LJUBLJANA
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Miklavževi koncerti –
ponos naše preteklosti
in prihodnosti
Rotary klub Ljubljana že 22 let zapored skupaj z
RTV Slovenija ponosno ustvarja Miklavžev koncert,
na katerem se zbirajo sredstva za pomoč otrokom iz
materialno šibkejših družin.
Prvi Miklavžev večer, ki ga je organiziral naš klub, je
zaživel leta 1993, prenašala pa ga je TV Slovenija. In
tako tudi vse nadaljnje. Sprva so se sredstva zbirala z
avkcijo umetniških del, kasneje tudi z reklamnimi bloki, od katerih gre večji delež v humanitarne namene,
prihodkom od poslanih SMS sporočil pa se odpovedujejo tudi mobilni operaterji. Vsak Miklavžev večer je
posvečen določeni temi, na prireditvi pa nastopajo
številni vrhunski instrumentalisti, vokalisti in drugi
glasbeniki ter umetniki. Gledanost oddaje je velika,
njen odmev pa tudi. Sredstva prispevajo gledalci in
donatorji, zadnjih pet let posveča Rotary klub Ljubljana veliko pozornosti predvsem pomoči otrokom
iz materialno šibkejših družin, ki jim pomagamo pri
plačilu šolske prehrane, šole v naravi in pri nakupu
šolskih potrebščin.

Svečano prireditev
zaznamuje kulturno-umetniški program s
priznanimi slovenskimi
glasbenimi in plesnimi
ustvarjalci.

Miklavževi koncerti v številkah:
1993 – 22 milijonov SIT
1994 – 11,5 milijona SIT
1995 – 11 milijonov SIT
1996 – 10,5 milijona SIT
1997 – 12 milijonov SIT
1998 – 18,5 milijona SIT
1999 – 6,3 milijona SIT
2000 – 9,5 milijona SIT
2001 – 8,5 milijona SIT
2002 – 9,5 milijona SIT
2003 – 5,6 milijona SIT

2004 – 8,8 milijona SIT
2005 – 6,7 milijona SIT
2006 – 7,9 milijona SIT
2007 – 42.200 Evrov
2008 – 41.500 Evrov
2009 – 35.000 Evrov
2010 – 55.000 Evrov
2011 – 52.000 Evrov
2012 – 39.600 Evrov
2013 – 31.100 Evrov
2014 – 37.200 Evrov

V program pomoči je bilo v teh letih vključenih več kot
1000 otrok, pretežno iz ljubljanskih pa tudi drugih
šol. Izjemen odziv akcije je pokazal na nekatere slabe
odločitve državnih služb in vrzeli v socialnih progra
mih. Z akcijo smo opozorili na resne stiske, s katerimi
se srečujejo tako otroci kot njihovi starši pri pokrivanju stroškov osnovnošolskega izobraževanja, ki naj bi
bilo brezplačno.

Z dobrodelnim Miklavževim koncertom opozarjamo na stiske otrok
in jim z zbranimi finančnimi sredstvi pomagamo pri njihovem
razvoju in izobraževanju.
6
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Tradicionalna:
veliki rotarijski ples
in štipendiranje
Dobrodelna gala prireditev, ki bo letos potekala že
petindvajsetič, predstavlja uspešno stalnico našega
kluba. Sklad Rotary kluba Ljubljana namreč vsako
leto dodeli štipendije na Velikem rotarijskem plesu.
Z nagrado želimo spodbujati študij in kakovost dela
mladih na poti k najvišjim strokovnim znanjem,
ki jih pridobivajo bodisi na domačih bodisi tujih
priznanih univerzah.
Dejavnost Rotary kluba Ljubljana na področju štipendij in denarnih pomoči pri študiju je nadvse bogata. Naj naštejemo le nekatere od njih: študij izdelave
violin v Cremoni, študij enologije v Italiji in Franciji,
pomoč pri razvoju čebelarstva v Sloveniji, 5-letni
študij stomatologije v Ljubljani, študij gledališke igre
v ZDA, študij baleta v Ljubljani, podiplomski študij na
Royal College of Art v Londonu, študij solo petja na
Trinity College of Music, študij klavirja v Parizu, študij
flavte v Londonu, študij na Akademiji za glasbo v
Malmu, študij dramske igre v Peterburgu, podiplomski študij na Oxfordu, študij diplomacije na Dunaju,
doktorski študij na Cambridgeu, podiplomski študij
filma v Kanadi, podiplomski študij na Sorboni, študij
violine v New Yorku, študij trobente na konservatoriju
v tujini, študij fotografije na Finskem, študij ameriške
literature in še mnogo drugih štipendij z različnih
področij. Skupaj z drugimi slovenskimi rotarijskimi
klubi smo oblikovali sklad za visokošolski študij
izbranih kandidatov iz rejniških družin. V tem oziru je
bilo podeljenih osem štipendij, štiri štipendije pa so
bile podeljene otrokom iz velikih družin. V 25-ih letih
smo tako podelili skorajda 100 štipendij.
Podelitev štipendije je lani potekala v prijetnem okolju ljubljanskega botaničnega vrta.

Štipendiranje mladih spada med prvotne in najdlje trajajoče
projekte Rotary kluba Ljubljana. Prve štipendije so bile podeljene
že leta 1993, ko je bil prvič organiziran Veliki Rotary ples, njegova
uspešnost pa je pripomogla k vsem naslednjim.

Organizator k sodelovanju povabi tudi priznane slovenske umetnike, katerih dela gredo na licitacijo.
8
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Nagrajevanje
kakovostnega
pedagoškega dela
Izjemnim pedagogom in prizadevnim vzgojiteljem
mladih je Rotary klub Ljubljana od leta 1992 podeljeval mentorske nagrade za njihovo požrtvovalno
delo.

Od konca 90-ih do vključno leta 2006 smo se več
let zapored vključevali v program Zveze prijateljev
mladine Slovenije Pomežik soncu in v sodelovanju z
ZZZS omogočili več kot 400 otrokom varne desetdnevne počitnice pod vodstvom usposobljenih prostovoljcev pa tudi nekaterih naših članov.

Z nagradami smo opozarjali in vplivali na odnos
družbe do dobrega pedagoškega dela učitelja-mentorja. Sicer pa mentorska nagrada spodbuja kakovost
učiteljevega dela pri doseganju visokih strokovnih
standardov, negovanju etičnih in moralnih načel,
kulturnem in ustvarjalnem odnosu med učitelji in
učenci, uvajanju sodobnih učnih metod ter izobraževanju mladine za boljše povezovanje. V letih od
1994 do 2005 smo podelili več kot deset takih nagrad
učiteljem na gimnazijah, srednjih strokovnih šolah
in v osnovni šoli (gimnazije Poljane, Šentvid, Bežigrad, Srednja kemijska šola in Osnovna šola Prežihov
Voranc ter druge). Tako smo spodbudili tudi državo
in medije, da so povzeli naša prizadevanja z ustrezno
medijsko in strokovno pozornostjo.

Učitelj
Vodnik

Varuh

Vzornik

V aktivnosti, ki jih je organiziral Rotary klub na
področju letovanja, se je vključilo tudi veliko slovenskih družin, predvsem tistih, ki organizirajo kmečki
turizem, in ponudilo svoje kapacitete za nastanitev
otrok. Letovanja otrok so bila organizirana za otroke,
ki so bili žrtve družinskega nasilja in zanemarjanja.
Ta program smo izvajali v sodelovanju s centri za
socialno delo in z nekaterimi vzgojno varstvenimi
organizacijami. Zadnja leta sodelujemo z obmorskimi RC klubi pri organizaciji počitniškega tabora
na Debelem rtiču za otroke s posebnimi potrebami in
njihove spremljevalce.

Kolega

Kdo je
mentor?

Zagovornik
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Vodja

Letovanja in
počitnice za otroke

Svetovalec
Prijatelj

Organizator

Z akcijami omogočanja varnega letovanja in počitnikovanja otrok
se izvajalci trudijo prispevati k zmanjšanju socialne izključenosti
otrok in jim zagotoviti enake možnosti za kakovostno preživljanje
prostega časa. Rotary klub Ljubljana kot donator v sklopu akcij
uresničuje tudi svoje poslanstvo, ki se v osnovi nanaša prav na
delo z mladimi in pomoč mladim z različnimi oblikami klubskih
aktivnosti.

Vpliv učiteljev mentorjev je izredno pomemben v obdobju
odraščanja otrok, tedaj je odločilen vpliv dobrega mentorja, ki jih
zna navdušiti, da mu sledijo. Prizadevnost učiteljev je bila nagrajena z mentorskimi nagradami.
ROTARY KLUBA LJUBLJANA
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Sodelovanje z
ustanovami
in organizacijami

Podpora
iz tujine

Povezanost Rotary kluba Ljubljana z zdravstvenimi,
socialnimi in vzgojno varstvenimi organizacijami,
ki izvajajo prilagojene programe za otroke s posebnimi potrebami, je zelo močna in daljnosežna.

Pomembno sled pri našem delu je pustil Rotary klub
St. Catharines iz Kanade, ki nam je nudil pomoč pri
zagonu našega delovanja.
Tako so nam v začetku 90-ih let darovali zabojnika
pripomočkov za invalide, kirurško opremo za celjsko
bolnišnico, knjige za knjižnico Medicinske fakultete
ipd. S pomočjo omenjenega kluba smo navezali
strokovne povezave z rehabilitacijskimi ustanovami
v Kanadi na področju fizioterapije in logopedije pri
uvajanju neverbalnega sporazumevanja za težke
invalide. V program so se vključevali strokovnjaki URI
Soča in Zavoda za usposabljanje invalidne mladine v
Kamniku.

V okviru sodelovanja z omenjenimi ustanovami smo
izvedli tudi nekaj konkretnih akcij. Zbrali smo sredstva
za ureditev maneže za izvajanje hipoterapije ter kupili
tri konje za izvajanje terapevtskega programa, ki se je
pretežno izvajal v sodelovanju s Cirius Kamnik. Pomagali smo urediti zobno ambulanto v Varstveno delovnem
centru Dolfke Boštjančič na Igu. Že v samem začetku
delovanja kluba smo Delovno varstvenemu centru
Janez Levec poklonili kombi za prevoz otrok. Otroški
bolnici Šentvid pri Stični smo podarili nujno medicinsko
opremo kot so defibrilator, infuzijska črpalka, specialne
bolniške postelje itd. Darovali smo zahtevno programsko opremo Pediatrični kliniki Kliničnega centra in
didaktične otroške igrače terapevtskega značaja URI
Soča. Mladinskemu domu Nove Jarše smo darovali
računalniško opremo in pomagali društvu Sožitje pri
urejanju bivalnih skupnosti. Pomagali smo dograditi
bivalno skupnost Barca v Zbiljah in jim podarili edukativne igrače Yomi. Kliničnemu oddelku za otroško
kirurgijo in intenzivno terapijo UKC Ljubljana smo
podarili diagnostično napravo za zdravljenje kritično
bolnih dojenčkov. Sodelovali smo pri nakupu opreme
za varovano stanovanje v kriznem centru za ženske in
otroke. Prispevali smo sredstva za vzpostavitev centra
za študij na daljavo v rehabilitacijskem inštitutu Soča.
V sodelovanju z Narodno galerijo smo pet let zapored
organizirali slikarske kolonije za otroke s posebnimi
potrebami. Botaničnemu vrtu smo pomagali pri obnovi
starega rastlinjaka. Še bi lahko naštevali, pa naj ostane
pri tem. V sodelovanju z Narodno galerijo smo pet
let zapored organizirali slikarske kolonije za otroke s
posebnimi potrebami.
12

Častni član RC Ljubljana, Rajko Bukovec, kateremu pripadajo
veliko zasluge za promocijo rotarijstva v Sloveniji in pomoč ob
ustanavljanju kluba, je ob zadnjem obisku poudaril, da Rotary ni le
članstvo v tej ugledni organizaciji, pač pa predvsem način življenja.
ROTARY KLUBA LJUBLJANA
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»Vozi me vlak
v daljave …«

Pomoč žrtvam
vojne v JV Evropi

Nadvse odmevna akcija, ki smo jo v letih 1998-2004
speljali v klubu, je bila vožnja z muzejskim vlakom za otroke s poškodbami možganov in otroke s
posebnimi potrebami.

V času vojne v Bosni in Hercegovini in drugih delih
Jugovzhodne Evrope se je Rotary klub aktivno
vključil v organiziranje pomoči žrtvam vojne in v
razreševanje begunske problematike. Pomoč je bila
finančne, materialne, organizacijske in svetovalne
narave.

Akcijo smo organizirali v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS Soča. Celodnevni
izlet se je zaključil s pogostitvijo. Teh dogodkov se je
skupaj udeležilo več kot 1000 otrok s spremljevalci in
starši.

Skupaj z avstrijskimi in nekaterimi slovenskimi
Rotary klubi smo organizirali in omogočili rehabilitacijo otrok - žrtev vojne. V zdravljenje je bilo vključenih več kot 30 otrok. Poleg tega smo se skupaj s
hrvaškimi klubi pridružili programu odstranjevanja
min v okolici Karlovca. Skupaj z RI smo vodili akcijo
Matching Grand za nakup video in produkcijske tehnološke opreme za izobraževalne ustanove v Sarajevu. V začetku 90-ih let smo sodelovali pri logistični
podpori transporta humanitarne pomoči iz Italije v
Bosno in Hercegovino in na Hrvaško. Skupaj s Klubom
slovensko-bosanskega prijateljstva smo organizirali
akcijo zbiranja denarja za nakup zdravil in medicinske opreme za vojno območje v Bosni in Hercegovini (2000 DM). Tudi sami člani so se neposredno
vključevali v nudenje pomoči beguncem, zbiranje
oblačil, hrane, šolskih potrebščin, pomagali so pri
učenju in izvajali nekatere socialne programe. V
okviru pomoči žrtvam vojne smo dodelili tudi petletno
štipendijo za študij na Medicinski fakulteti beguncu iz
Bosne in Hercegovine.

Pri projektih mednarodnih razsežnosti je klub sodeloval takoj po
ustanovitvi in z njimi nadaljeval v času krvavih spopadov na Balkanu pa tudi potem.

14
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Za večjo dostopnost
invalidov
V začetkih klubskega delovanja smo veliko skrbi
posvečali odpravljanju arhitektonskih ovir in pove
čanju prilagojenosti okolja funkcionalno oviranim
osebam.

Jeseni 1990 so Slovenijo prizadele hude poplave.
V klubu smo pomoč hitro organizirali, prizadetim
družinam, predvsem v Ljubljani in na Štajerskem
ob Savinji, je na pomoč priskočil celoten takratni
distrikt.

Sodelovali smo pri odpravljanju ovir v mestu Ljubljani, opozorili na bariere in težke dostope do javnih
ustanov, onemogočene prehode na križiščih in ovire
na pločnikih. S svojimi sredstvi in znanjem smo z
ustreznim dvigalom omogočili dostop invalidom na
vozičkih v Opero in Dramo v Ljubljani. Prispevali pa
smo tudi k postavitvi dvigal za vstop otrok v šole in
druge javne objekte.

Tako smo družini iz Ljubnega pomagali dograditi nadomestno hišo, družini, ki je v poplavah izgubila vse,
pa je eden od naših članov podaril kravo. Zdravstvenemu domu v Ljubnem smo darovali elektro agregat
in UKV mobilni sistem. Ob poplavah v Železnikih
smo pomagali z nakupom zabojnika za shranjevanje
športnih rekvizitov pri sanaciji igrišča. V letošnjem
letu smo se na pobudo RI vključili v zbiranje sredstev
za pomoč pri odpravljanju posledic potresa v Nepalu.
Rotary klub je priskočil na pomoč številčni družini, ki
je ostala brez staršev. V nadaljevanju je neposredno
pomoč in socialno podporo nadaljeval Rotaract klub
Ljubljana z našim sodelovanjem, do stopnje samostojnosti družine.

Z ureditvijo javnih prometnih površin, predvsem z odpravo arhitekturnih ovir do večje kakovosti osebnega življenja invalidov in
njihovih družin ter starejših.
16

Hitra odzivnost in
enkratne pomoči

Hitra in učinkovita odzivnost pomoči je ob naravnih nesrečah
ključnega pomena.
ROTARY KLUBA LJUBLJANA
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Boj proti
otroški paralizi

Prispevek ostalih
številnih dobrodelnih
aktivnosti

Rotary klub Ljubljana, ki je že od samega začetka
svojega delovanja vključen v svetovno rotarijsko
gibanje, aktivno sodeluje v projektu Polio Plus, katerega cilj je, skupaj z Unicefom in Svetovno zdravstveno organizacijo, izkoreniniti ali vsaj zmanjšati
obolevnost otrok za poliomelitisom.

• Z Občino Bohinj smo sodelovali pri postavitvi
zgodovinskih pomnikov prve svetovne vojne.
• Sodelovali smo pri izgradnji vodovoda v KS Trebelno. Akcija je trajala dve leti in je bila uspešno
izpeljana.
• Omogočili smo šolanje psa vodnika in spremljevalca
invalidu.

Naš klub je tej skupni akciji dodal še svoj izvirni delež
s predavanji na Otočcu, Mariboru in Kranju, promocijo na Miklavževem koncertu in Akcijo sončničnih
zrn, v okviru katere so rotarijci kupovali simbolične
zavojčke s po 20 sončničnih semen in s tem prispevali
k eni največjih svetovnih preventivnih akcij za zmanjšanje obolevnosti otrok za otroško paralizo.

• 530 otrokom smo podarili žoge, 26 otrokom 1-letno
naročnino za National Geographic, razdelili veliko
majic z Rotary znakom in veliko količino raznoraznih drobnih pozornosti, od plišastih igrač do
sladkarij, oblačil, šolskih torb, pisal, balonov, 15
kubičnih metrov drv za kurjavo, elektroinštalacijski
material, prehrambni artikli itd.

Od leta 1979, ko so proti otroški paralizi na Filipinih
cepili prvega otroka, je Rotary International skupaj s
svojimi partnerji uspel zmanjšati obolevnost otrok za
99 odstotkov. Mednarodna razsežnost rotarijstva se
izkazuje s poslanstvom, dolžnostjo in odgovornostjo,
da se uresničijo stvari, ki jih lahko zagotovijo samo
velike družbe. Rotary klub Ljubljana je s participacijo v projektih zbiranja sredstev za boj proti otroški
paralizi in zmanjšanja nepismenosti (kateri so še
drugi mednarodni projekti?) predstavljal majhen, a
dragocen kamen v mozaiku mednarodne pomoči.

• Sodelovali smo pri nakupu različnih glasbenih
inštrumentov (kitara, klavir, harfa, elektronski
sintesizer, Orfovi inštrumenti ipd.), odkupu izdelkov
članov različnih invalidskih društev in podobno.

Rotary klub Ljubljana se od vsega začetka vključuje v mednarodne
projekte in prispeva svoj delež.
18
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VRNIMO SE NA ZAČETEK

Poklon sodelujočim
in donatorjem

Kmalu, natančneje 27 let po ustanovitvi prvega
Rotary kluba v Chicagu, ko so se 23. februarja 1905
sestali odvetnik Paul Harris, trgovec s premogom
Silvester Schiele, konfekcionar Hiram Shorey in
rudarski inženir Gustav Loehr, so tudi v Ljubljani
ustanovili Rotary klub Ljubljana.

V 25-letni zgodovini je Rotary klub Ljubljana od različnih darovalcev in članov kluba zbral za opisane
akcije in dogodke več kot milijon in pol evrov. Izvedel je več kot 400 sistemskih ali posamičnih aktivnosti in akcij.

Različni poklici prvih štirih članov v Chicagu so nakazovali, kasneje pa tudi uzakonili, temeljni rotarijski
princip – delovanje članov iz raznih poklicev. Ustanovitelji so bili istočasno tudi zastopniki protestantske,
katoliške in židovske vere, s čemer so zasnovali
toleranco do različnih verskih skupnosti, ki je postala drugi temelj rotarijstva. Simbolično so bili tudi
zastopani predstavniki štirih različnih narodnosti,
ameriške, nemške, irske in švedske, kar odseva tretji
temelj rotarijskega delovanja.

To delo je v operativnem smislu opravilo članstvo Rotary kluba Ljubljana. Med njimi je še danes vrsta prvo
ustanoviteljev in članov-anonimnih donatorjev, ki so
še vedno ključni nosilci dogajanja v klubu. Če preštejemo samo otroke in druge osebe, ki so bili deležni
naše neposredne pomoči, bi se ta številka ustavila
pri nekaj tisočih. Če bi sešteli ure, ki smo jih opravili
za dobre namene člani Rotary kluba pa tudi njihove
družine, bi prišli zanesljivo do številke nekaj stalnih
zaposlitev za nekaj let. In to dejstvo je eno izmed
najlepših in najpomembnejših daril v četrt stoletni
zgodovini, ki plemeniti in utemeljuje idejo rotarijstva.

Inner Wheel klub Ljubljana deluje samostojno in ima poleg simbolne tudi močno humanitarno vlogo.
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Korenine Rotary
kluba Ljubljana

Chicaški rotarijski klub je hitro pridobival nove člane,
naglo pa so se ustanavljali tudi novi ameriški klubi,
v San Franciscu, Oaklandu, Seattlu in Los Angelesu.
Tudi zunaj ZDA so kmalu osnovali rotarijske klube, v
Glasgowu na Irskem je bil ustanovljen leta 1913, enajst
let kasneje pa tudi v naši soseščini v Trstu. V tistem času
je bilo po svetu že preko 2.000 klubov s 120.000 člani.

Rotaract – organizacija mladih

Leta 1929 je bil ustanovljen tudi Rotary klub Zagreb,
katerega člani, med njimi gre izpostaviti Radovana
Alaupovića, imajo še posebej veliko zaslug za ustanovitev ljubljanskega rotarijskega kluba leta 1931. Ob
pogostih obiskih Ljubljane je tu našel svoje somišljenike - kasnejše aktivne člane Rotary kluba Ljubljana,
Saša Kneza, Alfonza Lorgerja ter Viljema Krejčija.
V takratni Kraljevini Jugoslavija so poleg Ljubljane
in Zagreba delovali še naslednji Rotary klubi: Banja
Luka, Beograd, Dubrovnik, Karlovac, Maribor, Novi
Sad, Osijek, Pančevo, Sarajevo, Skopje, Split, Subotica, Sušak, Varaždin in Vukovar.

V Sloveniji je 17 Rotaract klubov s približno 270 mladimi aktivnimi
rotaractovkami in rotaractovci, med 18. in 30. letom starosti.
Članice in člani pripravljajo dobrodelne prireditve, akcije in druge
aktivnosti, s katerimi si prizadevajo, da bi bila družba in življenja
posameznikov lepša in prijaznejša.

Ustanovni občni zbor Rotary kluba Ljubljana je
potekal 11. februarja 1931. Člani so se sprva srečevali na vrtu restavracije Zvezda, nato v mali sobi
restavracije Emona in končno v hotelu Union, poleti
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pa v hotelu Bellevue. V svoj statut so med drugim
zapisali, da je »naša osnovna skrb je skrb za pohabljeno deco v Ljubljani« – na splošno je bila skrb za
otroke v tistih začetnih letih najpomembnejša, ena
izmed glavnih nalog kluba je bila pomoč pri izgradnji
Dečjega doma v Zeleni jami – pa tudi, da v primeru,
“ če se naš klub razide, denar in imovina pripadata
društvu”. Prvo klubsko predavanje je podal Sašo
Knez, 18. februarja 1931, z naslovom “Idealen tip
moža”, 11. marca 1931 je klub obiskal prvega tuj gost,
Alfreda Hascha iz RC Budějovice na Češkem, na prvo
gostovanje pa so se člani podali 7. julija 1930, ko so
obiskali prvi RC v Susku.
Prišla je druga svetovna vojna in pavza petih let v
vrtincu morije in vsega slabega. Dr. Božidar Lavrič je
bil zadnji predvojni predsednik ljubljanskega kluba.
Po vojni, ki je tudi rotarijcem močno prekrižala
načrte, se je rotarijstvo nadaljevalo v številnih evropskih državah na Zahodu, na Vzhodu pa ne. Rotarijsko gibanje je namreč med svoje pripadnike zbiralo
najuglednejše člane meščanske družbe. V državah,
kjer meščanstvo ni bilo več nosilec družbenega reda,
enostavno ni imelo možnosti delovanja.

Gradnja Mladinskega zavetišča iz leta 1939 (Arhiv Ministrstva za
notranje zadeve).
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EKSKLUZIVNO
Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja so se
potihoma in neorganizirano začele spontano pojavljati ideje, da bi rotarijstvo v Sloveniji, takrat še delu
Jugoslavije, ponovno oživili. Ideje so se najbolj močno
širile s strani slovenskih izseljencev, ki so pogosto
obiskovali Slovenijo (Rajko Bukovec, Vladimir Ovca,
Janez Hlebanja, Rudolf Živec). Nato med profesorji in
zdravniki, ki so sodelovali z različnimi tudi humanitarnimi organizacijami po svetu, delu državne uprave,
ki je iz svojega dvorišča gledala malce naprej in širše.
Nato je prišel 3. oktober 1989. Ni bila sreda, temveč četrtek in ni bil hotel Union, temveč Hotel Slon.
Na prvem iniciativnem sestanku so se sestali Peter
Volasko, Franc Jamšek, Janez Hlebanja iz Sao Paula,
Lojze Skok, Živko Bergant, Anton Papež, Peter Amalietti, Ciril Smrkolj, Tomaž Bole, Janez Rogelj, Darko
Zupanič in Milan Štante. 4. decembra istega leta je že
sledila ustanovna skupščina, ki so se je poleg članov
iniciativnega odbora udeležili še Tone Glavan, Rajko
Pirnat in Boris Lukner. Za predsednika so izvolili

Franca Jamška, za podpredsednika Toneta Glavana in
Janeza Roglja, za tajnika pa Darka Zupaniča.
Od takrat dalje pa je vse teklo zelo hitro …

Arhivi hranijo tudi prošnje za podporo pri zidavi otroškega zavetišča.

Člani predvojnega RC Ljubljana:

Od leta 1931 pa do leta 1940, ko je klub praznoval 35-letnico
Rotary International in 10-letnico svojega delovanja, so se jim
pridružili še naslednji člani:

Agnola Anton

Andrejka Rudolf

Martinčič Avgust

Božič Cvetko

Mulaček Franc

Bole Tomaž

Nemenz Viljem

Brilej Arnošt

Pavlin Ciril

Costaperaria Josip

Pehani Igo

Černič dr. Mirko

Potočnik Drago

Gregorič Benon

Prezelj Josip

Heinrihar Franc

Rajzinger Rajmund

Heinrihar Minko

Rudež Anton

Hribar Boris

Skubec Rihard

Jakac Božidar

Slokar Ivan

Jeglič France

Smrkolj Albin

Jurasa Stjepan

Stele France

Kavčič Josip

Šarabon Vinko

Knez Tomo *

Tavčar Igor

Knez Zdenko

Ujčič Janko

Kos Gojmir Anton

Verbič Anton

Krevel Jože

Virant Stanko

Lavrič Božidar

Ženko Janko

Agnola Avgust
Božič dr. Mirko
Dobrila Marij
Dukić Adolf
Golia Adolf
Hrovath Alojzij
Horvath Jurij
Kavčič Josip
Kersnik Janko
Kmet Stanko
Krejči Viljem, prvi podpredsednik
Loeser Oskar
Lorant Anton
Lorgar Alfonz
Morčič ivan
Naglas Viktor, prvi zakladnik
Polič Mirko
Slokar Ivan
Šarabon Vinko
Širca Stanko
Trček Fran
Uratnik Filip
Žirovnik Janko, prvi predsednik
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Lavrič Josip
Lavrič Jože
Likar Boleslav
Ljubič Josip

*(mnogi sedanji člani se ga dobro spominjamo kot aktivnega člana, predstavljal je
močan povezovalni člen med predvojnim in
povojnim Rotary klubom Ljubljana)

Lunaček Aleksander
ROTARY KLUBA LJUBLJANA

»Kolobar« - je prvi klub
tudi praznoval 25 let?
Povojna oblast ni dovolila obuditve rotarijskih
klubov, čeravno so bili njihovi člani nadvse dejavni
tudi v povojni obnovi domovine. Vendar tudi prepovedi niso preprečile nadaljnjega obstoja plemenite ideje in njenega razvoja.
RC Ljubljana je med leti 1931 - 1941 preživel 10
uspešnih let, imel 10 predsednikov, 2 guvernerja in se
zadnjič uradno srečal na svojem 502. sestanku v sredo 26. marca 1941. Deset dni zatem, 6. aprila, se je na
naših tleh začela vojna in končala uradno delovanje
Rotary kluba Ljubljana. Pa je vojni in novemu družbeni red po letu 1945 uspelo končati tudi prijateljstvo, ki
se je spletlo med člani v desetih letih?
Obstajajo namreč pričevanja o rednih sestankih
nekaterih preživelih članov RC Ljubljana v kavarni
Union po letu 1950. Tudi osebje hotela Union, ki je
delalo v hotelu še pred letom 1940, jim je z veseljem
postreglo tako, kot je bila navada v času obstoja kluba, vendar glede na okoliščine malo manj formalno in
svečano.

domisliti? Kot je znano oblast po letu 1950 ni dovolila
obuditve rotarijskih klubov, kar so člani neuradno
preverili preko prijatelja Božidarja Jakca. Nov državni
in družbeni red še v svoji ustavi ni imel prostora za
drugačno misel, kaj šele za ideje Rotary združenja.
»Možganski center« RC Ljubljana se je tako soočal s
hermetičnim prostorom nove države, ostalo jim je le
medsebojno prijateljstvo … in prijazno osebje Hotela
Union.
Omenjena skupina strokovnjakov se je odločila, da
zakonov nove države ne bo kršila, domislila pa se
je načina delovanja, ki naj ga niti tajna policija ne
bi doumela. Zavedali so se namreč, da so bili vzeti
pod drobnogled, zato naj bi bila njihova »inovacija«
za opazovalce nevidna. Kot »Rotary brodolomci« so
se odločili počakati boljših časov in odrešitve. Slednja mora priti in ko pride bodo pripravljeni. Takrat

Zahvaljujoč gospe Barbari Krejči-Piry, vnukinji
Viljema Krejčija, imamo danes v rokah tudi pisno
pričevanje srečanja članov kluba iz leta 1960. Dokument, ki si ga lahko ogledate na spodnji sliki, je
nesporen dokaz o zgodbi kontinuiranega obstoja
rotarijske ideje, ekskluzivno pa jo objavljamo na
straneh.
Člani RC Ljubljana 1931-41 so bili pravi slovenski
»think tank«, če uporabim modernejši izraz za druščino inovatorjev in velikih mislecev takratnega našega
in svetovnega prostora. Pravnik in ideolog rotarijstva dr. Viljem Krejči, guverner, bankir in inovator dr.
Ivan Slokar, poliglot in zgodovinar dr. France Stele
in arhitekt Josip Costaperaria. Samo ugibamo lahko
česa vsega se je bilo omizje le štirih članov sposobno
ROTARY KLUBA LJUBLJANA

dr. Vilijem Krejči, predsednik
Rotary Cluba Ljubljana (1932-33
in 1937-38). Leta 1935 je bil
guverner 77. državnega jugoslovanskega distrikta.

dr. Viljem Krejči - slika Božidarja Jakca na klubskem sestanku
leta 1936.
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Osebno o mladinski dejavnosti
bodo na mizo postavili le še zastavico in zvonec in
z udarcem nanj se bo zopet začel klubski sestanek.
Tako so se začela srečanja v gostilni, nekakšna gostilniška omizja bi jih lahko imenovali. Takšno je izgledalo vsaj navzven. Domenili so se tudi, da besede rotary
ne bodo več uporabili, pač pa so izumili novo, za manj
vešče opazovalce »nevidno« besedo. Ta beseda je bila
KOLOBAR. Rotary je KOLO in srečanja se odvijajo v
BAR-u. KOLOBAR. In tako so minevala leta, Kolobar se
je srečeval vsako sredo, leta 1956 so praznovali svojo
25-letnico.

Tudi 21. junija 1960 so se zbrali, in sicer ob proslavitvi
70-letnice svojega guvernerja, predsednika in ustanovnega člana RC Ljubljana in Kolobarja, dr. Viljema
Krejčija. Kot je bila že leta 1939 v klubu navada, da
si člani med seboj pišejo hudomušne verze, so mu za
70 let sestavili pravo pesnitev in z njo ovekovečili tudi
obstoj rotarijskega prijateljstva po 29-ih letih ustanovitve RC Ljubljana.

»Ti boš pa
prevzel mladino«

Voščilo dr. Viljemu Krejčiju za 70 let
(21. junija 1960) s podpisi članov
Leva stran:
Drago Potočnik (novinar, urednik
Slovenca)
dr. Ivan Slokar (ravnatelj banke)
dr. Ciril Pavlin (ravnatelj papirnice
Vevče)
Anton Verbič (trgovec)
ing. Boleslav Likar (energetika)
dr. Adolf Golia (industrijalec, pravnik)
ing. Oskar Loeser (ravnatelj Saturnus
d.d.)
Desna stran:
dr. France Stele (profesor, zgodovinar)
dr. Stane Kmet (apotekar)
Benon Gregorič (drogerija)
ing. Cvetko Božič (gozdarstvo)
dr. Božidar Lavrič (kirurg)
Josip Lavrič (usnjarstvo)
Josip J. Kavčič (tekstil)
Micika Andrejka (soproga pokojnega
Rudolf Andrejka, pravnik, statistik)
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Rotarijska mladinska služba – splošno koristna
dejavnost v javno dobro
V čast mi je, da sem prisostvoval davnega 4. oktobra
1989 iniciativnemu srečanju štirinajstih mož, ki smo
se zbrali v Kristalni dvorani hotela Slon. Razen Darka
Zupaniča, ki me je pred tem skoraj pol leta nagovarjal, naj se pridružim ustanavljanju prvega povojnega
Rotary kluba v Ljubljani, in Franca Jamška, s katerim
sem se poznal še z bežigrajske gimnazije, osebno
nisem poznal nikogar. Glede na moje dotedanje izkušnje z delovanjem v društvih, ki so bila v prejšnjem
sistemu več ali manj vsa politično usmerjana, sem se
komaj pustil prepričati, da se pridružim ustanavljanju kluba. O rotarijstvu do tedaj nisem vedel nič, zato
sem si prebral o njem vse, kar mi je bilo dosegljivega.
Začutil sem, da bi znalo biti rotarijstvo nekaj, kar temelji na načelih, po katerih sem in še vedno živim tudi
sam. Še posebej, ker vsebuje rotarijsko poslanstvo
predvsem izjemno skrb za skupnost in okolje, v okviru
katerega deluje, da je splošno koristno, v javno dobro,
in močno usmerjeno v naložbo v mlade ljudi.
Veselje do dela z mladimi
Družba, v kateri sem se tistega večera znašel, so bili
poleg že omenjenih še Peter Volasko, Boris Lukner,
Janez Rogelj, Mitja Vošnjak, Lojze Skok, Živko Bergant, Anton Papež, Peter Amalietti, Ciril Smrkolj
in Milan Štante, o rotarijstvu pa nam je iz lastnih
izkušenj govoril Janez Hlebanja, član brazilskega
Rotary kluba Sao Paolo. Za začasnega predsednika
bodočega Rotary kluba Ljubljana smo takrat soglasno
izvolili Franca Jamška. Seveda smo se že na prvem
srečanju vsi predstavili in je Jamšek očitno zaznal
moje veselje do dela z mladino. Še živo se spomnim
njegovega stavka na enem naslednjih srečanj, ko je
pripravljal razdelitev nalog med nami: »Bole, ti imaš
pa rad mlade – boš prevzel »Youth Service«?« Ponujeno nalogo sem seveda z veseljem sprejel in tako se
je začelo snovanje mladinske dejavnosti, takrat še v
okviru rotarijske mednarodne službe.
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Preliminarni pogovori o izmenjavi
Do ustanovitvene slovesnosti Rotary kluba Ljubljana
kaj več časa, kot za seznanjanje z literaturo o »youth
service-u«, ni bilo. Že ob samem charterju pa so stekli
prvi pogovori z Rajkom – Rayem Bukovcem, da bi
omogočili enemu našemu srednješolcu obiskovanje
srednje šole v Kanadi v sodelovanju z Rotary klubom
St. Catherine v okviru programa celoletne izmenjave, sicer enega najpomembnejših programov za
ne-rotarijske otroke, saj gre za celovito spoznavanje
tuje dežele, s tem pa tudi za globoko medkulturno
in medgeneracijsko sodelovanje ter vzpostavljanje
življenjskih mednarodnih vezi.
Anžlovar kot prvi v Kanadi
Prvi slovenski dijak, ki je odšel za eno leto na srednjo
šolo v tujino, je bil Toni Anžlovar. Ta dobra izkušnja
pa je ostala bolj osamljena. Izkazalo se je namreč, da
imamo težave pri iskanju primernega kandidata, ki bi
ga bili starši pripravljeni poslati za eno leto v tujino in
da rotarijskih programov še nismo znali prepoznati
za svoje. Tovrstna izmenjava seveda ni ne jezikovna
šola ne turistična organizacija, ampak predvsem
naložba v izkušnje in v osebno rast. Toni je imel
težave z uradnim priznanjem letnika, ki ga je opravil
v Kanadi. A danes, po petindvajsetih letih, je še vedno
prepričan, da je v tistem letu veliko pridobil.
Izzivi, v katere verjamem
»Novopečeni« rotarijci še niso imeli v zavesti vseh
možnosti, ki bi jih lahko nudili svojim in drugim
mladim. Del programov je namreč namenjen otrokom
rotarijcev, del pa izrecno mladini, katerih starši niso
rotarijci. Povabila iz tujine pa so kar deževala – bili
smo pač eksotična dežela, ki se je izvila vojni ujmi,
mnogi so si zato želeli spoznati našo mladino, česar
pač nismo znali izkoristiti. Pred nami je torej še veliko
izzivov v novonastalem Distriktu 1912. In v te izzive
verjamem. Madžari vsako leto izmenjajo od 40 do
70 srednješolcev. Srečanje ob koncu šolskega leta s
tujimi srednješolci s celega sveta, ki sem ga doživel v
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POVZETEK / SUMMARY
Budimpešti, je name pustilo nepozaben vtis: Brazilec,
Japonec, Južnoafričan in Američan so se med seboj
pogovarjali v madžarščini … Medkulturni dialog na
najvišji ravni! Prijateljstvo in sreča sta jim sijala v
očeh. Želim si ta blesk videti tudi v očeh naše mladine ali pa mladih gostov, ki bodo preživeli leto dni v
slovenski šoli!
Bolje so se obnesli krajši programi
Pri nas smo mnogo bolj naklonjeni krajšim programom izmenjave, kar se je izkazalo že leta 1991. Za
prve slovenske udeležence poletnih taborov je bil potreben pogum. Eni so odpotovali še pred desetdnevno
vojno, drugi po njej. Vsi so se vrnili z lepimi spomini in
izjemnimi izkušnjami. Rotarijci v gostiteljskih klubih
so imeli zelo pozitiven odnos in so sočutno spodbujali naše mlade ambasadorje v napetih trenutkih.
Eden prvih udeležencev se je ob povratku iz Španije
pohvalil, da zdaj morda celo več ve kaj je Rotary, kot
marsikateri naš rotarijec.
Stopanje na samostojno pot
Začetki so bili res težki, a lepi. Povsem smo bili
odvisni od dobre volje avstrijskih kolegov, saj poteka
program izmenjave na distriktni ravni. Sprva so nam
prepuščali bolj drobtinice, kajti mest v vseh razpisanih poletnih taborih ni bilo dovolj za vse kandidate iz
takrat kar sedmih držav: Slovenije, Avstrije, Češke,
Slovaške, Madžarske, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Vse je usklajeval en sam avstrijski »referent« za
odhajajoče udeležence. Potem, ko sva se na distriktnem srečanju spoznala tudi osebno, smo imeli vedno
več možnosti. V sodelovanju z avstrijskimi kolegi smo
že v prvih letih organizirali skupni dvotedenski tabor
na severni in južni strani Karavank. Uspešno izpeljan
del na naši strani, v katerem je sodelovalo več klubov,
v veliki meri pa predvsem RC Ljubljana in RC Bled, je
bil odlična podlaga za kasnejši samostojni tabor »Na
sončni strani Alp«, katerega osrednji organizator je

postal prav blejski klub, skozi leta pa so se vključili
vanj tudi drugi slovenski klubi.
Botrstva
V rotarijskem letu 1994-95 sem predsedoval Rotary
klubu Ljubljana in hkrati vodil mladinsko dejavnost.
Bilo je naporno, a mi je bilo v veliko veselje. V tem
času je nastal v Ljubljani tudi prvi slovenski Rotaract
klub Ljubljana. Poleg botrstva svojega matičnega
kluba sem postal boter klubu tudi sam, kot predsednik. To je bil zagotovo eden lepših trenutkov mojega
rotarijstva.
Uspešni RYLA seminarji
Krona naših prizadevanj pri vzpostavljanju samostojne mladinske dejavnosti pa sta bila zagotovo dva
uspešna RYLA seminarja na multidistriktni ravni v
letih 2002 v Šmarjeških toplicah in 2004 v Kranjski
gori. Nov koncept seminarja se je izkazal za zelo
uspešnega in vsi udeleženci so bili izjemno zadovoljni. Gostitelj preostalih treh RYLA seminarjev, katerih
nosilec je odbor za nove generacije v sodelovanju z
Rotary in Rotaract kluboma Ljubljana v letih 2011,
2013 in 2015, pa je Cerkno.
Z ustanavljanjem novih Rotary klubov se je širila
in krepila tudi mladinska dejavnost. Kmalu smo se
organizirali v odbor klubskih vodij za mladinsko
dejavnost in si razdelili področja. Tako smo počasi vse
programe mladinske dejavnosti popolnoma prevzeli v
lastno, »poddistriktno« vodenje.
Od mentorstva k partnerstvu
Vsa srečanja vodij multidistrika 1910-1920 so se
odvijala v nemščini. Kar nekajkrat zapored so me v
začetku nagovorili kot predstavnika Jugoslavije, a sem
vsakokrat jasno popravil predsedujočega, da smo zdaj
samostojna Slovenija. Imel sem priložnost spoznati vse
guvernerje in opazoval sem njihov odnos do mladinske
dejavnosti, do katere največkrat niso imeli pretirane
naklonjenosti. Tako sem ob desetletnici slovenskega
rotarijstva predlagal zbranim članom multidistriktnega odbora za mladinsko dejavnost in guvernerjem,
da odtlej postanemo partnerji. Od tedaj je slovenska
mladinska dejavnost postala povsem samostojna, tudi
finančno. Mladinska dejavnost, ki sem jo vodil od začetka rotarijstva pa do leta 2005, je zagotovo postavila
enega pomembnih temeljev za samostojni slovenski
distrikt. Zame so bila srečanja z vodilnimi avstrijskimi
rotarijci vsekakor odlična priložnost za spoznavanje najlepših delov rotarijstva in velika preizkušnja,
kako lahko od popolne organizacijske podrejenosti
in finančne odvisnosti od avstrijskih botrov slovenska
mladinska dejavnost postopoma in vztrajno postane
povsem neodvisna in samostojna.

Bližje skupnosti
bližje svetli
bodočnosti

Creating a brighter
future by getting closer
to the community

Rotary klub Ljubljana je v petindvajsetih letih izpeljal
številne akcije, dobrodelne, humanitarne in človekoljubne narave, ki jih združene na kratko predstavljamo
v prvem delu publikacije. Bodisi množične bodisi enkratne so akcije plod prizadevanj in dosežkov članov,
ki so rotarijstvo sprejeli kot način življenja ter v njem
našli smisel svojega delovanja v družinskem, družbenem ali poslovnem okolju. S spoštovanje, zaupanjem
in toleranco odražajo aktivnosti in dejavnosti kluba
skrb za skupnostno dobro. Nekatere akcije, kot sta
Miklavžev koncert in Veliki rotarijski ples kljub dolgi
tradiciji ostajata sodobno naravnana in z odzivanjem
na aktualne problematike večata možnosti ranljivih in
pomoči potrebnih.

In the last twenty-five years, the Rotary Club Ljubljana
carried out numerous charitable, humanitarian and
philanthropic events, which are presented in brief in
the first part of the publication. These either mass or
one-off events stem from efforts and achievements of
our members who accepted being a Rotarian as their
way of life and who found purpose in such involvement in the family, social and business sphere. Club’s
activities, which are built on the principles of respect,
trust and tolerance, illustrate its focus on working for
the good of the community. Some of the events, such
as the St. Nicholas Humanitarian Concert and the
Grand Rotary Ball, are rooted in tradition and, at the
same time, remain modern in their vision by responding to currents issues and offering opportunities to
the vulnerable and underprivileged.

Korenine slovenskega rotarijstva segajo daleč nazaj,
v obdobje pred 85 leti. Z dolgoletno prekinitvijo po
vojni se je od 80-ih let preteklega stoletja pa do danes
toliko opomoglo, da je v letu 2011 dočakalo tudi svoj
distrikt. Kljub novim nalogam, širjenju delovanja in
večjim odgovornostim pa je v tem času dokazalo, da
tudi v novo obdobje vstopa z velikim spoštovanjem
rotarijske tradicije in zgodovine. O prvih korakih Rotary kluba Ljubljana govorimo v drugem delu izdaje,
ki ga dopolnjujemo z izjemno zgodbo o domiselnem
načinu komuniciranja članov v času, ko rotarijstvo na
slovenskih tleh ni bilo politično dovoljeno ali družbeno sprejeto.
Ideje rotarijstva in zamisli, ki se rojevajo v okviru
druženja »prijateljev dobre volje«, člani zavzeto
prenašajo na mlade in s tem zavestno spodbujajo njihovo delovanja v skupnosti in krepijo željo po nudenju pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Prispevek
o mladinski dejavnosti si bralec lahko prebere kot
zadnjega v publikaciji, ki pa je svoje mesto našel tam
prav z namenom, da pokaže na kontinuiteto akcij s
plemenitimi cilji, na iskanje življenja, ki se ne peha
samo za denarjem, ampak s čutom za razvoj in prihodnost družbe ustvarja boljši jutri.

Prvi slovensko-avstrijski poletni Rotary tabor je potekal julija 1993
v sodelovanju z Avstrijci, RC Bled in RC Portorož.
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The origins of Rotarian organisation in Slovenia can be
traced back 85 years. After the war, its activities were
discontinued for many years. Since the eighties, however, it made a comeback and even saw the establishment of its very own district in 2011. During this time,
despite new commitments, wider sphere of involvement and increasing responsibilities, it has proven that
it continues to enter this new era with great respect for
the Rotary tradition and history. The second part of the
publication presents the first steps of the Rotary Club
Ljubljana and includes an extraordinary story about
inventive communication between members in the
time when Rotarian organisations were not politically
permitted nor socially acceptable on Slovenian soil.
Club’s members are committed to passing on Rotarian ideas and concepts, which are created during
meetings between “friends who promote goodwill”,
to youth, consciously encouraging their involvement
in the community and strengthening their desire to
help people who need it most. The reader can find out
more about youth involvement in the last part of the
publication. This contribution was placed at the very
end to highlight the continuity of events with noble
goals and a way of life that is not just about chasing
the money but instead demonstrates a feel for the
development and society’s future in order to create a
better tomorrow.
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Predhodni predsedniki:
1931/32
Janko Žirovnik
1932/33
Viljem Krejči
1933/34
Ivan Slokar
1934/35
Josip J. Kavčič
1935/36
Janko Žirovnik
1936/37
Mirko Božič
1937/38
Viljem Krejči
1938/39
Adolf Golia
1939/40
Josip Ljubić
1940/41
Božidar Lavrič
1989/91
Franc Jamšek
1991/92
Anton Glavan
1992/93
Peter Breznik
1993/94
Marjan Cerar
1994/95
Tomaž Bole
1995/96
Fedor Pečak
1996/97
Baldomir Zajc
1997/98
Jaka Pucihar
1998/99
Anton Papež
1999/2000
Zlatko Šetinc
2000/2001
Karl Kuzman
2001/2002
Ljubo Marion
2002/2003
Aljoša Domijan
2003/2004
Anton Gradišek
2004/2005
Janez Rogelj
2005/2006
Boris Grosman
2006/2007
Filip Remškar
2007/2008
Jani Bavčer
2008/2009
Aleš Jenčič
2009/2010
Vladimir Pezdirc
2010/2011
Črtomir Remec
2011/2012
Franci Mugerle
2012/2013
Franci Zavrl
2013/2014
Miha Dobrin
2014/2015
Danijel Petrovič
Člani:
Aleksander Bassin, Tomaž Bole, Peter Breznik, Marjan Cerar ,
Miha Dobrin, Aljoša Domijan, Borut Geršak, Anton Glavan, Goce
Gligorov, Marko Golob, Anton Gradišek, Janez Gril, Boris Grosman,
Igor Grossman, Andrej Guček, Franc Hočevar, Aleš Jenčič, Tomaž
Klemenc, Franc Košir, Kralj Božo, Karl Kuzman, Andrej Lazić,
Ljubo Marion, Franci Mugerle, Marjan Ocvirk, Anton Papež, Fedor
Pečak, Danijel Petrovič, Vladimir Pezdirc, Edo Pirkmajer, Jaka
Pucihar, Črtomir Remec, Filip Remškar, Jure Remškar, Adriano
Santacesaria, Janez Rogelj, Boris Simončič, Martin Šafar,
Edvard Škodič, Blaž Šterk, Branko Šutila, Jurij F. Tasič, Jurij Ule,
Baldomir Zajc, Franci Zavrl, Roman Završek, Janko Zrim, Aleš
Žnidarič
Častni člani:
Jani Bavčer, Ray (Rajko) Bukovec, Aleksander Čolnik, Gerard
Drese, Franc Jamšek, Janez Pirnat, Edvard Svetlik
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RC LJUBLJANA je bil boter pri ustanovitvi:
RC MARIBOR (1992), RC PORTOROŽ (1992), ROTARACT KLUB
LJUBLJANA (1994), RC PTUJ (1995), RC NOVO MESTO (1995),
RC IDRIJA (1998), INNERWHEEL KLUB LJUBLJANA (1998), RC
LJUBLJANA CENTER (2006), RC KOČEVJE (so-boter, 2000)
Pobrateni klubi:
RC TRIESTE NORD, ITALIJA
RC UDINE, ITALIJA
RC KLAGENFURT-WÖRTHERSEE, AVSTRIJA
RC ZAGREB, HRVAŠKA
ROTARACT KLUB LJUBLJANA
Predsednik 2015/16:
Marko Tuševljak
Srečanja:
Vsak drugi torek ob 20:00 v Grand hotelu Union,
Miklošičeva cesta 1, Ljubljana
Poštni naslov:
Rotaract klub Ljubljana
Pegamova 12
1000 Ljubljana
E-naslov:
rotaract.ljubljana@gmail.si
Spletna stran kluba: www.rotaract-ljubljana.si
INNERWHEEL KLUB LJUBLJANA
Predsednica 2015/16:
Elda Gregorič Rogelj
Srečanja:
Vsak prvi ponedeljek ob 19:00 v Grand hotelu Union,
Miklošičeva 1, Ljubljana
Poštni naslov:
Hotel Union
Innerwheel klub ljubljana
Miklošičeva 1
1000 Ljubljana
E-naslov:
natasa.jencic@biogen.com
Spletna stran kluba:
http://www.innerwheel.si/
Izdal: Rotary klub Ljubljana; Leto izida: oktober 2015
Avtorji: Tomaž Bole (“Ti boš pa prevzel mladino”), Franc Hočevar
(Aktivnosti in programi Rotary kluba Ljubljana), Janez Rogelj
(Korenine Rotary kluba Ljubljana) in Edvard Škodič (“Kolobar” je prvi klub tudi praznoval 25 let?)
Zahvaljujemo se Špeli Batis in številnim prijateljem iz RC
Ljubljana, ki so tudi prispevali k ureditvi gradiv za to jubilejno
publikacijo.
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Rotary International je organizacija svetovno povezanih poslovnežev in
strokovnjakov iz različnih poklicev. Člani Rotary klubov po svetu skrbijo za
dobrodelne človekoljubne dejavnosti, v svojih poklicih vzpodbujajo visoka etična
načela in merila ter pomagajo širiti dobro voljo ter mir na svetu. Rotarijci načrtujejo
in uresničujejo zelo različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki
bogatijo življenje ljudi v njihovi ožji sredini in tudi v svetovni skupnosti.

