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Za dobro vseh

»Rotary je organizacija svetovno povezanih poslovnežev in Ëlanov razliËnih poklicev. Ti skrbijo 
za dobrodelne dejavnosti, v svojih poklicih spodbujajo visoka etiËna merila ter pomagajo krepiti 
dobro voljo in mir na svetu.«

Tako se od leta 1976 glasi enotna definicija, zapisana v vseh rotarijskih publikacijah. Vendar ne 
pove dovolj in ne razkriva bistva. To se namreË skriva v zavestni predanosti idejam rotarijstva, 
v dejavnostih, ki presegajo lokalne in nacionalne okvire, v moËi sodelovanja vseh Ëlanov, 
kakršnega ne dosegajo druge združbe in organizacije. Tudi to še ne zadošËa, da bi zaËutili pomen 
njihovih dejanj ter se zavedli razvejanosti in razsežnosti njihovega delovanja. Skopa definicija ne 
seže do misli in hotenj posameznikov, ki se zavzemajo za dobro vseh ljudi in krepitev razumevanja 
med narodi. Ne ponuja prave slike o rotarijstvu kot gibanju in poslanstvu, ki ga opravlja že veË kot 
sto let. To gibanje je preseglo vsa priËakovanja in pritegnilo s svojimi cilji veË kot milijon ljudi na 
vseh celinah sveta, poslanstvo pa je oplemenitilo z neštetimi akcijami pomoËi. 

Pri delovanju rotarijcev gre za spontana dejanja in ravnanja, ki ne krnijo svobode in identitete 
posameznika, ampak prav nasprotno, spodbujajo plemenita ravnanja in dejanja. To Ëlane zazna-
muje z nesebiËnostjo, toleranco, razumevanjem, zaupanjem in prijateljstvom. Svoj Ëas in trud 
namenjajo za dobro drugih ter vplivajo na družbo s pozitivnimi pobudami in materialno pomoËjo. 
Prav posamezniki kot nosilci delovanja zagotavljajo uspešnost rotarijstva. Njihovo skupno 
delovanje na razliËnih podroËjih je rodilo obilo dobrega. Dobro pa je tisto, kar naj bi cenili vsi 
in ustvarjali s svojimi dejanji zase in za druge. Tega se še toliko bolj zavedajo rotarijci, ki so ideje 
rotarijstva sprejeli za naËin življenja ter povezali temeljna naËela in etiËna pravila rotarijskih 
klubov z osebnimi naËeli. Vse to terja od slehernega Ëlana etiËnost in odliËnost tako v zasebnem 
kot v poklicnem življenju. 

Nadvse pomembno je tudi druženje in mednarodno sodelovanje v znamenju slogana Enjoy Rotary. 
Ob tem ne gre zgolj za pasivno Ëlanstvo kot v marsikateri drugi organizaciji, ampak za aktivno 
izvrševanje nalog pod geslom Service Above Self. Ta ideal pripravljenosti pomagati dosegajo rotarijci 
z osebnim zavzemanjem za dobrodelno delovanje, z zgledi, z vzpostavljanjem dialoga in stikov z 
mladimi, s pozitivno naravnanostjo do vrednot, ki izhajajo iz dostojanstva Ëlovekove narave, 
s posredovanjem informacij, z boljšim poznavanjem razliËnih poklicnih dejavnosti in podobno. 

V Ëasu recesije je njihovo poslanstvo še toliko pomembnejše, saj so stiske ljudi veËje. Temu 
primerno so rotarijski klubi naravnali svoje programe in pomnožili akcije dobrodelnosti, da bi 
njihovo delo zaËutilo veË ljudi in bi prišla njihova pomoË v kar najveË rok. To velja tudi za Rotary 
Club Ljubljana*, kajti v svoj program je vkljuËil nekatere nove aktivnosti, ki naj bi blažile posledice 
recesije. Zato so predstave o izgubljenem idealizmu v Ëasu grobega kapitalizma, v katerega smo 
zašli, napaËne, ko gre za rotarijce in njihove ideale. Da bi bile bolj jasne, je v tej knjigi zapisanega 
nekaj malega o delovanju rotarijcev po svetu in pojavu rotarijstva v Sloveniji, veË pa o Rotary Clubu 
Ljubljana, ki slavi oktobra 2010 dvajsetletnico ponovne oživitve in marca 2011 jubilejnih osemde-
set let od prvotne ustanovitve. 

Zahvala za nastanek te publikacije gre vsem, ki so sodelovali in dobrohotno pripovedovali svoje 
vtise, spomine, zbirali podatke in sestavljali zbirnike. Nekateri so prispevali gradivo in fotografije. 
Brez njih bi bil oris Rotary Cluba Ljubljana okrnjen, z njihovo pomoËjo pa je mozaik sestavljen, 
Ëetudi ni popoln. Vanj bi lahko dodali še marsikateri fragment, ki izkazuje dejavnost Ëlanov 
in pomembnost rotarijstva v Sloveniji in po svetu.

Darinka Kladnik 

* V publikaciji se pojavljata dve 
obliki oznaËevanja - Rotary 
Club Ljubljana (s kratico RC 
Ljubljana) in Rotary klub 
Ljubljana; prva je uradna, 
druga poslovenjena varianta. 
Pri povzetkih iz drugih gradiv 
ostaja oznaka, kot je zapisana 
v besedilu, kar velja tudi za 
druge slovenske in tuje rotarijske 
klube. Pri obËih poimenovanjih 
je rotarijski klub dosledno pisan 
z malo zaËetnico. Poslovenjene 
so tudi nekatere druge besede, 
na primer Ëarter. Izpeljanke 
rotarijec, rotarijsko itd. (in 
ne rotarijanec, rotarijanstvo) 
sledijo najnovejšim slovniËnim 
napotkom, so pa v besedilu še 
nekatere izpeljanke, ko gre za 
povzetke.
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»arterska slovesnost Rotary Cluba Ljubljana je potekala od 12. do 14. oktobra leta 1990 in je 
pritegnila veË kot 400 gostov z raznih koncev sveta. Slovesnost je naznanila oživitev prvega 
rotarijskega kluba na Slovenskem po polstoletnem vsiljenem molku, ki ga je povzroËila prepoved 
rotarijstva v nekdanji Jugoslaviji. Lebdela je nad tistimi, ki so si prizadevali za ponovno obuditev 
Rotary Cluba Ljubljana v Ëasu, ko Slovenija še ni bila samostojna država. Vendar jih to ni zaustavilo pri 
snovanjih, ki so se prebudila sredi leta 1985 in vodila do ustanovnega sestanka 6. decembra 1989.

Rotary Club Ljubljana je bil prvi ustanovljeni klub na obmoËju nekdanje Jugoslavije po drugi 
svetovni vojni in tretji na obmoËju Vzhodne Evrope. Nadaljeval je tradicijo predvojnega Rotary 
Cluba Ljubljana, ki je deloval od marca 1931 do marca 1941, ko je imel 500. sreËanje. Pred tem 
je bil ustanovljen le Rotary club Maribor, in to leta 1930. Tedaj je bilo na Slovenskem zasejano 
seme rotarijstva, ki je v osamosvojeni Sloveniji znova pognalo v rast. Rotary Clubu Ljubljana, ki 
mu je bil boter RC Gradec, so se kmalu pridružili še leta 1991 Rotary klub Bled boter RC Beljak, 
leta 1992 Rotary klub Maribor boter RC Ljubljana in RC Gradec Schlosberg, leta 1993 Rotary klub 
Portorož boter RC Ljubljana, leta 1994 Rotary klub Ptuj boter RC Ljubljana in RC Feldbach itd. 

Ob koncu leta 2009 je v Sloveniji delovalo 43 rotarijskih klubov s 1080 Ëlani, kar kaže na to, 
da se je rotarijsko drevo moËno razraslo. Postalo je dovolj krepko, da bodo Slovenci doËakali svoj 
distrikt. Doslej so delovali pod okriljem Distrikta 1910. Do lastnega distrikta bodo po najnovejših 
napovedih prišli 1. julija 2011. V prizadevanja zanj so bili vkljuËeni tudi Ëlani Rotary Cluba Ljubljana, 
ki se dobro zavedajo, da jim to prinaša nove naloge, širi njihovo delovanje in veËa odgovornost. 

Rotary Club Ljubljana je v dvajsetih letih izpeljal številne akcije (predstavljene so v Ëetrtem 
poglavju knjige). Vsa prizadevanja in dosežki kažejo, da so Ëlani prevzeli rotarijstvo za naËin 
življenja ter v njem našli smisel delovanja in druženja. Ideje rotarijstva (predstavljene v prvem 
poglavju) so zavzeto prenašali in prenašajo na mlade in v njih krepijo željo po nudenju pomoËi 
pomoËi potrebnim in življenju, ki vkljuËuje plemenite cilje in ne pristaja zgolj na pehanje za 
denarjem. 

Najbolj odmevni akciji Rotary Cluba Ljubljana sta Miklavžev koncert in Veliki rotary ples, ki sta 
postali tradicionalni prireditvi s humanitarnim poslanstvom. Vanju se vkljuËuje na stotine ljudi. 
Ta množiËnost krepi prepoznavnost rotarijstva na Slovenskem in širi krog tistih, ki prejmejo 
pomoË. PomoË Rotary Cluba Ljubljana pa se ne kaže samo v sredstvih, ampak tudi s 
pripravljenostjo pomagati, delati v dobro skupnosti, živeti v skladu z rotarijskimi naËeli, prebuditi 
najbolj plemenita Ëustva v sebi in drugih ter uresniËiti doloËene cilje. 

Rotary Club Ljubljana sledi ciljem, ki si jih je zastavil ob ustanovitvi, in jim pridaja nove kot odziv na 
potrebe ljudi in okolja ter naloge krovne organizacije Rotary International, katere Ëlan je od Ëarterske 
slovesnosti dalje. Pripada eni najbolj dejavnih »družin« sveta, ki ob dvajsetletnici Rotary Cluba Ljubljana 
naznanja svojim Ëlanom: Prihodnost rotarija je v vaših rokah  The Future of Rotary is in Your Hands!

Rotary Club Ljubljana
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Rotarijcem Rotary Cluba Ljubljana, Distrikt 1910

Dragi prijatelji rotarijci!

Medtem ko se pripravljate na praznovanje svoje obletnice, imam Ëast, da pošljem lepe pozdrave 
vsem rotarijcem in prijateljem organizacije Rotary v Vzhodni Evropi. S skupnim delom 
in nenehnim nadgrajevanjem svojih uspehov ste dokazali svojo zavezanost, da boste našo 
organizacijo krepili tudi v prihodnje. Prihodnost rotaryja je v vaših rokah in prepriËan sem, da 
boste pustili trajen peËat v vseh skupnostih, ki se jih boste dotaknili.

Vsi smo del organizacije, ki je zmožna velikih dosežkov, ima zdravo pamet, da jih izpelje modro, 
in trdnost znaËaja, da jih izpelje dobro. V skladu s temi visokimi merili vas pozivam, da se še 
naprej posveËate vodi, zdravju, lakoti in pismenosti, kar so kljuËna podroËja tega leta. Prav zato 
vas prosim, da ne pozabite na temeljne vrednote vodenja in služenja, ko boste v svojem klubu in 
distriktu delali v sodelovanju z drugimi klubi ter distrikti in s podporo fundacije, da bi za Rotary 
zgradili še trdnejšo prihodnost. 

Zdaj ko se kot rotarijci kluba RC Ljubljana v Sloveniji bližate svoji obletnici, vas pozivam, da se 
zazrete v prihodnost in v svoj klub ter skupnost vnesete sveže zamisli in navdušenje. Naša tradicija 
služenja zaobjema že veË generacij in zdaj je Ëas, da s temi ideali navdihnemo tudi prihodnje 
generacije. Prihodnost rotaryja je v vaših rokah.

S spoštovanjem,
John Kenny, predsednik
oktober 2009

To the Rotarians of Rotary Club of Ljubljana, District 1910

Dear Fellow Rotarians:

As you prepare to celebrate your anniversary, I am honored to send my best wishes to all of the 
Rotarians and friends of Rotary in Eastern Europe. By working together and continuing to build 
upon your successes, you have a commitment to strengthening our organization for the future. 
The Future of Rotary is in Your Hands, and I am confident we will learne a lasting impression upon 
all communities we touch. 

We are all part of an organization with the capacity to do great deeds, the good sense to do them 
wisely, and the strenght of character to do them well. Building on these high standards, I encourage 
you to continue focusing on water, healt and hunger, and literacy as the key areas of emphasis this 
year. That is why I am asking you to call on your core values of leadership and service as you work 
within your own club and district, in cooperation with other clubs and districts, and with the support 
of the Foundation to build a stronger future for Rotary. 

As you and the Rotarians of the Rotary Club of Ljubljana, Slovenia apporoach this anniversary, 
I ask you to look to the future and to bring fresh ideas and enthusiasm to your club and to your 
community. Our tradition of service has already spanned past generations, and now it is time 
to inspire those same ideals in the nex generations. The Future of Rotary is in Your Hands. 

Sincerely
John Kenny
President, 2009-10

Prihodnost rotarijstva
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Dragi rotarijski prijatelji!

RC Ljubljana je klub z dolgo zgodovino in tradicijo. S svojimi dejavnostmi je zaËel še pred drugo 
svetovno vojno, v obdobju velikega razcveta in uspeha organizacije Rotary v Evropi.

Leta 1930 je bil RC Ljubljana drugi klub, ki je bil samo nekaj mesecev po prvem ustanovljen 
v Sloveniji in je imel 25 rednih Ëlanov, vsi pa so bili iskreno zavezani rotarijskim zamislim. 
Ljubljanski klub je tako kmalu postal eden najmoËnejših klubov RC v Jugoslaviji, dva njegova 
Ëlana pa sta postala guvernerja.

Klub si je zelo uspešno prizadeval za mednarodno prijateljstvo, razumevanje v svoji državi 
in služenje skupnosti. Med drugim je izvajal tudi projekt »Naša skrb«, ki je zagotavljal pomoË 
invalidnim otrokom. Vse te dejavnosti je za štirideset let sunkovito zaustavil izbruh druge svetovne 
vojne.

Po padcu komunistiËnih režimov v Vzhodni Evropi je Mednarodni Rotary avstrijskemu distriktu 
1910 naložil nalogo, naj obnovi Rotary na Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Bosni 
in Hercegovini. Tako se je ponovno zaËela nova zgodba o uspehu.

RC Ljubljana je bil reorganiziran 26. junija 1990 kot prvi klub RC v Jugoslaviji in tretji v vsej 
Vzhodni Evropi (po varšavskem in budimpeškem). Njegov cilj je bil nadaljevati nekdanje projekte 
ssodelovanjem zavoda za invalidno mladino v Kamniku in rehabilitacijskega centra v Ljubljani ter 
prilagoditi okolje v Ljubljani v skladu s temi potrebami. Eden najuspešnejših projektov, ki ga je RC 
Ljubljana zaËel pred petnajstimi leti in od takrat poteka vsako leto, je miklavæev koncert, odmevna 
dobrodelna prireditev. Vsa zbrana sredstva so namenjena invalidnim otrokom v Ljubljani. Tako se 
plemenito uresniËuje rotarijska zamisel o služenju, zaradi skupnega naËrtovanja in delovanja pa se 
krepi tudi vrednost prijateljstva ter razumevanja med vsemi klubskimi Ëlani. RC Ljubljana si uspešno 
prizadeva za pozitiven vpliv na družbeno, izobraževalno in kulturno življenje v svojem okolju.

Avstrijski rotarijci smo ponosni, da smo pomagali pri ponovni vzpostavitvi klubov Rotary v vaši 
deželi in smo tako sodelovali pri graditvi izjemno uspešnega rotarijskega kluba, kakršen je 
RC Ljubljana. Hkrati se skupaj z vami veselimo, da bo 1. julija 2011 Slovenija postala samostojen 
distrikt. 
To je klasiËen primer, ko se z enim oËesom smejemo, z drugim pa jokamo, kajti vedno se je težko 
loËiti od dobrih prijateljev in posloviti od mnogih let skupnega razmišljanja in delovanja. 
PrepriËani smo, da bo Slovenija zelo uspešen distrikt in da bo vaš klub, RC Ljubljana, v njem 
zagotovo odigral pomembno vlogo.

Prihodnost rotaryja je v vaših rokah!
Ad multos annos!

S spoštovanjem, 

J. Peter Krause
guverner
Distrikt 1910

Dear Rotarian friends!

RC Ljubljana, is a club with a long history and tradition. It had started its activities already before 
the Second World War, a period of enormous growth and success of Rotary in Europe. 

In 1930 RC Ljubljana was the second club to be founded in Slovenia, - only a few months after the 
first one - with 25 charter members, all of them especially engaged and committed to the Rotarian 
ideas. Therefore it became soon one of the strongest RC clubs in Yugoslavia. Two of their members 
became Governors. 

The club was very successful in pursuing international friendship, good understanding in 
the own country and serving the community project »pur care«, which provided aid for 
handicapped children. The Second World War brought all these activities to an abrupt end for more 
than 40 years to come. 
After the fall of the Communist regimes in »Eastern Europa«, the Avstrian District 1910 was assigned 
the takst by Rotary International to rebuild Rotary in Hungary, Slovenia, Croatia, Bosnia and 
Herzegovina. Now a new story of seccess starded again. 

RC Ljubljana was re-organised on June 26, 1990, being the first RC Club in Yugoslavia and the 
thirth in all Eastern Europe ( after Warsaw and Budapest) And it was their target, to lead on the 
former project in planning a handicapped children’s home in Kamnik and a Rehabilitation Centre 
in Ljubljana and to adopt the environment of Ljubljana according to these needs. One of the most 
impressing projects RC Ljubljana had started about 15 years ago and since then taking place every 
year is the »Santa Claus Concert«, one of the most successful fundraising and PR-projects. All the 
funds raised are donated to hendicapped children in Ljubljana. Thus the Rotarian idea of service 
is fulfilled in an evidently excellent manner, and as a consequence of planing and doing good 
together also the value of friendship and understanding among all members is increasing. 
RC Ljubljana strives successfully to have a positive impact on the social, educational and cultural 
life in its environment. 

The Austrian Rotarians are proud to have asssted in the re-implementartion of Rotary in your 
country and to have thus helped to build up an outstanding, seccessful Rotary Club like RC 
Ljubljana. But we share also your joy, that starting from July 1. 2011, Slovenia will become an own 
district. This is the classical case of laughing with one and weeping with the other eye, as it is always 
difficult to separate from good friends after many years of common thinking and doing. We are 
convinced that Slovenia will be a very successful district and your RC Ljubljana, will certainly 
play an important role in it. 

The Future of Rotay is in Your Hands!
Ad multos annos!

Yours
J. Peter Krause
Governor
Distrikt 1910

Nova zgodba
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Dragi prijatelji rotarijci! 

Rotary Club Ljubljana je klub z dolgoletno tradicijo in pestro zgodovino, katerega zaËetki segajo 
v davno leto 1931. Je drugoustanovljeni klub na slovenskih tleh ter prvi, ki je leta 1990 poslanstvo 
rotarijstva ponovno obudil po 40-letnem premoru po drugi svetovni vojni. V tej dolgoletni 
zgodovini si je RC Ljubljana priboril posebno mesto na seznamu rotarijskih klubov tako 
v nacionalnem kot v mednarodnem merilu. V predvojnem Ëasu je veljal za enega najuglednejših 
klubov na jugoslovanskem ozemlju. Takšen ugled uživa še dandanes, poleg tega pa slovi tudi po 
svojih odmevnih dobrodelnih projektih, med katerimi velja izpostaviti Miklavžev koncert 
in Veliki rotarijski ples. Oba projekta imata skupni namen pomagati mladim in jim omogoËiti 
lepšo, svetlejšo prihodnost. 

Seveda pa vseh teh dobrodelnih aktivnosti kluba ne bi bilo brez vztrajnosti ter silne volje in 
energije vseh dosedanjih Ëlanov. V poËastitev njim, vam in ob 20. obletnici ponovne obuditve kluba 
smo izdali prav posebno knjigo, ki je hkrati najobsežnejša publikacija v zgodovini kluba. V Ëast mi 
je, da smo jo izdali ravno v Ëasu mojega predsedovanja, in se iskreno zahvaljujem vsem vam, 
ki ste pri tej pomembni nalogi prisostvovali. In nikar ne pozabite - prihodnost je v naših rokah, 
v rokah slehernega rotarijca. 

Vladimir Pezdirc, 
predsednik RC Ljubljana 2009/2010 

Prav posebna knjiga

Dear Rotarian friends,

The Ljubljana Rotary Club is a club with a long-standing tradition and varied history with 
its beginnings reaching far back to 1931. It is the second ever established club in Slovenia 
and the first one to have revived in 1990 the Rotarian mission after a 40 year break which 
followed the Second World War. In this long history the Ljubljana RC won a special place on 
the list of Rotary clubs, by Slovenian and international standards alike. In pre-war times 
it was regarded as one of the most distinguished clubs in Yugoslav territory. It enjoys the 
same reputation today and is besides renowned for its widely recognized charity projects, 
with prime examples being the St Nicholas Concert and the Grand Rotary Ball. Both projects 
share a common purpose - to help young people and provide them a chance for a better and 
brighter future.

Of course none of these club charity activities would be possible without the tenacity and 
indomitable will and energy of all of its members to date. In tribute to them, you and the 
20th anniversary of the club’s revival we have published a rather special book, which is also 
the largest publication in the club’s history. I am honoured to have seen it published in the 
course of my presidency and I wish to give sincere thanks to all of you who have played a part 
in this important task. And be sure to remember - the future is in our hands, in the hands 
of every single Rotarian.

Vladimir Pezdirc
2009/2010 President of the Ljubljana RC 
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Rotarijski klubi niso dobrodelna združenja kot Karitas ali RdeËi križ, Ëetudi postavljajo v ospredje 
blaginjo vseh ljudi. Prav tako jih ni mogoËe primerjati s prostozidarskimi in drugimi ložami, 
saj v primerjavi z njimi delujejo javno. RazliËni so tudi cilji: rotarijcem ni cilj vladanje, ampak 
služenje skupnosti. 

Tudi pomisleki iz zgodnjih let rotarijstva, da se namreË nekateri rotarijci prelevijo v tajne agente, 
so se že davno razblinili. Nesprejemljivi so namigi, da gre pri rotarijstvu za nekakšno novo stranko 
ali religijo. Rotarijskih klubov se ne da enaËiti niti s poslovnimi klubi. Delovanje rotarijcev je 
neodvisno od politiËnih in verskih usmeritev ter kakršnih koli drugih vplivov, kar pa ne izkljuËuje 
njihove vernosti in politiËne aktivnosti. 

V rotarijski klub se ne more vËlaniti vsakdo, ki to želi. »lani kluba odloËijo, koga sprejmejo 
medse in koga ne. Pravila sprejemanja so stroga, s Ëimer naj bi zagotovili, da so predlagane le 
spoštovanja in zaupanja vredne osebnosti. Cilj rotarijstva je povezovanje ljudi, ki jih odlikujeta 
odliËnost v zasebnem in poklicnem življenju. Poleg osebne integritete naj bi imeli velik vpliv tudi 
na poklicnem podroËju svojega delovanja. 

Rotarijstvo ni statusni simbol. Rotarijec ne postane samodejno Ëlan elite, te oznake si ne more 
pripisati sam. Rotarijstvo želi biti združenje izbrane elite, pri Ëemer ta ni mišljena domišljavo 
in vzvišeno. Elitnost je treba razumeti kot izbranost Ëlanov, ki si prizadevajo s svojo naravnanostjo, 
mišljenjem, vedenjem in delom pridobiti zaupanje tistih, ki so že sprejeli rotarijsko filozofijo 
za svoj naËin življenja. 

OËitki, da predstavlja rotarijstvo doloËeno ekskluzivnost, niso na mestu. Rotarijci namreË tako 
kot mnogi drugi zavraËajo netolerantnost, Ërnogledost in skeptiËnost, lenobnost razmišljanja, 
ozkosrËnost. Razlika je v tem, da skušajo rotarijci pokazati veË ustvarjalnosti od povpreËja, 
prevzeti veË odgovornosti, izkazati veË poguma kot tudi veË vztrajnosti in vzdržljivosti pri 
uresniËevanju zastavljenih ciljev in prispevati veË, kot uspe drugim. Zato naj bi bili vzor drugim. 
Res pa je, da se poËutijo enake drug drugemu, zato se na klubskih sestankih med seboj tikajo 
ter se ne naslavljajo s titulami.*

PrepriËanje, da bodo novi Ëlani že z vkljuËitvijo v rotarijski klub dobili kup prijateljev, je zgrešeno. 
Prijateljstva se ne da zaukazati ali vezati s pogodbo, ampak ga je treba pridobiti s spoštovanjem, 
zaupanjem, toleranco, objektivnostjo, pozitivno naravnanostjo, iskrenostjo … Sprva gre ob 
sreËanju dveh rotarijcev zgolj za odprtost drug do drugega, ki na osnovi naklonjenosti, upoštevanja 
partnerja, spoštovanja njegovega dela in skupnega delovanja preraste v prijateljstvo. 

Prijateljstva nihËe ne sme izrabiti za osebne koristi in uresniËevanje lastnih ambicij, kar še zlasti 
velja za rotarijce. Rotarijsko prijateljstvo namreË temelji na predujmu zaupanja, kakršnega drugje 
ne najdemo. Od rotarijca lahko kjerkoli priËakujemo veliko mero zaupanja. Na tem temeljijo 
skupna prizadevanja posameznih Ëlanov pri uresniËevanju naËel in nalog rotarijstva. 
 
Predstava, da si rotarijci pomagajo med seboj zgolj zato, ker so klubski tovariši in prijatelji, 
je napaËna. Rotarijska pravila predvidevajo, da rotarijci v medsebojnih poslovnih odnosih ne 
priËakujejo drug od drugega kake prednosti oziroma koristi. Rotarijstvo ponuja priložnost za 
boljše spoznavanje razliËnih poklicev in manj znanih podroËij Ëlovekovega delovanja. Zato se 
rotarijci upraviËeno povezujejo z istomisleËimi in gospodarsko zanimivimi partnerji, ki so cenjeni 
in vplivni v gospodarstvu in družbi, kar spodbuja njihovo sodelovanje v klubu. 

Zmotne predstave

* Tudi v tem besedilu Ëlani 
niso oznaËevani s titulami, so 
pa navedene v življenjepisih 
posameznih Ëlanov. 

Zmotno je prepriËanje, da se da z denarjem kupiti vse. »lani rotarijskih klubov imajo doloËene 
finanËne obveznosti: plaËati morajo pristopnino, Ëlanarino, prispevek za uradni rotarijski 
Ëasopis, prispevke za dobrodelne namene itd. Vendar se rotarijec ne more z denarjem odkupiti 
za doloËene dejavnosti, opraviti jih mora sam. NaËeloma finanËne zmožnosti ne bi smele biti 
prednostni kriterij, ampak pripravljenost prisluhniti in pomagati drugim oziroma delovati v korist 
skupnosti. 

Pri rotarijstvu ne gre, kot bi nemara kdo mislil, zgolj za humanitarne dejavnosti, za pomoË drugim, 
tudi ne zgolj za ukvarjanje z enimi in istimi temami. Rotarijci se vseskozi odzivajo na aktualne 
probleme in teme v družbi. Zato je še kako pomembno njihovo druženje, namenjeno širjenju 
lastnih obzorij ter spoznavanju novih ljudi in krajev. SreËanja posameznikov in obiskovanja klubov 
krepijo vezi rotarijstva in utrjujejo to gibanje po svetu. 

Ni res, da ženske ne morejo postati Ëlanice rotarijskih klubov, drži pa, da rotarijci sprva niso 
sprejemali žensk v svoje vrste. Šele pred dobrimi dvajsetimi leti so si po sodni poti izbojevale pravico 
do Ëlanstva. Pobude, da se klubska vrata odprejo tudi zanje, so zgodnejše. Najprej so se ojunaËili v 
Duarte Rotary Clubu v Kaliforniji in leta 1976 sprejeli prve Ëlanice. Prvo žensko predsednico pa je 
dobil Rotary Begusarai v Indiji leta 1992. Na svetu je že 15 odstotkov ženskega Ëlanstva v rotarijskih 
klubih, vkljuËenih je že veË kot 150 000 žensk. OdloËitve o sprejemu žensk med Ëlane so v rokah 
posameznega rotarijskega kluba. 

Tudi dela z mladimi se v rotarijskih klubih ne branijo! Nasprotno, rotarijci zavestno spodbujajo 
delovanje mladih. ZaËne se pri vzgoji otrok Ëlanov in mladostnikov, ki želijo negovati rotarijsko 
miselnost in kot Interact in Rotaract oblikovati manjše skupnosti pod pokroviteljstvom rotarijskega 
kluba. Pokroviteljstvo vkljuËuje razliËne oblike delovanja Ëlanov z mladimi. 

Rotarijci skušajo klubske dejavnosti približati javnosti, kar vzbuja pri nekaterih vtis bahavosti. 
Toda vtis je napaËen. S svojimi deli se ne kitijo in ne povzdigujejo doseženega; akcij in uspehov ne 
obešajo na veliki zvon, zato je rotarijstvo, vsaj na Slovenskem, še premalo znano in cenjeno. 

Ali je resnica (kar govorimo)?
Ali je pošteno do vseh udeležencev (kar poËnemo)?
Ali bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo?
Ali bo v prid vseh ljudi?

To so osnovna štiri vprašanja, ki naj si jih vsak rotarijec zastavi ob svojem delu. Porodila so 
se Herbertu J. Taylorju leta 1932 in bila enajst let zatem potrjena kot etiËni kodeks rotarijcev. 
Prevedli so jih že v veË kot sto jezikov. Vprašanja so nekakšen test za tiste, ki so povabljeni med 
rotarijce ali so to že, pa tudi za vse druge. 
 
Pri odgovorih naj bi upoštevali: osebno angažiranost, druženje z mladino, pozitivni odnos do 
politike kot služenja skupnosti, vzdrževanje etike v družini, v poklicnem življenju in življenju širše 
skupnosti, širjenju razumevanja med ljudmi in narodi itd. K temu je treba dodati še splošna veËna 
naËela, kot so: upoštevanje drugih, nesebiËnost, skromnost, toleranca, razumevanje in volja do 
miru, po katerih naj bi se ravnal vsak sodobni Ëlovek, ne samo rotarijec. 

Test πtirih vpraπanj in πtiri dejanja
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Rotarijci naj bi delovali v štirih rotarijskih službah oziroma naj bi se izkazali v štirih rotarijskih 
uslugah, kot je ponekod zapisano. Lahko pa govorimo tudi o rotarijskih dejanjih. 

Klubska dejanja (tudi klubska služba, klubske usluge) zajemajo vse, kar prispeva k temu, 
da iz društva nastane rotarijski klub in iz Ëlana rotarijec. NihËe ne more pripadati doloËeni 
skupini, Ëe ne prevzame dolžnosti in obveznosti zanjo in v njej. »lan kluba naj bi pozitivno deloval 
v vseh klubskih dejavnostih in aktivno sodeloval v klubskih projektih ne glede na to, ali opravlja 
kake rotarijske funkcije ali ne. V klubsko službo se uvršËa tudi upoštevanje rotarijskih pravil. 
Eno od njih zahteva prisotnost rotarijca na klubskih sreËanjih. Prisotnost je bistvena za negovanje 
stikov med rotarijci, ta naj bi se razširila tudi na uradne rotarijske prireditve zunaj obiËajnih 
klubskih sreËevanj. NavzoËnost Ëlanov je nujna, Ëe želi biti klub živo in uËinkovito združenje. 

Poklicna dejanja (služba, usluge) zahtevajo etiËno ravnanje in vedenje v poklicnem (kot tudi 
v zasebnem življenju) in delovanje v duhu rotarijskih idealov. Pri tem naj bi si vselej in pri 
vsem zastavili zgoraj navedena štiri vprašanja in nanja pošteno odgovorili. Rotarijci naj ne bi 
priËakovali kakih koristi v medsebojnem poslovnem oziroma poklicnem odnosu drug do drugega. 
Nezdružljivo in nesprejemljivo je, da bi rotarijcem dajali prednosti, ki jih drugi poklicni in 
poslovni partnerji niso deležni. IzkorišËanje ali zloraba rotarijskih stikov za lastno korist je 
v nasprotju z rotarijskimi normami. 

Lokalna in družbena dejanja (služba za skupnost, združene usluge) vkljuËujejo dejavnosti, 
usmerjene v socialne oziroma dobrodelne projekte, kjer gre za splošno koristne, vzgojne in 
podobne dejavnosti. Delati za skupnost pomeni sodelovati v skrbi za polis, pri Ëemer ne gre 
zgolj za pomoË v denarju, ampak za razliËna dejanja, ki pripomorejo k javni blaginji. NesebiËna 
pripravljenost pomagati v vsakdanjem življenju se najbolj kaže prav v službi za skupnost. 

Mednarodna dejanja (služba, usluge) zahtevajo prizadevanja, ki spodbujajo sporazumevanje 
in mir med narodi in civilizacijami. Razglašajo strpnost do drugih narodov in spodbujajo 
medsebojno razumevanje, kar je mogoËe doseËi s sodelovanjem na mednarodnih prireditvah, 
z osebnimi stiki s pripadniki drugih držav doma in v tujini ter s konkretno pomoËjo. 

Vse štiri službe so povezane z mladimi - pri vzgoji in spodbujanju mladih so dolžni sodelovati 
in pomagati vsi Ëlani kluba. Pomembno podroËje rotarijskega delovanja je tudi izmenjava 
mladih, ki poteka na podlagi štipendij, študijskih skupin in v obliki poletnih mladinskih taborov 
po vsem svetu. 

Naštete oblike rotarijskega delovanja naj bi vodile k skupnemu cilju: nesebiËno pomagati v 
vsakdanjem življenju. Zato naj bi: širili prijateljstvo med ljudmi, ki si prizadevajo za pomoË 
drugim, razvili visoka etiËna naËela v zasebnem in poklicnem življenju, cenili vsako dejavnost v 
dobro širši skupnosti, krepili razumevanje med ljudmi in narodi. Vse to zahteva od rotarijca, da ni 
samo Ëlan kluba, ampak rotarijec po srcu in ravnanju. 

»lanstvo v rotarijskem klubu na neki naËin zadeva vso družino. Redna rotarijska sreËanja 
potekajo tedensko, prisotnost je obvezna oziroma mora biti vsaj 60-odstotna. Ob manjši udeležbi 
(prezenci) grozi Ëlanu izkljuËitev, o Ëemer odloËajo vsi Ëlani. Sestanke vodi predsednik, 
ki mu asistira tajnik. Na rednih sestankih se rotarijci sestajajo v gostinskih lokalih (bodisi zjutraj, 
opoldne ali zveËer), ponekod tudi v lastnih prostorih. SreËanja dopolnjujejo predavanja na 
doloËeno temo. 

Vsak klub ima upravni odbor, ki odloËa o operativnih zadevah. Na leto sta predvidena dva obËna 
zbora, eden volilni, drugi ob predaji in prevzemu funkcij. Vodstvo se namreË zamenja vsako leto, 
tako da Ëlani prevzemajo razliËne funkcije. Rotarijsko leto traja od 1. julija do 30. junija naslednje 
leto. Vsak rotarijski klub lahko ustanovi Interact klub, Rotaract za mlade in Inner Wheal ter 
botruje ustanovitvi kakega drugega rotarijskega kluba. 

Zibelka rotarijstva so Združene države Amerike. Tam je v zaËetku minulega stoletja zaËel delovati 
prvi rotarijski klub na svetu. Njegov pobudnik je bil odvetnik, poslovnež, popotnik in vizionar 
Paul Harris, ki so se mu pridružili še trije prijatelji, prodajalec premoga Silvester Schiele, trgovec 
s konfekcijo Hiram Shorey in rudarski inženir Gus Löehr. 

Paul Harris je spadal med ugledne chicaške mešËane. V mesto se je priselil leta 1876, pred tem je 
živel v podeželskem mestecu z babico in dedkom. Slednji mu je vcepljal vrednoto tolerance, kmalu 
pa je spoznal tudi velik pomen prijateljstva. Kot dober poslovnež je prav v tem zaslutil možnost 
razvoja in uspeha. Zato je razvijal idejo o spodbujanju prijateljstva med poslovneži, povezano 
z rednimi sestajanji, ki bi pripomogla h krepitvi poklicnih znanstev in širjenju dobrih idej. 

O tem je razpravljal s kolegi in odloËili so se, da ustanovijo moški klub. SreËevali naj bi se 
enkrat na teden, vselej pri drugem Ëlanu. »lanstvo so iz konkurenËnih razlogov omejili na enega 
predstavnika vsakega poklica. Po vkljuËitvi petega Ëlana - tiskarja Harryja Rugglessa se je skupina 
formalno organizirala 23. februarja leta 1905. 

Glede na to, da so se vsakokrat sreËali pri drugem Ëlanu, so klub poimenovali Rotary Club of 
Chicago. Ta je naglo pridobival nove Ëlane in jih je imel ob koncu leta 1905 že 30. Leta 1907 je 
izpeljal prvo akcijo pomoËi. Leta 1908 sta se mu pridružila še dva pomembna Ëlana, 
Arthur Sheldon in Chesley Perry. 

Tega leta je nastal drugi rotarijski klub, in sicer v San Franciscu v Kaliforniji, leto zatem pa so 
zaËeli delovati rotarijski klubi v Oaklandu, Seattlu in Los Angelesu. Leta 1910 so ustanovili prvi 
rotarijski klub zunaj ZDA, in sicer v Winnipegu v Kanadi. Istega leta je potekala prva rotarijska 
konferenca v Chicagu. Udeležili so se je predstavniki 16 klubov in ustanovili Nacionalno združenje 
rotarijskih klubov. Za predsednika so izvolili Paula Harrisa in za sekretarja Chesleya Perryja, ki je 
ostal generalni sekretar vse do leta 1942. Na tej konvenciji so razglasili za uradno geslo: 
He profits most who serves best, »izumil« ga je oblikovalec rotarijskega klasifikacijskega 
sistema Arthur Sheldon. 

Leta 1911 je zaËel izhajati meseËnik The National Rotarian, ki ga je nasledil The Rotarian. Leta 
1913 je Paul Harris odpotoval na turnejo po Evropi in zasadil v Berlinu prvo »drevo prijateljstva«, 
kar je potem storil še v mnogih deželah po svetu. Leta 1915 so v ZDA ustanovili 200. rotarijski 
klub. Leta 1916 pa je nastal prvi klub zunaj angleško govoreËih dežel, in sicer v Havani na Kubi. 

Leta 1917 je šesti predsednik Nacionalnega združenja rotarijskih klubov Arch C. Klumph ustanovil 
subvencijski sklad, da bi delal dobro na svetu: Doing Good in the World. Tega je nasledil Rotary fond. 
Ob koncu druge svetovne vojne je delovalo 400 rotarijskih klubov z veË kot 40 000 Ëlani. Tega leta je 
nastal prvi rotarijski klub (ki ni bil Ëartiran) v Franciji, leto zatem prvi klub v Aziji, in sicer v Manili. 

Prvi rotarijski klubi na svetu
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Vrstili so se novi in novi tudi na drugih celinah: leta 1919 v Panami in Šanghaju, leta 1920 v Kalkuti 
in Buenos Airesu, leta 1921 v Tokiu in Madridu …

Leta 1925 je Guy Gundaker napisal prvi priroËnik z naslovom Idealne lastnosti distriktnega 
guvernerja in v njem nanizal dvanajst toËk. Tega leta je potekal v Clevelandu v ZDA najveËji 
rotarijski kongres dotlej. Predsednik Everett W. Hill je v nagovoru povprašal zbrane: »Kaj ste 
sami prispevali za obËe razumevanje, dobro voljo in internacionalno prijateljstvo?« In odgovoril: 
»Rotary, ta veliki duh služenja, ne sili nikogar, da sodeluje v dejavnostih. »etudi se s srcem in 
dušo zavzemam za delo z mladimi, za rotarijsko skupnost, za vodenje poslov, za internacionalna 
prijateljstva in vse drugo, kar je pri rotarijstvu dobro in pomembno, odloËno odklanjam tisti klub 
in tistega rotarijca, ki ga je treba na to spomniti ali spodbujati k temu. Rotarijski ideal služenja 
naj bi posameznika spodbudil in mu dal moËi, da izvrši to, kar želi; spodbudil naj bi ga, da svoje 
življenje posveti služenju soËloveku, delu zanj in za skupnost. Nikogar pa ni treba siliti, da nekaj 
dá, Ëe ga to boli. Nasprotno, bolelo naj bi ga, Ëe niË ne dá, Ëe niË ne naredi, Ëe ne živi tako, da 
služi soËloveku in skupnosti.«

Leta 1935 sta v Bolgariji delovala dva rotarijska kluba, na Portugalskem štirje, na Poljskem jih je 
bilo osem, v Jugoslaviji 24, na »eškoslovaškem 42 … V Argentini jih je bilo že 28, v Braziliji 33, 
na Kubi 32, v Peruju 21, v Mehiki 34, v »ilu 56 … Prvi klubi so nastali tudi v Kostariki, 
Hondurasu, Nikaragvi, Paragvaju itd. 

Leta 1940 je po vsem svetu delovalo že 4000 klubov. Tega leta so na letnem kongresu rotarijcev 
v Havani na Kubi sprejeli resolucijo, v katero so zapisali: »Kjer ne spoštujejo svobode, resnice, 
se ne držijo dogovorov in kršijo Ëlovekove pravice, Rotary ne more živeti in njegovih idealov ni 
mogoËe uresniËiti.«

Za uresniËenje teh idealov so si prizadevali najuglednejši predstavniki svojih poklicev, tudi 
predsedniki, ministri in umetniki, na primer pisatelj Thomas Mann, kipar Ivan MeštroviÊ, 
znanstvenik Albert Schweitzer, skladatelj Jean Sibelius in drugi. 

Število Ëlanov in klubov je naglo raslo. Svoje delovanje so širili pod geslom Service Above Self. 
To je leta 1980 postalo osnovni moto Rotary International, saj najbolje izraža filozofijo in 
nesebiËne namene prijateljskega delovanja rotarijcev. 

Med drugo svetovno vojno so bili mnogi rotarijski klubi ukinjeni oziroma prisiljeni v prenehanje 
delovanja. Tisti, ki so ostali, so se osredotoËili na pomoË žrtvam vojne. Sredi vojne, leta 1942, 
so se rotarijci odloËili za konferenco, da bi zaËrtali povojno delovanje, mednarodno izobraževanje 
in kulturne izmenjave. Ob koncu druge svetovne vojne je 49 klubov sodelovalo pri Ëarterju 
Združenih narodov in tudi številni delegati razliËnih dræav v Združenih narodih so bili in so rotarijci. 

Paul Harris je ostal rotarijec do smrti. Napisal je tri knjige: My Road to Rotary, The Faunder of 
Rotary in The Rotarian Age, v katerih razkriva svoje življenje, prizadevanja za rotarijstvo 
in razglaša rotarijske ideje. Pogosto je dejal: »Prijateljstvo je skala, na kateri je zgrajeno 
rotarijstvo, toleranca - vezivo, ki ga drži skupaj.« Znane so tudi njegove besede: »MoË rotarija 
je prijateljstvo, prijateljstvo je mir!« Njegova dedišËina - umrl je januarja leta 1947 - je postala 
popotnica vsem, ki sledijo njegovim zamislim. 

Paul Harris, ustanovitelj rotarijskega gibanja
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Vsak rotarijski klub ima svoj grb in zastavo. Prvotno podobo grba so oblikovali Paul Harris 
in njegovi klubski tovariši. Izbrali so osnutek kolesa voza, ki se je v naslednjih letih nekoliko 
spreminjal. Tako je imel v letih 1906 do 1910 pod kolesi še oblaËke prahu, leta 1913 pa se je kolo 
spremenilo v zobnik. Tega so v naslednjih letih še nekoliko preoblikovali. Leta 1922 so se odloËili 
za uradni znak in najeli skupino strokovnjakov, da presodi, ali ustreza ali ne. 

Uradni emblem so rotarijci dobili leta 1924. Predstavlja ga zobnik s 24 zobci in šestimi klini 
ter utorom z zagozdo. Je temnomodre in zlate barve. Ta znak je tudi na zastavi. Zastava Rotary 
International je bele barve z rotarijskim emblemom na zlatem polju v sredini. Sprejeli so jo leta 
1929 na konvenciji v Dallasu v ZDA. 

Od vsega zaËetka so se klubi odloËali za svoj znak in ga vsak zase nekoliko preoblikovali. 
Kot nekdaj tudi danes predstavlja simbol civiliziranosti in gibanja, obenem pa uporabnost oziroma 
pripravljenost pomagati. Poleg znaka in zastave ima vsak klub znaËko z znakom, vse skupaj pa 
razkriva pripadnost oziroma identifikacijo rotarijcev. 

Prvi rotarijski klub v Evropi je zaËel delovati aprila leta 1913 v Glasgowu. K temu je pripomogel 
Hary Lauder, eden prvih rotarijcev v Evropi, ki je napovedal: »Rotary je na dobri poti, da postane 
najveËja in najuspešnejša kooperativna institucija na svetu.« Ni se zmotil. 

Istega leta je nastal rotarijski klub v Dublinu. Že maja 1914 so predstavniki novonastalih klubov 
v Veliki Britaniji na sreËanju v Londonu ustanovili Britansko združenje rotarijskih klubov in za 
predsednika izvolili R. W. Pentlanda. Pol leta kasneje so na rotarijski konvenciji v Houstonu 
priznali RIBI - Internacionalno združenje rotarijskih klubov za Veliko Britanijo in Irsko, to pa je 
pristalo na plaËilo doloËenega zneska v blagajno Nacionalnega združenja rotarijskih klubov. 

Med prvo svetovno vojno je RIBI odigrala pomembno vlogo. Leta 1921 je bilo vanjo vkljuËenih 
že veË kot 50 klubov. Tega leta je zaËel delovati klub v Madridu, prvi v Evropi, ki je bil ustanovljen 
zunaj Velike Britanije in Irske. V Milanu so klub ustanovili leta 1923, na Dunaju leta 1925 in prav 
tako v Pragi, leto zatem v Budimpešti … Naglo širjenje rotarijskih klubov po Evropi je narekovalo 
odprtje evropskega sekretariata Rotary International v Zürichu. To se je zgodilo leta 1925. 

Tudi v Jugoslaviji so se našli ljudje, ki jih je pritegnilo rotarijstvo. Leta 1927 so beograjskega 
zdravnika Vojislava KujundziÊa obiskali znanci, Ëlani plzenskega rotarijskega kluba, in ga seznanili 
z gibanjem. Septembra leta 1928 pa je distriktni guverner Jozef Schultz v Beogradu razpravljal 
s Ëlani organizacijskega komiteja o prihodnosti tovrstnih klubov v Jugoslaviji. Prvi je postal 
Ëlan Rotary International Rotary Club Beograd, in sicer marca 1929. Tri mesece zatem se mu je 
pridružil zagrebški Rotary klub. 

Napredni in za pomoË pripravljeni Slovenci so se kmalu odzvali na novice o nastajanju rotarijskih 
klubov v Jugoslaviji in drugod. Rotary Club Maribor so uradno ustanovili 25. novembra 1930 
z inavguracijo v Kazinski dvorani. Boter mu je bil zagrebški klub. Na Ëarterju Rotary Cluba Maribor 
je bilo zbranih okoli 80 rotarijcev iz raznih delov Evrope. Prvi predsednik kluba je postal Henrik 
Sabothy, njegova najbolj znana Ëlana sta bila Miroslav Ploj in Leon Štukelj. Leta 1940 je klub štel že 
42 Ëlanov. 

Simboli rotarijstva

Rotarijski klubi v Evropi

»lanek v Jugoslovanskem Rotarju
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Rotary Club Ljubljana je bil ustanovljen 14. marca 1931, Ëarter je potekal v Sarajevu 17. oktobra 
1931. Za ljubljansko so se ustanovitve klubov zvrstile še v drugih veËjih mestih stare Jugoslavije. 
Med Ëlani so bili ugledni predstavniki razliËnih poklicev, pomembno vlogo pa so v jugoslovanskem 
rotarijskem gibanju odigrali prav slovenski rotarijci. 

Leta 1931/1932 je nastal 77. distrikt, ki je pokrival obmoËje Jugoslavije in je vkljuËeval 13 
rotarijskih klubov. Prvi guverner je postal Edo MarkoviÊ iz Zagreba. Leta 1933 je zaËela izhajati 
rotarijska publikacija The Yugoslavian Rotary. Tiskali so jo 15. vsak mesec v mestu, kjer je bil 
sedež distrikta. Glavni štab se je selil iz Beograda v Zagreb, od tam v Ljubljano, pa v Skopje 
in Novi Sad. V Ëasopisu so izhajali pomembni Ëlanki s podroËja politike, kulture, ekonomije, 
ki so jih povzemali tudi v nekaterih tujih publikacijah. 

Leta 1934 je guverner 66. distrikta Jozef Zaba zastavil vprašanje o širjenju rotarijstva v Rusiji. 
V Rotary International so menili, da družbeni in gospodarski sistem Rusije ne dajeta možnosti za 
ustanavljanje organizacij po principu rotarijskih klubov, zato ni prišlo do njihovega ustanavljanja 
v takratni Sovjetski zvezi. 

Aprila leta 1935 je v Ljubljani v Trgovskem domu potekala tridnevna distriktna konferenca 
rotarijskih klubov Jugoslavije. Tedaj je mednarodna organizacija štela že 80 državnih distriktov 
(okrožij), predsednik 77. državnega jugoslovanskega distrikta je bil Slovenec dr. Viljem KrejËi. 
Svetovno rotarijsko zvezo je na ljubljanskem kongresu zastopal podpredsednik Walter Head. 

Na 4. konferenci 77. distrikta v Dubrovniku so razgrnili statistiËne podatke: aprila 1935 je ta 
distrikt povezoval 19 klubov s 497 Ëlani, leto zatem 24 klubov s 616 Ëlani, k Ëemur je moËno 
pripomogel dr. Viljem KrejËi, Ëlan ljubljanskega kluba, ki je bil boter kar štirim. V povpreËju so 
klubi dosegali 75-odstotno prezenco, število Ëlanov pa je naraslo s 15 na 54. 

Leta 1939 je nastal tretji rotarijski klub v Sloveniji, in to v Kranju. Njegov predsednik je bil 
bankir Karel »esen, župan mesta. Klub je pomagal organizirati sam guverner dr. Ivan Slokar 
in se je skupaj z 31 Ëlani svojega kluba, Rotary cluba Ljubljana, pridružil Ëarterski slovesnosti. 
Kranjski rotarijci so nemudoma zaËeli delovati. 

Istega leta je 7. distriktna konferenca rotarijskih klubov potekala na Bledu pod vodstvom 
guvernerja dr. Ivana Slokarja. Organiziral jo je ljubljanski klub, prišlo je veË kot 200 gostov 
iz vseh jugoslovanskih in nekaterih tujih klubov. Razpravljali so o delovanju klubov in nalogah, 
pa tudi o nalogah rotarijcev, ki naj bi bile usmerjene v prihodnost ne glede na nemiren Ëas. 

Leta 1941 je v Jugoslaviji delovalo 34 klubov z 815 Ëlani. Ljubljanskemu klubu je predsedoval 
dr. Božidar LavriË, mariborskemu Viktor Kac in kranjskemu Viktor Savnik. Ljubljanski klub je 
deloval še 8. marca 1941, ko je priredil 500. sreËanje. Glavna tema razprave je bil kaotiËni Ëas, 
ki prepreËuje nekatere klubske dejavnosti. 
Kmalu zatem so morali slovenski in evropski rotarijski klubi prenehati delovati. Okupator jih 
je prepovedal, ker so zagovarjali protievropsko - ameriško politiko. Druga svetovna vojna 
je prekrižale mnoge naËrte, tudi naËrte rotarijcev. Po njej se je rotarijsko delo nadaljevalo 
v številnih evropskih državah na Zahodu, na Vzhodu pa ne. Razlog je bil na dlani: rotarijsko 
gibanje je med svoje pripadnike rekrutiralo najuglednejše Ëlane mešËanske družbe. V državah, 
kjer je mešËanstvo prenehalo biti nosilec družbenega reda, ni imelo možnosti za delovanje. 

Udeleæenci 7. distriktne konference na Bledu
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Takšna organizacija bi pomenila anahronizem in bi podpirala protidržavna prizadevanja. 
Katoliška cerkev je ponekod (zlasti v Španiji) nasprotovala rotarijstvu. Predstavljala ga je kot kvazi 
prostozidarstvo in opozarjala vernike pred vkljuËevanjem v rotarijske klube. Tudi v Jugoslaviji nova 
socialistiËna oblast ni bila naklonjena rotarijstvu, zato so nekatere osamljene pobude za ponovno 
oživitev klubov izzvenele v prazno. 

V Vzhodni Evropi so se rotarijski klubi znova pojavili šele v devetdesetih letih minulega stoletja. 
Izjema je bila »eškoslovaška, kjer so po letu 1945 ponovno oživeli. Leta 1947 je delovalo kar 
31 klubov z veË kot 700 Ëlani, vendar le do leta 1948. 
 
Po padcu berlinskega zidu in razpadu Sovjetske zveze je spet napoËil Ëas za ustanavljanje rotarijskih 
klubov v Srednji in Vzhodni Evropi. Odgovornost za njihovo nastajanje so prevzele mejne države 
oziroma rotary distrikti: Avstrija, Italija, GrËija, Francija, Finska, Danska, Švedska in Kanada za del 
Rusije vzhodno od Urala, medtem ko je Slovenijo, Hrvaško, BiH in Madžarsko prevzela Avstrija 
oziroma distrikt 1910. 

Prvi klub v Vzhodni Evropi je nastal v Budimpešti leta 1989, drugi v Varšavi, oba sta priredila 
Ëartersko slovesnost julija leta 1989. 
Tretji je bil sprejet v svetovno rotarijsko družino RC Ljubljana. 

V Moskvi je zaËel delovati prvi ruski rotarijski klub leta 1990. V nekaj letih je v Rusiji delovalo 
60 klubov. V tem Ëasu so zaËeli delovati tudi številni rotarijski klubi na Balkanu.

Leta 1999 je v Srednji in Vzhodni Evropi delovalo že 265 klubov s 7725 Ëlani, junija 2008 pa 
669 klubov z veË kot 17. 000 Ëlani. Med njimi so tudi slovenski rotarijski klubi. 

Rotary International (RI) je krovna organizacija vseh rotarijskih klubov po svetu. Je svetovno 
združenje uglednih ljudi razliËnih poklicev, ki jih poleg uspešnosti odlikujejo: Ëlovekoljubje, 
širina duha in pripravljenost pomagati vsakomur ne glede na vero, raso ali narodnost. 
Svojim Ëlanom ponuja izjemne priložnosti in nalaga doloËene obveznosti. Prvo obveznost jim 
predstavljajo interesi lastne države, Ëlanstvo v rotarijskem klubu pa jim omogoËa razliËne 
poglede na mednarodne zadeve. 
 
Sprva je v ZDA delovalo Nacionalno združenje rotarijskih klubov (The International Association 
of Rotary club, tudi National Association) in se leta 1921 preimenovalo v Rotary International. 
Leto zatem so delegati na letnem rednem kongresu v Los Angelesu sprejeli odloËitev, da morajo 
vsi klubi sprejeti enoten statut. Klubski statut doloËa pogoje za Ëlane, prispevke ter sestavo 
in vlogo klubskega vodstva, upošteva pa tudi stališËe Ëlanov kluba do lokalnih, nacionalnih 
in mednarodnih zahtev. 

Naloge Rotary International so širjenje rotarijstva po vsem svetu ter koordinacije in vodenja 
mednarodnih dejavnosti. Organiziranost rotarijstva omogoËa rotarijcem navezovanje mednarodnih 
stikov na ravni kluba in distrikta. RI je razdeljen na regionalne cone, te pa na distrikti (obmoËja). 
Distrikti so organizacijske enote, v katerih je združenih veË klubov, ki jih povezujejo skupni jezik, 
kultura, geografske meje ...

Rotary International

Na Ëelu RI, ki zaposluje okoli 700 ljudi po vsem svetu, deluje centralno vodstvo. Poleg 
predsednika je 16 Ëlanov predsedstva, sestajajo se štirikrat na leto. Mandatna doba predsednika 
je leto dni, Ëlanov dve leti. Najvišja svetovna institucija je Rotary One Center, sedež ima v 
Evanstonu, Illinois v ZDA. V Zürichu deluje Kontinentalni center za Evropo in Afriko. Obstaja še 
šest kontinentalnih centrov. 

Sekretariat RI pomaga rotarijskim klubom pri uresniËevanju njihovih projektov in aktivnosti. 
Razdeljen je na veË delovnih podroËij. Vsak klub se mora najprej ustanoviti na lokalni in državni 
ravni, kot je to predpisano z zakonodajo, v mednarodno organizacijo Rotaract International pa je 
sprejet z inavguracijsko ceremonijo. 

Ustanavljanje novega rotarijskega kluba je najpomembnejša in zelo obËutljiva naloga vsakega 
kluba. Ko se zaËne družiti vsaj 20 Ëlanov podobnih interesov, pripravijo statut in druge 
pravilnike in se registrirajo v društvo. Potrebno je sodelovanje vseh Ëlanov. Novi klub potrebuje 
tudi uradnega pooblašËenca - botra, ki skrbi za prenašanje rotarijskih idealov, za pomoË pri 
kadrovanju, za izobraževanje in iskanje ustreznih denarnih virov oziroma naËinov financiranja 
in o vsem obvesti distrikt. Dokumentacijo pošljejo distriktu in RI ter si pridobijo datum 
Ëarterja - ustanovne slovesnosti. 

Klub sestavljajo Ëlani in upravni odbor. Odbor ima obvezne funkcije (predsednik, podpredsednik, 
tajnik, zakladnik) in neobvezne funkcije (zapisnikar, protokol, koordinator ...). Administrativne 
zahteve zakonodaje o društvih zahtevajo še Ëastno razsodišËe, nadzorni svet in disciplinsko 
komisijo. Glede na širino in zahtevnost projekta se lahko sestavijo tudi posamezni organizacijski 
odbori, ki so odgovorni predsedniku kluba. 
 
Programi RI in Rotary fundacije so namenjeni pospeševanju mednarodnega sodelovanja. 
Ti programi so bistveni del mednarodnega duhovnega življenja v rotarijstvu. Programi, ki jih 
zastopajo rotarijske fundacije (zdravstvena pomoË, humanitarna pomoË, izmenjava študijskih 
skupin, Polio Plus program …), temeljijo na mednarodnem povezovanju. 

Med najbolj priljubljene rotarijske programe spada izmenjava mladine. Vsako leto prebiva okoli 
7000 mladih (v starosti od 15. do 19. leta) do devet mesecev pri izbranih gostiteljskih družinah 
v tujini. Izmenjava mladine je organizirana na klubski ravni, potrebno je le soglasje distrikta. 
Obstaja tudi izmenjava prijateljstva: to so medsebojni obiski klubov, ko rotarijci s svojimi 
družinami obišËejo rotarijce v drugih distriktih, ali obiski na ravni distrikta, kjer štiri do šest 
rotarijskih parov v obdobju do enega meseca obišËe nekaj krajev v gostujoËem distriktu. 

Uspešno delujejo tudi hobi in strokovne skupine, kjer se sreËujejo rotarijci s podobnimi interesi. 
Interesne skupine zajemajo najrazliËnejša podroËja in so registrirane pri RI kot Rotary Fellowship. 
Skupne svetovne dejavnosti (WCS) povezujejo rotarijske klube razliËnih držav. RI podpira te 
programe na razliËne naËine: objavlja spiske skupnih svetovnih programov, objavlja donatorske 
in sponzorske sezname za koordiniranje projektov s potrebnimi sredstvi in storitvami ter na ta 
naËin sproža sodelovanje med klubi, ki potrebujejo pomoË, in klubi, ki jo nudijo. 

V drugi polovici minulega stoletja se je v rotarijsko filozofijo vpletla globalizacija. Od Ëlanov 
se priËakujejo pogled Ëez nacionalni patriotizem, upor zoper vsakršno pretirano nacionalno 
ali plemensko superiornost ter podporo zahtevam manjšin. V obrambo naj bi vzeli pravo in 
zakone, ki šËitijo svobodo posameznika tudi tam, kjer vladajo nasilje, pomanjkanje, vojna; 
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podprli naj bi akcije, ki izboljšujejo življenjski standard vseh ljudi ob spoznanju, da je revšËina 
nevaren zaviralnik napredka kjerkoli po svetu. 

Na svetu je že preko 1,2 milijona rotarijcev v 32 000 klubih v veË kot 200 državah po vseh celinah. 
Število zadnja leta rahlo upada. V letih 2002 do 2006 je bilo v Severni Ameriki 450 000 rotarijcev, 
v Aziji okoli 300 000, v Evropi 250 000, v Latinski Ameriki 100 000, prav toliko 
v Oceaniji in 30 000 rotarijcev v Afriki. 

»Ste si kdaj ogledali spletno stran Rotary International? Na njej lahko najdete vse o organizaciji, 
o njenih ciljih, poslanstvu, njenem vodstvu, dejavnostih, publikacijah, ki jih izdaja, in še mnogo 
drugega. Za tako ugledno in kompleksno organizacijo se spodobi, da je njena predstavitev 
urejena, pregledna in karseda popolna. A zakaj se to priËakuje in zahteva le od velikih in 
moËnih, zakaj se ne bi na tak naËin navzven predstavljali vsi? VËasih lahko z relativno malo 
denarja, s trudom, voljo in podporo vpletenih naredimo presenetljivo veliko.«
 

V Ëast prvega rotarijskega kluba na svetu so rotarijci ohranili tako imenovano Sobo 771 v Chicagu, 
ki deluje kot pisarna iz leta 1905. VeË let so rotarijci »The Paul Harris 711 Club« obiskovali kot 
kako svetišËe. Ko so leta 1989 nameravali podreti stavbo, v kateri je soba 711, so rotarijci rešili 
celoten interier z vso opremo in mu Ëez nekaj let našli nov prostor v 16. nadstropju RI World 
Headquarters v Evanstonu. 

»Vse poskuse za poenostavitev rotarijstva moramo opraviti na globalni, mednarodni ravni. 
Med svojimi letošnjimi potovanji po svetu sem opazil, da rotarijstvo v razliËnih predelih sveta 
deluje na razliËnih podroËjih. Ta razliËnost nas bogati in poveËuje naš domet. S pomoËjo razlik 
vstopamo na veË podroËij. Kakorkoli, razliËnost lahko spodbudi regionalizem, ki lahko ogrozi 
eno naših najveËjih prednosti - enotnost. Rotarijski voditelji bi morali v dobi globalizacije razviti 
enotno, mednarodno vizijo, ki se bo dotaknila klubov po vsem svetu. Z ohranjanjem enostavnosti, 
fleksibilnosti in uËinkovitosti rotarijske organizacije bomo lahko poenotili našo vizijo in omogoËili 
rotarijcem, da bodo lažje sledili naših trem temeljem: usklajenosti, verodostojnosti in kontinuiteti.«

»V sredo, 23. februarja, toËno ob 12. uri bomo rotarijci širom po svetu obeležili konec prvega 
stoletja našega delovanja, ki je vseskozi v službi ‘koristne pomoËi’. Nazdravili bomo novemu 
stoletju uspehov. Pred vhodom v bivšo trgovino Slovenija šport bomo na simboliËni naËin izroËili 
županji mesta Ljubljana, gospe Danici SimšiË, javno stensko uro. S tem darilom želimo Ëlani 

Na spletni strani

Soba 711

Bogastvo razliËnosti

Darilo prestolnici

(povzeto iz biltena Rotarijec, junij 2000)

(Carlo Ravizza, predsednik RI za leto 1999/2000 - povzeto iz revije The Rotarian)

Rotary One.
Rotary International 
World Headquarters 
v Evanstonu, kjer je 
razstavljena tudi 
slovenska zastava

Prijatelj Glavan ob ploπËi 
na zgradbi Rotay Cluba 
Chicago
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našega kluba obeležiti 100 let delovanja Rotary International, 75 let njegovega delovanja v 
Sloveniji in 15 let ponovnega delovanja našega kluba v Ljubljani.«

Za leto 2000-2001 je RI pod geslom Create awereness Take action razglasil nadaljevanje 
obstojeËih aktivnosti, ki vkljuËujejo:
 * Polio Plus program, ohranjanje planeta Zemlje, skrb za Ëisto vodo, programi opismenjevanja, 
skrb za zavetišËa ter boj proti lakoti;
* razvijanje Ëlanstva in ohranjanje Ëlanstva v klubih;
* pomemben poudarek na odnosih z javnostmi in kampanjah, namenjenih zavedanju medijev 
o problemih;
* spodbujanje klubov, da se v njihovo delo vkljuËi Ëim veË Ëlanov iz manjšin in etiËnih skupin;
* sodelovanje z drugimi organizacijami, predvsem na ravni klubov in distriktov;
* inovativni, proaktivni pristopi, ki se nanašajo na naslednje probleme: prebivalstvo in razvoj, 
s poudarkom na izobraževalnih programih za dekleta in žene; boj proti revšËini; boj proti lakoti; 
programi za izboljšanje gmotnega stanja za ženske in otroke; zmanjšanje kriminala 
in prepreËevanje nasilja, pomoË pri naravnih nesreËah in zagotavljanje služb za ljudi z omejenimi 
možnostmi za delo. 

 

The Rotary Foundation (TRF) je neprofitna korporacija, ki deluje izkljuËno na podlagi 
prostovoljnih prispevkov Ëlanov rotarijskih klubov, njihovih prijateljev in vseh darovalcev, ki si 
delijo rotarijsko vizijo o boljšem svetu. Poslanstvo TRF je omogoËiti rotarijcem, da vplivajo na 
izboljšanje medsebojnega razumevanja, dobrohotnosti in miru na svetu tako, da skušajo odpraviti 
revšËino in dvigniti kakovost zdravja, izobraževanja, življenjskih razmer. 
Za moto so izbrali: Doing Good in the World. 

Predhodnik TRF je Endowment Found, ki ga je leta 1917 ustanovil takratni predsednik RI 
Arch. C. Klumph. Sklad, ki je prejel prvih 26,5 dolarja, upravlja æe veË kot 800 milijon dolarjev.* 
Prispevki in donacije se zbirajo v treh skladih:

Annual Program Found (APF) je namenjen financiranju delovanja programov TRF. 
Glavnina sredstev se prispeva s prispevki, zbranimi s pomoËjo letnih Every Year (EREY) pozivov. 
V letu 2007/2008 je bil cilj zbrati preko 120 milijonov dolarjev. 

Permanent Found (PF) je namenjen zagotavljanju trajnosti delovanja TRF in programov. Glavni vir 
sredstev so donacije in prispevki posameznikov. Cilj zbrati 200 milijonov dolarjev je bil dosežen 
leta 2005, leta 2025 pa naj bi zbrali že milijon dolarjev. Na leto se za izvedbo programov nameni 
4,5 milijona dolarjev. 

Polio Plus Found (PPF) je namenjen izkoreninjenju otroške paralize. Od leta 1985 je omogoËil 
cepljenje preko dvema milijardama otrok po svetu. Doslej je bilo v program vloženih skoraj 620 

PodroËja delovanja

(iz vabila na proslavo 100 let Rotary v Ljubljani, avgusta 2009)

(povzeto iz biltena Rotarijec, oktober 2000)

* Vsi podatki so bili zbrani 
leta 2009

Elektronska ura, darilo 
Rotary Cluba Ljubljana 
svojemu mestu

Rotarijska fundacija
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milijonov dolarjev, vsako leto okoli 33 milijonov dolarjev. 
Ob stoletnici TRF namerava njeno vodstvo objaviti novo vizijo delovanja, ki bo upoštevala 
spremembe v okolju in nove prednostne naloge ter zagotovila poenostavitve postopkov pri pripravi 
projektov in skrbi za veËje razumevanje in prepoznavanje delovanja v javnosti. 

Interact je mednarodno združenje klubov za mlade med 14. in 18. letom. Prvi je nastal leta 1960, 
in to v Melbournu na Floridi, ZDA. V 108 državah je že okoli 10. 700 Interactovih klubov z veË kot 
239. 000 Ëlani. Klubi delujejo na eni šoli ali pa povezujejo uËence veË šol v krajih pod pokro-
viteljstvom lokalnega rotarijskega kluba. 

Vsako leto izpeljejo Interactovi klubi najmanj dva projekta. Prvi se ukvarja z okoljem, v katerem 
Interact deluje, drugi spodbuja razumevanje med narodi. Pomembna je tudi izmenjava Ëlanov, 
ki ustvarjajo nove vezi prijateljstva. Namen Interacta je vplivati na vodstvene sposobnosti 
uËencev, krepiti državljansko zavest in odgovornost do skupnosti ter razumevanje in željo po 
miru med narodi. 

Rotaract je mednarodno združenje klubov za moške in ženske, stare od 18 do 30 let. Ustanovljeno 
je bilo leta 1968, za kar je poskrbel RI. Dandanes deluje preko 8000 Rotaractov z veË kot 185. 
000 Ëlani v 155 državah po svetu, Ëlani prihajajo iz lokalnih skupnosti in z univerz. Rotaract 
organizirajo krajevni rotarijski klubi in jim nudijo ustrezno pomoË pri njihovi ustanovitvi. 
Vsak rotaract je odgovoren svojemu botrskemu klubu in njegovemu predsedniku oziroma 
odgovornemu za mladinsko dejavnost. 

Rotaract deluje kot združenje, ki spodbuja mir in razumevanje med narodi. Dejavnosti 
rotaractovcev so razliËne, namenjene razvoju vodstvenih sposobnosti Ëlanov, krepitvi državljanske 
zavesti in spodbujanju visokih etiËnih naËel v poslovnem življenju. 

Tudi Rotaract klubi pripravijo vsaj dva programa na leto in ponujajo možnosti za poklicno 
izobraževanje. Uradna sreËanja obiËajno potekajo vsaka dva tedna, ob koncu tedna pa rotaractovci 
organizirajo poslovne projekte, družabne prireditve in seminarje za razvoj vodstvenih sposobnosti. 

Za koordinacijo med rotaracti in rotarijem obstaja urad, ki deluje na mednarodni ravni. 
Centralno predsedstvo RI je drugi teden v marcu doloËilo za »svetovni teden rotaracta.« 
Slovenski rotaracti v tem tednu organizirajo odmevno krvodajalsko akcijo. 

Rotaract klub Ljubljana je organizacija mladih s stalnim bivališËem v Sloveniji. 
Rotaract klub Ljubljana je prek Rotary Cluba Ljubljana ustanovil Rotary International z 
vednostjo guvernerja distrikta 1910. 

Interact

Rotaract

Akcija Rotaracta »Iz moje 
v Miklavæevo koπarico«

Tabor 2007(mednarodna 
izmenjava)

Rotaraktovci sprejemejo 
telefonske klice donatorjev 
med televizijsko oddajo 
Miklavæev veËer 2003. 
Z njimi predsednik Anton 
Gradiπek

Rotaract klub Ljubljana



36 37

Namen Rotaract kluba Ljubljana je razvijati prijateljsko sodelovanje z vsemi rotarijci, 
z drugimi rotaract klubi in tudi z rotarijsko mladino. 

Organizacija Inner Wheel (v prevodu notranje kolo) je nastala leta 1920 v Veliki Britaniji kot 
povezava z rotarijskimi klubi, saj združuje predvsem žene oziroma partnerice rotarijcev. Vendar 
klubi, ki so se leta 1967 povezali v mednarodno zvezo, delujejo samostojno in pripravljajo razliËne 
Ëlovekoljubne akcije. 

Slovensko rotarijstvo je decembra 1998 dobilo novo »kolo«, prvi Inner Wheel klub. Ustanovljen 
je bil v okviru Rotary Cluba Ljubljana, sestavljajo ga izkljuËno ženske predstavnice. Na slovesni 
podelitvi listin so bile sprejete v mednarodno organizacijo, ki naj bi imela poleg simbolne tudi 
humanitarno vlogo. 

Pobudo zanj je dala prva predsednica Joži Drese, poroËena z Nizozemcem. Ko se je z možem vrnila 
v Slovenijo, sta priËela sodelovati z Rotary Clubom Ljubljana, znotraj katerega se je razvila ideja 
o ustanovitvi samostojnega ženskega združenja. Dozorela je v obliki Inner Wheel kluba, 
ki je povezan z drugimi klubi v 22 državah po svetu. 

Na ustanovni slovesnosti je govorila tudi mednarodna predsednica Inner Wheel, Ida Dubbledam 
iz Nizozemske, in vsem podarila simbolne znaËke v obliki kolesa. Omenila je prvo humanitarno 
akcijo, pri kateri so želeli pomagati. Nakup ultrazvoËnega aparata za ljubljansko porodnišnico je 
Joži Drese pospremila z besedami: »ZaËele smo tam, kjer se zaËne življenje.«

Leta 1912 je nastal prvi distrikt (divisions), kaj kmalu je bilo v ZDA osem distriktov, dva v 
Kanadi, en v Veliki Britaniji in en na Irskem. Leto zatem so uvedli naziv guverner za vodje 
distriktov. Leta 2009 je bilo na svetu že 529 distriktov. 

Klubi so povezani v distrikte. Na Ëelu distrikta je guverner, vsako državo pa predstavlja asistent 
guvernerja. Guvernerju in njegovemu asistentu so odgovorni predsedniki rotarijskih in Rotaract 
klubov v distriktu. Zastopnik distrikta za Rotaract se imenuje District Rotaract Representative 
(DRR). 

Slovenija je pred drugo svetovno vojno spadala v distrikt 77, ki je bil ustanovljen v Sarajevu. 
Pod okrilje tega so prešli vsi jugoslovanski rotarijski klubi. Kar dva guvernerja sta prišla iz vrst 
Ëlanov Rotary Cluba Ljubljana, to sta bila dr. Viljem KrejËi in dr. Ivan Slokar. 

Ponovno oživljeni rotarijski klubi v Sloveniji spadajo v distrikt 1910, ki je nastal leta 1991. 
Ta pokriva doloËeno obmoËje srednje Evrope, ki povezuje pet narodov, pet kultur in pet razliËnih 
jezikov. Na tem obmoËju, velikem 270. 000 kvadratnih kilometrov, živi 25,3 milijona prebivalcev, 
in to v Avstriji, na Madžarskem, Hrvaškem, v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini. ObmoËje se razteza 
v dolžini 1200 km od Ëeške meje na severu do Dubrovnika in v dolžini 1000 km od zahodne meje 
Avstrije do južne meje Ukrajine. Do junija 2006 je spadalo v ta distrikt 174 klubov. 

Distrikti

»arter Inner Wheel Ljubljana, 28.novembra 1998
Ob prvi predsednici Joæi Drese sedi Ëastna gostja ga. Ida Dubbeldam, 
predsednica svetovne organizacije.

Sliki spodaj: Obisk træaπkega kluba Inner Wheel v Ljubljani (2008).

Inner Wheel klub

Predsednik RC Ljubljana (2004/2005) Janez Rogelj
predaja predsednici Inner Wheela Dragici Papeæ donacijo kluba.
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V zadnjem desetletju so bili ustanovljeni novi distrikti: distrikt 2230 za Poljsko, distrikt 2240 
za »eško in Slovaško in distrikt 2241 za Romunijo. Zato so tudi rotarijci v Sloveniji zaËeli 
razmišljati o svojem distriktu. Vodstvo RI je sprva omenjalo možnost distrikta, ki bi ga slovenski 
klubi oblikovali skupaj s hrvaškimi klubi. Mnenja so bila deljena, a se veËina slovenskih rotarijcev 
za ta predlog ni ogrela. 

Druga ideja se je porodila v glavah Ëlanov rotarijskih klubov iz zahodnega dela Slovenije. Ustanovili 
naj bi distrikt, ki bi obsegal Salzburško, Koroško, Furlanijo in Slovenijo. Zanjo so se zavzeli tudi 
v prijateljskih klubih v severovzhodni Italiji. 

Med slovenskimi rotarijci pa je tlela želja po ustanovitvi lastnega distrikta, in to v prepriËanju, da bodo 
znotraj njega uspešneje delovali v duhu rotarijskih naËel in prispevali k ugledu organizacije Rotary 
International. Želja se jim bo naposled uresniËila: Slovenija bo l. julija 2011 postala samostojen 
distrikt. 

 

»Predsedstvo RI je na seji v avgustu 1999 sprejelo sklepe v zvezi s statusom rotary klubov v t. zv. 
Special Extension Areas (SEA) v srednji in vzhodni Evropi, in sicer: 
1. vsi klubi SEA, ki jim je do 30. junija 1999 stal ob strani predsedniški razširitveni upravitelj, 
naj bi se po 30. 6. 2000 vkljuËili ali v enega od obstojeËih distriktov ali v nov distrikt; 
2. za veËino vzhodno- in srednjeevropskih so bili dani predlogi za distriktno ureditev; 
3. o predlogih morajo sosednji distrikti dati soglasje o ev. integraciji novih rotary držav v njihov 
distrikt; 
4. zaradi izvedbe procesa organizacije distriktov bo predsednik RI organiziral ‘delavnico’ v Ëasu 
od 7. do 8. novembra v Budimpešti; 
5. moratorij, doloËen za razširitev v SEA, se lahko ukine, Ëe bo predsednik prejel pisno potrdilo, 
da so vse prizadete stranke soglasne, da se klubi v novih rotarijskih državah vkljuËijo v distrikte. 
Predsedstvo RI meni, da morajo vsi klubi v centralni in vzhodni Evropi imeti pravico, da Ëim prej 
pripadajo distriktom. 
Predlog za razporeditev SLO-klubov v distrikt: 
varianta 1: nov distrikt skupno z Madžarsko, Hrvaško in Bosno; 
varianta 2: Slovenija (p)ostane del distrikta D1910 (Avstrija).«

»Naš distrikt 1910 je najveËji na svetu in do delitve bo prej ali slej moralo priti. Ne vidim razloga, 
zakaj ne. Usoda je v veliki meri v naših rokah. Okolje vedno bolj potrebuje rotarijske ideale, 
naËelo civilne iniciative in subsidiarnosti. »asi, ko smo si domišljali, da bo mati država poskrbela 
za vse naše potrebe in za socialno urejene medsebojne odnose, so daleË za nami. Prijateljsko 
druženje poklicno uspešnih in socialno usmerjenih ljudi lahko pomeni novo kakovost življenja, 
ki pa je lahko motivirana s še višjimi cilji. Na distriktu se zbira veliko denarja, programi se lahko 
tukaj podvojijo, izmenjava mladine se lažje koordinira, udeležba na svetovni ravni je skoraj 
neposredna, veliki svetovni projekti niso samo pregledni, ampak jih je možno usmerjati, in še 
bi lahko naštevali. Realna možnost za takšno organiziranost (slovenskega distrikta) ob velikem 

Novi distrikti

Nujna delitev

(povzeto iz poroËila Toneta Glavana na rednem sreËanju 8. septembra 1999)

prizadevanju bi lahko nastopila v treh do petih letih. Ideja povezovanja slovenskih klubov je zelo 
dobro sprejeta, prizadevnost pa pri nekaterih veËja, pri drugih žal manjša. Projekti distrikta so 
bistveno veËji od regionalnih. To bi pomenilo korak zrelega naroda v mednarodno dogajanje 
in mnogo odgovornejše delo v svetovni areni.«
 

 

»Na moje veselje in ponos bi rad povedal, da je pri ustanovitvi Rotary Cluba Ljubljana sodelovalo 
trinajst Ëlanov, od katerih jih je še danes (leta 1996, o. p.) vkljuËenih deset. PrepriËan sem, da se 
bo število rotary klubov po Sloveniji razmahnilo in da bo Slovenija kmalu dobila status distrikta, 
ko bo ustanovljenih okoli 20 klubov.«

Ivan Slokar (1884-1970) je bil gospodarstvenik, zgodovinar, pionir na podroËju helikopterjev, 
raziskovalec, avtor pregleda slovenske industrije in obrti (v rokopisu). 
Njegova življenjska pot se je zaËela v Mostarju. Bil je sin Ivana Slokarja iz Lokavca pri AjdovšËini. 
Na Dunaju je študiral zgodovino, zemljepis in filozofijo in leta 1907 doktoriral. Pa mu študija še ni 
bilo dovolj - vpisal se je še na pravo in ga konËal. Razmišljal je o univerzitetni karieri, vendar je 
vmes posegla vojna. Na Dunaju so ga dosegle nove ideje s podroËja letalstva. 
Sledil jim je. Zanimala ga je zasnova letala, ki bi se dvignilo navpiËno v zrak in bi lebdelo v zraku. 
Iskal jo je in našel. OËitno pa je bil njegov izum za Ëas, v katerem je nastal, preveË napreden, zato 
je ostal na papirju. Šele Ëez dve desetletji in pol je bila njegova zamisel spet aktualna in deloma 
uresniËena v nemškem helikopterju FW 61 Henricha Focka. Ko se je Ivan Slokar nehal ukvarjati 
z letalskimi inovacijami, je postal visok uradnik, ustanovitelj številnih slovenskih industrijskih 
podjetij. 
V slovensko enciklopedijo je vpisan kot izumitelj linguagrafije - enotne svetovne pisave, ki jo je 
zašËitil kot svoj izum. 
 

Predvojni Rotary Club Ljubljana je nastal na pobudo Rotary Cluba Zagreb. Pristanek zanj so dali 
tudi slovenski klerikalci. Z organiziranim delom so priËeli takratni liberalci, vendar klerikalci niso 
hoteli privoliti v ustanovitev, dokler si niso zagotovili sodelovanja. Po svoje so seveda vplivali tudi 
zunanji dejavniki in zakulisni interesi glede na politiËno obËutljivost prostora in trenutka. 

»Bratje Hrvati, zbrani v Rotary Clubu v Zagrebu in prežeti z idejo slovensko-hrvatske vzajemnosti, 
so si stavili za eno izmed prvih nalog svojega delovanja, ustanoviti klub v naši beli Ljubljani in 
Mariboru. Na Ëelu akcije za ustanovitev slovenskih klubov je bil tedanji in sedanji tajnik Rotary 
Cluba, brat ing. Radovan AlaupoviÊ. On je tedaj izvršil vse priprave na ustanovitev našega kluba, 

Status distrikta

Ivan Slokar

Predvojni Rotary Club Ljubljana

(Iz intervjuja z distriktnim poverjenikom za Slovenijo, 
guvernerjevim asistentom Stanislavom Ojnikom iz RC, Maribor, Rotarijec, oktober 2000)

(povzeto iz knjige Ivana Cimermana Južni povratnik, 
slovenski poslovnež med MlinšËico in Amazonko, založba Devana, 1998)

(povzeto iz knjige Darinka Kladnik: Zgodovina letalstva na Slovenskem, ZIP, 2008)
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pomagal pa mu je pri tem delu brat dr. Vladimir Leustek. Pobudi botrskega kluba se je prvi odzval 
naš brat Alfonz Lorger, in sicer meseca maja leta 1930. On je takoj spoznal, kakšne važnosti bo 
to dejstvo, ako se bo glavno slovensko mesto Ljubljana dala v rotarsko verigo, ki veže med seboj 
vse dele sveta. Brat Lorger je za to idejo hitro navdušil malega in nadobudnega Sašo Kneza, ki je 
žal izgubil življenje o priliki rotarskega potovanja na charter slavo našega kluba v Sarajevu v (17.) 
oktobru leta 1931. Ta dva pionirja rotarske misli v Ljubljani sta našla hitro še tri pomoËnike in 
sicer brata dr. Žirovnika, dr. KrejËija in PoliËa, in vsi skupaj so se z najveËjim navdušenjem lotili 
dela tako, da je bil naš klub že 14. marca 1931 inauguriran.« 

Tako je poroËal podpredsednik LjubiË (v odsotnosti predsednika dr. Golie) na 400. slovesno 
obarvanem sreËanju Rotary Cluba Ljubljana 1. marca 1939. Inavguracija je potekala veliËastno. 
Opravil jo je sam evropski sekretar dr. Potter, botrovali pa so mu zastopniki številnih klubov, 
s katerimi so ljubljanski rotarijci navezali prisrËne prijateljske stike, kar velja še zlasti za klube 
bivše Avstrije in Italije, pa tudi za Ëeške rotarijce. 

V prvo klubsko upravo so bili izvoljeni kot funkcionarji: predsednik dr. Janko Žirovnik, 
podpredsednik dr. Viljem KrejËi, tajnik Alfonz Lorger, blagajnik Viktor Naglas. »lani, ki so podpisali 
pristopne izjave, so bili poleg omenjenih: Anton Agnola, dr. Mirko BožiË, dr. Marij Dobrila, 
ing. Juro Horvat, Josip KavËiË, dr. Janko Kersnik, dr. Stanko Kmet, Aleksander Knez, 
ing. Oskar Loeser, Oton Lorant, Ivan MohoriË, ing. Adolf DukiË, Adolf Golia, ing. Alojzij Hrovat, 
Mirko PoliË, dr. Ivan Slokar, ing. Vinko Stare, Stanko Širca, Franc TrËek in Filip Uratnik. 

Kasneje so se jim pridružili še: Zdenko Knez, Josip Costaperaia, dr. Josip Krevelj, dr. Bole, 
Stane Juraš, dr. Mirko »erniË, Stanko Virant, Božidar Jakac, ing. Cvetko BožiË in Rajko Ranzinger, 
Viljem Nemenz, ing. Anton Rudež, Albin Smrkolj, LjubiË, dr. Rudolf Andrejka, dr. Pavlin, 
ing. Boris Hribar, dr. Rihard Skubec, dr. Igor TavËar, ing. Tomo Knez, Anton VerbiË, 
prof. Joško Prezelj, Avgust MartinËiË. Leta 1936 je vstopil prof. Anton Gojmir Kos, nekaj mesecev 
za njim dr. Fran Stele, kasneje še dr. Božidar LavriË in Drago PotoËnik. 

Rotary Club Ljubljana je postal eden vodilnih klubov v Jugoslaviji. Med njegovimi Ëlani so bili 
ugledni intelektualci, ki so imeli velik vpliv na dogajanje v Sloveniji in Jugoslaviji. 200. sestanek 
je opravil 6. marca 1935. leta in ga obeležil z »ladies night«, ki so mu bili priËe številni ugledni 
gostje. Mariborski klub mu je za to priložnost prinesel v dar lepo izdelan sodËek. 

Iz poroËila za leto 1936 je razvidno, da je bil Rotary Club Ljubljana tretji najmoËnejši klub v distriktu. 
Tega leta je namenil zimsko pomoË za prebivalce v naselju Sibirija v Ljubljani, za trimeseËno oskrbo 
nekega deËka v MarijanišËu, društvu Dom in skrb za otroke v Ljubljani ter Ljubljanski kazini za dom 
mladoletnikov. OdloËil se je tudi za nagrado za najboljše delo slušateljev ljubljanske Pravne fakultete 
na temo socialni ali pravni odnosi in pojavi, ki so povezani s cilji rotarijstva. 
Prvo nagrado so podelili leta 1937, izbor pa so prepustili klubskemu odboru in Pravni fakulteti. 

Po podatkih za leto 1937/38, zbranih v knjižici Rotary Clubovi Jugoslavija - 77. distrikt, so delovali v 
upravnem odboru Rotary kluba Ljubljana: predsednik dr. Viljem KrejËi, podpredsednik dr. Adolf Golia, 
prvi tajnik prof. Josip Prezelj, drugi tajnik Drago PotoËnik, blagajnik Rajmund Ranzinger, ceremonijar 
Josip LjubiË, odbornika: Gojmir Anton Kos, Albin Smrkolj. 

Sestanke so Ëlani prirejali od 1. oktobra do 20. aprila v Grand hotelu Union, in to ob sredah ob 20. uri; 
od 1. maja do 30. septembra pa v hotelu Bellevue. Uradni naslov kluba je bil: Wolfova 5, Ljubljana. 

Inavguracija Rotary Cluba Ljubljana 14. marca 1931
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Na 400. sestanku Rotary Cluba Ljubljana so ustanovili društvo Naša skrb. To društvo naj bi 
pomagalo prizadetim otrokom pri strokovnem zdravljenju in nudilo pomoË pri njihovem 
usposabljanju za samostojno življenje. Rotary Club Ljubljana je za zaËetni kapital prispeval 
30 482,29 takratnih dinarjev, kar ni bilo malo. 

Na omenjenem jubilejnem sreËanju je dr. KrejËi v slutnji bližajoËe vojne med drugim dejal: 
»V dnu duše sem prepriËan, da bo prej ali slej zopet odprta pot našemu rotarskemu gibanju po 
vsem svetu brez izjeme, da se bomo kmalu zopet znašli na skupni poti s svojimi prejšnjimi prijatelji 
pri skupnem delovanju za sporazum med narodi, svetovni mir in boljšo bodoËnost Ëloveka.«

Jubilejni 400. sestanek so šaljivo zakljuËili z verzi, ki so jih Ëlani napisali drug drugemu 
(objavljeno na str. 46 - 52). Obstajajo tudi podatki za leto 1940/1941, ko so v upravnem odboru 
delovali dr. Božidar LavriË (predsednik), dr. Franc Stele (podpredsednik), prvi tajnik France JegliË, 
drugi tajnik Josip LavriË, blagajnik France Heinrihar, ceremonijar Beno GregoriË in odbornika 
dr. Arnošt Brilej in ing. Igo Pehani. »lani kluba pa so bili: Anton Angola (mlajši šef družbe Avgust 
Angola), inž. Cvetko BožiË (direktor direkcije za gozdove Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani), 
dr. Mirko BožiË (ravnatelj hranilnice Dravske banovine v Ljubljani), arhitekt Josip Costaperaia, 
dr. Adolf Golia (generalni tajnik Zveze industrijalcev Dravske banovine), Franc Heinrihar (solastnik 
tovarne F. Heinrihar Ljubljana-Škofja Loka), Minko Heinrihar (solastnik tovarne Elektroindustrija), 
akademski slikar Božidar Jakac, France JegliË (ravnatelj tovarne Zmaj), Josip J. KavËiË (družabnik 
in poslovodja tekstilne tovarne Beer, Hribernik & Comp. Št. Vid), apotekar dr. Stane Kmet, 
ing. Tomo Knez (solastnik in poslovodja firme Desa, družba z o. z. Ljubljana), Zdenko Knez 
(solastnik in poslovodja firme Jugotehna, družba z o. z. Ljubljana), akademski slikar Anton Gojmir 
Kos, advokat dr. Viljem KrejËi, dr. Jože LavriË (generalni tajnik Kmetijske zbornice Slovenije), strojni 
inženir Boleslav Likar, Josip LjubiË (ravnatelj podružnice Jugoslovanske banke d. d. Ljubljana), 
ing. Oskar Loeser (ravnatelj tovarne Saturnus), Oton Lorant (solastnik tovarne Alko), Alfonz Lorger 
(upravitelj Standard Oil Company of Jugoslavia, Ljubljana), dr. Aleksander LunaËek (ravnatelj 
Stavbne družbe), Franc MulaËek (pomoËnik šefa peËarstva Kalmus & Ogorelec), Viljem Nemenz 
(ravnatelj Pivovarne Union, Ljubljana), dr. Ciril Pavlin (ravnatelj družbe Združene papirnice VevËe, 
GoriËane, Medvode, d. d. ), Drago PotoËnik (gospodarski urednik Slovenca), profesor Josip Prezelj, 
Rajmond Razinger (lastnik tovarne Razinger, špedicija, carinsko posredništvo), Rihard Skubec 
(generalni ravnatelj Trboveljske premogokopne družbe, d. d.), dr. Ivan Slokar (generalni ravnatelj 
Združene gospodarske banke, d. d. ), Albin Smrkolj (solastnik tovarne Nicklbacher & Smrkolj), 
ing. Vladimir Stare (lastnik tovarne kovinskih izdelkov Eka), spomeniški konservator dr. France Stele, 
gimnazijski profesor v pokoju dr. Vinko Šarabon, Anton VerbiË (lastnik firme Anton VerbiË), 
Stanko Virant (glavni urednik Jutra), ing. Janko Ženko (ravnatelj Splošne maloželezniške družbe) 
in advokat dr. Janko Žirovnik. 

Skrbeli so za humanitarno dejavnost, za lastno izpopolnjevanje s predavanji, gojili so medsebojne 
prijateljske odnose in sreËanja z drugimi rotarijskimi klubi. Njihova cilja sta bila zbliževanje med 
narodi in svetovni mir. Pa je mir prekinila vojna, ki je zajela Evropo in svet in mnogim povzroËila 
hudo gorje. Marsikateri rotarijec ni doËakal njenega konca. Tisti, ki so ga doËakali, niso zmogli ali 
smeli ponovno obuditi rotarijskih klubov, kar velja tako za dr. Božidarja LavriËa kot za Božidarja 
Jakca in prof. Franceta Steleta, ki so bili nadvse dejavni v povojni obnovi domovine. 

Dr. Viljem KrejËi, predsednik Rotary Cluba Ljubljana (1932-33 in 1937-38).
Leta 1935 je bil predsednik 77. dræavnega jugoslavanskega distrikta.
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»Po prvem našem sestanku, h kateremu nas je povabil br. Radovan AlaupoviÊ (direktor družbe 
Acetic, ki se je ukvarjala z veleprodajo kislin), smo se takoj zaËeli zbirati stalno vsak teden, najprej 
na vrtu restavracije Zvezda, nato v artistiËni sobi poleg Unionske dvorane, potem pa v mali sobici 
restavracije Emona. Polagoma je naše število raslo. Na vsakem sestanku smo prebirali in izbirali, 
dodajali novosprejete Ëlane svoje družbe in prinašali vsakokrat tudi vesti, da je ta in oni odklonil 
sodelovanje z nami. Obenem smo pa že prebirali rotarsko literaturo in poroËila, ki so nam z njim 
posveËali svojo pozornost že obstojeËi ljudje. Zgodaj smo priËeli tudi z diskusijami o mnogih 
rotarskih vprašanjih. Z rednimi pravcatimi predavanji smo šele priËeli, ko se je število naših 
Ëlanov dosti poveËalo. Prvo predavanje je imel pok. brat Sašo Knez na sestanku od 18. februarja 
1931 o ‘idealnem tipu moža’. Na prihodnjem sestanku dne 25. februarja je predaval br. Uratnik 
o brezposelnosti …« 

»Proslava našega 400-tega meetinga bi bila nepopolna, ako se danes ne bi spomnili naših 
vernih družic. Tudi one so mnogo storile za razcvet našega kluba. Vsako sredo v tednu so ves 
veËer same. S tem kažejo, da popolnoma razumejo rotarske ideje služenja. Radi tega bi bila tudi 
naša današnja proslava pomanjkljiva, ako naše rotarske sestre ne bi temu 400-temu meetingu 
prisostvovale. V imenu uprave kluba in v svojem imenu jih najiskreneje pozdravljam in prosim, 
da nas tudi v bodoËe podpirajo v našem rotarskem prizadevanju.« 

»Skupno z Vami smo prepriËani, da so vezi, ki med seboj spajajo in družijo slovenski in hrvatski 
narod, že stare in od naših prednikov ustvarjene. Naša želja je, da v teh usodnih Ëasih, ki danes 
vznemirjajo svet in narode, damo hrvatsko-slovenski vzajemnosti in ljubezni vidnejših, krepkejših 
izrazov in v tem smislu naj bi bili Vaši prihodi med brate Slovence znanilci živahnejših plodnostnih 
stikov med obema narodoma. Brez dvoma bodo ti stiki najboljše jamstvo sreËne bodoËnosti 
i slovenskega i hrvatskega naroda.«

Dr. Janko Žirovnik je ob nastajanju Rotary Cluba Ljubljana posredoval pri policiji glede sestankov. 
Policijski nadsvetnik dr. Mlekuž je namreË prvotno zahteval, da morajo predhodno predložiti 
v cenzuro vse govore, ki jih bodo imeli na svojih sestankih. OËitno je posredovanje zaleglo. 

Prvo predavanje

Zahvala druæicam

Vezi Slovencev in Hrvatov

Policijska zahteva

(iz poroËila dr. Viljema KrejËija, enega od udeležencev prvega sestanka)

(iz govora podpredsednika Josipa LjubiËa na jubilejnem 400. sreËanju). 

(povedano na jubilejnem 400. sreËanju Rotary Cluba Ljubljana)

»lani Rotary Cluba Ljubljana v hotelu Union
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Br. Agnola: 

Krhko je steklo, se hitro zdrobi,
pa kaj, saj naš TonËek
za novo skrbi. 
»ase in litre
kar prosim, ob tla. 
Nove vam hitro Agnola zravna. 
Madam, ogledalo
še bolj naj Vas zalo 
prikaže kot res!
Vse to naš TonËek 
ima … Ëez. 
(fecit prof. Prezelj)

Br. ing. Cvetko BožiË:

Cvetko o božiËu poje glorjo:
»Mir lubadarjem pod skorjo!«
(fecit prof. Kos)

Br. dr. Mirko BožiË:

Dr. BožiË v banki klijente, v vodah ribice lovi,
tu in tam kot prvovrsten slovi!
(fecit arh. Costaperaria)

Br. Costaperaria:

Velik tiË je srakoper, 
veËji še je Costaper. 
Arija tiËu je potrebna,
da po njej okrog frËi. 
Costa sorta je posebna: 
ta po ulicah hiti. 
JopiË lep, kravate smele
in klobukova prelest
deklicam srce so vnele,
vsaka hoËe Costo snest. 
(fecit prof. Kos)

Raztreseni verzi

Br. dr. Golia:

Ko brez miru naprej divjam,
prijatelji vprašajo me kam
vprašajte Goljo, on to zna,
predsednik je in nas pozna. 
Ëe za udeležbo polno bi zaznal
poslanski svoj mandat takoj bi 
dal. 
Režim je hud in tlaka trda,
ne pomaga ti beseda grda,
le Ëe predavaš, si gospod. 
(fecit dr. LavriË)

Br. Lorger:

Je klub ustanovil
bil mu prvi in najboljši tajnik,
na Iliriji se pražil bo,
ko pride solnËni majnik. 
(fecit dr. KrejËi) 

Br. ing. Hribar:

Hitreje dojenËek zaspi,
Ëe v mleko nasuješ mu maka. 
UËinek podoben, se zdi,
med mitingom Borisa Ëaka. 
(fecit prof. Kos)

Kaj bo sinku sen prineslo,
ptiËje krilo, tenko veslo
ali kita rožmarina?
Ne - predavanje o rotarima!
(fecit prof. LavriË)

Br. Jakac:

Jakac skicira,
radira,
portretira,
pastele štima,
v olju komponira,
angleško parlira. 
Ëe pa to Bog tolerira,
honorarje inkasira!
(fecit arh. Costaperaria)
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Br. KavËiË:

Postavil mož je dimnike visoke,
pod njim v delavnicah zbral je pridne roke,
ki noË in dan Slovencem tko brisaËe,
robce in trake za spodnje hlaËe!
Slava mu! A glej, ta mož neumorni
iz veËnih je plantaž, ki jih Ëloveštvo seje,
prišel v naš klub uvažati - ideje,
glas imenitne znamke: Made Josip KavËiË daleË seže,
in zlasti po veËerji dobri imenitno se prileže!
(fecit prof. Prezelj)

Br. dr. Kmet:

Brat dr. Kmet je rekel, da je lekarna,
jaz bi menil, da je pekarna. 
Od solnca sam ves je zagorel
in marsikateri punËki srce vnel. 
Ne hodi on na ljubljansko borzo
v Ljubljani bil je pustni korzo,
a punËke cepetale so unisono:
»Ach wie lange noch
bo vlekel dr. Stane samski ploh?«
(fecit prof. Pavlin)

Br. ing. Tomo Knez:

Knez Tomaž
prezira glaž,
pije raje limonado. 
Lepi spol
hoffnungsvoll
drži pred njim parado. 
(fecit prof. Kos)

Br. Zdenko Knez:

Da Ëevlje sodi naj Kopitar, to poet
zapel je prosto po Apelu. 
Ni Ëudno, ako vedno nam potrdi svet,
da smo ob demokrac’je vrelu!
V deželi naši Ëevlje sodi Knez nam; primaruha,
kaj takega se le pri Kranjcih skuha!
(fecit prof. Prezelj)

Br. prof. Kos:

Ko se zbudi pomlad,
zapoje v Tivoliju umetnik,
v fraku, Ëeravno bos,
zlatokljuni, naš Kos. 
Naš Kos po drugih rajskih je stezicah
usmeril svojo pot na vrh Parnasa:
brez kljuna zlatega, brez fraka in ne 
bos; 
na platno Ëara barvne harmonije,
naš Gojmir Anton Kos
na vrhu našega Parnasa;
brat naš dragi Kos je klasa!
(fecit prof. Prezelj)

Br. dr. KrejËi:

Mogel umreti ni dobri naš Vilko,
dokler predsednik vseh društev ni bil. 
(fecit dr. LavriË)

Br. dr. Krevl: 

Lahko bi bilo delat verze, Ëe bil bi on 
Krjavelj,
glasili bi se na primer: poglejte ga: 
kakšen kavelj!
A ker je že pri Knezih Ëevelj,
z njim ne morem delat verz na Krevl!
(fecit PotoËnik)

Br. dr. LavriË:

Vsa pota v medicini niso gladka,
najtežje je KIRURGU - skratka,
bolnik v narkozi se na mizo uleže,
on z vešËo roko spretno mu odreže,
kar ga - na bedno to življenje veže. 
(fecit dr. TavËar)
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Br. LjubiÊ: 

Hrvaški konzul si ostal,
naš podpredsednik si postal,
za zdaj, moj dragi LjubiÊ, stoj!
Ne mešaj se v volilni boj
za našega predsednika. 
»e ti bi naš predsednik bil,
kdo bo veËerjal še in kdo bo pil?
Idejna le predavanja želiš,
A sam pri nekrologu se potiš. 
(fecit dr. LavriË)

Delo, marljivost delata ljudi site,
LjubiÊ, ta pa živi samo od zašËite!
(fecit arh. Costaperaria)

Br. ing. Loeser:

Slovenski jezik potujËvavši
predaval bi kar naprej najrajši. 
(fecit dr. LavriË)

Iz belga štofa ima Arabec svoj burnus,
iz pleha dela škatle Oskar naš Saturnus,
in pa maske zoper pline,
ne pa takih, da ljubezen mine. 
Zato pa, Ëe Ëeš zaljubljen bit,
vzem’ si plinsko masko za napit. 
(fecit dr. Pavlin)

Br. Lorant:

On pravi, da malinovec obraËa,
resniËno pa redi le žgana ga pijaËa. 
(fecit dr. KrejËi)

Br. Heinrihar:

Car in tesar
to je naš Francl Heinrihar!
Kadar nam on blagajnikuje,
nam mesto Mundije caruje,
drugaËe reže in teše nam les,
da z njim zakuril bi lahko se kres!
(fecit PotoËnik)

Br. Naglas:

Ko naš Viki zaenkrat pride v raj,
vse nebeške device bodo uËile tišleraj!
(fecit arh. Costaperaria)

Br. Nemenz:

Pivo pije Nemenz brat srditi,
pivo pije, zraven se sprašuje,
al je laško ali je unionsko?
Bilo laško, bilo li unionsko,
pivo njemu Ëaša je pelina,
pil zato bo raje firkelc vina. 
(fecit prof. Kos)

Telesno le - na umu ne - zgubil je 
polovico
svoje teže,
z njo šlo je tudi marsikaj, kar ga na 
klub
naj veže. 
(fecit dr. KrejËi)

Br. dr. Pavlin:

V poklicu on papir za pisat, risat, tiskar
itede izdeluje,
svoj prosti Ëas pa športu mrzlemu 
žrtvuje. 
(fecit dr. KrejËi)

Ne hËere ne sina po tebi ne bo,
zakaj ne poskusiš, mogoËe bo šlo. 
(fecit dr. LavriË)

Br. PotoËnik: 

Zli duh je kluba on ponoËni,
Ëez dan »SlovenËev« steber je mogoËni. 
(fecit dr. KrejËi)

Br. prof. Prezelj:

Prezelj profesor tudi v ljubezni poraben,
edino preveË študira »soll und haben«!
(fecit arh. Costaperaria)

Originalne risbe rotarijca Boæidarja Jakca 
iz arhiva Rotary Cluba Ljubljana
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Br. Razinger:

Mundi, naš finanËni minister,
med nami je strašno pohleven, med damami pa ni
filister!
(fecit arh. Costaperaria)

Br. Skubec:

Po celi državi pela bi se Skubecu slava,
Ëe ne bi po tej zemlji tekla umazana Sava!
(fecit arh. Costaperaria)

Br. dr. Slokar:

Naš guverner dela za nas noËi in dneve cele,
revež pa je samo svinjski želodec, biftek in
forele!
(fecit arh. Costaperaria)

Br. Smrkolj:

Smrkolj, ta nam gospodari z moko,
zato ima v vsakem varžetu svojo roko!
(fecit arh. Costaperaria)

Br. dr. Stele:

»ujte, svetoven rekord dodeljen je bratu Steletu,
nova panoga sicer: »Sej je najveË presedel«. 
(fecit prof. Kos)

Br. dr. Šarabon: 

Videl si Nemško, Francosko, Britansko,
videl si Švajco, visoke gore,
videl si jasno nebo italijansko,
samo geografija ti vžiga srce!
(fecit dr. LavriË)

Br. dr. TavËar:

V Ljubljani je zdravnik, ki noË in dan žre 
knjige,
zato živite, bratje, vsi brez brige:
dijeto le predpisaval bo on,
sam pa užival bode Saridon. 
(fecit dr. LavriË) 

Br. VerbiË:

Beseda rotarska, rajž in krofe,
rozine in moka tebe rede. 
(fecit prof. Kos)

Br. Virant:

Urejat danes list je prava šala,
ko vse, kar pisat sme, napiše mu Avala. 
(fecit dr. KrejËi)

Br. ing. Ženko: 

Višnjani, kam ste svojega polža djali?
V Ljubljano smo za tramvaj ga prodali. 
(fecit dr. LavriË)

Br. dr. Žirovnik: 

Zaslug njegovih vsepovsod je vrsta neiz-
merna,
oprsja sliko mu odkrili so v Ulici Prešerna. 
(fecit dr. KrejËi)

KONEC

Na koncu stihov teh domaËih
blesti ime poetov naših,
Ki naj tudi še v poznih Ëasih
golËe, kako smo bili vËasih!
(fecit PotoËnik)

Ljubljana, dne 1. marca 1939

Glasilo jugoslovanskih rotarijcev iz leta 1939.
Urednik: dr. Ivan Slokar, takratni guverner 77. distrikta 
in Ëlan RC Ljubljana
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