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Akcije in vizije

Rotary Club Ljubljana je v minulih 20 letih organiziral številne akcije pomoËi in sodeloval pri 
njih. Nekatere so velike, že tradicionalne, veË je manjših, obËasnih, enkratnih. Na kratko so 
predstavljene le tiste, ki so vkljuËene v redne programe Rotary Cluba Ljubljana, in one, 
ki izstopajo po namenu ali po Ëem drugem. Zbirniki ponekod razkrivajo, koliko sredstev je bilo 
namenjenih za pomoË, vendar povsod konËna številka ni podana. So pa nedvomno presenetljive. 
Predstave, za kako veliko pomoË gre pri posamezni akciji, so namreË nepopolne oziroma 
neznane. O tem govori že naslednji primer, o katerem so poroËali v biltenu Rotarijec aprila 2000, 
in številni drugi primeri, ki vkljuËujejo konkretne zneske. 

»Februarja so Enoti za nevropsihologijo v KliniËnem centru predali napravo s programsko 
opremo, namenjeno bolnikom, ki imajo zaradi poškodbe možganov ali bolezni prizadete duševne 
sposobnosti, kot so pozornost, spomin, mišljenje, naËrtovanje, kontrola in podobno. Za nakup te 
naprave za kognitivno rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih so (Ëlani RC Ljubljana) zbrali 
kar 3 milijone tolarjev.« 

Opisane akcije ne razkrivajo, koliko delovnih ur in zavzetosti so zanje namenili Ëlani Rotary Cluba 
Ljubljana. Tega se ne da izmeriti, kot ne pripravljenosti pomagati pomoËi potrebnim. Ne da se 
orisati tudi prizadevanj, ki so povezale Rotary Club Ljubljana z mladimi in Ëlani drugih rotarijskih 
klubov. Gre za niti, ki so se dolgo tkale in ustvarile trajne vezi sodelovanja med posamezniki in 
med rotarijskimi klubi. Tu še zdaleË niso omenjene vse povezave in naveze, vse pomoËi in akcije. 

»isto na koncu je dodanih še nekaj besed o vizijah rotarijstva in Rotary Cluba Ljubljana, ki nadaljuje 
svoje poslanstvo in širi svoje aktivnosti z mislijo na nove izzive, kot jih postavlja današnji Ëas pred 
posameznike in družbo, v kateri deluje. 

»Po zaËetnih stopinjah se je klub zelo hitro lotil resnega dela. Prva tri leta so minila v znamenju 
organizacije prvih Ëlovekoljubnih akcij, prvega rotarijskega plesa, vzpostavljanja mladinske 
dejavnosti. Žal se je v tistem Ëasu vojna na tleh bivše Jugoslavije moËno razplamtela in je bil 
velik del naše dejavnosti usmerjen v pomoË beguncem. Prva leta so bila tudi Ëas spoznavanja 
in spletanja tesnih prijateljstev med Ëlani. Na prijetno vzdušje in zanimiva predavanja namreË 
nismo nikoli pozabili. Klub je zaËel s štipendiranjem mladih talentov in z razpisom nagrade za 
najboljšega uËitelja mentorja. »etrto leto delovanja je najbolj zaznamovala priprava in izvedba 
prvega Miklavževega veËera - najveËjega dogodka, ki ga pripravljamo vsako leto. RC Ljubljana se 
je Ëedalje bolj zavedal, da svet stoji na mladih. Mladinska dejavnost je postala eno od temeljnih 
klubskih prizadevanj. Sodelovali smo pri ustanavljanju drugih rotarijskih klubov in botrovali 
nastanku Inner Wheela. Že od vsega zaËetka je Ëlane o dogajanju v klubu obvešËal Rotarijanec, 
ki se je kasneje ‘prelevil’ v vseslovenskega Rotarijca.«

Novi Ëasi

(povzeto iz gradiva, pripravljenega za 10 in 70 let RC Ljubljana)

Ob obisku slovenskih 
rotrarijcev si je predsednik 
Rotary International ogledal 
tudi dvigalo za invalide, ki 
ga je SNG Drami podaril RC 
Ljubljana (junij 2002)

RC Ljubljana je 
PediatriËni kliniki 
KliniËnega centra 
Ljubljana poklonil 
najemnino za vozilo s 
klimatsko napravo za 
prevoz malih bolnikov 
v vroËih poletnih dneh 
(2003)

Klub je enajstim 
gluhonemim druæinam 
podaril naprave, ki 
opozarjajo na jok 
dojenËkov. Dogodka se je 
udeleæila tudi varuhinja 
Ëlovekovih pravic 
ga. Zdenka »ebaπek 
Travnik
(2010)

Podelitev donacije 
PediatriËni kliniki. 
Akcija RC Forbach 
iz Alzacije (Francija) in RC 
Ljubljana
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Odstranjevanje grajenih ovir

Prva akcija, ki jo je sprožil Rotary Club Ljubljana, je bila akcija odstranjevanja grajenih ovir. Teh je 
bilo v Ljubljani veliko in preveË. S to akcijo je klub sprožil širše zanimanje za arhitekturne bariere, 
ki so oteževale gibanje in dostopnost vsem uporabnikov voziËkov, tako invalidom kot materam 
z otroki in starostnikom. Akcija je odmevala tudi v strokovnih krogih in pripomogla k spremembi 
zakonodaje. Odpravljenih je bilo veliko ovir - na ploËnikih, pri vhodih v razliËne stavbe, izdelane 
so bile klanËine, novi dostopi, oznake … 

»Eden od ciljev Rotary Cluba Ljubljana je bil aktivno poseËi v probleme, ki jih država ne odpravlja 
ustrezno ali pa niso še dobro v zavesti in kulturi ljudi. Prvi tak problem, na katerega je naš klub 
pokazal in nanj s konkretno akcijo opozoril, je bilo odstranjevanje arhitekturnih ovir. 
Možnost dostopa do razliËnih objektov javnega pomena in splošnih dobrin je temeljna 
komunikacijska zahteva za doloËene skupine invalidov. V tistem Ëasu so bili invalidi, vezani 
na invalidski voziËek, definitivno degradirani, saj je bila veËina urbanega in vaškega okolja 
neprilagojena za uporabo invalidskih voziËkov. Tem vprašanjem smo namenili veliko pozornosti, 
organizirali smo nekaj sestankov z mestnim županstvom in drugimi upravnimi organi mesta 
Ljubljane in se z njimi dogovarjali o ureditvi mesta po meri invalidov na voziËkih. 

Odzivnost ni bila slaba, naša prva in najbolj odmevna akcija pa je bila ureditev dostopa za invalide 
na voziËkih z namestitvijo ustrezne dvižne platforme v SNG Drama. Isto dejanje smo ponovili 
v operni hiši v Ljubljani in s tem pokazali na smer in naËin reševanja ovir, ki prepreËujejo 
dostopnost do dogodkov v teh kulturnih in drugih ustanovah. 

Rotary Club Ljubljana je kasneje s konkretnimi donacijami pomagal še pri postavitvi razliËnih 
dvigal za vstop otrok v šole in druge javne objekte. Ta akcija je bila izjemno odmevna, sledili so ji 
še mnogi drugi, kar je pripomoglo tudi k spremenjeni miselnosti. Danes je samo po sebi razumljivo, 
da je potrebno omogoËiti v vse prostore javnega pomena individualen in avtonomen dostop 
invalidom na voziËkih.«

»Sicer pa se dr. PeËak trenutno najbolj ukvarja s problemom odstranjevanja arhitekturnih ovir 
za vse, ki so drugaËni (invalidi, noseËnice …). Ob tem poudarja, da ga na tem podroËju Ëaka 
še veliko dela, saj arhitektonskih ovir ni mogoËe odstraniti le tako, da odstraniš stopnico, temveË 
je potrebno prepriËati ljudi, ki so jo zgradili, da bodo razumeli, da je poleg stopnišËa potrebno 
omogoËiti še eno pot, po kateri lahko pridejo v bolnišnico, banko … tudi tisti, ki so drugaËni.« 

Za prijazno mesto

PrepriËati ljudi

(zapisal mag. Franc HoËevar)

(povzeto iz Rotarijca, junij 1992, št. 2)

Prvi Miklavžev veËer, ki ga je organiziral Rotary Club Ljubljana, je zaživel leta 1993. 
Prenašala ga je TV Slovenija, tako kot vse ostale. Po dolžini je bil zgodovinski: trajal je 3 ure in 
27 minut. »astna gosta sta bila Leon Štukelj iz Maribora kot najstarejši olimpionik in rotarijec 
ter najstarejši Ëlan Rotary Cluba Ljubljana Tomo Knez. 

PrviË, drugiË in tretjiË je bila v Miklavžev veËer vkljuËena tudi avkcija umetniških del, ki so jih 
namenili umetniki. Avkcijo je dvakrat vodil Jože HudeËek in enkrat Draško VeselinoviË. Takrat 
še ni bilo reklamnih blokov, ti so se pojavili v kasnejših prenosih Miklavževih veËerov in prinesli 
dodatna sredstva. Od teh gre 65 odstotkov za dobrodelni namen, 35 odstotkov ostane televiziji. 

Vsak Miklavžev veËer je ubran na doloËeno temo. Sprva je šlo za veË tem, kasneje le za eno ali 
dve, ker se je dolžina prireditve krËila in pristala na 70 minutah. Prvo prireditev in tudi nekaj 
naslednjih je vodil Sandi »olnik. Nastopili so številni vrhunski instrumentalisti in vokalisti, med 
drugimi Irena Grafenauer, Dubravka TomšiË, Marjana Lipovšek, Janez LotriË, pa celoten korpus 
televizije, vkljuËno s SimfoniËnim orkestrom, Big bendom, vsemi zbori … Gledanost oddaje je 
visoka, odmev izjemen, tudi ko gre za zbrani denar. 

Sredstva prispevajo gledalci in donatorji. Namenjena so doloËenim skupinam ali posameznikom, 
ki potrebujejo pomoË. Komu, doloËi odbor Rotary Cluba Ljubljana za vsako prireditev posebej. 
Koliko denarja je bilo zbranega in kako se je delil, kaže tabela. Sestavljena je za obdobje od leta 
1993 do 2009. 

1. Miklavžev koncert 1993 - zbrali in podarili smo 22 000 000 SIT - predsednik Marjan Cerar 
Sredstva so bila namenjena telesno, senzorno in intelektualno prizadetim otrokom. 
Darila: konj, kombi, veË raËunalnikov, prenosnih telefonov, raËunalniška oprema za gluhe, knjige, 
igraËe in veliko umetniških del za avkcijo. 

2. Miklavžev koncert 1994 - zbrali in podarili smo 11 500 000 SIT - predsednik Tomaž Bole 
Sredstva so bila namenjena razvoju prizadetih otrok na podroËju kulture. 
Darila: klavir, elektronski sintesajzer, Orffov orkester, ozvoËenje in videooprema. 

3. Miklavžev koncert 1995 - zbrali in podarili smo 11 000 000 SIT - predsednik Fedor PeËak 
Sredstva so bila namenjena dograditvi bivalne skupnosti BARCA v Zbiljah. 
Darila: zakljuËna dela in oprema bivalne skupnosti Barca, edukativne igraËe Yomi. 

4. Miklavžev koncert 1996 - zbrali in podarili smo 10 500 000 SIT - predsednik Baldomir Zajc 
Sredstva so bila namenjena rejencem v rejniških družinah v Sloveniji in izgradnji dvigala v SNG 
Drama. Podpisana so bila darilna pisma skoraj vseh obstojeËih RC v Sloveniji (RC Ljubljana, RC 
Bled, RC Maribor, RC Rotary - Emona, RC Portorož, RC Slovenj Gradec, RC Novo mesto in RC Ptuj) 
z obvezo, da vsak klub zbere 1 000 000 SIT v fond za visokošolski študij izbranih kandidatov 
iz rejniških družin RS. 
Darila: podeljenih osem štipendij RC Slovenije (skupaj 8 000 000 SIT) rejencem v rejniških 
družinah za študij na univerzah, gradnja dvigala za invalide v SNG Drama. 

5. Miklavžev koncert 1997 - zbrali in podarili smo 12 038 298 SIT - predsednik Jaka Pucihar 
Sredstva so bila namenjena otrokom žrtvam nasilja v družini, socialno ogroženim otrokom, 
otrokom s poškodbo možganov ter duševno prizadetim otrokom Varstvenega zavoda Dolfke 
BoštjanËiË Ig. 

Miklavæevi koncerti - preglednica
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Darila: zobozdravstvena oprema za Varstveni zavod Dolfke BoštjanËiË Ig, letovanje za 120 otrok 
v Zambratiji in Kranjski Gori (socialno ogroženi otroci, otroci s poškodbo možganov in otroci 
žrtve nasilja v družinah). Zasebniki so med Miklavževim koncertom darovali 13 letovanj za družine 
v hotelih in pri zasebnikih, knjige, opremo, diagnostiËne aparate, slikarji in kiparji pa so podarili 
8 del za avkcijo na rotary plesu. 

6. Miklavžev koncert 1998 - zbrali in podarili smo 18 500 000 SIT - predsednik Anton Papež 
Sredstva so bila namenjena PediatriËni kliniki KC, oddelku za zdravljenje raka otrok in otroškemu 
oddelku inštituta RS za rehabilitacijo otrok po poškodbah v prometnih nesreËah. 
Darila: najzahtevnejša programska oprema za PediatriËno kliniko KC, oddelku za zdravljenje raka 
otrok, in otroškemu oddelku inštituta RS za rehabilitacijo, zahtevnejše igraËe, ki imajo terapevtski 
znaËaj, in tilt miza za spreminjanje položaja pacienta. 

7. Miklavžev koncert 1999 - zbrali in podarili smo 6 335 318 SIT - predsednik Zlatko Šetinc 
Sredstva so bila namenjen zavodom za prizadete otroke in zavodom, kjer se zdravijo otroci 
s poškodbami glave, ter paraplegikom. 
Darila: izlet z muzejskim vlakom in pogostitev otrok v restavraciji McDonald’s, letovanje otrok 
s poškodbami glave, vzpostavitev centra za študij na daljavo Inštituta za rehabilitacijo RS. 

8. Miklavžev koncert 2000 - zbrali in podarili smo 9 500 000 SIT - predsednik Karl Kuzman 
Sredstva so bila namenjena otrokom s poškodbami možganov, otrokom, ki izpadejo iz rednega 
šolanja, ustanavljanju bivalnih skupnosti za otroke in odrasle s posebnimi potrebam in pomoË 
družinam v stiski. 
Darila: izlet z muzejskim vlakom za otroke s posebnimi potrebami in pogostitev v restavraciji 
McDonald’s, hipoterapija Kamnik, letovanje otrok s poškodbami možganov, raËunalniška oprema 
Mladinski dom Nove Jarše, finanËna sredstva humanitarnemu društvu Sožitje za bivalne skupnosti. 

9. Miklavžev koncert 2001 - zbrali in podarili smo 8 500 000 SIT - predsednik Ljubo Marion 
Sredstva so bila namenjena otrokom, ki zaradi slabih finanËnih zmožnosti ali neurejenih 
družinskih razmer ne morejo na letovanje. 
Darila: v okviru akcije Pomežik soncu je bilo na letovanju 141 otrok. Izlet z muzejskim vlakom 
za 250 otrok s posebnimi potrebami in pogostitev v restavraciji McDonald’s. 

10. Miklavž koncert 2002 - zbrali in podarili smo 9 500 000 SIT - predsednik Aljoša Domijan 
Sredstva so bila namenjena tradicionalni akciji Izlet z muzejskim vlakom, akciji Pomežik soncu in 
šolanju psa vodnika za slepe. 
Darila: izlet z muzejskim vlakom za 210 otrok s posebnimi potrebami in pogostitev vseh otrok 
v restavraciji McDonald’s, na letovanju v akciji Pomežik soncu 76 otrok, finanËna pomoË družini 
v hudi stiski, šolanje psa vodnika za slepe. 

11. Miklavžev koncert 2003 - zbrali in podarili smo 5 600 000 SIT - predsednik Anton Gradišek 
Sredstva so bila namenjena letovanju otrok v Zambratiji in Kranjski Gori, izletu otrok s posebnimi 
potrebami z muzejskim vlakom in pomoË družinam v stiski. 
Darila: izlet z muzejskim vlakom za 240 otrok s posebnimi potrebami in pogostitev vseh otrok 
v restavraciji McDonald’s, na letovanju v akciji Pomežik soncu 25 otrok, finanËne pomoËi družinam 
v stiski, 530 otrok je dobilo žoge, 26 otrok je dobilo enoletno naroËnino na National Geographic, 
natisnjene in razdeljene majice Rotary in priponke Rotary, piškotki z motivom Rotary - škofjeloški 
kruhki (oblikovanje Ljubo Pezdirc), donacija AGRTF za snemanje filmov na Miklavževem koncertu Tradicionalni Miklavæevi koncerti, ki jih RC Ljubljana 

prireja skupaj s Televizijo Slovenije
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- 700 000 SIT, SMS-darovanje omogoËil Mobitel - 173 000 SIT in donacija RC Slovenija za 
Miklavžev koncert - 480 000 SIT. 

12. Miklavžev koncert 2004 - zbrali in podarili smo 8 800 000 SIT - predsednik Janez Rogelj 
Sredstva so bila namenjena nakupu opreme za varovano stanovanje - Krizni center za ženske 
in otroke žrtve nasilja v družini, akcija Pomežik soncu za letovanje otrok iz socialno neurejenih 
družin. 
Darila: opremljena varovana hiša - Krizni center, letovanje 65 otrok v Kranjski Gori. 

13. Miklavžev koncert 2005 - zbrali in podarili smo 6 782 000 SIT - predsednik Boris Grossman 
Sredstva so bila namenjena štipendiranju otrok iz velikih družin, pomoËi pri izgradnji vodovoda 
v vasi Štatenberk pri Trebelnem in akciji Pomežik soncu. 
Darila: podeljene 4 štipendije otrokom velikih družin - veË kot 8 otrok v družini, z delno 
pomoËjo RC Ljubljana zgrajen vodovod v vasi Štatenberk pri Trebelnem, akcija Pomežik soncu 
letovanje 60 otrok. 

14. Miklavžev koncert 2006 - zbrali in podarili smo 7 980 872 SIT - predsednik Filip Remškar 
Sredstva so bila namenjena KliniËnemu oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 
UKC Ljubljana za izboljšanje diagnostiËnih postopkov pri zdravljenju kritiËno bolnih dojenËkov 
in otrok. Letovanje otrok iz socialno šibkih družin. 
Darila: nakup ultrazvoËnega aparata za prikazovanje globokih žil. Letovanje 36 otrok v akciji 
Pomežik soncu. 

15. Miklavžev koncert 2007 - zbrali in podarili smo 42 200 evrov - predsednik Jani BavËer 
Sredstva so bila namenjena Centru z zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri StiËni za nakup 
medicinske opreme in izboljšanje bivalnih prostorov za obolele otroke. 
Darila: defibrilator, infuzijska Ërpalka z grelcem, parenteralno Ërpalko, naprsni senzor, specialna 
bolniška postelja za dojenËke in del sredstev za zgraditev mansarde z uËilnicami in terapevtskimi 
prostori za otroke. 

16. Miklavžev koncert 2008 - zbrali in podarili smo 41 521 evrov - predsednik Aleš JenËiË 
Sredstva so bila namenjena osnovnošolcem iz socialno šibkih družin v Sloveniji za pomoË pri 
šolanju in plaËljivih izvenšolskih dejavnostih in Centru za bolezni otrok Šentvid pri StiËni za nakup 
medicinske opreme. 
Darila: na razpis se je prijavilo 17 slovenskih osnovnih šol in poslalo predloge za 103 otroke, 
ki so prejeli finanËno pomoË. Centru za zdravljenje bolezni otrok je bil omogoËen nakup treh 
specialnih bolniških postelj.

17. Miklavžev koncert 2009 - zbrali in podarili smo 35 000 evrov - predsednik Aleš JenËiË 
Sredstva so bila namenjena osnovnošolcem iz socialno šibkih družin v Sloveniji za pomoË pri 
šolanju in plaËljivih izvenšolskih dejavnostih in Centru za bolezni otrok Šentvid pri StiËni za nakup 
medicinske opreme. 
 

»Res, na desetine otrok so osreËevala sredstva Rotary kluba Ljubljana. Pomagala so jim do prvih 
doživetij na morju, pomagala do uËnega uspeha, do poËitnic v hribih. Pomagala so družinam, 

Niti humanitarnosti

Pomeæik soncu. Skupna 
akcija RC Ljubljana in Zveze 
prijateljev mladine Slovenije
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ki so doživele tragedijo, in deklicama, ki sta ji bili priËi. Pred njima se je obesil oËka. In Rotary 
klub Ljubljana jima je pomagal, da sta lahko lani ob bolni in finanËno povsem izËrpani mamici 
mirno sedli v šolsko klop, saj je za šolske poËitnice in knjige poskrbel Rotary klub Ljubljana. 

In tudi Marjani, ki kljub svojim 15 letom še ni doživela morja. Letos ga je. V Boom poËitnicah. 
Še bi lahko naštevali. Ves Ëas povezovanja niti humanitarnosti smo skupaj stopali v družine, ki 
so potrebovale pomoË. Diskretno smo jim podali roko soËutja, ki jim je vraËala smisel življenja, 
ki je otrokom lepšala njihova ranjena življenjca, ki jih je opremila z optimizmom, pa obogatila s 
številnimi prijatelji in zanetila celo prve, nepozabne iskrice ljubezni. Vrednost donacij se je v letih 
skupnega delovanja vzpenjala. 

Veliko let Rotary klub Ljubljana sledi prizadevanjem ZPM, otrokom, mladim in družinam - 
ustvarjati enake možnosti. Leto ni bilo enako letu, na finanËno podroËje je padla senca recesije. 
Ob vsem tem pa je najpomembnejše, da smo skupaj, da lahko vstopamo v življenje tistih ljudi, ki 
nas preprosto potrebujejo.«
 

Rotary Club Ljubljana je leta 1992 ustanovil nagrado Rotary Ljubljana - mentorsko nagrado, 
ki je namenjena uspešnim uËiteljem mentorjem. Z razpisom nagrad je želel opozoriti in vplivati 
na razmišljanje in ravnanje družbe, da bi spremenila odnos do dela uËiteljev mentorjev. 
Delo uËiteljev mentorjev je še kako pomembno v obdobju, ko se otroci spreminjajo v odrasle. 
Tedaj je odloËilen vpliv dobrega mentorja, ki zna otroke navdušiti, da mu sledijo. 

Mentorska nagrada je vkljuËena v redni letni program Rotary Cluba Ljubljana. Do te nagrade so 
vodila stalna prizadevanja rotarijcev za mlade, najsi gre za njihovo zdravstveno varstvo ali vzgojo 
z mednarodnimi izobraževalnimi in družbenimi izmenjavami, s štipendiranjem, ustanavljanjem 
Rotaractov za mlade in razne druge akcije. 

Obenem naj bi mentorska nagrada spodbudila kakovost uËiteljevega dela pri doseganju visokih 
strokovnih standardov, negovanju etiËnih in moralnih naËel, kulturnem in ustvarjalnem odnosu med 
uËitelji in uËenci, uvajanju sodobnih uËnih metod ter izobraževanju mladine za boljše povezovanje. 

Da bi bila izbira kandidatov karseda široka in utemeljena, je Rotary Club Ljubljana ustanovil 
sedemËlansko komisijo, ki izbira med prijavljenimi uËitelji srednjih ljubljanskih šol. Razpis 
je objavljen vsako leto, sledita izbira in odloËitev. Nagrada sama je javno priznanje pomena 
uËiteljevega dela v naši družbi, prispeva pa tudi k širjenju pomena znanja, razgledanosti, 
povezovanja s svetom, prodornosti in raziskovalne ostrine mladih generacij. 

Prejemnikov mentorskih nagrad je že veliko, znanih, manj znanih, a vselej nadvse prizadevnih 
in požrtvovalnih. Tu so omenjeni le nekateri nagrajenci. 

Leta 1994 je bila nagrajenka prof. Jasna Neubauer - Gogala. Predlagala jo je Gimnazija Poljane. 
Poleg rednega pedagoškega dela - pouËuje francoski jezik - spodbuja pri uËencih smisel za 
civilizacijsko in kulturno bogastvo Francije ter s svojimi dijaki pripravlja razliËne prireditve. Dijake 
spodbuja tudi, da se udeležijo tekmovanj v znanju francoskega jezika doma in na tujem. 

Mentorske nagrade

(povzeto iz zahvalnega pisma Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje)

Podelitev odmevnih nagrad uspeπnim uËiteljem - mentorjem
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Leta 1996 je nagrado prejela Zora LavrenËiË za pedagoške in vzgojne dosežke pri pouËevanju 
slovenskega jezika. Je pedagoška svetovalka in knjižniËarka Gimnazije Šentvid. Njej gredo zasluge, 
da je gimnazija znana po vrsti izvirnih dosežkov (od glasila dijakov Šentviška napetost do 
spoznavnega dneva s krstom prvošolcev in šolskim letopisom ...). 
 
Leta 1998 si je nagrado prislužila Barbara Gostiša z Gimnazije Bežigrad, kjer uËi že od leta 1970. 
Dijake spodbuja k uËenju tujega jezika ter jih seznanja s posebnostmi anglešËine, prav tako pa 
z novimi komunikacijskimi tehnologijami. 

Leta 2000 je nagrado dobila mag. Breda Novak, ki pouËuje kemijo na Srednji kemijski šoli 
ter Splošni in strokovni gimnaziji v Ljubljani. Deluje v številnih komisijah in združenjih ter pri 
razliËnih projektih. Spisek samostojnih publikacij in Ëlanov v strokovnih revijah, ki jih je napisala, 
je dolg. Izstopa tudi njeno delo z mladimi pri pripravah na mednarodno kemijsko olimpijado 
(MKO). Slovenski dijaki, ki se udeležujejo MKO, so dosegli odliËne vrhunske uvrstitve. 

Leto 2005 je prišla nagrada v roke uËiteljice mentorice Brune Antauer, profesorice razrednega 
pouka na OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani. Je mentorica šolskega glasila, ki povezuje uËence, 
uËitelje in starše. Samoiniciativno in brezplaËno je prevzela pouk italijanskega jezika za 4. razred, 
ko je zaËutila željo uËencev po dodatnem znanju. UËenci so pod njenim mentorstvom dosegli 6 od 
10 bronastih priznanj na Vegovem tekmovanju iz matematike. Vodi tudi dramski krožek 
v sodelovanju z igralko Drago PotoËnjak. 

Tudi drugi dobitniki mentorske nagrade Rotary Cluba Ljubljana so izjemni pedagogi in prizadevni 
vzgojitelji mladih. 

Prvi Veliki rotarijski ples (VRP) je Rotary Club Ljubljana organiziral leta 1993. Njegova uspešnost 
je pripomogla k vsem naslednjim. Gala prireditev poteka pod sloganom: Ljubljana pleše, sveËano, 
za zabavo in dobro delo. Namenjena je vsem prijateljem dobre volje in plemenitih namenov, 
ne samo rotarijcem. Organizator povabi k sodelovanju tudi priznane slovenske umetnike, katerih 
dela gredo na licitacijo. 

Rotary Club Ljubljana namenja zbrana sredstva za štipendije nadarjenih dijakov in študentov. 
V dvajsetletnem delovanju kluba so bile štipendije rdeËa nit in najpomembnejši »produkt« velikih 
rotarijskih plesov. Letno je bilo zanje namenjenih okoli 17 000 evrov. Za vse štipendije, teh je bilo 
veË kot petdeset, je bilo v teh 20 letih podeljenih okoli 350 000 evrov. 

Sklad Rotary Cluba Ljubljana dodeli štipendijo vsako leto na Velikem rotarijskem plesu. 
Z nagrado želi spodbujati študij in kakovost dela mladih na poti k najvišjim strokovnim znanjem. 
Razvijati želi etiËna in moralna naËela, kulturne in ustvarjalne donose v slovenskem in mednarod-
nem prostoru ter pomagati pri mednarodni znanstveni prepoznavnosti in uveljavitvi mladih 
strokovnjakov. Rotary Club Ljubljana podpira dijake in študente pri njihovem študiju v Ljubljani
ali na priznani visokošolski ustanovi v tujini. 

Med drugim je podelil štipendije za študij izdelave violin v Cremoni, za jazz petje in solopetje 
v Londonu, za študij stomatologije v Ljubljani (za begunca), za podiplomski študij na Royal 

Veliki rotarijski ples in πtipendije

Tradicionalni dobrodelni Veliki Rotary ples v Veliki dvorani Grand Hotela Union
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RC Ljubljana na svojih 
tradicionalnih plesih 
podeljuje πtipendije mladim 
nadarjenim πtudentom 
za podiplomski πtudij na 
uglednih izobraæevalnih 
ustanovah doma in v svetu

Na plesih nastopajo mnogi 
ugledni glasbeni umetniki
Na sliki Lado Leskovar in 
Mojmir Sepe

Æupan Ljubljane 
g. Zoran JankoviÊ je 
vedno dobrodoπel gost.

Ples se dogaja v 
predpustnem Ëasu. Na sliki 
gostje iz RC Trieste - Nord

Predsedniki treh klubov 
(2007/2008):
RC Trieste Nord, 
Claudio Verzegnassi, 
RC Klagenfurt Werthersee, 
Viktor Oberlojer in 
RC Ljubljana, Jani BavËer

Tudi prijateljski Lionsi 
se radi odzovejo vabilu 
na ples
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College of art v Londonu, za študij gledališke igre v ZDA, za študij enologije v Italiji, za študij 
na AGRFT in študij baleta v Ljubljana, za študij solopetja na Trinyty Collegeu of Music, za 
specialistiËni študij medicine v Leedsu, za študij klavirja na Scholl Cantorum v Parizu, za študij 
flavte na RCM v Londonu, za študij na akademiji za glasbo v Malmu, za študij dramske igre na 
State Theatre v Peterburgu, za podiplomski študij na Oxfordu, za študij diplomacije na dunajski 
Diplomatische Akademie, za doktorski študij na University of Cambridge, za podiplomski študij 
filma na Vancouver Film School v Kanadi, za podiplomski študij filozofije na Sorboni v Parizu, za 
dopolnilni študij violine v New Yorku itd. 

»Od vsega zaËetka štipendije niso definirane kot pomoË, ampak kot spodbuda za študij na 
fakultetah in tistih podroËjih, ki na neki naËin utemeljujejo nacionalni karakter in posebnosti naše 
države. Temu izhodišËu je bila dodana še želja povzdigniti podiplomski študij na raven svetovno 
znanih univerz in podpirati tista podroËjih, ki bi nanovo odpirala doloËeno, pri nas še ne zadosti 
uveljavljeno vsebino. Štipendije so bile podeljene tudi izrazitim talentom na podroËju glasbe in 
gledališke umetnosti. 

Poleg štipendij za razliËne oblike študija je Rotary Club Ljubljana sodeloval pri nakupu razliËnih 
glasbenih inštrumentov (harfa, viola, violina) in razliËnih raËunalniških programov ter raËunalnikov 
za razliËne študijske naloge in šolanja.« 

»VeËina sodi, da socialna nota spada k našim programom, vendar naj se upošteva tudi boljše 
študente. Nekateri pa menijo, da štipendiranje nekoga, ki se poteguje za najvišja znanja, in sociala 
ne gresta skupaj. Tako bi se morali odloËiti, ali naj bodo socialne štipendije, vendar v tem primeru 
pozabimo na vrhunske kandidate. Res pa je, da pri vsem tem manjka povratna informacija, 
kajti pravica zavezuje, in v pravilnik bi morali vkljuËiti, da je prejemnik sredstev obvezen sporoËiti, 
kaj je z njimi naredil. Torej naj nad tem nekdo bedi, Ëe so sredstva porabljena nesmotrno, 
naj štipendijo vrne. »e prejemnik ne poroËa o svojem študiju, naj sledijo sankcije.«

»Ljudje smo zaklad, zapolnjen z neskonËnim številom novih idej in zmožnosti. »eprav je vse, 
kar potrebujemo za preboj, le malo spodbude, pogosto ostane veliko teh zakladov za vedno skritih. 
Že stari slovenski rek pravi: Na mladih svet stoji! Mladi namreË vedo, kaj želijo in hoËejo, zato se 
Ëlani Rotary Cluba Ljubljana že vrsto let trudimo in skušamo pomagati ravno mladim upom in jim 
kot spodbudo pri njihovem nadaljnjem delu pomagati s štipendijo.«

Ne pomoË, ampak spodbuda

Dilema

Na mladih svet stoji

(zapisal mag. Franc HoËevar)

(povzeto iz zapisnika rednega sreËanja, 27. 5. 2009)

(Janez Rogelj v govoru, ki ga je imel ob odprtju razstave v galeriji Zala 19. januarja 2004)

Rotary Club Ljubljana ima pomembno izkušnjo s pomoËjo žrtvam vojne v jugovzhodni Evropi. 
PomoË, ki jim jo je namenil, je bila: finanËna, materialna, organizacijska in svetovalna. S to 
pomoËjo je klub zaËel takoj po ustanovitvi in z njo nadaljeval v Ëasu krvavih spopadov na 
Balkanu pa tudi potem. Akcije so si sledile in vkljuËevale številne rotarijske klube. Bile so hitre in 
uËinkovite. Prvi, ki so se izkazali pri teh akcijah, so bili izseljenci in drugi, ki so donirali za žrtve 
vojne in razminiranje. Rotary Club Ljubljana je prevzel vlogo koordinatorja in posredovalca, kar kaže 
na to, kako veliko zaupanje uživa od ustanovitve naprej. 

»Kmalu po ustanovitvi Rotary Cluba Ljubljana smo v okviru predavanj obravnavali tudi vprašanja, 
povezana z usodo jugoslovanskih republik. Nikoli se niso razprave zakljuËevale s tako krutimi 
predvidevanji in dogodki, ki smo jim bili priËe kasneje. Glede na to, da smo prvi izkusili usodo 
vojnega dogodka, se je naš klub pokazal kot dobra in referenËna možnost za lobiranje širom 
po svetu za zastopanje naših politiËnih interesov in za priznanje Slovenije. Vzpostavljena je bila 
hitra in uËinkovita mreža povezav. Odzivnost je bila presenetljivo hitra in dobra. LobistiËno okolje 
Rotary International se je izkazalo za zelo uËinkovito in mirno lahko sklepamo, da so se priznanja 
naše nove mlade države dogajala bistveno hitreje tudi zaradi naše aktivnosti. 

Posebno zgodbo predstavlja Ëas vojnih dogodkov v Sloveniji, ko smo dobili neverjetno število 
podpor klubov z vsega sveta. Vsi so ponujali svojo pomoË. V takratnem Ëasu je bilo realiziranih 
kar nekaj donacij, ki jih je naš rotary klub usmeril v razliËne humanitarne akcije in dogodke. 
Najbolj odmevna pomoË je bila iz Kanade od našega rojaka Rajka Bukovca, 
ki je s pomoËjo njegovega in drugih klubov zbral dva kontejnerja razliËnih pripomoËkov 
za rehabilitacije, oblek in drugih daril, ki smo jih distribuirali na ustrezna in primerna mesta. 
Najdragocenejše darilo tistega Ëasa je bilo financiranje usposabljanja strokovnjakov s podroËja 
fizioterapije za prakticiranje neverbalne komunikacije. S pomoËjo te mednarodne povezave 
z rotary klubi je Slovenija vzpostavila odliËne strokovne povezave na podroËju fizioterapije med 
Slovenijo in Kanado. 

Tretjo faza pomoËi smo usmerili v pomoË drugim ozemljem bivše Jugoslavije. Sodelovali smo 
v velikem projektu in logistiËno podprli transport nekaj kamionov s prikolicami iz Italije skozi 
Slovenijo v Bosno. To dejanje takrat ni bilo samoumevno, potrebovali smo veliko truda, zvez, 
vËasih tudi zvijaË, da nam je uspelo transportirati pomoË iz Evrope na vojno ozemlje v Bosno 
in Hercegovino. Naš klub je organiziral nekaj povsem konkretnih aktivnosti v relativno velikem 
obsegu. Zbrali smo sredstva in nakupili zdravila s toËno specifikacijo za povsem konkretne potrebe 
za oskrbo vojnih ran. Zbrali smo veliko medicinsko tehniËnih pripomoËkov za oskrbo ranjencev 
in invalidov v jugovzhodni Evropi. Preko matching granda smo sodelovali pri nakupu video- in 
produkcijske tehnološke opreme za Sarajevo. Z drugimi slovenskimi klubi smo organizirali zbiranje 
sredstev za rehabilitacijo otrok z amputacijami na Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije. 

Nadvse odmevna akcija, ki smo jo organizirali skupaj z avstrijskimi klubi, pa je bila rehabilitacija 
nekaj deset otrok, žrtev min iz jugovzhodne Evrope. Rotary Club Ljubljana je v takratnem Ëasu 
predstavljal pomembno vez med vojnim obmoËjem v jugovzhodni Evropi in Evropo. 
Z našo pomoËjo in našo pobudo smo omogoËili mnogim žrtvam vojne zdravljenje v Sloveniji 
in kasneje tudi rehabilitacijo. S tem namenom smo aktivno sodelovali z Mednarodno ustanovo 
za razminiranje in pomoË žrtvam min. Skupaj s hrvaškimi klubi smo bili vkljuËeni v konkretne 
projekte razminiranja v okolici Karlovca pa tudi v drugih okoljih.«

Zdravljenje v Sloveniji

(zapisal mag. Franc HoËevar)

PomoË ærtvam vojne in razminiranje
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Akcija Pomežik soncu je startala leta 1999. Idejo je sprožila Zveza prijateljev mladine Slovenije 
in k sodelovanju pritegnila še druge. V letu 2000 je bilo za letovanje zbranih 11 milijonov tolarjev, 
letovalo je 281 otrokom; leta 2001 je bilo zbranih 29,9 milijona, na brezplaËno letovanje je odšlo 
712 otrok; v letu 2002 so bili rezultati akcije pravo preseneËenje - zbranih je bilo 43,8 milijona 
tolarjev, letovalo pa je 928 otrok; v letu 2003 je bilo zbranih 14,6 milijona tolarjev, letovalo je 593 
otrok itd. Številke se veËajo. Rezultati akcije Pomežik soncu so hvalevredni, za kar imajo zasluge 
vsi sodelujoËi, tudi Rotary Club Ljubljana. 

Rotary klub Ljubljana kot veliki donator v sklopu akcije Pomežik soncu uresniËuje tudi svoje 
poslanstvo, ki se v osnovi nanaša prav na delo z mladimi in pomoË mladim z razliËnimi oblikami 
klubskih aktivnosti. Kot je ob podpisu pogodbe o donatorstvu povedal Anton Gradišek, dr. med., 
predsednik kluba: »V Rotary klubu Ljubljana že peto leto zapored podpiramo akcijo predvsem 
z namenom, da bi tudi otroci, ki jim starši ne morejo omogoËiti poËitnic, doživeli radosti otroštva. 
VeËja humanost in Ëlovekoljubje sta osnovni ideji rotarijcev, zato z velikim veseljem podpiramo to 
pobudo. Veseli nas, da se je krog donatorjev in prijateljev pobude z vkljuËitvijo našega kluba še 
poveËal.« 

Pomežik soncu - omogoËimo poËitnice vsem otrokom, ki ga ZPMS, Lek in Rotary klub Ljubljana 
organizirajo že šesto leto zapored in katerega Ëastni pokrovitelj je predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije Borut Pahor, je pobuda, s katero se organizatorji iz leta v leto trudijo 
zmanjšati socialno izkljuËenost otrok in jim zagotoviti enake možnosti za kakovostno preživljanje 
prostega Ëasa. 

 

Upravni odbor RC Ljubljana je namenil enkratno finanËno pomoË 7. maja 2001 Jasni Hribernik 
pri mojstrskem šolanju režiserjev dokumentarnih filmov v tako imenovani Discovery Campus 
Masterschool, ki jo prireja Discovery Campus München. FinanËna pomoË znaša 340 000 sit. 
Tak je bil sklep, ki ga je potrdil predsednik Karl Kuzman. 

To je le eden od primerov enkratne pomoËi. Vsako leto nameni Rotary Club Ljubljana vsaj dve do 
pet enkratnih pomoËi posameznikom ali projektom. Tako je prispeval enkratno pomoË za izvedbo 
vodovoda v krajevni skupnosti Trebeljevo. Akcija je trajala dva leti in je bila uspešno izpeljana. 

Jeseni leta 1990 je bil velik del Slovenije poplavljen. Dolgotrajno deževje v zaËetku novembra 
je povzroËila hudo škodo predvsem v krajih Zgornje Savinjske doline. Na pomoË so priskoËili 
tudi rotarijci. Rotary Club Ljubljana je v okviru svojega socialnega programa in s prispevki drugih 
rotary klubov ter Distrikta 1910 pomagal prizadetim v Ljubnem ob Savinji. Z zbranim denarjem 
je kupil Zdravstvenemu domu v Ljubnem mobilni elektroagregat in UKW-mobilni in stabilni sistem 
za povezavo med zdravstvenim domom in zdravstvenimi delavci na terenu. PomoË je namenil še 
Darinki in Marjanu Rakarju iz Ljubnega za dograditev nadomestne stanovanjske hiše. 

Pomeæik soncu

Veliki donator

Enkratne pomoËi

(povzetek Lekove internetne novice pod naslovom: 
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Lek in Rotary klub Ljubljana skupaj za letovanje otrok)

Veselo rajanje na
poËitnikovanju otrok 
“Pomeæik soncu”.

Obisk predsednika 
Dræavnega zbora 
Republike Slovenije 
g. Boruta Pahorja 
in tiskovna konferenca 
organizatorjev.
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Družini Rakar je voda odnesla novozgrajeno hišo, ki je bila tik pred vselitvijo, odnesla je tudi 
drvarnico in uniËila zemljišËe okoli hiše. »lan kluba Ciril Smrkolj pa je za poplavljence pridal 
junico, ki jo je dobil kmet Vid Prušnik iz Ljubnega. Družini Prušnik, ki ima tri mladoletne otroke, 
je zemeljski plaz odnesel hlev in uniËil kmetijska zemljišËa, ogrozil pa je tudi stanovanjsko hišo. 
Enkratno pomoË predstavlja donacija v višini 3 000 evrov, ki jih je Rotary Club Ljubljana namenil 
BotaniËnemu vrtu ob njegovi 100-letnici za vzdrževanje vrta in obnovo starega rastlinjaka itd. 

Viri enkratne pomoËi se zbirajo iz sredstev Miklavževih koncertov, Velikega rotary plesa, Ëlanarin 
in donacij, ki jih prispevajo Ëlani na rednih sestankih, ko sprejmejo odloËitev za enkratno pomoË. 
To dodeljujejo na osnovi prejetih vlog in situacij, ki zahtevajo pomoË (ob nesreËah, ujmah itd.). 

»Priložnosti, ki so bile sprva oËitne v takratni še enosmerni izmenjavi, ni kazalo zamuditi. Na voljo 
je bilo veË mest na poletnih taborih kot pa kandidatov, otrok rotarijcev. Zato smo se povezali z 
Bežigrajsko gimnazijo, med dvajset do trideset najuspešnejšimi dijaki sem izbral najprimernejše 
kandidate za sodelovanje na taborih. Pravilo sicer pravi, da lahko v izmenjavo pošiljajo mladino 
le tisti distrikti in klubi, ki tudi sami organizirajo tabore, vendar zaradi vojnih razmer na Balkanu 
ni bilo smiselno doma organizirati niË, ker ne bi prejeli nobenih prijav. Zato pa so organizatorji 
taborov po Evropi z veseljem vkljuËevali kandidate iz Slovenije, saj smo bili zanje eksotiËna dežela 
iz nekdanje Jugoslavije in kot taki zanimivi, saj so marsikaj o nas lahko izvedeli iz prve roke.

Po nekaj letih smo uspeli prepriËati rotarijce po Evropi, da Slovenija kljub vojni na Balkanu ni 
nevarna dežela, in tako smo skupaj z Avstrijci leta 1994 organizirali prvi slovensko-avstrijski 
dvotedenski tabor, ki je bil zelo uspešen. Nekaj let kasneje je prvi samostojni slovenski tabor 
organiziral Rotary klub Bled. Pozneje so se organizaciji tega tabora pridružili še drugi klubi. 

Kratkotrajna izmenjava - udeležba na poletnih, pa tudi zimskih taborih in križarjenjih - je 
postala najbolj priljubljen program mladinske dejavnosti in tako je še danes. »e je šlo leta 1991 
samo okrog deset mladih fantov in deklet na (enosmerno) izmenjavo v tujino, je zatem število 
udeležencev vsako leto narašËalo. Hkrati s širjenjem rotarijstva po državah nekdanje vzhodne 
Evrope je nastajalo tudi vse veË poletnih taborov, tako da jih je bilo tudi veË kot sto, neko leto 
celo okrog 120. Slovenski udeleženci taborov v tujini so navduševali organizatorje, tako da so 
nas vsako leto vabili in se je število udeležencev vsako leto poviševalo, enkrat celo na rekordnih 
skoraj osemdeset. To je bil velik uspeh, saj je treba vedeti, da na tabore prijavljajo svoje kandidate 
klubi iz vse Evrope, tabori pa štejejo obiËajno od dvanajst do dvajset udeležencev. Pravzaprav smo 
imeli veliko sreËo, saj je zaradi velikega števila rotarijcev v glavnem posameznemu mladincu ali 
mladinki omogoËeno samo enkrat, da odpotuje na tabor, pri nas pa so lahko nekateri odšli tudi 
do sedemkrat, in tako so postali izkušeni in zares pravi ambasadorji slovenske kulture. 

Vsako leto smo organizirali tudi sreËanja sodelujoËih na taborih z udeleženci iz prejšnjega leta. 
Veliko smo izvedeli o izkušnjah, še bolj pomembno pa je bilo, da smo iz pripovedi spoznavali 
razliËnosti rotarijskega življenja in navad v razliËnih evropskih nacionalnih kulturah. Kratkotrajne 
izmenjave v okviru obmoËja EEMA so se v zadnjih letih razširile na ves svet, še posebej so pri tem 
dejavni rotarijci iz Južne Afrike in Kanade.

Z drugimi oblikami mladinske dejavnosti smo imeli manj sreËe. Ena velikih priložnosti, ki se nika-
kor ni prijela med našimi rotarijci, je celoletna srednješolska izmenjava, ki je v svetu sicer zelo 
popularna. Posamezni obËasni poskusi niso obrodili takega uspeha, da bi se ta oblika zasidrala in 
širila. Zato pa smo imeli veË sreËe z Rotaract klubi, saj so bili mladi rotaractovci iz Ljubljane 
in nato še Maribora in kasneje Celja od samega zaËetka izjemno dejavni in so se s svojim 
delovanjem tudi uspešno izkazali tako v samem distriktu kakor zunaj njega.

Kot dolgoletni vodja mladinske dejavnosti za vse slovenske klube sem imel priložnost spoznati 
in imeti stike z vsemi guvernerji, ki so bili seveda praviloma Avstrijci in so takrat imeli še zelo 
pokroviteljski odnos do nas iz nekdanjih vzhodnih dežel. Ob desetletnici sodelovanja v mladinski 
dejavnosti pa se mi je vendarle posreËilo, da so sprejeli, da smo sposobni sami voditi mladinsko 
dejavnost za Slovenijo, kar je bil tudi prvi korak k samostojnemu distriktu.«

»Najbolj znani in obiskovani so poletni in zimski tabori po evropskih državah, TurËiji in Izraelu. 
Letos se jih je udeležilo kar 70 mladih iz vse Slovenije. Tako velik interes pomeni, da prihaja Ëas, 
ko bomo tudi slovenski rotarijci organizirali kakšen tabor,« pravi Tomaž Bole. Zelo pomembni 
in uspešni so tabori za prizadete otroke, ki jih imenujejo handycamps. Stroški udeležbe na taboru 
so minimalni in znašajo 10 000 tolarjev kotizacije, prevoz do gostujoËe države ter zdravstveno 
zavarovanje udeleženca. Organizator nato krije vse stroške v gostujoËi državi. Takšni tabori so 
zagotovo posebno doživetje in lepe poËitnice za vse mlade. Kratkotrajnejše izmenjave potekajo 
v poËitniškem Ëasu in trajajo od deset dni do dveh ali treh mesecev, v njih pa se po dogovoru dveh 
rotary klubov, distriktov ali družin izmenjujejo mladi iz vsega sveta. 

 

»Od leta 1974, ko je bila mladinska izmenjava priznana kot uradna klubska dejavnost, je RI izdal 
razne vodiËe, priroËnike, brošure, videoposnetke in druge materiale, ki klubom in distriktom 
pomagajo k uspešni organizaciji izmenjav. »eprav je program podprt na najvišji ravni organizacije, 
je njegov uspeh odvisen od rotarijcev samih in njihovih skupnosti. Po podatkih RI je od leta 1994 
do 1996 v okviru dolgoroËnih in kratkoroËnih mladinskih rotarijskih izmenjav v tujino potovalo 
veË kot 26 000 srednješolcev. V letih 1997 in 1998 pa je veË kot 7 000 mladih sodelovalo v izmen-
javah, podprtih s strani 238 rotarijskih distriktov iz 80 držav. Letos se je izmenjav udeležilo tudi 
180 mladih s posebnimi potrebami, za katere so pripravili posebej prilagojene tabore. 

Številke so razveseljive in priËakovati je, da se bo v prihodnje v ta program vkljuËevalo še veË klubov. 
Na ta naËin se bodo sklepala nova prijateljstva, ki se mnogokrat ohranijo še dolgo za tem, 
ko se izmenjava izteËe. In prav je tako, kajti taka prijateljstva mnogim spremenijo življenja in gradijo 
mostove strpnosti med razliËnimi državami in kulturami sveta.«

(zapisal Tomaæ Bole)

Poletni in zimski tabori

(povzeto iz Rotarijca, oktober 1998)

Prijateljstva med nami

(povzeto iz revije The Rotarian, september 1999)

Izmenjave mladih
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Rotary Club Ljubljana se od vsega zaËetka vkljuËuje v mednarodne projekte in prispeva svoj delež. 
V nekaterih primerih je pobudnik akcije, ki pritegne k sodelovanju še druge rotary klube. 
Tako dobi projekt mednarodne razsežnosti. Tak projekt je projekt razminiranja v Bosni in 
Hercegovini (omenjen v sklopu pomoËi žrtvam vojne in razminiranje). V drugih primerih pa se 
Rotary Club Ljubljana odzove na vabilo drugih rotary klubov in sodeluje po svojih moËeh. 
Tak primer je projekt Polio Plus. 

Obstajajo še druge oblike povezovanja med klubi v razliËnih deželah. Vse povezave niso kronane 
s konkretnimi akcijami pomoËi in sodelovanja. V doloËenih primerih gre zgolj za prijateljske 
naveze med Ëlani, za druženje, seznanjanje in spoznavanje. 

»Ker je Prešeren zapisal, da ‘dežela Kranjska nima lepšega kraja, kot je z okolšËno ta podoba raja’, 
in pri tem mislil na Bled, je razumljivo, da se v tem delu Slovenije vedno mudi veliko gostov iz tujine. 
Med njimi tudi mnogo rotarijcev, ki pogosto pridejo na naša tedenska sreËanja. Tako smo se 
seznanili s prijatelji iz vseh koncev sveta, od Finske do Avstralije in od Združenih držav Amerike 
do Ukrajine. Še posebno pa vzdržujemo stike s kontaktnim klubom Kassel Wilhelmshöehe 
iz NemËije. S tem klubom sedaj sodelujemo tudi pri pridobitvi garsonjere, ki jo bodo v domu 
Triglavskega narodnega parka uporabljali invalidi in njihovi spremljevalci. Trudimo se tudi za oživitev 
povezav s kontaktnim klubom Brixen iz Italije. Skupaj z Rotary klubom iz avstrijskega Wolfsberga 
in Inštitutom za južno in vzhodno Evropo z Dunaja oblikujemo enkratno štipendijo, s pomoËjo 
katere bo izbrani kandidat preuËil pomen gimnazije St. Pavelskega samostana v Lavantinski dolini 
za izobraževanje in kulturo Slovencev.«

 

Otroška paraliza je smrtonosna bolezen, zaradi katere necepljeni, oboleli otroci umrejo oziroma 
ostanejo paralizirani za vse življenje. Pobude za akcijo, ki so jo poimenovali Polio Plus, so bile 
dane leta 1985. A je šele leta 1988 prišlo do mednarodne resolucije, ki jo je potrdila Svetovna 
zdravstvena organizacija. K temu je pripomogel Bob Scott, rotarijec, pobudnik ideje o boju proti 
otroški paralizi. 

Projekt Polio Plus je postal osrednji projekt Rotary International, ki ga podpirajo tudi UNICEF, 
WHO, Center za diagnostiko in prevencijo bolezni v ZDA in druge institucije. Zastavljen je najbolj 
ambiciozno v zgodovini RI. VkljuËuje prostovoljce in jih postavlja za globalne partnerje pri 
izkoreninjanju otroške paralize. S projektom Polio Plus je rotary animiral svetovno javnost in 
dosegel povezavo javnega z zasebnim partnerstvom s skupnim humanitarnim ciljem. 

Rotary International je v letu 2006/2007 uspel s prispevki rotarijcev v veË kot 33 000 klubih sveta 
zbrati 100 milijonov dolarjev za projekt Polio Plus. K temu znesku je Distrikt 1910 (v katerega 
sodi tudi Rotary Club Ljubljana) prispeval 1 milijon dolarjev. 

Z akcijo Polio Plus se je zmanjšala obolelost otrok kar za 99 odstotkov. V letu 2007 je bilo tako le 
13 000 otrok obolelih za otroško paralizo v le štirih državah sveta, medtem ko jih je bilo leta 1985 
kar 350 000 v 124 deželah sveta. *

Mednarodni projekti

Garsonjera za invalide

(povzeto iz Rotarijca, junij 1995, št. 2)

Polio Plus

Kjer je volja, tam je pot!

Na mednarodni rotarijski konvenciji, ki je potekala od 15. do 18. junija 2008 v Los Angelesu v ZDA 
(udeležilo se jo je veË kot 19 000 rotarijcev), je bilo objavljeno, da se je osrednjemu projektu RI, 
Polio Plus, pridružila še Fundacija Billa & Melinde Gates s 100 milijoni dolarjev donacije. Projekt 
pa je s še dodatnimi 50 milijoni dolarjev sofinancirala kanadska vlada. Z obema donacijama naj bi 
bile zagotovljene možnosti za uspešno in še hitrejše konËanje projekta Polio Plus. 

Rotary Club Ljubljana se je projektu Polio Plus pridružil pred leti. V letu 2009 je poprejšnjim 
aktivnostim dodal še novo akcijo, akcijo »sonËniËnih zrn«. Vsak Ëlan je kupil 20 sonËniËnih 
semen in prispeval 50 evrov za Polio Plus. 

Rotary Club Ljubljana je kot soustanovitelj Ustanove Gallus v preteklih letih neposredno ali posredno 
podprl mnogo mladih glasbenikov. Nekateri med njimi so danes že izoblikovani umetniki, drugi 
se še pripravljajo na samostojno umetniško pot. Z njimi se Ëlani RC Ljubljana redno sreËujejo na 
Rotary plesih, Miklavževih veËerih in drugih rotarijskih prireditvah. 

Mladi talenti Ustanove Gallus že tradicionalno nastopajo ob sreËanjih Ëlanov RC Ljubljana. 
Ustanova svojim aktivnim soustanoviteljem, med katerimi je tudi Rotary Club Ljubljana, pripravlja 
nastope mladih umetnikov. Ob tem svojim varovancem, štipendistom in izbranim kandidatom 
omogoËa širšo predstavitev in referenËne koncerte in nastope, kar sodi v njen redni program. 

»ObiËaj namreË je, da rotary klubi povezujejo svojo dejavnost tudi z umetnostjo. Tako Rotary 
klub Ljubljana v predstavljanju kulturne identitete Slovenije pred svetovno rotarijsko javnostjo del 
svoje aktivnosti povezuje z J. Gallusom. Ob sveËani ustanovitvi kluba leta 1990 smo z Gallusovo 
glasbo navdušili prijatelje, ki so prišli iz mnogih dežel. Od tedaj se rotarijci po vsem svetu pogosto 
sreËujemo z Gallusovo umetnostjo. V teh prizadevanjih sta neutrudna naša Ëlana g. Tomaž Bole 
in g. »rtomir Frelih, ki sta vsak po svojih moËeh prispevala k temu, da smo v letu 1991 praznovali 
400. obletnico Gallusove smrti.«

 
Predsednik RI James L. Lacy je junija 1998 ustanovil devetËlanski »Dream team« za prihodnost, 
ki naj bi raziskal potrebe in prihodnje usmeritve rotarijcev. Rotarijski organizaciji nekateri oËitajo, 
da ima okostenela pravila, zato so spremembe nujne. Drugi sodijo, da bosta Ëas in spontani razvoj 
sama oblikovala novo smer. K sodelovanju so bili povabljeni vsi rotary klubi po svetu, oddali naj bi 
ideje za osvežitev organizacije. Svoje vizije je poslalo približno 2 000 rotarijcev. 

(povzeto iz publikacije Hommage a Gallus 1991)

* πtevilke so povzete iz
 uradnih glasil RI

SonËniËna zrna

Soustanoviteljska vloga

V povezavi z umetnostjo
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Vizije imajo tudi Ëlani Rotay Cluba Ljubljana. Tako so ob 10. letnici kluba ugotavljali:
»Naš klub bo v zreli dobi skrbel za razvoj dejavnosti, ki so doslej ostajale v senci naših glavnih 
tradicionalnih prireditev. Ob tem mislimo na: utrditev kluba, skrb za skupnost in okolje, poklicno 
dejavnost, vkljuËevanje v razne formacije. Še naprej bomo pomagali pri ustanavljanju novih klubov 
in Ëakali na priložnost, da Slovenija postane samostojni distrikt. Za zrel klub se tudi spodobi, 
da se njegovi Ëlani uveljavijo v mednarodnih odborih in Rotary International. Skratka, z zrelimi leti 
prihajajo nove in težje naloge, ki se jih bomo z veseljem lotili in jih tudi izvršili.« 

Lotili so se jih in izvršili številne, kar je prikazano v tej knjigi. Na koncu te sodijo le še besede 
Vladimirja Pezdirca, predsednika  RC Ljubljana v letih 2009/2010: 

»Verjamem, da ste v tej knjigi našli številne zanimive in koristne informacije, ki so v vas še dodatno 
utrdile zavedanje, da je biti rotarijec Ëastno poslanstvo. Biti rotarijec pomeni ustvarjati lepši svet - 
ohranjati visoka etiËna naËela v svojem delovanju ter krepiti dobro voljo in mir na svetu. 

V Ëasu nenehnih sprememb v svetu se nemalokrat znajdemo pred oviro, ko ne vemo, kako svoja 
etiËna naËela vnašati v svet, ki je pogosto drugaËen od našega. Moj odgovor bi bil: z optimizmom 
in prilagajanjem. Že prihodnje leto se bosta izkazali naša povezanost in solidarnost, saj bomo 
prevzeli veliko odgovornost pri organizaciji in delovanju lastnega slovenskega distrikta. 
PrepriËan sem, da bomo kos tudi tej nalogi. 

Saj veste - kjer je volja, tam je pot!«
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»lani Rotary Cluba Ljubljana
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Matjaæ Plausteiner

Janez Rogelj Mitja Sonnenwald Zlatko ©etincBoris SimonËiË Paul T. Stuller

Jurij F. TasiË Borut UrπiË
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Baldomir Zajc Franci Zavrl

Aleksander »olnik
Gerard Drese
Marko Golob
Aleπ KristanËiË
Hotimir LesniËar
Janez Pirnat
Tomaæ Slivnik

Na fotografijah manjkajo:

Število Ëlanov Rotary Cluba Ljubljana se je v dvajsetih letih spreminjalo, od prvih 25 je zraslo na 40 in 
spet nekoliko upadlo. Sredi leta 2010 jih je bilo 54. (Predstavljeni so po abecednem redu):
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PoroËila o akcijah - zborniki (posameznih Ëlanov RC Ljubljana)
Rotary Club Ljubljana, 1990/91
Rotary Club Ljubljana 1995/1996
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Rotary Ljubljana, Slovenia District 1910, 2003/2004
Rotary: NaËela in možnosti
Rotary Vademekum, Ideali in resnice, januar 2006
Rotarijec - bilteni od decembra 1994 do januarja 2001
Special conference number Jugoslovenski Rotar, Sušak, march 1936
The Rotarian, maj 1935
Twenty years of Rotary in Central and Eastern Europe, Rotary International president s conference, 
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Zapisniki sej od leta 1999 do 2009 (posamezno po letnikih)

Izdajo knjige so poleg Ëlanov Rotary Cluba Ljubljana omogoËile πe druæbe:
Anga, Arsenal Design, Profil, Quadrat Design, Smart Com in Interexport.
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