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JUBLJANSKI
JUBLJANSKI GRAD
GRAD

Ljubljanski grad je najbolj opazna značilnost Ljubljane. Grič, na katerem stoji, je bil prvič
dokazano naseljen v 12. stoletju pred našim štetjem. Iz najzgodnejših časov so na grajskem
griču ohranjeni ostanki kulture žarnih grobišč.
Prva znana večja utrdba je stala na griču v času Ilirov in Keltov, kasneje pa so imeli verjetno na
njem postojanko tudi Rimljani. Srednjeveški grad je bil postavljen v 9. stoletju, prvič je bil
omenjen v dokumentu, nastalem med letoma 1112 in 1125. Takrat je bil sedež deželnih
knezov Spannheimskih, ki so v Ljubljani celo kovali svoj denar. Leta 1335 je postal dedna
posest Habsburžanov in središče Kranjske. Novejši obodni grad, ki je bil večji od prejšnjih, je
dal v drugi polovici 15. stoletja zgraditi vojvoda in kasnejši cesar Friderik III.
Razen lupine gotske kapele sv. Jurija, posvečene leta 1489, so bile vse ostale glavne stavbe
sedanjega gradu zgrajene ali predelane v 16. in 17. stoletju. Do leta 1814 je bila v gradu
vojaška postojanka in nato deželni zapor. Leta 1848 so zgradili Razgledni stolp, v katerem je
stanoval čuvaj, ki je s topovskimi streli opozarjal na požare ali pomembnejše obiske in
dogodke v mestu. Prej so to delo opravljali mestni sluge v Stolpu piskačev. Leta 1905 je grad
za kulturne namene kupila mestna občina, vendar so bila v njem vse do leta 1964 predvsem
stanovanja. Nato se je začela dolgoletna prenova grajskih stavb, ki še poteka. V letu 2000 je
upravljanje gradu prevzel Festival Ljubljana.
Grad je privlačna turistična točka in prizorišče številnih kulturnih prireditev, koncertov,
gledaliških predstav, razstav, kongresov in protokolarnih sprejemov, ki v slikovitem okolju
gradu dodajajo poseben pečat utripu mesta

Vir: Spletni portal Mestne občine Ljubljana
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ESEDA
ESEDA BOTRA
BOTRA

Veliko svetovno rotarijsko gibanje se je danes povečalo še za enega člana: Rotary Club (RC)
Ljubljana - Center. Njegovi člani danes postajajo člani milijonske svetovne Rotary družine.
Člane Rotary klubov druži odlično poklicno delo, skrb za osebnostno integriteto in
pripravljenost za delovanje v korist skupnosti.
Že od leta 1905, ko je Paul Harris ustanovil rotarijsko gibanje, si člani prizadevajo dosegati
svoje cilje na naslednje načine: gojiti prijateljstvo, graditi visoke etične cilje v zasebnem in
poslovnem življenju, podpirati odgovorno delo v korist skupnosti ter se aktivno zavzemati za
mir in razumevanje med narodi. Gesla nekaterih dosedanjih Rotary kongresov in
predsednikov Rotary Internationala: »Največ pridobi, kdor pomaga drugim«, »Podpirati
mednarodni mir in dobro voljo«, »Pomagajmo drugim« so samo potrditev osnovnih usmeritev
gibanja Rotary.
Poklicna dejanja članov se preverjajo s štirimi vprašanji, ki so osnovna preizkušnja, ali
njihovo delovanje ustreza rotarijskim načelom:
■ Ali je resnica?
■ Ali je pošteno do vseh udeležencev?
■ Ali bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo?
■ Ali je v prid vseh udeležencev?
Druženje v Rotary klubu pomeni priložnost spoznavanja in povezovanja ljudi različnih
poklicev, idej in usmeritev. V klubu se ustvarijo prijateljstva kot osnova skupnega koristnega
delovanja.
V letošnjem letu bomo v Ljubljani gostili distriktno konferenco, kar je posebna čast za
slovenske Rotary klube. Za ustanavljanje novih klubov ter povečanje članstva pa smo vse
bližje k samostojnemu distriktu slovenskih Rotary klubov.
Prijateljem iz novega Rotary Cluba Ljubljana - Center želim veliko prijetnega rotarijskega
druženja ter veliko uspeha in osebnega zadovoljstva pri humanitarnih aktivnostih.

Boter

Filip Remškar
RC Ljubljana
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RAGI
RAGI PRIJATELJI!
PRIJATELJI!

Že več kot stoletje predstavlja ime Rotary sinonim za strpnost, dobrodelnost ter težnjo k
pravičnejšemu in prijaznejšemu svetu. A ne zgolj v besedah, ampak tudi in predvsem v
dejanjih. Nekatera so skromna, zgolj pozornostna, na drugi strani pa gibanje Rotary izvaja in
financira projekte, ki koristijo celotnemu človeštvu. Tak je tudi primer cepljenja prosti otroški
paralizi, v katerem je bilo cepljenih že preko 2 milijardi otrok po celem svetu. In za vsem tem
stojijo ljudje, združeni v rotarijske družine klube. Več kot 30.000 klubov v 165 državah sveta
dokazuje, da je bila odločitev štirih vrlih in naprednih mož leta 1905 v Chicagu pravilna in
potrebna.
Rotarijanstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Gibanje je bilo vsled druge svetovne vojne
in spremembe družbene ureditve sicer začasno ohromljeno, a že 1990 leta smo Slovenci spet
dobili svoj klub - Rotary Club Ljubljana. Še posebej sem ponosen, da je ta prvi novodobni
klub tudi naš botrski klub.
Tudi naš Rotary Club Ljubljana - Center sledi temeljnim načelom gibanja. V njem smo
združeni ljudje, ki v svojem privatnem in profesionalnem življenju negujemo visoka etična in
moralna načela. Med nami vlada strpnost, pripravljenost prisluhniti drugače mislečim in z
zdravo mero razuma izbrati za skupnost ali posameznika, ki mu želimo pomagati, kar
najboljšo rešitev. Med nami ni starih in mladih, bolj ali manj pomembnih. Zavedamo se, da v
življenju ni bližnjic in da za vsako željo in idejo stoji veliko truda in dela, vere in
odpovedovanja. A na koncu poti je dosežen cilj, zadovoljstvo na obrazih in neprecenljiv
občutek radosti. Kdor tega ne doživi, ne razume bistva dajanja.
Naše poslanstvo je pomagati pomoči potrebnim posameznikom in skupinam ter na drugi
strani ustvarjati pogoje za nepredek in razvoj mladih in nadarjenih tako s področja umetnosti
in kulturnih dejavnostih kot tudi s področja tehnike in naravoslovja. Ti mladi so naša
prihodnost, priložnost za razvoj in napredek naroda in države Slovenije.
Pomagali bomo tudi starejšim, ne zgolj z materialnimi dobrinami, ampak tudi z znanjem in
spodbujanjem aktivnosti. Naj zaživijo dostojno in polno življenje tudi v jeseni svojega
življenja.
In nenazadnje, spodbujali bomo ohranjanje kulturne in naravne dediščine naše dežele.
Slovenija je naravni biser v srednjeevropskem prostoru in taka naj tudi ostane. Ostanejo pa
naj tudi spomeniki naše zgodovinske poti in samobitnosti. Še posebej se bomo v tem pogledu
posvetili mestu Ljubljani in njenemu jedru.
Vse to je prepotrebno v današnjem hitrem in včasih tudi površnem načinu življenja in
bivanja, kjer dostikrat ne ostane kaj dosti časa za umirjen pogled na stvari, ki spremljajo naše
življenje. In tu se naše delo začne. Verjamem, da bomo v tem pogledu uspeli.
Mir in dobro vam želi
Mark Čuček
Predsednik
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CENTER

■

Ljubljana, Slovenija, District 1910

■

Število članov: 22

■

Botrski klub: Rotary Club Ljubljana, Slovenija

■

Boter: Filip Remškar

N

ASLOV
ASLOV

■

City Hotel
Dalmatinova 15
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01/234 91 30
Faks:

01/234 91 40

WEB:

http://www.rc-lj-center.si

Redna srečanja so ob torkih ob 19.00 v City Hotelu Ljubljana.
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UNKCIJE
UNKCIJE IN
IN ORGANI
ORGANI KLUBA
KLUBA
Izvoljeni na ustanovni skupščini, 10. 01. 2006

■

Predsednik (Rotary-leto 2006/2007): Mark Čuček

■

Podpredsednika: Emil Oblak, Janez Bešter

■

Tajnik: Boris Kozlevčar

■

Zakladnik: Jožko Peterlin

■

Upravni odbor (5 članov: predsednik, podpredsednika, tajnik, zakladnik): Mark Čuček,
Emil Oblak, Janez Bešter, Boris Kozlevčar, Jožko Peterlin

■

Nadzorni odbor (predsednik, člani): Filip Remškar, Peter Raspo, Štefan Tasič

■

Častno razsodišče (predsednik, člani): Janez Valič, Marjan Drašler, Ignac Udovič

■

Klubski mojster: Zdravko Perger

■

PR: Aleksander Pišlar

■

Mednarodne dejavnosti: Angelo Žigon

■

Mladinske dejavnosti: Zlatko Lazarevič

■

Humanitarne akcije: Anton Prosen

■

Fundacija Rotary: Janez Grošelj

■

Bodoči predsednik: Robert Samsa
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LANI
LANI
Janez BEŠTER
Elektroinženir

Robert CUGELJ
Direktor inštituta

Mark ČUČEK
Strojni inženir
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Marjan DRAŠLER
Univ. dipl. inž. strojništva

Janez GROŠELJ
Strojni inženir

Boris KOZLEVČAR
Ekonomist

9

Zlatko LAZAREVIČ
Univ. dipl. organizator dela

Marko MUGERLE
Ekonomist

Emil OBLAK
Optometrist

10

Zdravko PERGER
Operni pevec

Jožko PETERLIN
Univ. dipl. ekonomist

Aleksander PIŠLAR
Vodja prodaje

11

Anton PROSEN
Univ. dipl. geod. kom. inž.

Peter RASPOR
Doktor mikrobiologije

Janez REMŠKAR
Doktor medicine - zobotehnik

12

Robert SAMSA
Informatik

Miroslav ŠTRAVS
Elektroinženir

Borut ŠTRUKELJ
Mag. farmacije

13

Štefan TASIČ
Dipl. inž. gradbeništva

Ignac UDOVIČ
Elektroinštalater in monter

Janez VALIČ
Direktor

14

Angelo ŽIGON
Univ. dipl. inž. gradbeništva
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ROTARY CLUBA
CLUBA
LJUBLJANA
LJUBLJANA -- CENTER
CENTER

Člani Rotary Cluba Ljubljana - Center smo si ob ustanovitvi kluba zadali nekaj ciljev, ki
izhajajo iz vrednot in duha rotarijstva in se nanašajo na področje socialne in dobrodelne
dejavnosti kluba. Zavedamo se, da je poleg medsebojne pomoči, pridobivanja novih znanj,
informacij in spoznanj humanitarna dejavnost najpomembnejša naloga vsakega RC.
V Ljubljani se pojavlja vse več ljudi, ki so potrebni pomoči, tako materialne kot tudi duhovne.
V to skupino sodijo predvsem starejši, otroci in brezposelna mladina. V socialnem programu
RC Ljubljana - Center smo si zato zadali vrsto humanitarnih aktivnosti, s katerimi želimo v
prihodnje uresničevati naše poslanstvo, ki je zasnovano na visokih etičnih načelih in
prijateljstvu.
Velikokrat pa humanitarnost presega meje države, zato se želi novoustanovljeni kljub poleg
izpeljave humanitarnih dejanj pri nas vključiti tudi v akcije širše pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah, ki jih vodijo RC pri nas in v drugih državah.
Zavedamo se, da je uresničitev socialnega programa odvisna od prihodka kluba,
pridobljenega od donatorjev, dobrodelnih koncertov, plesov in dražb umetniških del.
V nadaljevanju je napisanih nekaj glavnih točk iz navedenega programa:
■ pomoč mladim, nadarjenim in motiviranim v obliki štipendiranja;
■

pomoč starejšim;

■

pomoč kulturnim in umetniškim društvom pri ohranjanju slovenske ljudske kulture
in identitete idr.

1. POMOČ MLADIM, NADARJENIM IN MOTIVIRANIM V OBLIKI
ŠTIPENDIRANJA
Klub želi z akcijo pomoči mladim, nadarjenim in motiviranim za nadaljnje izobraževanje
pomagati v obliki štipendij za šolanje ali opravljanje specializacij na izbranih izobraževalnih
institucijah doma, predvsem pa v tujini. Pri izboru bomo upoštevali socialno stanje in uspeh
pri dosedanjem šolanju. Podpore naj bi bili deležni predvsem tisti mladi ljudje, ki bodo v
prihodnosti nosilci razvoja posameznih področij v našem mestu oziroma državi. Pri izboru
naj bi poleg nadarjenosti v umetniških in kulturnih dejavnostih podpirali tudi mlade
izobražence in inovatorje s področja tehnike in naravoslovja, ki bi lahko s svojo
inovativnostjo in znanjem pospešili tako razvoj podjetniškega duha, samozaposlovanje kot
tudi odpiranje novih delovnih mest ter s svojim znanjem in izdelki promovirali državo
Slovenijo. Število štipendistov in višina finančne podpore bosta odvisna od letnega
proračuna kluba.
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2.

POMOČ STAREJŠIMI

V območju centra Ljubljane je zaslediti procese velikih strukturnih sprememb med
prebivalstvom, ki živijo na tem območju. Populacija je iz dneva v dan starejša, velikokrat pa
stanovanja in objekti niso prilagojeni tej starostni strukturi prebivalstva. Zato se je RC odločil,
da vključi v svoj program pomoč starejšim. RC naj bi dajal mestni oblasti ustrezne sugestije za
izboljšanje osnovne oskrbe prebivalstva in ponovne oživitve mestnega središča, tako s
specializiranimi trgovinami kot uslužnostno obrtjo. Poleg tega pa naj bi klub sodeloval s
humanitarnimi in drugimi organizacijami, katerih dejavnost je skrb za starejše, da se
posameznim starejšim osebam opremijo domovi s primerno tehnično opremo, ki bi jim
olajšala vsakdanje življenje, kar bi jim omogočalo, da bi čim dlje ostali v domačem okolju.
Poleg materialne pomoči v klubu predvidevamo tudi svetovalno pomoč.

3. POMOČ KULTURNIM IN UMETNIŠKIM DRUŠTVOM PRI OHRANJANJU
SLOVENSKE LJUDSKE KULTURE IN IDENTITETE
Člani kluba vse bolj ugotavljamo, da ob globalizacijskih procesih in evropeizaciji slovenski
narod izgublja svojo identiteto. Kultura, umetnost in ljudska kultura so temeljni nosilci
identitete vsakega naroda. Še posebno pa se vse bolj kaže izguba identitete v mestnih
središčih. Center Ljubljane v bitki z omenjenimi procesi ne izhaja kot zmagovalec in naš RC si
je v programu zadal nalogo, da se bolj aktivno vključi v posamezne akcije, namenjene
ohranitvi in podpori tako posameznih kulturnih in umetniških ustanov kot tudi nekaterih
društev. Osrednja skrb pa naj bi bila posvečena večji skrbi ureditve in vzdrževanja kulturnih
spomenikov v mestu, ki so pomembni kazalci razvoja mesta skozi čas. Tako bo RC materialno
pomagal poklicnim institucijam, ki se z dejavnostjo varstva in obnove spomenikov ukvarjajo,
da bi obnovili posamezne izbrane spomenike v središču mesta.
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LJUBLJANI
LJUBLJANI

Ljubljana, prestolnica Slovenije, je živahno
srednjeevropsko mesto, ki leži med Alpami in
Jadranskim morjem v kotlini, kjer se stekata reki
Sava in Ljubljanica. 298 m nad morsko gladino na
površini 273 km2 živi skoraj 276.000 prebivalcev.
Ljubljansko podnebje je v osnovi celinsko s
povprečnima temperaturama - 0,3° C v januarju in
20,7° C v juliju.

L

EGENDA
EGENDA O
O NASTANKU
NASTANKU MESTA
MESTA

Ljubljano naj bi, kot govori legenda, ustanovil
mitološki grški junak Jazon, ki je kralju Aitesu
ukradel zlato runo, nato pa s tovariši Argonavti na
ladji Argo pobegnil prek Črnega morja v reki
Donavo in Savo vse do Ljubljanice.
Tam so Argonavti razstavili ladjo, jo prenesli do
Jadranskega morja, kjer so jo spet sestavili in se vrnili
v Grčijo. Na poti k morju, ob izviru reke Ljubljanice,
so se ustavili ob velikem jezeru in barju, kjer je
živela pošast. Jazon se je spoprijel s pošastjo, jo
premagal in ubil. Ta pošast naj bi bila Ljubljanski
zmaj, ki danes domuje vrh grajskega stolpa v
ljubljanskem mestnem grbu.

L

JUBLJANA
JUBLJANA DANES
DANES

Mesto ima z svojimi občani ter številnimi študenti in
obiskovalci prijeten utrip.
Ljublajna ima vse, kar premorejo sodobne
prestolnice, ob tem pa je uspela ohraniti prijazno in
sproščeno vzdušje manjšega kraja, je živahno mesto
ki preseneča.
S svojimi številnimi gledališči, muzeji, galerijami,
ter enim najstarejših filharmoničnih orkestrov na
svetu vsako leto gosti več kot 10.000 kulturnih
dogajanj.
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OKACIJA
OKACIJA KLUBA
KLUBA

City Hotel se nahaja v samem centru mesta, tik ob
starem mestnem jedru. Zlahka je dosegljiv prek vseh
glavnih mestnih vpadnic. Za središče prestolnice in
City Hotel preprosto sledite oznakam, ki vodijo v
center mesta.
Avtobusna in železniška postaja sta oddaljeni
dobrih tristo metrov, v neposredni bližini so tudi
postajališča mestnih avtobusov.
Z ali na letališče vas v slabe pol ure vožnje pripelje
taxi ali shuttle.

SOBE
Sodobno opremljene eno-, dvo- alo večposteljne sobe. Vse sobe imajo lastno kopalnico z
WC, televizijo s kabelskimi in satelitskimi programi (več kot 40), radio-budilko, zunanjo
telefonsko linijo (za klice iz sobe in v sobo), sef in brezžični dostop do interneta (WLAN).

KULINARIKA
Poslovni in drugi opravki naše goste odvedejo iz hotela takoj po zajtrku, zato poskrbimo, da
je ta pester in bogat. V restavraciji s 120 sedeži ponudimo gostom okusne jedi in izbrana vina.
Za vas in vaše poslovne partnerje z vso pozornostjo pripravimo pogostitve s hladno - toplim
bifejem, kosili ali večerjami.

IZPOSOJA KOLESA
Ljubljano in okolico si lahko ogledate tudi s kolesom, ki ga najamete v hotelu.

Vir: Spletni portal City Hotela
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ONATORJI
ONATORJI

Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki sopomagali uresničiti naš program dobrodelnosti in
pripomogli k organizaciji prireditve ob sprejemu kluba v svetovno Rotary družino.
■

ELEA Ic

■

INDIVIDA Svetovalna skupina

■

OPTOTEK

■

ŽURNAL
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Donatorji so navedeni po abecednem vrstnem redu.

Rotary Club
Ljubljana - Center
City Hotel
Dalmatinova 15
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

