2006 - 2016

10 let / 10 years
Rotary Club Ljubljana Center

Rotarijstvo

Beseda
predsednika
ob 10 obletnici
Kolo rotarijstva se vrtni naprej v neskončnem krogu in se na poti srečuje
s številnimi preprekami, ki jih mora premostiti, da bi se kolo vrtelo
naprej ter sledilo življenju in njegovim potrebam.

Prijateljstvo med seboj,
za seboj,
in pred seboj.

Preizkus štirih vprašanj je priročno orodje, ki deluje že 60 let in pomaga
rotarijcem v dilemah, ki jih življenje, delo in okoliščine postavijo pred in
med prijatelje.

Prijateljstvo do kulture,

Takrat pošten in odprt pogovor lahko hitro pove:

in časa v katerem živimo.

do sobivajočih,
do pomoči potrebnih
in do prostora
Prijateljstvo dobroti.
Rotarijstvo.

*

Ali je PRAV?

Ali bo krepilo PRIJATELJSTVO
in pripravljenost na NESEBIČNO
DELOVANJE?

Deliti tisto kar lahko največ
doprinese k skupnemu
dobru in ob tem
ne pozabiti posameznika

*Herb Taylor, 1954

Ali je POŠTENO
do vseh vpletenih?

Ali bo KORISTILO
vsem udeleženim?

in ne pozabiti nase.

In tako odpre vrata pravi, pošteni in potrebni poti.
Charter 14 marca 2006
Predsedniki od 2006 do 2016:
Mark Čuček, Robert Samsa,
Emil Oblak, Anton Prosen,
Miroslav Štrus, Janez Valič,
Marjan Drašler, Štefan Tasič,
Aleksander Pišlar, Peter Raspor
(arhiv P. Raspor)

1

To so misli, ki nas družijo danes, ko
se vije naša pot skozi deseti ovinek.
Pot celice v telesu rotarijstva.
Življenja rotarijskega kluba
Ljubljana center, ki vstopa v drugo
dekado življenja.
Doživeti trenutek izpolnitve, ko vidiš,
da je dar prišel v prave roke in je
nekaj kar ni dano vsem v življenju.
Če pa že je, ni dano prav pogosto.
Rotarijci smo tu priviligirani, zbiramo
zato, da bi dajali. Torej ne čakamo
na trenutke, da bi uživali v dejanju,
ko se bo to zgodilo. Ne, mi take
trenutke ustvarjamo in uživamo
v njih, ko do njih pride. To so
trenutki, ko ratarijec ve, da se je prav
odločil, ko se je zapisal poslanstvu
prijateljevanja in prijateljstva.
Deset let je za nami, desetina tega
kar je že rotarijstvo na svetovni
poti. Predstavljamo eno celico
med štiriinštiridesetimi, kolikor
jih premore naša država v tem
razvojnem trenutku. Kapljica v
drobnem potočku, ki se prebija
v vodotoke, ki neutrudno tečejo.
Ampak vsaka taka kapljica daje

okolje za življenje. Saj brez vode,
brez sonca in zemlje ni življenja,
tako kot med nami rotarijci
brez prijateljstva ni presežka,
ki omogoči tudi tistim, ki niso
v danem trenutku na stopnici
izobilja obstati v družbi soljudi z
dostojanstvom.
Bi lahko storili še več? Pošteno
soočenje z našimi štirimi vprašanji
odpihne vsako senco dvoma in pravi
vedo za svoje mesto v družini Rotary.
Dr. Peter Raspor,
predsednik 2015/16

(foto M. Močivnik)
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10 let
delovanja

10 let
delovanja

druženje

odgovornost, izkušnje in izzivi

Celovec – Thone 2014

Na Dolenjskem 2009

Na Krasu 2008

Prve ure samostojnosti 2006

Sprejem novinca 2011

Pogovor z vodstvom 2008

Rotarijskim prijateljem iz RC Celovec
smo dali darilo s pesmijo našega
prijatelja Zdravka Pergerja opernega
pevca v ozadju naš član M. Orasche.

Druženje pri prijatelju Zdravku na
njegovem vikendu na Dolenjskem leta
2009 da bi užili dobrote teh krajev.
Z leve P. Raspor, Z. Lazarevič,
B. Kozlevčar, Z. Perger, R. Cugelj, J.
Valič, E. Oblak, A. Pišlar, Š. Tasič, M.
Mugrle. (arhiv P. Raspor)

Obisk na Krasu pri prijatelju Oblaku
in okušanje terana in pršuta.
Z leve J. Valič, Z. Lazarevič, M. Drašlar,
A. Pišlar. (foto P. Raspor)

Mlad klub, mladi člani in energija
narediti vse naenkrat, je pogosto
spremljevalec začetkov. To je bilo tudi
pri nas in je močno zaznamovala
naše obdobje vstopanja v rotarijstvo.
Sestanek vodi M. Čuček.

Izjemna diskusija v kavarni nebotičnika
z aktualnim pomočnikom guvernerja
Tonetom Glavanom o rotarijstvu in
poslanstvu le-tega v svetu. (desno
dr. M. Mikoš, levo Z. Perger, E. Kobal,
Š. Tasič, E. Oblak, A. Prosen.

(foto P. Raspor)

Sprejem dr. Edvarda Kobala v klub
je potekala po ustaljenem postopku
od spoznavanja do uvajanja in
rednega udejstvovanja. Značko ima
čast pripeti boter dr. Peter Raspor
ob asistenci aktualnega predsednika
Janeza Valiča. (arhiv P. Raspor)

Na Reki 2016

Salamijada Na Vipavskem 2006

Regata na Jadranu 2010

Obisk guvernerja 2014

Dan odprtih vrat 2015

Povezovanje za skupne akcije 2015

Po uradnem delu druženja so prijatelji
RC Rijeka naredili zanimiv večer s
pesmijo in pogovorom. Na skrajni
desni g. Ivica Križ in četrti z leve
Z. Lazarevič, ki sta organiziral druženje
leta 2016 na Reki. (arhiv P. Raspor)

Pomoč prijateljev RC Ljubljana Center
Rotary klubu Ajdovščina pri delu v
komisiji za ocenjevanje kakovosti
salam na salamijadi 2006. (Na levi
Z. Lazarevič, drugi z desne J. Valič)

Skupina članov RC LC se redno
udeležuje jadralnih regat. Včasih smo
sami, včasih s s prijatelji iz drugih
klubov. Zvečer, po napornem dnevu
sledi priprava obeda in sprostitev.

Guverner Anton Klančnik na večer,
Guverner Martin Šinigoj, ki se nam je
ko nam je prinesel luč guvernerja
pridružil pri dnevu odprtih vrat in se
Rotary Internacional in imel diskusijo dal obkrožiti s prijatelji člani RC LC.
med prijatelji o delu in dilemah s
(foto arhiv P. Raspor)
člani RC LC. (foto arhiv P. Raspor)

(foto P. Raspor)

(foto P. Raspor)

(foto P. Raspor)

(foto P. Raspor)

RC Portorožu je pomagal RC LC
pripraviti dogodek Mediteranske
prehrane, ki ga je odprl na Dan
hrane guverner Šinigoj (levo L.
Consalvo - RC Maniago Spilimbergo,
desno G. Petek- RC Portorož).
(foto P. Raspor)
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10 let
delovanja

kultura in izobraževanje

10 let
delovanja

dobrodelnost

Razstava Arhitektura in voda 2011

Konferenca o vodi 2011

Kultura v Kresnički 2013

Avkcija umetniških del 2013

Pomoč potrebnim 2007

Igrala otrokom 2008

Arhitekturna razstava našega
prijatelja Aleša Šelige, ki predstavlja
arhitekturne projekte, povezane
z vodo. Premierna postavitev
mednarodne razstave v Modri hiši v
Ljubljani. (foto arhiv Tekton)

Rotarijski prijatelji po uspešno
zaključeni konferenci v Državnem
svetu republike Slovenije na temo
voda na Svetovi dan Voda. (Z leve
Z. Lazarevič, J. Valič, Š. Tasič, P. Raspor
(vodja dogodka), A. Šeligo, M. Drašler,
J. Podobnik, Z. Perger. (arhiv P. Raspor)

Recital prijatelja slikarja Vasje
Ulriha na Prešernov dan v Kresnički,
kjer so potekale tematske razstave
Slovenskih mladih likovnih umetnikov
v njegovi organizaciji. (foto P. Raspor)

Trud umetnikov je poplačan z
izkupičkom, ki ga lahko namenimo
pomoči potrebnim; avkcijo na
Martinovanju vodita prijatelja
dr. E. Kobal in dr. E. Oblak.

Največje zadovoljstvo je dati nekomu,
ki res potrebuje pomoč prav tisti
trenutek. Pomoč eni od družin v času
poplav v Železnikih (desno prijatelj
Z. Lazarevič ob obisku prizadete
družine, ki je zgubila vse).
(arhiv A. Pišlar)

Najmlajši potrebujejo največ nežnosti
in skrbi, da bi se razvijali in socializirali
v družbi. Igrala so lahko pravo okolje
za druženje. Donacija 8.000 EUR za
Vrtec Hans Christian Andersen- Enota
Krtek; Ljubljana, je bila izvedena v
časa mandata E. Oblaka. (foto E. Oblak)

Predavanja za domače prijatelje 2013 Predavanja za prijateljske klube 2014

Delovanje v okviru D1219 v letu 2014

Otroci s posebnimi potrebami 2010

Malico vsem otrokom 2012

Martinovi večeri od 2008

Predavanja v klubu RLC z eminentnimi
Novi obrazi pred vstopom v politiko
predavatelji so privabila tudi prijateljske - dr. Miro Cerar je govoril o dilemah
klube, kjer je naš rotarijski prijatelj
razvoja in morale leta 2015.
J. Podobnik govoril o izzivih
(foto P. Raspor)
sodobnega sveta. (foto P. Raspor)

Predavanja v okviru Distrikta 1219, ki jih je
organizirala ga. Marta Turk naj bi odprla
novo dimenzijo delovanja Rotarijstva. Za
začetno predavanje na temo varne hrane
je bil pozvan prof dr Peter Raspor. Prvega
dogodka na GZS se je udeležil tudi aktualni
guverner Otmar Zorn (prvi z leve).

Še posebej so pomoči potrebni otroci,
ki jih je doletela preizkušnja zdravja.
Tako smo sodelovali pri ureditvi
igrišča in igral za prizadete otroke
v univerzitetnem rehabilitacijskem
centru Soča v Ljubljani.

Na Martinov večer smo pomagali
osnovni šoli Oskar Kovačič Ljubljana,
da bi lahko zagotovila tople obroke
učencem, katerih družine jim tega ne
morejo zagotoviti. Donacijo 5000 eur
prejema ravnateljica ga. Olga Kolar od
predsednika Marjana Drašlerja.

Tradicionalna manifestacija Martinovanje
je pokazala, da lahko privabi in pokaže
obraz kulture, druženja in dobrodelnosti.
Pozdrav predsednika Š. Tasiča, ko smo leta
2013 imeli Belokranjski večer, se pogovarjali
z g. J Cajnerjem iz KZ Metlika in uživali v
glasbi skupine »Viniški Tamburaši«

(arhiv P. Raspor)

(arhiv P. Raspor)
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(arhiv P. Raspor)

(arhiv P. Raspor)

(arhiv P. Raspor)
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Članstvo

Članstvo

Rotary Club
Ljubljana Center
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Rotary Club
Ljubljana Center

dr. Janez Bešter

Marjan Drašler

mag. Matej Eljon

dr. Edvard Kobal

dr. Matjaž Mikoš

mag. Marko Mugerle

dr. Emil Oblak

Mario Orasche

Delovanje: telekomunikacije
in multimedija
Boter: Filip Remškar
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Dejavnost: proizvodnja
in prodaja medicinske
opreme
Boter: Filip Remškar
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Delovanje: letalstvo,
kontrola zračnega
prometa, telekomunikacije
Boter: Marko Kozamernik
Leto vstopa: 2013

Delovanje: poslovodenje
fundacije
Boter: dr. Peter Raspor
Leto vstopa: 2011

Delovanje: gradbeništvo,
hidrotehnika
Boter: dr. Anton Prosen
Leto vstopa: 2011

Delovanje: področje
računalništva in
informatike
Boter: Filip Remškar
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Delovanje: optometrija
Boter: Filip Remškar
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Delovanje: podjetništvo,
zagon podjetj
Boter: Boris Kozlevčar
Leto vstopa: 2010

Tomaž Kavčič

Marko Kozamernik

Boris Kozlevčar

Zlatko Lazarevič

Zdravko Perger

Aleksander Pišlar

dr. Anton Prosen

dr. Peter Raspor

Delovanje: področje športa,
nogometni trener
Boter: Zdravko Perger
Leto vstopa: 2014

Delovanje: področje
projketiranje inženring in
razvoj teh rešitev
Boter: dr. Janez Bešter
Leto vstopa: 2011

Delovanje: pravno in
davčno svetovanje
Boter: Filip Remškar
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Delovanje: mangement v
zdravstvu
Boter: dr. Peter Raspor
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Delovanje: umetniško
delovanje, operni pevec
Boter: Egon Bajc
Leto vstopa: 1997 (RC Nova
Gorica), ustanovni član
RCLC

Delovanje: založništvo in
oglaševanje
Boter: Peter Raspor
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Delovanje: prostorsko
planiranje
Boter: dr. Peter Raspor
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Delovanje: področje
biotehnologije in
industrijske mikrobiologije
Boter: Zdravko Perger
Leto vstopa: 2002 (RC Ajdovščina), ustanovni član RC LC
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Članstvo

Botrska vloga

Rotary Club
Ljubljana Center

Rotary kluba
Ljubljana Center

Rotary klub Ljubljana
Center je boter dveh
klubov in sicer Rotary
kluba Logatec in Rotaract
kluba Ljubljana Center.

dr. Drago Rudel

Robert Samsa

Dare Stojan

Jernej Suhadolnik

Delovanje: biomedicina,
področje zdravja in oskrbe
na daljavo
Boter: Darko Stojan
Leto vstopa: 2010

Delovanje: informatika
Boter: Boris Grosman
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Delovanje: multimedija,
direktor, manager
Boter: Janez Bešter
Leto vstopa: 2008

Delovanje: mediji, novinar
Boter: Zlatko Lazarević
Leto vstopa: 2015

Aleš Šeligo

Miroslav Štravs

Dr. Dušan Šušterčič

Štefan Tasič

Delovanje: arhitektura
Boter: Štefan Tasič
Leto vstopa: 2008

Delovanje: informatika
Boter: Filip Remškar
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Delovanje: stomatologija
Boter: Anjo Žigon
Leto vstopa: 2008

Delovanje: gradbeništvo,
projektiranje gradbenih
konstrukcij
Boter: Filip Remškar
Leto vstopa: 2006,
ustanovni član RCLC

Rotary klub Logatec je bil
ustanovljen 25. maja 2011 v
Postojnski jami in je tako prvi
slovenski Rotary klub, ki je doživel
svoj charter v kraškem podzemlju.
Hkrati pa je klub tudi zadnji, ki je
bil ustanovljen še v okviru skupnega
distrikta z Avstrijci in drugimi.
Za člane kluba je dobrodelnost
zelo pomembna. V ta namen so
zastavili projekt POPR (Pomagajmo
ogroženim in premagajmo recesijo).
S prehranskimi paketi pomagajo
ogroženim družinam v Logatcu,
recesijo pa »zmanjšujejo« z
izobraževanjem v obliki predavanj in
konferenc POPR.
Klub sodeluje z ostalimi Rotary klubi
pri skupnih projektih z globalno
podporo Rotary International (Global
Grant). Trenutno v rotarijskem letu
2015/2016 v okviru dveh projektov.

Rotaract klub Ljubljana Center
je bil ustanovljen 15. marca 2013
na ljubljanskem gradu. Klub
povezuje mlade, ki želijo s pomočjo
dobrodelnega delovanja prispevati
k uspešnemu razvoju okolja
Ljubljane.
Klub si prizadeva pri članih razvijati
in utrjevati poklicne in vodstvene
sposobnosti ter participacijo v
družbi na Slovenskem. Rotaract
klub sodeluje z ostalimi Rotaract
klubi v Distriktu 1912, sodeluje pa
tudi z Rotary klubi. Sodelovanje z
botrskim klubom je zelo uspešno
zlasti v okviru projektov, kot je letni
Martinov večer v mesecu novembru.
Med tradicionalne aktivnosti članov
sodi delovni vikend v Goriških
Brdih in sicer na začetku novega
rotarijskega leta, twinning projekti,
predavanja »Spoznajmo zanimive
obraze« in praznovanja svetovnih
dnevov (poezije, boja proti raku,
boja proti HIV/AIDS-u).

Pri pripravi sestavka sta sodelovala Igor Petek, RC Logatec, in Ivan Jačimović, RAC Ljubljana Center.
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France Prešeren:
Zdravljica
Žive naj vsi narodi
ki hrepene dočakat’ dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

Zdravica (hrvaščina)

Il Brindisi (italijanščina)

Pohárköszöntő (madžarščina)

Živ narod svaki dà je,
što dočekati želi dan,
da, kud god sunce sjaje,
sa svijeta razdor bude zgnan,
slobodni
da su svi,
a susjed, brat, ne dušman zlî!

Evviva tutti i popoli
Che il giorno anelano veder,
Che ovunque splende il sole,
All’odio e liti ponga fin;
Che in liberta
Ognun vivra
E amico con il suo vicin!

Éljenek mind a népek,
kik várják a nagy napot,
mely a földkerekségnek
hoz békésebb virradatot?
Mennyi rab
lesz szabad
és jó szomszéd a nap alatt!

Preveo Luko Paljetak

Traduzione di Francesco Husu

Fordította: Tandori Dezső

Das Trinklied (nemščina)

A Toast (angleščina)

Es leben alle Völker,
die sehnend warten auf den Tag,
daß unter dieser Sonne
die Welt dem alten Streit entsag!
Frei sei dann
jedermann,
nicht Feind, nur Nachbar mehr fortan!

God’s blessing on all nations,
Who long and work for that bright day,
When o’er earth’s habitations
No war, no strife shall hold its sway;
Who long to see
That all men free
No more shall foes, but neighbours be.

Übersetzung Klaus Detlef Olof

Translated by Janko Lavrin
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