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Rotarijstvo je gibanje, ki temelji na prijateljstvu, solidarnosti in dobrodelnosti. Združuje dobro misleče 

ljudi, predane humanitarnosti in prijateljstvu, ki se ne ozirajo na socialno, versko, politično ali kakšno 

drugo pripadnost. Kot prostovoljci so pripravljeni delovati v korist skupnosti. 

Rotarijci se zavedamo, da upoštevanje in spoštovanje pravičnosti ni dovolj. Spoštovanje vladavine 

prava je nujen, ne pa zadosten pogoj za prijazno, sočutno, čutečo in prijateljsko okolje. Za boljšo in v 

bodočnost usmerjeno družbo potrebujemo v medsebojnih odnosih nekaj več. Rotarijci prisegamo na 

PRIJATELJSTVO.  Pri našem delovanju se vedno vprašamo tudi: 

1. Ali je prav? 

2. Ali je pošteno do vseh vpletenih? 

3. Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje? 

4. Ali bo koristilo vsem udeleženim? 

Rotarijstvo temelji na pritrdilnih odgovorih na ta vprašanja. 

Druženje prijateljev pa ni samo sebi namen. Člani Rotary kluba smo prijatelji, ki se odzivamo na izzive 

okolja in uveljavljamo ideal nesebične pomoči. Cilj našega druženja je predvsem tudi 

DOBRODELNOST.  V obeh domicilnih občinah Tržič in Naklo smo postali prepoznavni zaradi širine 

naših aktivnosti s ciljem pomagati in delati dobro za skupnost. V letu 2020 je naš klub praznoval 5-

letnico delovanja. Slovesno smo jo nameravali obeležiti na našem tradicionalnem dobrodelnem plesu 

v juniju, pa so nam omejitve zaradi koronavirusa to preprečile. Pričakujemo pa, da bomo to lahko 

nadoknadili v letošnjem letu 2021. Junijska dobrodelna prireditev s plesom v Dvorani olimpijcev »ob 

kresi, ko se dan obesi« bo ponovno združila dobro misleče ljudi, pripravljene pomagati in se hkrati tudi 

družiti in zabavati. Upamo, da nam epidemija tega ne bo zopet preprečila.  

Peta obletnica je priložnost za pregled našega dela. Najodmevnejši projekt je DAN ZA ŽIVLJENJE, v 

sklopu katerega opremljamo obe občini z avtomatskimi defibrilatorji in izvajamo tečaj prve pomoči ob 

srčnem zastoju. V petih letih smo izvedli 16 dogodkov in tečajev ter namestili prav toliko 

defibrilatorjev. Sodelujemo s prostovoljnimi gasilskimi društvi, krajevnimi skupnostmi, Rdečim 

križem in Planinskim društvom. Pri financiranju projektov nam veliko pomaga Zavarovalnica Triglav, 

pri kateri kandidiramo za preventivna sredstva. 

V okviru uresničevanja rotarijskega poslanstva prirejamo vsako leto dobrodelno prireditev s plesom. 

Poteka v času poletnega solsticija na kresno noč, zato smo jo naslovili PLES KRESNE NOČI.  Poleg 

plesa, ki je lahko le izgovor, so v ospredju dogodka druženje, prijateljevanje in navezava novih stikov, 

predvsem pa dobrodelnost. Izkupiček vstopnine in srečelova namenimo socialnemu programu kluba. 

Otroke peljemo na Debeli rtič, pomagamo postaviti dvigalo, podpremo odpravo zdravnikov na 

Madagaskar, pomagamo gorenjskemu društvu Hospic, financiramo projekt Dan za življenje in še bi 

lahko naštevali.  

Eden že kar tradicionalnih projektov kluba je vsakoletno MIKLAVŽEVANJE v domovih starejših 

občanov, in sicer v Naklem in Tržiču. Akcijo izvedemo v sodelovanju z osebjem obeh domov v prvem 

tednu decembra kot delavnico na temo priprave božičnih šopkov ali aranžmajev. Ob tej priložnosti 

pripravimo tudi obdaritev stanovalcev. V ospredju je medgeneracijsko druženje, vedno pa pride tudi 

Miklavž.  

SOCIALNI PROJEKTI so vsekakor v ospredju naše dobrodelnosti. Skušamo živeti s krajani in se 

odzvati na stiske, nesreče in krivice, ki se vsak dan dogajajo. Že trikrat smo pomagali družinam ob 

požarih, odzvali smo se na stiske ob povodnji jeseni leta 2018 v Tržiču, pomagali smo pri postavitvi 

dvigala, v sklopu tabora Rotary Handicamp omogočamo letovanje otrokom s posebnimi potrebami, 



sofinanciramo letovanje za starostnike in še bi lahko naštevali. S štipendijami pomagamo tudi 

perspektivnim mladim ljudem pri šolanju doma in v tujini ter pri nakupu inštrumentov. 

Ne pozabljamo niti na KULTURO. Naših donacij sta bila deležna spomenik Ivane Kobilce v 

Podbrezjah in spominska plošča Bohuslavu Lavički v Tržiču. Pri pripravi kulturnih dogodkov in 

literarnih večerov sodelujemo z Muzejem Tržič, Knjižnico Toneta Pretnarja Tržič in Kulturnim 

društvom Tabor Podbrezje. Z literarnimi večeri smo se spomnili rotarijca in olimpijskega zmagovalca 

Leona Štuklja, pisateljice Mimi Malenšek in literarnega ustvarjanja naše članice Eve Remškar. Dražili 

smo Podbreško potico. V vse dogodke vključimo tudi dobrodelnost. V sodelovanju z Muzejem Tržič 

in Lions klubom Bled vsako leto v predbožičnem času organiziramo dobrodelno dražbo slaščic. 

Naša druženja popestrimo s ŠPORTNIMI SREČANJI. Program vključuje kolesarjenje, pohode, 

zimsko sankanje …  Vedno so zanimive tudi IZOBRAŽEVALNE VSEBINE bodisi s področja 

rotarijstva ali kaj drugega. Povabimo zanimive ljudi, vsako leto pa je živahno tudi na dnevu odprtih 

vrat. Lotili smo se ekoloških problemov in opozorili na prisotnosti azbesta v našem okolju ter 

prekomerne uporabe plastike. 

Klub ima tudi podmladek v ROTARACT KLUBU TRŽIČ NAKLO. Sodelujejo pri projektih kluba in 

organizirajo samostojne dobrodelne akcije. Tudi tu je poleg dobrodelnosti v ospredju druženje članov. 

Bistvo rotarijstva sta druženje in dobrodelnost. V preteklem letu nam je koronavirus dodobra prekrižal 

načrte. Prepoved druženja nas je, rotarijske prijatelje, postavila pred nove izzive. Morali smo se 

prilagoditi. Sestanki potekajo preko računalnikov, Miklavževanje smo prilagodili razmeram v obeh 

domovih, Ples kresne noči smo prestavili na pomlad 2021, tudi dobrodelna dražba slaščic je bila 

drugače organizirana, kljub temu pa zelo uspešna. Krizni čas epidemije je predstavljal tudi priložnost, 

šolam smo donirali računalnike, tudi kolesarili smo ob upoštevanju omejitev gibanja. Mnogo naših 

donatorjev se je znašlo v težkem finančnem položaju, zato moramo vsako dobrodelno akcijo dvakrat 

pretehtati. Kljub temu smo pomagali Splošni bolnišnici Jesenice pri nakupu toplotne kamere, 

Ambulanti Tržič z nakupom osemnajstih pulznih oksimetrov, Domu Petra Uzarja z hitrimi testi za 

diagnostiko covida-19, upokojencem z nizkimi pokojninami pa smo donirali Mercator kartice. Glavni 

finančni vir ostaja naša mesečna članarina. 

Vseh naštetih aktivnosti, pobud in projektov ne bi bilo brez velikega angažiranja članov. Vsak vedno 

prispeva po svojih močeh, zato nismo posebej navajali imen članov, ki prevzemajo delo za posamezno 

aktivnost. Kljub temu pa je prav, da poimensko navedemo predsednike in sekretarje, ki so vodili klub 

v teh letih. Izvoljeni so za eno rotarijsko leto, ki traja od julija do junija naslednjega leta. Najbolj so 

odgovorni za delovanje kluba in realizacijo programa. Prva predsednica, izvoljena leta 2015, je bila 

Tatjana Peharc, sekretar je bil Anton Kavčič. Drugo leto je predsedstvo prevzela Janka Planinc, sekretar 

je bil Jožef Perne. Tretja predsednica je bila Mariana Rebernik, sekretar pa Borut Pegan Žvokelj. Četrto 

leto je bila predsednica Majda Bitenc Menart, tajnik pa Slavko Vidic. Peto leto, to je 2019/2020, je bil 

predsednik Jožef Perne, tajnica pa Erna Mokorel. Aktualni predsednik je Anton Kavčič, tajnica pa Eva 

Remškar. Najbolj zaslužen za ustanovitev je boter kluba, Branko Bandelj. V rotarijsko družino nas je 

sprejel takratni guverner, Anton Končnik. Dva člana, Tatjana Peharc in Marjan Mali, sta letos prejela 

prestižno priznanje »PAUL HARRIS FELLOW«, poimenovano po ustanovitelju rotarijstva. 

Članstvo v klubu se je v teh letih tudi nekoliko spreminjalo, nekateri člani so odšli, prišli so novi. Klub 

je vseskozi odprt za nove člane, ki prisegajo na prijateljstvo in dobrodelnost ter so pripravljeni slediti 

rotarijskim načelom, ki v ospredje postavljajo dobro delo za skupnost, osebni interes pa postavljajo v 

ozadje.  



Od slavnostne ustanovitve kluba 6. junija 2015, ki je potekala v Kulturnem domu v Naklem, kjer se je, 

citiram iz vabila, »ZBRALA ODLOČNA, OPTIMIZMA POLNA SKUPINA LJUDI, 

PRIPRAVLJENA SLEDITI ROTARIJSKIM NAČELOM Z NAMENOM DELATI DOBRO«, se je 

zgodilo veliko dobrega, lepega in koristnega.  

Vse v duhu našega slogana: »ZA DOBRO VSEH«. 

 

 




