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R

otarijstvo je življenjska filozofija nesebične pomoči »SERVICE ABOVE
SELF«, ki rešuje konflikt med željo po imetju in dolžnostjo pomagati drugim
v zasebnem, poklicnem in javnem delovanju. Združuje uspešne predstavnike
različnih poklicev, ki zaradi svojih osebnostnih lastnosti niso zadovoljni
samo s tem, da storijo kaj zase ali za svoje najbližje, ampak čutijo potrebo, da
pomagajo tudi v bližnjem in daljnem okolju. Rotarijci so pripravljeni svoj vpliv
in sposobnosti zastaviti za dobrobit svojih prijateljev in pomoči potrebnih ljudi.
Rotarijstvo temelji na prijateljstvu in strpnosti do različno mislečih ljudi. Na
trdnem temelju prijateljstva je zgrajena rotarijska zgradba, ki je podprta s
štirimi osnovnimi stebri delovanja: klubsko službo, poklicno službo, službo
za skupnost in mednarodno službo. Peti steber je služba za nove generacije,
ki pa se naslanja na osnovne štiri. Ravno zato jo lahko razumemo kot streho
naše rotarijske zgradbe s slemenom usmerjenim navzgor – v našo prihodnost.
Skrb za nove generacije je prisotna v vseh rotarijskih službah s poudarjeno
skrbjo za mlade ljudi. To je dejavnost, po kateri se rotarijstvo močno razlikuje
od preostalih podobnih svetovnih in lokalnih organizacij. Tako veliko in tako
močno izraženo skrb za svojo prihodnost premorejo le redki.
Rotary lahko tudi spreminja življenja. Če bomo sposobni prestopiti meje
klubskega druženja in bomo skladno z rotarijsko etiko delovali v okolju, kjer
živimo, bomo z izvedbo projektov, ki bodo v korist skupnosti, spreminjali
življenja. Življenje, ki se bo s tem najbolj spremenilo, bo naše življenje.
Obogateno bo z lepim občutkom, da smo naredili nekaj več. Ponujena roka
pomoči bo začutila toplino in hvaležnost tistih, ki smo jih opazili in jim
pomagali.
Edi Stropnik
guverner D 1912 (2013/14)
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D

elati dobro in pomagati drugim je človeška lastnost, ki je v organizaciji
Rotary International in pri vseh njenih članih še posebej izražena.
Rotarijci smo dobri ljudje na dobrem glasu.
Smo ljudje različnih poklicev, iz vseh družbenih okolij in smo vzorec
družbe v malem.
Poleg dobrodelnosti nas združujejo tudi spoštovanje visokih etičnih
in moralnih vrednot, na podlagi katerih v svojih okoljih po najboljših
močeh uveljavljamo dobro. Seveda Rotary predstavlja nekaj več kot samo
dobrodelno organizacijo. V prvi vrsti smo dobri prijatelji in to prijateljstvo
negujemo. Smo pripadniki ugledne svetovne organizacije, Rotary
International, in imamo odprta vrata do vseh 36.000 klubov in več kot
1.400.000 članov po vsem svetu. Označuje nas tudi skrb za mlade, ki lahko
preko naše organizacije spoznavajo svet, poklice, se družijo, izobražujejo in
hkrati gojijo načela prijateljstva ob spoštovanju temeljnih rotarijskih načel.
Član Rotaryja International ne more biti vsak. V organizacijo si lahko
povabljen kot ugleden državljan in uspešen predstavnik svojega poklica.

Rotarijci smo ponosni, da smo rotarijci.
Dr. Otmar Zorn
guverner D 1912 (2012/13)
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I. Kaj je Rotary?

R

otary je mednarodna organizacija, ki temelji na načelih prijateljstva ljudi
različnih poklicev in poslanstev, ki so predani humanitarni miselnosti, se
zavzemajo za visoka etična in moralna načela v poklicnem in zasebnem
življenju in širijo dobro voljo ter razumevanje med ljudmi po svetu. Rotary
je družba ljudi, ki so pripravljeni narediti nekaj za drugega, za dobro ljudi in
za to ne pričakujejo ničesar.
Nosilci ideje so rotarijski klubi in zlasti članice in člani RI, ki tvorijo temelj
rotarijskega delovanja. V klubih se prijateljsko srečujejo ljudje enakih pogledov. Ti na svojih področjih uresničujejo rotarijsko miselnost, ki temelji na
prijateljstvu, zaupanju, sodelovanju in pripadnosti, ter sledijo rotarijskim
načelom. Združeni so v območja – distrikte, ti pa so med seboj povezani v
Rotary International s sedežem v mestu Evanstone, Illinois, ZDA.
Rotarijsko gibanje so leta 1905 ustanovili v Čikagu štirje poslovneži: odvetnik Paul Harris, idejni oče rotarijstva, trgovec Sylvester Schiele, konfekcionar Hiram Shorey in rudarski inženir Gus Loehr. Rotarijstvo se je zelo hitro
razširilo in je danes navzoče v skoraj vseh državah sveta. Na svetu je več
kot 1,4 milijona rotarijcev v preko 36.000 klubih v več kot 190 državah na
vseh celinah. Rotarijsko gibanje je v dobrih sto letih ohranilo prvotno idejo
Paula Harrisa. Ta je želel ustanoviti klub, v katerem bi se čikaški poslovneži
redno srečevali in v duhu prijateljstva širili krog poslovnih znanstev. Srečevali so se vsakokrat pri drugem članu. Odtod tudi ime Rotary. Gibanje še
danes združuje sposobne in poštene ljudi, ki sledijo temeljnim vrednotam
rotarijstva − pripravljenost pomagati drugim, biti strpen, etičen, moralen
ter se zavzemati za boljši svet. Svoje delovanje so člani nadgradili z novimi
zamislimi. Številne akcije in opravljene naloge to dokazujejo in izkazujejo
odličnost rotarijcev po vsem svetu.

”

Lik rotarijca je jasen in prepoznaven po vsem
svetu: to je človek, ki ima določen ugled v
svojem okolju, ki pusti v svojem delu pozitivno sled
in je sposoben organizirati kaj dobrega za mlade in
pomoči potrebne.
Anton Glavan, Rotary klub Ljubljana
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Prvi rotarijski klub v Sloveniji je bil ustanovljen 15. novembra 1930 v Mariboru, nato sta mu sledila še rotarijska kluba leta 1931 v Ljubljani in leta
1939 v Kranju. Ker je bilo rotarijstvo nezaželena oblika povezovanja ljudi
po drugi svetovni vojni, je delovanje zamrlo za skoraj petdeset let. Še pred
osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 se je rotarijski duh spet prebudil, najprej
v Rotary klubu Ljubljana, sledili so še rotarijski klubi na Bledu, v Mariboru,
Portorožu … Danes (2014) je pri nas 44 Rotary klubov, 15 Rotaract klubov in
6 Interact klubov. Od 1. julija 2011 je Slovenija samostojni distrikt 1912.

”

Rotarijstvo je bilo postavljeno na ta svet, da
združi ljudi, ki menijo, da se ga da izboljšati.
Zato združuje tiste, ki v to verjamejo in z lastnim
zgledom vsak posebej in združeni postavljajo
prijateljstvo proti ljudomrznim težnjam sodobnosti.
Nihče ne more narediti velikih stvari sam. Vse velike
stvari za človeštvo in za posameznika so bile dosežene
s podporo dobronamernih ljudi.
Igor Lukøiœ, Rotary klub Medvode
www.rotaryslovenija.org
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Rotary klub Maribor
Ustanovitvena slovesnost, 15. november 1930

Paul Harris, 19. april 1868 - 27. januar 1947
Idejni oœe rotarijstva
Rotary klub Ljubljana
Ustanovitvena slovesnost, 14. marec 1931
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II. Cilji Rotaryja
Cilj Rotaryja je pomagati v vsakdanjem življenju
pod geslom »Service Above Self«.
Rotary se poskuša približati temu cilju na te načine:

prijateljstvo, ki nam omogoœa pomagati drug
1. Gojimo
drugemu.
visoka etiœna in moralna naœela v zasebnem in
2. Sprejemamo
poklicnem življenju ter cenimo vsako dejavnost, ki je v dobro
širši skupnosti.
odgovorno delovanje zasebnega, poklicnega in
3. Spodbujamo
javnega znaœaja vseh œlanov rotarijskih klubov.

4.

Z negovanjem dobre volje za razumevanje in mir med narodi
smo svetovna skupnost poklicno dejavnih ljudi, ki nas združuje
ideal pomagati drugim.

Za pravilno razumevanje Rotaryja je pomembno, da rotarijci ohranjamo
svojo individualnost brez vsakih zunanjih vplivov, ob spoštovanju verske in
miselne svobode ter politične opredelitve, pri čemer rotarijci o verskih in
političnih temah na srečanjih nikoli ne razpravljamo. Ravno po tem se Rotary bistveno razlikuje od drugih združenj in zvez. Prav tako ga ni mogoče
primerjati s prostozidarskimi in drugimi ložami, saj v primerjavi z njimi
rotarijski klubi delujejo javno. Tudi pomisleki iz zgodnjih let rotarijstva, da
se namreč 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 enačiti niti s poslovnimi klubi. Delovanje rotarijcev je neodvisno od političnih in verskih usmeritev ter kakršnih
koli drugih vplivov, kar pa ne izključuje posameznikove verske in politične
pripadnosti. Pri delovanju rotarijcev gre za spontana plemenita dejanja in
ravnanja. To naše člane zaznamuje z nesebičnostjo, strpnostjo, razumevanjem, zaupanjem in prijateljstvom. Prav posamezniki kot nosilci delovanja
zagotavljamo uspešnost rotarijstva. Naše skupno in posamično delovanje na
različnih področjih pa je rodilo obilo dobrega.
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Pri rotarijstvu ne gre, kot bi nemara kdo mislil, le za humanitarne dejavnosti, za pomoč drugim, tudi ne samo za ukvarjanje z enimi in istimi temami.
Rotarijci se vseskozi odzivamo na aktualne probleme in teme v družbi. Zato je
izjemno pomembno druženje, namenjeno širjenju lastnih obzorij ter spoznavanju novih ljudi in krajev. Srečanja posameznikov in obiskovanja klubov krepijo
vezi rotarijstva in utrjujejo to gibanje po svetu.
Zmotno je prepričanje, da se da z denarjem kupiti vse. Člani rotarijskih klubov
imajo določene finančne obveznosti: plačati morajo pristopnino, članarino,
prispevke za dobrodelne namene itd. Vendar se rotarijec ne more z denarjem
odkupiti za določene dejavnosti, opraviti jih mora sam. Načeloma finančne
zmožnosti ne bi smele biti prednostni kriterij, ampak pripravljenost prisluhniti
in pomagati drugim oziroma delovati v korist skupnosti.
Ni res, da ženske ne morejo postati članice 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 članstva. Na svetu je že
15 odstotkov ženskega članstva v rotarijskih klubih, vključenih je že več kot
150.000 žensk.
Naš cilj je pomagati v vsakdanjem življenju, tudi na področjih, ki so ostala
spregledana in zapostavljena. Vsako leto želimo pomagati še več ljudem, ki
potrebujejo pomoč. Rotarijci v Sloveniji največ svojega dobrodelnega delovanja
(tradicionalni Miklavžev koncert, Veliki rotarijski ples, projekt Stopimo skupaj
itn.) namenjamo raznovrstni pomoči mladim.
Tako kot Rotary International, ki velja za največjo civilno štipendijsko
organizacijo na svetu, tudi mi podeljujemo štipendije nadarjenim mladim,
ki so socialno ogroženi, in prispevamo k njihovemu šolanju na vseh ravneh.
Pomagamo mladim in tudi drugim ljudem s posebnimi potrebami ter ne
nazadnje delujemo na področju kulture in ekologije ter na drugih področjih,
ki so pomembna za razumevanje in mir.
Rotarijci veliko dajemo. Svoj čas, denar, dobro voljo, hkrati pa tudi veliko
prejmemo: prijateljstvo, možnost pomagati, pripadnost ugledni etični svetovni organizaciji. Ob tem se neprestano izobražujemo in pridobivamo nova
znanja ter veščine.
www.rotaryslovenija.org
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Rotary klubi

distrikta 1912

Rotary klub / Charter
1. RC Maribor / 05. 01. 1931
ponovno 13. 03. 1993

12. RC Domžale / 23. 05. 1998

Rotaract klub / Charter

13. RC Nova Gorica / 25. 04. 1998

2. RC Ljubljana / 17. 10. 1931
ponovno 13. 10. 1990

1. RAC Ljubljana / 22. 10. 1994

14. RC Idrija / 24. 10. 1998
15. RC Maribor Grad / 04. 11. 2000

3. RC Kranj / 22. 04. 1939
ponovno 09. 05. 1998

16. RC Ajdovšœina / 25. 04. 2001

4. RC Bled / 15. 06. 1991

17. RC Koœevje / 02. 06. 2001

5. RC Porotrož / 26. 03. 1993

18. RC Medvode / 01. 12. 2001

6. RC Ljubljana Emona / 12. 06. 1993

19. RC Martjanci / 28. 11. 2003

7. RC Slovenj Gradec / 15. 11. 1994

20. RC Ljubljana Tivoli / 08. 05. 2004

8. RC Ptuj / 28. 10. 1995

21. RC Grosuplje / 23. 05. 2004

9. RC Novo mesto / 15. 06. 1996

22. RC Škofja Loka / 16. 04. 2005

10. RC Celje / 28. 06. 1997
11. RC Œatež / 29. 11. 1997
Martjanci
Maribor

Slovenj Gradec

Velenje
Zgornji Brnik
Kamnik
Medvode
Domžale

Kranj
Škofja Loka

Solkan
Nova Gorica

Logatec

Koper
Portorož

info@rotaryslovenija.org

23. RC Velenje / 06. 05. 2005

4. RAC Grosuplje / 12. 05. 2007

24. RC Žalec / 08. 10. 2005

5. RAC Nova Gorica / 19. 11. 2008

25. RC Kamnik / 17. 03. 2006

6. RAC Novo mesto / 19. 03. 2011

26. RC Dolenjske Toplice / 13. 05. 2006

7. RAC Portorož Koper / 24. 11. 2012

27. RC Ljubljana Center / 18. 03. 2006

8. RAC Ljubljana Center / 15. 03. 2013

28. RC Ljubljana Šiška / 12. 05. 2006

9. RAC Ajdovšœina Logatec / 12. 04. 2013

29. RC Koper / 27. 01. 2007

10. RAC Žalec / 26. 04. 2013

30. RC Semiœ Bela krajina / 14. 04. 2007

11. RAC Kranj / 24. 05. 2013

31. RC Solkan Siliganum / 21. 05. 2007

12. RAC Slovenj Gradec / 02. 06. 2013

32. RC Celje Barbara Celjska
25. 05. 2007

13. RAC Ljubljana Feniks / 07. 06. 2013

34. RC Zgornji Brnik / 11. 09. 2007

38. RC Ljubljana Nike / 30. 05. 2008
39. RC Ljubljana 25 / 16. 05. 2008
40. RC Maribor Lent / 17. 05. 2009

Grosuplje

Čatež
Novo mesto
Dolenjske
Toplice
Semič

14. RAC Koœevje / 30. 06. 2013
15. RAC Ptuj / 13. 06. 2014
16. RAC Ljubljana 25 / v ustanavljanju

35. RC Zagorje-Kum / 28. 03. 2008
37. RC Ljubljana Grad / 27. 05. 2008

Sevnica

Kočevje

3. RAC Celje / 29. 05. 2004

36. RC Ljubljana Carniola / 12. 04. 2008
Celje

Zagorje ob Savi

Ljubljana

Idrija

Ajdovščina
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Žalec

Rotary klub / Charter

33. RC Ljubljana Barje / 26. 06. 2007
Ptuj

Bled

2. RAC Maribor / 07. 10. 2000

41. RC Sevnica / 31. 05. 2009
42. RC Maribor Park / 06. 06. 2009
43. RC Logatec / 25. 05. 2011
44. RC Ljubljana Golf klub Ilirja
15. 06. 2013

Interact klub / Charter
1. IAC Celje / 15. 05. 2008
2. IAC Maribor / 20. 03. 2010
3. IAC Novo mesto / 10. 06. 2008
4. IAC Ljubljana / 17. 04. 2013
5. IAC Slovenj Gradec / 02. 06. 2013
6. IAC Martjanci / 08. 06. 2013
7. IAC Ljubljana Emona / v ustanavljanju
www.rotaryslovenija.org
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III. Prijateljstvo in Rotary
Preizkus s štirimi vprašanji
Rotarijci preverjamo svoje delo s štirimi vprašanji:

1. Ali je res?
2. Ali je pošteno do vseh?
3. Bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo?
4. Bo v dobrobit vseh udeležencev?
To so temeljna vprašanja, ki naj bi si jih vsak rotarijec zastavil ob svojem
delu. Vprašanja so nekakšen etični test za tiste, ki so povabljeni med rotarijce
ali so to že, pa tudi za vse druge. Ta štiri vprašanja izhajajo iz štirih vprašanj
Paula Harrisa, ki so si jih na začetku zastavljali samo za vodilo pri poslovanju. Danes jih je treba upoštevati in se po njih ravnati, tudi v poslovnem
okolju, zlasti zaradi njihove etične vsebine.

N

ajplemenitejša lastnost rotarijstva je »predujem zaupanja«. Ob srečanju
dveh rotarijcev obstaja predpostavka, da si med seboj vnaprej zaupata.
To je redka in dragocena vrlina.

Kjer koli na svetu srečamo rotarijce, smo dobrodošli v njihovih klubih.
So nas veseli, nam zaupajo in z nami delijo prijateljstvo.
Pravo prijateljstvo se ne vzpostavlja na ukaz in ni pogodbeno vezano.
K resničnemu prijateljstvu sodijo naslednja načela:

• Partnerja moramo upoštevati, ga spoštovati, mu zaupati in mu biti
naklonjeni od vsega zaœetka.
• Prijateljski odnos ne temelji na kritiki, temveœ na spoštovanju razliœnosti.
Izkušnje kažejo, da nastane prijateljstvo največkrat ob skupnem delu.
Tako je tudi pri rotarijcih: iz prijateljstva se razvijajo skupna dejanja in
obratno.

Pri odgovorih naj bi upoštevali: ali se ravnamo po teh vprašanjih v osebnem,
družinskem, poklicnem življenju ter življenju v širši skupnosti. Ali pri svojem ravnanju delujemo etično in moralno. K temu je treba dodati še splošna
načela: upoštevanje drugih, nesebičnost, skromnost, strpnost, razumevanje
in volja do miru, po katerih naj bi se ravnal vsak človek, ne samo rotarijec.

”

In če vemo, da so vrednote rotarijstva
prijateljstvo, strpnost, etika, morala, integriteta
in dobrodelnost, je to v kriznih časih, kadar so
družbene vrednote na nezavidljivo nizki ravni,
še toliko bolj potrebno poudarjati in gojiti v vseh
družbenih, poklicnih in družinskih okoljih. Zato smo
poklicani in tako delujmo!
Joæe Zadravec, Rotary klub Medvode
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”

Moj dom je skoraj 650 kilometrov daleč.
Tja in nazaj 1300 kilometrov. V vseh teh letih
sem prevozil približno 400.000 kilometrov. Ne le da
sem ohranil številne prijatelje iz mladosti, pridobil
sem številne nove. Ohranil sem stik z domovino in
sorodstvom ter mnogim pomagal. Tudi zato je moje
že tako razgibano življenje še polnejše.
Samo Kalin, Rotary klub Ljubljana Emona
www.rotaryslovenija.org
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Konrad Adenauer,
nemški odvetnik in
kancler Zahodne Nemčije

Neil Armstrong,
ameriški astronavt

Sandi Čolnik,
tv-voditelj

Walt Disney,
ameriški filmski
producent

Bill Gates,

ameriški računalniški
programer in poslovnež

Hassan II.,
maroški princ

Nekaj znanih rotarijcev

John F. Kennedy,
nekdanji presednik ZDA

Ronald Reagan,

nekdanji predsednik ZDA

Jorge Mario Bergoglio,
papež Frančišek

Leon Štukelj,

Rainier III.,
monaški princ

slovenski olimpionik

Margaret Thatcher, Ladko Korošec,
18

nekdanja predsednica vlade
Združenega kraljestva
info@rotaryslovenija.org

operni pevec

Angela Merkel,
nemška kanclerka

Asif Ali Zardari,
predsednik Pakistana

www.rotaryslovenija.org
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IV. Poklicna klasifikacija

V. Prisotnost

D

G

a bi se v lokalnem rotarijskem klubu resnično odražali interesi in dejavnosti bolj ali manj velike skupnosti – torej regije, mesta ali mestne četrti –,
se člani izbirajo tako, da vsako poklicno skupino oz. poklic, ki je razviden
iz poklicne klasifikacije, zastopa praviloma le en aktiven predstavnik v vsakem klubu. Če imamo v klubu dva člana s popolnoma enakim poklicem in
dejavnostjo, ki sta si konkurenčna, lahko povzroči v klubu stanje, ki bi sprožalo nesporazume med prijatelji. V klubu nikoli ne smemo storiti nič takega,
kar bi lahko pripeljalo do medsebojne konkurenčnosti, nerazumevanja,
skratka do konfliktov. Tak sistem omogoča najširše povezovanje različnih
poklicnih področij neke skupnosti. Zelo pomembno je, da je v klubu dobro
vzdušje, kar v povezavi z osebno rastjo članov ter druženjem bogati klub.
V Rotaryju velja temeljno načelo, da rotarijski klub sam odloči, koga sprejme v svoje vrste. Član Rotary kluba lahko postaneš, ob upoštevanju rotarijskih načel, če si vanj povabljen. Pogoji za včlanitev v Rotary so strogi; s tem
naj bi zagotovili, da bi tisti, ki so povabljeni, že vnaprej veljali za zaupanja
vredne osebe. Člani kluba so ljudje iz različnih področij, ki v svojih poklicih
spodbujajo visoka etična načela in imajo plemenite cilje pomagati drugim.
Udeleženci rotarijskih srečanj so lahko le člani rotarijskih klubov in njihovi
povabljeni gostje.

”

Darinka Kladnik, Iz knjige Sledi prihodnosti, str. 18
info@rotaryslovenija.org

Brez upoštevanja in izpolnjevanja pravil o prisotnosti si rotarijstva ni mogoče predstavljati. Rotarijci se srečujemo vsak teden ob vnaprej določenem
dnevu, uri in kraju srečanja.
Zelo pomemben dejavnik članstva v Rotary klubu je prisotnost na tedenskih rotarijskih srečanjih: po rotarijskih pravilih je prisotnost obvezna
oziroma mora biti vsaj 50-odstotna (dvakrat na mesec). Rotarijec je prisoten na sestanku v svojem ali drugem klubu, s tem da je najmanj enkrat na
mesec na srečanju v svojem klubu. Ob manjši udeležbi grozi članu črtanje iz članstva, o čemer na predlog upravnega odbora odločajo vsi člani.
Sestanke vodi predsednik, ki mu pomaga sekretar. Na rednih sestankih
se rotarijci sestajajo v hotelskih ali gostinskih prostorih (bodisi zjutraj,
opoldne ali zvečer), ponekod tudi v lastnih prostorih. Srečanja dopolnjujejo pogosta zanimiva predavanja na določeno temo.
Postavlja se vprašanje, zakaj je prisotnost v Rotaryju tako zelo pomembna.
Gre za te razloge:

je postal rotarijec, je prevzel pravila in tudi moralne
1. Kdor
obveznosti do Rotaryja in soljudi.

Rotarijstvo ni statusni simbol. Rotarijec ne
postane samodejno član elite, te oznake si ne
more pripisati sam. Rotarijstvo želi biti združenje
izbrane elite, pri čemer ta ni mišljena domišljavo in
vzvišeno. Elitnost je treba razumeti kot izbranost
članov, ki si prizadevajo s svojo naravnanostjo,
mišljenjem, vedenjem in delom pridobiti zaupanje
tistih, ki so že sprejeli rotarijsko filozofijo za svoj
način življenja.
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lede na rotarijska načela in cilje je bolje, da prisotnosti na srečanjih v rotarijskih klubih ne definiramo kot obveznost, temveč kot pravico.

ne moreš graditi, œe na sestanku nisi prisoten.
2. Prijateljstva
Prijateljstvo pa je osnovna vrednota rotarijstva.
Poleg prisotnosti na srečanjih je druga formalna obveznost rotarijca tudi
finančna (plačilo članarine). Rotarijec si svojega članstva v Rotary klubu
ne more »kupiti« z denarjem, obvezna je tudi prisotnost. Pričakuje se, da
je član v klubu aktiven in da s svojim delom prispeva k utrjevanju članstva,
prijateljstvu in dobrim delom.
Prisotnost je bistvena za negovanje stikov med rotarijci. Osebni pogovor,
srečanje s prijatelji je prav tako pomembno rotarijsko delo, vendar ne nujno vedno za istim omizjem ali z istim prijateljem.
www.rotaryslovenija.org
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VI. Rotary in posel

”

Rotarijstvo je zanimivo, ker vključuje ljudi
različnih opredelitev. Ni nujno, da soglašajo
o vsem: bistvo je v različnosti, v izmenjavi mnenj, v
spoštovanju idej drugega. Ob tem se veliko naučiš in
ne trdiš več, da so le tvoja stališča prava.
Franc Jamšek, Rotary klub Ljubljana
Rotarijska prisotnost naj bi se razširila tudi na uradne rotarijske prireditve zunaj običajnih klubskih srečanj, kot so na primer dobrodelne prireditve, vzpostavljanje stikov, klubska potovanja, srečanje distriktov, deželna
srečanja in podobno. Le kako naj bi rotarijec, ki ni bil nikoli prisoten na
takem skupnem srečanju, kaj vedel in pripovedoval o »duhu rotarijstva«,
če Rotaryja še ni doživel tudi v takem posebnem okvirju?

R

otary International je svetovna socialna mreža, preko katere lahko spoznamo in prepoznamo rotarijce po vsem svetu. Pridobimo lahko informacije,
nasvete, pa tudi prepoznamo poslovne priložnosti. Mreženje med rotarijci
je povsem legitimno in lahko omogoča osebno in poslovno rast vsakega
od članov. Informacije, stike in druge oblike sodelovanja lahko s pomočjo
socialnih omrežij(!) uresničujemo najprej preko kontaktov v lastnem klubu,
z obiskovanjem drugih klubov in prisotnostjo na rotarijskih prireditvah na
vseh nivojih. Bolj bomo angažirani in uspešni, laže bomo pomagali pomoči
potrebnim.
Velikokrat pride do nerazumevanja rotarijstva. To se kaže v pričakovanju
posameznikov, da bodo s pomočjo rotarijstva zaslužili, da jim člani Rotaryja morajo nuditi posel in podobno. Če kdo želi priti v Rotary samo zaradi
želje po zaslužku, bo hudo razočaran. Temeljno vodilo nas članov je dajati in
ne jemati. Če bomo vsi dali, obstaja velika možnost, da bomo tudi prejeli.

Če želimo biti uspešni člani ugledne organizacije RI,
moramo najprej »spoznati samega sebe« in ravnati
tako, kot bi si želeli, da bi drugi ravnali v odnosu do
nas.
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Nekaj odgovorov
na vprašanje:

Zakaj postati član Rotary kluba?

10

1. Prijateljstvo

V vse bolj kompleksnem svetu ponuja
rotarijstvo izpolnjevanje ene najbolj
temeljnih človekovih potreb –
potrebe po prijateljstvu in druženju.
Rotarijstvo je namenjeno ljudem, ki
imajo radi ljudi.

2. Poslovni razvoj

Pomagajte ustvarjati mrežo. Člani
kluba pomagamo drug drugemu in
skupaj pomagamo drugim.

3. Izboljšajte svoje

voditeljske
sposobnosti in
pospešite osebno
rast

Članstvo v Rotary klubu vam omogoča
osebno rast in stalno izobraževanje.
Naučite se motivirati, vplivati in voditi,
tako da sodelujete z drugimi uspešnimi
ljudmi. Rotarijstvo razvija samozavest
in veščine pri javnem komuniciranju
oz. nastopanju. Vsak teden, ob
številnih dogodkih in slovesnostih
rotarijstvo razvija osebnost, socialne in
človeške vrline posameznika.
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4. Vaše poslanstvo,
kjer živite

Postanite boljši državljani, bolj
informirani in sodelujte v klubu, ki
pomaga ustvarjati boljšo družbo/
skupnost/okolje. Po svetu rotarijstvo
vključuje malodane vsako vero,
državo, kulturo, veroizpoved, raso,
politično prepričanje, jezik, barvo
kože in etnično identiteto. Rotarijstvo
predstavlja presek najodličnejših
državljanov iz vseh družbenih okolij.
Rotarijci se zavedajo svoje kulture
in se naučijo ljubiti in delati z ljudmi
od koder koli. Tako postanejo boljši
državljani svojih držav.

5. Državljanstvo za
ves svet

Na svetu je več kot 1,4 milijona
rotarijcev v prek 36.000 klubih v
več kot 190 državah na vseh celinah.
Rotarijci so skupina najpomembnejših
ljudi z različnih koncev sveta. Zato
rotarijec na potovanjih, ko potrebuje
zdravnika, odvetnika ali hotel, najde
pomoč pri kolegu rotarijcu. Rotarijci
so prijazni ljudje. Res je, da je lepo
biti pomemben, vendar pa je še
pomembneje biti prijazen do soljudi.

6. Družinski programi 8. Razvoj etike
Rotary klub ponuja enega največjih
programov izmenjav za mlade,
srednješolce, kolidže, možnosti za
vključitev zakonskih partnerjev in
široko paleto družinskih aktivnosti.
Rotarijstvo je zabavno, tako sestanki,
klubski projekti, družabne aktivnosti
kot tudi samo služenje.

7. Možnosti za

poklicno/strokovno
izobraževanje

Od vsakega člana se pričakuje, da se
razvija in napreduje tudi na poklicnem
področju, da pomaga pri odborih
ali poučuje mladino o možnostih
zaposlitve.

Rotarijci preverjajo svoje delo s štirimi
vprašanji, ki vladajo človekovemu
etičnemu standardu. Od članov
Rotary kluba se pričakuje, da so
etični v osebnih in poslovnih odnosih.
Rotarijstvo ne pozna ne skrivnostnega
stiska rok, ne skrivne politike, ne
uradne dogme, prav tako ne skrivnih
sestankov ali obredov. Je odprta
družba moških in žensk, ki preprosto
verjamejo v pomoč drugim.

9. Prestiž
Člani Rotary kluba so vplivni in
prepoznavni ljudje v javnem in
poslovnem svetu. Rotary klub je
najstarejši in najprestižnejši klub
storitev na svetu.

10. Priložnost za
pomoœ

Rotary klub omogoča služenje
lokalnim in mednarodnim
skupnostim. V okviru tega vam ponuja
priložnost za zadovoljstvo, ki ga občuti
človek, ko pomaga drugim.

www.rotaryslovenija.org
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VII. Pet rotarijskih odborov
Rotarijske dejavnosti so prikazane na podlagi petih rotarijskih odborov oziroma
služb:

1.

Odbor za klubsko službo zajema vse, kar prispeva k temu, da iz društva nastane rotarijski klub in iz člana rotarijec. Nihče ne more pripadati
določeni skupini, če ne prevzame dolžnosti in obveznosti zanjo in v njej.
Član kluba naj bi pozitivno deloval v vseh klubskih dejavnostih in aktivno
sodeloval v klubskih projektih ne glede na to, ali opravlja kakšne rotarijske
funkcije ali ne. V klubsko službo se uvršča tudi upoštevanje in negovanje
rotarijskih pravil.

2.

Odbor za poklicno dejavnost zahteva etično ravnanje in vedenje v
poklicnem (kot tudi zasebnem) življenju in delovanje v duhu rotarijskih
idealov. Skrbi tudi za raznovrstnost članov v skladu s poklicno klasifikacijo.
Pri tem si rotarijec zastavi štiri vprašanja in nanje odgovori.

3.

Odbor za skupnost (lokalna in družbena dejanja) je usmerjen v socialne
oziroma dobrodelne projekte, kjer gre za splošno koristne, vzgojne in podobne dejavnosti. Delati za skupnost pomeni sodelovati v skrbi za skupnost,
pri čemer ne gre samo za pomoč v denarju, ampak za različna dejanja, ki
pripomorejo k splošni blaginji. Nesebična pripravljenost pomagati v vsakdanjem življenju se najbolj kaže prav v delu za skupnost.

4.

Odbor za mednarodno dejavnost zahteva prizadevanja, ki spodbujajo
razumevanje ter mir med narodi in civilizacijami. Razglašajo strpnost do
drugih narodov in spodbujajo medsebojno razumevanje, kar je mogoče doseči s sodelovanjem na mednarodnih prireditvah, z osebnimi stiki s pripadniki
drugih držav doma in v tujini ter s konkretno pomočjo, ki se uresničuje tudi
preko realizacije mednarodnih projektov.

5.

Nove generacije se ukvarjajo z mladimi in mladimi v Rotaryju. Vključuje
tudi delovanje Rotaract in Interact klubov. Nove generacije predstavljo eno
od najpomembnejših dejavnostim RI.

”

Delo v Rotary klubu mi daje zadovoljstvo.
Védenje, da opravljaš dobro delo, ustvarja
boljše počutje in krepi samopotrjevanje. Tega se ne
da naučiti, to moraš izkusiti.
Franc Hoœevar, Rotary klub Ljubljana
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VIII. Rotary in mladi

V

zgoja mladih vsekakor ni samo naloga rotarijca, ki se ukvarja izključno
z mladimi. Pri vzgoji in vzpodbujanju mladih morajo aktivno sodelovati
in pomagati vsi člani kluba. Vzgoja mladih zadeva otroke članov in druge
mladostnike, ki želijo negovati rotarijsko miselnost in s pomočjo Rotary
kluba oblikovati klube mladih, kot sta Rotaract in Interact.

ROTARACT je mednarodno združenje klubov posameznikov, starih

od 18 do 31 let. Ustanovljeno je bilo leta 1968, za kar je poskrbel Rotary
International. Danes deluje več kot 8400 Rotaractov v 170 državah oziroma
geografskih območjih po svetu. Člani prihajajo praviloma z univerz in visokih šol. Pomoč pri organiziranju Rotaractov nudijo krajevni Rotary klubi.
Rotaract klubi so samostojne pravne osebe s svojim vodstvom in programom.
Rotaract deluje kot združenje, ki spodbuja mir in razumevanje med narodi. Dejavnosti rotaractovcev so različne, namenjene razvoju vodstvenih
sposobnosti članov, krepitvi državljanske zavesti in spodbujanju visokih
etičnih načel v poslovnem življenju.
Tudi Rotaract klubi pripravijo vsaj dva programa letno in ponujajo možnosti
za poklicno izobraževanje. Uradna srečanja so po navadi vsaka dva tedna,
ob koncu tedna pa rotaractovci organizirajo poslovne projekte, družabne
prireditve in seminarje za razvoj vodstvenih sposobnosti. Zelo veliko je tudi
mednarodnih srečanj, druženj in zabav.

INTERACT je mednarodno združenje klubov za mlade med 12. in 18.

letom starosti. Prvi je nastal leta 1960 v ZDA. V 109 državah je približno
10.700 interactovih klubov. Klubi delujejo na eni šoli ali pa povezujejo
učence več osnovnih in srednjih šol v krajih pod pokroviteljstvom krajevnega Rotary kluba.

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

”

... naša pozornost mora biti usmerjena v
prihodnost, v mladino.
Dr. Otmar Zorn, guverner D 1912 (2012/13)

Pomembno področje rotarijskega delovanja je tudi izmenjava mladih, ki
poteka na podlagi štipendij, študijskih skupin in v obliki poletnih mladinskih taborov po vsem svetu.
Rotarijci moramo zavestno spodbujati delovanje mladih v Rotaryju:

1.

Otrokom rotarijcev, ki pridejo v Slovenijo, po potrebi pomagamo.
Ravno tako pa rotarijci v drugih državah pomagajo našim
otrokom.

2.

Sodelujemo pri kratkoročnih in dolgoročnih izmenjavah, kar
pomeni, da tu in tam povabimo rotarijca v izmenjavi v rotarijsko
družino.

3.
4.
5.

Skrbimo za mlade in jim omogočimo spoznavanje države in ljudi
(obiski muzejev, gledališč, koncertov in podobno).

6.

Predstavljamo lastna podjetja skupinam mladih rotarijcev s
ciljem pomagati jim spoznavati različne poklice in različne
možnosti.

7.

Pomagamo in svetujemo mladim, da bodo lahko čim hitreje
napredovali (obiski tečajev, seminarji, možnosti namestitve itd.).
Obiskujemo sestanke mladih rotarijcev: čim večkrat
prisostvujemo na sestankih mladih rotarijcev (Rotaract, Interact)
in jim po potrebi pomagamo.

V

sak izmed nas lahko v svojem poklicu ter javnem in zasebnem življenju
pripomore k uveljavljanju rotarijskih idealov. Kaj je tisto, kar naredi
rotarijca:

1. Veœ ustvarjalnosti od povpreœja.
2. Prevzemanje odgovornosti v družbi.
3. Pogum, da se izpostavljamo v korist dobrega in se ne
izogibamo razliœnim sooœenjem.

4. Vztrajnost, da ne opustimo obveznosti in obupamo.
5. Sposobnost prispevati veœ, kot uspe drugim.
6. Upoštevanje visokih etiœnih norm, strpnost in
spoštovanje razliœnosti.

Rotarijci smo vzor, saj je vzorno vedenje v
etičnem smislu temelj za varno in mirno življenje.

Z aktivno udeležbo mladih krepimo internacionalizacijo.

Široka paleta rotarijskih dejavnosti ponuja veliko možnosti, ki v bistvu od
rotarijca zahtevajo le eno: osebno vključenost in delovanje v korist mladih
in širše skupnosti.
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Rotarijski kodeks
ravnanja
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Kot rotarijec bom …

1.

v vseh svojih ravnanjih in dejanjih poosebljal
najpomembnejšo vrednoto – integriteto,

2.

služenje pod okriljem Rotary kluba plemenitil
s svojimi poklicnimi izkušnjami in talenti,

3.

vse svoje osebne, poslovne in poklicne
dolžnosti opravljal etično, pri čemer bom pri
spodbujanju in negovanju visokih etičnih
standardov služil kot zgled,

4.

z drugimi ljudmi ravnal pošteno in jim izkazal
spoštovanje, ki pripada vsem soljudem,

5.

spodbujal priznavanje in spoštovanje vseh
poklicev, ki koristijo družbi,

6.

uporabljal svoje strokovno znanje: da mladim
ljudem ponudim priložnosti, da pripomorem
k izpolnjevanju posebnih potreb drugih in da
izboljšam kakovost življenja v svoji skupnosti,

7.

upravičil zaupanje Rotary kluba in prijateljev
rotarijcev in ne bom storil ničesar, kar
bi lahko okrnilo ugled Rotary kluba ali
prijateljev rotarijcev ali jim škodovalo, in

8.

pri svojih prijateljih rotarijcih ne bom iskal
privilegijev ali koristi, ki ne sodijo v okvir
običajnega poslovnega ali poklicnega odnosa.

www.rotaryslovenija.org
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Vse pravice, še posebej pravica do razmnoževanja
in razširjanja, so pridržane. Delo oz. njegovi deli se
brez pisnega dovoljenja založnika v nobeni obliki ne
smejo niti razmnoževati niti z uporabo elektronskih
sistemov predelovati oziroma na kateri koli način
razmnoževati, predelovati ali uporabljati v komercialne namene.
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