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POROČILO O DELU ROTARY CLUBA GROSUPLJE V ROTARIJSKEM 
LETU 2007/ 2008 
 
 
Spoštovane prijateljice in prijatelji, 
 
rotarijsko kolo se je obrnilo za en klin. Zaključujemo Rotarijsko leto 2007/08, 
zato je prav, da nekaj besed spregovorimo o delu. Za nami je leto uspešnega in 
aktivnega dela, saj se je v tem letu mnogo zgodilo. Ustanavljanje novih 
rotarijskih klubov in ustanavljanje lastnega distrikta nam je naložilo dodatnih 
obveznosti, ki smo se jih lotili odgovorno in aktivno. 
 
Od leta 2004 dalje so se obrnili štirje klini na našem zobniku. Prvi predsednik 
Stanislav Vehovec, drugi Boris Kuhar, tretja Zdenka Cerar in četrti Boris 
Peterka, smo vsak po svoje zaznamovali svoje leto predsedovanja. Štiri leta 
druženja in dela v Rotary clubu Grosuplje je pustilo opazen pečat  v javnosti. 
Postali smo prepoznaven in resen sogovornik civilne družbe v okolju kjer 
živimo, delamo in se družimo. Mnogi mediji (Grosupeljski odmevi, Klasje, 
Trobla, Dobrepoljski glasnik, Delo, Nedeljski dnevnik, Dnevnik in Radio Zeleni 
val) so poročali o našem uspešnem delu. 
 
V rotarijskem letu 2007/08 smo imeli 40 sestankov, na katerih je bila udeležba 
75 %. Potekali so ob sredah od 19.30 dalje v Gostišču Krpan, kjer sta nas 
prijazno gostila gospa Tatjana Virant in gospod Ivo Virant. Na sejah je zapisnike 
oblikoval in jih redno pošiljal prijateljem sekretar Rotary cluba Grosuplje 
prijatelj Iztok Sinjur. 
 
V letu 2007/08 smo vsi člani: Agnič Andrej, Barlič Viktor, Cerar Zdenka, 
Derganc Izidor, Furlan Matjaž, Glavič Franc, Gros Andrej, Gril Peter Vito, 
Hribar Jurij, Kalin Mirjam, Kastelic Marjan, Kek Roža, Kopar Anton, Kuhar 
Boris, Lampe Milan, Lavrih Marko, Markelj Franc, Miklavčič Blaž, Peterka 
Boris, Pogačar Roman, Sinjur Iztok, Struna Ervin, Šušteršič Tevž Slava in 
Vehovec Stanislav aktivno sodelovali in izpolnjevali zastavljene cilje. Vsem se 
najlepše zahvaljujem. Še vedno je prisoten spomin na prijatelja Boruta Petriča.  
 
Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju novih članov. V naših vrstah prav lepo 
pozdravljam nove člane: Violeto Trontelj, Simona Jagodica in Jožeta Mikliča, ki 
jim tudi čestitam ob sprejemu v Rotary club Grosuplje. 
 
In kaj smo storili v tem letu tako dobrega? Mnogo je stvari, na katere smo 
lahko ponosni. Pa začnimo na začetku: 
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- nadaljevanje štipendiranja treh dijakinj, Karle Žmuc, Maje Zupančič in 
Eve Jamnik. Štipendije v višini 92 Evrov mesečno so prejemale tudi v 
šolskem letu 2007/08, 

- lanskoletna ujma je povzročila veliko škode, zato smo 1000 Evrov 
namenili tudi RC Škofja Loka, ki je sredstva namenilo pomoči potrebnim, 

- gospe Aniti Perovšek iz Ivančne Gorice smo preko Rdečega križa Ivančna 
gorica nakazali 700 Evrov za plačilo stanarine,  

- hiši zavetja za otroke Palčiča iz Grosuplje smo namenili preko 3000 
Evrov pomoči  v obliki opreme (tri posteljice z jogiji, belo tehniko, 
pripomočke za hranjenje), ter še mnogo drugega, 

- kupili smo knjige za otroke iz socialno ogroženih družin v višini 250 
Evrov, 

- v času božičnih praznikov  smo obdarili rejniške otroke iz območja 
našega delovanja – 23 rejencev, ter njihove rejnike v višini 2000 Evrov, 

- deklici iz družine Žinger iz Ivančne Gorice, na invalidskem vozičku, smo 
za stanovanjsko dvigalo namenili 500 Evrov, 

- društvu Sožitje Grosuplje smo namenili 500 Evrov, 
- za ustanovitev novih Rotary clubov in ostale obveznosti smo namenili 

2000 Evrov, 
- za delovanje in pomoč Rotaracta Grosuplje smo namenili 1500 Evrov, 
- Zdravstvenemu domu Grosuplje smo namenili 1500 Evrov za nakup 

aparata za odvzem krvi in analizo iz prsta, 
 

V dobrodelne namene namenili 15. 750 Evrov denarne pomoči.  
 
 
Veliko pozornosti smo namenili organizaciji lastnih prireditev, kot so:  
 

• obdaritev rejniških otrok,  
• Gala prireditvi Zlati ključ mesta Grosuplje, ob tej priložnosti smo zbrali 

2500 Evrov denarnih sredstev. 
• prireditvam, ki smo jih organizirali skupaj z Rotaractom Grosuplje 

(dobrodelni gala ples na Turjaškem gradu novembra 2007, natančna 
evidenca je razvidna v poročilu Rotaracta Grosuplje) 

 
 

Za družabno življenje in spoznavanje lepot Slovenije smo organizirali izlete na 
Primorsko (Nova Gorica in Vipava ter Kostanjevica na Krki). Na povabilo 
prijatelja Franca Marklja smo se udeležili praznovanja Abrahama na Turjaškem 
gradu v deželi Primoža Trubarja. Člani in članice smo izvedli modno revijo očal, 
za kar je Optika Markelj Rotary clubu nakazala 1000 Evrov.  
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V tem letu smo na prireditve in družabne dogodke vabili prijatelje Rotary cluba 
iz Dorfna v Nemčiji. S tem smo ohranjali prijateljske stike in širili dejavnost 
Rotary cluba Grosuplje v Evropo. 
 
Na sestankih Rotary cluba Grosuplje smo izvedli osem predavanj znanih 
strokovnjakov s področja gospodarstva, kulture, politike, vojaških zadev in 
civilne družbe.  
 
Ponosno lahko sporočim, da smo uredili spletno stran Rotary cluba Grosuplje 
www.rotary-klub-grosuplje.si Od sedaj dalje bodo na spletni strani cluba 
razvidne vse aktivnosti, članstvo, zapisniki, foto galerije, informacije in 
napovedi dogodkov. Pišete nam lahko na elektronski naslov: info@rotary-klub-
grosuplje.si. Ob tej priložnosti se zahvaljujem prijatelju Marku Lavrihu za 
požrtvovalnost pri pripravi spletne strani.  
 
Uspelo mi je ustanoviti Petričev sklad nadarjenih študentov. Starši našega 
pokojnega prijatelja Boruta Petriča in njegova sopotnica Regina so s ponosom 
sprejeli povabilo za sodelovanje pri ustanovitvi tega sklada. Podrobnosti bomo 
dorekli v torek, 10. junija 2008, na skupnem sestanku. Zahvaljujem se njegovi 
družini za sodelovanje in pripravljenost speljati vse potrebne dogovore. Borut 
Petrič je bil naš in moj prijatelj, zato je prav, da spomin nanj ohranimo v taki 
obliki. 
 
 
Prijatelj Andrej Gros, zakladnik, ki je do sedaj skrbel za zakladniške posle, je 
poročal, da je na transakcijskem računu Rotary cluba Grosuplje ostalo 4000 
Evrov, ki pa jih kot popotnico za nadaljnje delo predajamo novemu vodstvu. 
 
Nadzorni odbor je vodil prijatelj Viktor Barlič, pomagala pa sta mu prijatelja 
Izidor Derganc in Milan Lampe. Nadzorni odbor je obravnaval letno finančno 
poročilo in ga v celoti sprejel. 
 
Častno razsodišče je vodil prijatelj Boris Kuhar, pomagala pa sta mu 
prijateljica Mirjam Kalin in prijatelj Roman Pogačar. Kot je poročal predsednik, 
dela niso imeli. 
 
 
Bodoče vodstvo: 
 
Dosedanji podpredsednik in od danes naprej predsednik prijatelj Blaž Miklavčič 
je opravil vse predpisane obveznosti, da lahko postane predsednik. Tako je 
obiskal seminar PETS/SETS in tudi aktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev. 
Pri nadaljnjem delu predsedovanja, mu želim obilo uspeha, 
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Bodočemu podpredsedniku, prijatelju Marjanu Kastelicu želim veliko uspeha pri 
delu in usposabljanju za bodočega predsednika RC. 
 
Veliko uspeha pri delu želim tudi novemu zakladniku prijatelju Francu Marklju. 
 
Prijatelju Matjažu Furlanu pri socialnih zadevah želim le-teh malo in mnogo 
pomoči ostalih članov pri delu. 
 
Najlepše je delo z mladimi, zato bo prijatelj Franc Glavič imel priložnost 
prenesti svoje izkušnje prav na njih. 
 
Potovati po tujini je lepo, vendar vzame veliko časa, zato mislim, da to lahko 
stori le prijatelj Stanislav Vehovec, ki bo še naprej skrbel za Rotary foundation. 
 
 
 
Ob zaključku naj povem, da smo veliko lepih trenutkov preživeli skupaj. Žal pa 
pridejo tudi taki, ki bi jim najraje rekli, naj gredo drugam. Življenje se nekoč 
konča, spomini pa ostanejo. Tako smo se 30. novembra na ljubljanskih Žalah 
poslovili od prijatelja Andreja Agniča. Mnogo prezgodaj smo se poslovili tudi 
od drage članice Rotaracta Grosuplje Barbare Marinič. 
 
 
 
Na koncu pa je prav, da nekaj besed povem še v svojem imenu. Leto je bilo 
naporno in bogato z izkušnjami. Na naše skupno delo se oziram s ponosom: 
»Nič ni bilo zaman!« Mogoče pa se je le komu posvetila iskrica sreče ali povrnil 
nasmeh na ustih prav po zaslugi Rotary cluba Grosuplje. Želim, da se nadaljuje 
dobra misel in dobro delo tudi v bodočem obdobju. 
 
 
Grosuplje, 08.06.2008                                 predsednik RC 2007/ 2008  
                                                                      Boris Peterka 


