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V veliko čast mi je pozdraviti in čestitati Rotary klubu 
Ptuj za 20-obletnico delovanja.

Rotary klub Ptuj je bil ustanovljen L.1995 kot 7. 
Rotary klub v novejšem obdobju Slovenije. Zaradi 
zgodovinske in časovne umestitve je prav, da se ob 
tej obletnici spomnimo tudi začetka rotarijstva na 
ozemlju Slovenije, ko je bil pred 85 leti, to je davnega 
L.1930 ustanovljen Rotary  klub Maribor, kot prvi 
Rotary klub na ozemlju današnje Slovenije.

Brez rotarijcev ni kluba, zato namenjam čestitke 
vsem sedanjim in bivšim članom Rotary kluba 
Ptuj, ki so kakorkoli pripomogli k rasti, stabilnosti 
in prepoznavnosti kluba. Posebej se zahvaljujem 
Sergeju Pavličevu, prvemu predsedniku kluba 
in Günterju Ertlerju, RC Feldbach iz Avstrije, 
takratnemu botru kluba, kasnejšemu guvernerju 
D-1910 in aktualnemu Rotary Coordinatorju  
Zone 19 part. 

Posamezni člani kluba ste s svojo aktivnostjo 
presegali meje delovanja kluba. Pomagali ste 
ustvarjati distriktni in mednarodni nivo naše 
organiziranosti in prepoznavnosti. 

V tem smislu v obdobju D-1910, poddistrikta 
Slovenija posebej omenjam Vidoja Radičeviča kot 
vodja odbora za mladinsko dejavnost in Edija 
Stropnika, AG v L.2005-11.

V obdobju D-1912 so in še vedno aktivno delujejo 
Edi Stropnik, guverner v L.2013-14 in Asistant 
Rotary Coordinator Zone 19 part, Ludvik Toplak, 
delegat na Rotary Council on Legislation 2013 in 
predstavnik Rotary Leadership Instituta za  D-1912 
ter Bojan Rosi, pomočnik predsednika odbora za 

razvoj članstva. Posebej izpostavljam vlogo prijatelja 
Edija Stropnika, bivšega guvernerja, ki je v fazi 
priprav samostojnega D-1912 s svojo načelnostjo in 
predanostjo opravil za distrikt veliko dobrega. 

Na področju mladih generacij moram omeniti 
ustanovitev Rotaract kluba Ptuj v L.2013-14. 
Zasejano seme je vzklilo in se lepo razvija. Mladi 
bodo garant in nosilec razvoja rotarijske ideje 
v prihodnosti.    Do sedaj ste izvedli številne 
projekte za skupnost, samostojno ali v sodelovanju 
s partnerskim klubom RC  Freilassing-Laufen iz 
Nemčije. Podatki so impresivni, projekti pa so pustili 
številne trajne sledi v mestu in srcih preprostih ljudi. 

Zaradi vsega dobrega kar ste storili, je 7 Paul Harris 
priznanj in beseda hvala v tem trenutku najmanj, kar 
vam lahko izrečemo.

Veseli me, da se v našem D-1912 rotarijstvo 
ponovno krepi. V Sloveniji nas je sedaj okrog 1000 
rotarijcev organiziranih v 45 Rotary klubih. Ob nas 
starejših raste in se razvija tudi še rod 400 mladih 
rotaraktovcev in interakatovcev, organiziranih v 17 
Rotaract in 6 Interact klubih.

Vsi smo ponosni člani Rotary International, največje 
mednarodne, multikulturne in nestrankarske 
organizacije na svetu s preko 1,2 milijona rotarijcev. 
Delujemo praktično v vseh deželah sveta. 

Biti rotarijec je privilegij in hkrati odgovornost. 
Odgovornost do sebe, družine, družbenega okolja in 
do lastne organizacije. V našem organizmu je gensko 
vgrajena končnost našega življenja. Duhovnost 
človeka pa je nad tem. Prenaša se od človeka na 
človeka, iz generacije na generacijo.

Martin Šinigoj, 
Guverner distrikta 1912 (2015-16)

Drage rotarijke in rotarijci,

BESEDA GUVERNERJA



Vodilo letošnjega predsednika Rotary International K.R. “Ravi” Ravindran-a je:

Ob svojem prvem nastopu nas je predsednik takole nagovoril: 

»Naš čas na Zemlji je omejen in vedno krajši, kot si 
mislimo. Kako ga želimo preživeti? Bomo sebe dali 
drugim, zato da bo svet bogatejši, ker smo živeli na 
njem? Vsak od nas lahko nekaj ponudi, ne glede na 
to, kdo smo ali kje smo v življenju. Ponudimo lahko 
svoje talente, znanje, sposobnosti in prizadevanje; 
ponudimo lahko tudi predanost in zvestobo. Skozi 
delovanje pri Rotaryu lahko izkoristimo te darove 
in resnično spremenimo svet ter življenja drugih. Z 
Rotaryjem lahko za sabo pustimo nekaj resničnega 
in trajnega. Zdaj je naš čas. Nikoli več se ne bo vrnil, 
zato »Bodimo dar svetu.«

Z njim je resnično zaobjel bistvo naše organizacije, 
bistvo našega poslanstva in delovanja tako v 
neposrednem kot tudi v širšem in mednarodnem 
okolju. Z Rotary-jem lahko za sabo pustimo resnično 
nekaj lepega in trajnega, v svojem poklicnem in 
privatnem življenju. 

Za najstarejše slovensko mesto Ptuj, mesto ob Dravi, 
obdano s čudovitimi Slovenskimi goricami, Halozami 
ter Dravskim in Ptujskim poljem je Rotary klub Ptuj 
izrednega pomena. Sedaj bo Ptuj na mestnem trgu 
pridobil še »Rotarijsko uro«, ki bo simbolno skrbnik 
in promotor rotarijskih vrednot in optimizma v cilju 
izboljšanja kakovosti življenja in zdravja ljudi.

Rotary klub Ptuj in njegovi člani že 20 let živijo in 
simbolizirajo rotarijstvo v najbolj žlahtnem pomenu 
besede. Zato ob čestitki še voščilo »Še na mnoga leta 
Rotary klubu Ptuj«.

Martin Šinigoj, 
Guverner distrikta 1912 (2015-16)

»Be a gift to the world« / »Bodi dar svetu«.



RC PDG Günter Ertler 
Rotary Club Feldbach – D 1910

es ist fast nicht zu glauben, dass 
schon 20 Jahre seit der Charterfeier 
vergangen sind. 20 Jahre Rotary Club 
Ptuj – durchaus eine Erfolgsgeschichte, 
die mit dem Governorjahr von Edi 
Stropnik einen Höhepunkt fand. Viele 
schöne Projekte wurden durchgeführt, 
auch um notleidenden Menschen ein 
besseres Leben zu ermöglichen, viele 
Veranstaltungen haben stattgefunden. 
Neue Freunde aus Ptuj und Umgebung 
haben sich in diesen Jahren dem 
Club angeschlossen. Eine Anzahl von  
Kontakttreffen mit den Rotaryklubs 
Freilassing-Laufen und Feldbach 
dienten und dienen dem internationalen 
Freundschafts-Gedanken. 

Ich bin sicher, dass die Geschichte des 
Rotary Club Ptuj sich auf diese Weise 
fortsetzt und dem rotarischen Ideal 
zugeneigt bleibt.

Zum 20. Jährigen Jubiläumsfest wünsche 
ich Euch alles Gute für die Zukunft viele 
schöne Erlebnisse, viele weitere gute 
Projekte und gedeihliches Wirken in 
unserer nicht immer ganz einfachen 
Welt.

Ich umarme Euch

Euer Gründungsbeauftragter

Günter

Liebe Freunde vom Rotary Club Ptuj,



Na začetku prejšnjega stoletja je svetovna družba 
zašla v obdobje izgube moralnih kvalitet. Poslovni 
in politični svet so obvladovali podkupovanja, 
izsiljevanja, prevare in razne druge nečednosti. V 
Ameriki je postal idol uspešnosti Al Capone. Vsaka 
primerjava z današnjim časom je zgolj naključje. Na 
srečo se tudi v taki družbi najdejo ljudje, ki verjamejo 
v moralne norme, poštenje in prijateljstvo. Tako je 
nastalo rotarijsko razmišljanje in poslanstvo.

Redkokatera skupnost obstaja tako dolgo kot 
rotarijska. To pa pomeni, da je nastala na trdnih, 
častitljivih temeljih in preko rotarakta in interakta 
skrbi za obnovo ter vzdrževanje članstva. 

Nesebična pomoč ljudem v stiski, iskanje stikov s 
tistimi, ki so je potrebni in tistimi, ki so pripravljeni 

pomagati, svetovna povezanost in vzpodbujanje 
prijateljstva nas rotarijce delajo prepoznavne po 
vsem svetu.

Pred več kot 110-imi leti je nastalo prvo rotarijsko 
gibanje pod vodstvom Paula Harrisa v Chicagu, 
samo šest let kasneje pa prvi rotary klub v Evropi, 
v Dublinu na Irskem. Rotarijstvo se je hitro širilo in 
je danes navzoče v skoraj vseh civiliziranih državah 
sveta. Danes nas je preko 1,223.000 članov v 35.177 
klubih v 541 distriktih.

Na začetek rotarijsko humanitarnega in socialnega 
druženja smo na Slovenskem čakali do 15. novembra 
1930, ko je bil v Mariboru ustanovljen 1. rotary klub. 
Nas, ptujske rotarijce, posebej veseli, da sta bila člana 
tega kluba tudi na Ptuju rojeni Miroslav Ploj, politik 

Miroslav Luci  
Predsednik RC Ptuj



in odposlanec na Dunaju, ter Franc Novak, 
uspešen podjetnik in velik humanist, ki je v 
svoji tekstilni tovarni v Majšperku ustanovil 
tudi zdravniško ambulanto in priložnostno 
bolnišnico.

Med in po 2. svetovni vojni je rotarijstvo 
javno nekoliko zamrlo, ideja prijateljstva, 
strpnosti, etike, morale, integritete in 
dobrodelnosti pa je tlela med častilci teh 
visokomoralnih kvalitet in vzplamtela hitro 
po osamosvojitvi in vzpostavitvi svoje 
lastne države. 

V Sloveniji so bili ustanovljeni RK Ljubljana, 
Maribor, Bled, Portorož, Ljubljana- Emona, 
Slovenj Gradec in 28. 10. 1995, torej pred 20 
leti, tudi Rotary klub Ptuj. Prvi predsednik 
kluba je bil danes njegov častni član Sergej 
Pavličev. 

Pri ustanovitvi gre seveda posebna 
zasluga našemu botrskemu klubu 
Feldbach in njegovemu članu gospodu F. 
Guenterju Erthlerju, ki nam je nudil vso 
logistično, moralno in finančno podporo 
ob ustanavljanju našega ptujskega Rotary 
kluba ter pomoč pri njegovem delovanju.

Zelo pomembno je tudi leto 2011, ko je 
bil ustanovljen slovenski distrikt 1912 
in smo rotarijci na Slovenskem postali 
sami odgovorni za našo iniciativnost in 
humanitarno dejavnost. 

Posebej smo počaščeni, da je postal prvi 
guverner slovenskega distrikta 1912 naš 
ptujski rojak dr. Stanislav Ojnik (na žalost 
pokojni) in da smo Ptujčani imeli še enega 
uspešnega guvernerja Edija Stropnika. 

V Sloveniji je danes preko 1000 članov v  
45-ih Rotary klubih, 17 Rotaract in šest 
Interact klubih.

Danes se večkrat sprašujem, kot verjetno 
mnogi med vami, dragi rotarijski prijatelji, 
kaj nas je pripeljalo med rotarijce?

Vsi smo se že prej vključevali v socialno-
humanitarno delo, vsak na svoj način in 
vsak z večjim ali manjšim uspehom. Šele po 
vstopu v klub prijateljev in častilcev visokih 
moralnih vrednot integritete, dobrodelnosti, 
samobitnosti in voditeljstva, ki so osnovne 
rotarijske vrednote, smo lahko vsak na svoj 
način in skupaj začutili naš socialni kapital 
in pomen povezovanja, s katerim dosegamo 
sinergistične učinke, ki jih sami nikoli ne bi 
zmogli. 



Rotary namreč utrjuje in razvija človeški značaj 
in vzpodbuja najboljše v ljudeh. Uči jih etike, 
humanosti, kulturne zavednosti, ljudskih veščin in 
vzpodbuja željo ter sposobnost pomagati drugim in  
s tem bogatiti nas same.

Rotarijci ustvarjamo pozitivno okolje za 
vzpodbujanje razumevanja in tolerance do drugače 
mislečih, s tem pa tudi večjega miru med ljudmi in 
narodi sveta. 

Pomanjkanje teh kvalitet je vidno danes, ko se 
srečujemo z eno največjih humanitarnih in socialnih 
katastrof na svetu – migracijami. Več milijonov 
ljudi Bližnjega vzhoda, tudi otrok, žena, išče miren 
kraj za preživetje in novo ognjišče svojega vsaj 
začasnega doma. Njihovo premoženje in domove je 
uničila vojna, ki so jo sprožila ideološka nasprotja, 
predvsem pa pomanjkanje upoštevanja vsaj osnovnih 
rotarijskih načel in vrednot. 

Ponosen sem in upam, da vsi tukaj prisotni, da smo 
člani častitljivega gibanja in življenjske filozofije 
rotarijstva, ki se obnavlja in krepi in ki že več kot 100 
let združuje uspešne ljudi sveta, ki so svoje znanje 
in dosežke zavezali medsebojnemu prijateljstvu, 
toleranci, etičnemu ravnanju, odgovornosti, 
vzpodbujanju ustvarjalnosti in pomoči ljudem.

Prav letos se končuje eden izmed večjih svetovnih 
projektov precepljenosti otrok v Afriki proti 
poliomielitisu. Ta kruta bolezen je v preteklosti 
puščala veliko smrtnost in invalidnost otrok. Danes 
lahko s ponosom ugotovimo, da je ravno s pomočjo 
Rotary international in Svetovne zdravstvene 
organizacije v večletnem projektu Polio plus v Afriki 
ta bolezen v glavnem iztrebljena.

Ponosni smo lahko tudi, da smo del združenja, 
katerega cilji so uspeh, razvoj in napredek, vendar 
nikoli za ceno poštenja in humanosti ter dobrega 
odnosa do ljudi. Tega smo še kako potrebni, saj smo  
v sicer manjši meri v družbenem času, ko se ponovno 
izgubljajo moralne vrline, kot takrat ob nastanku 
rotarijskega gibanja. In zato moramo ponovno 
intenzivirati naše delovanje.

Rotary klub Ptuj je mlad, prebolel je že večino 
otroških bolezni in postal pravkar polnoleten. To 
je velika prednost, saj so pred nami še rast, razvoj, 
akcija in mladostna zagnanost. Zato verjamem, da 
Rotary klub Ptuj čakajo v bodočnosti še plodni in 
uspešni časi. 

Miroslav Luci,  
predsednik RC Ptuj 



20 LET ROTARY CLUBA PTUJ

Padec Berlinskega zidu je 
omogočil velike spremembe  v 
življenju naše generacije. Politični 
zemljevid Evrope se je spremenil, 
države vzhodne Evrope so se 
demokratizirale in po skoraj petih 
desetletjih prepovedi rotarijstva so 
nastali pogoji za ponovni nastanek 
Rotary klubov tudi v Sloveniji.

Naše rotarijske korenine iz D -77 
Kraljevine Jugoslavije so bile šibke 
in zob časa je izbrisal skoraj vse 
sledi, ki so jih zapustili slovenski 
rotarijci. Zahvaljujoč dolgemu 
življenju predvojnega rotarijca 
Leona Štuklja so vsaj mariborski 
rotarijci  spoznali njegove izkušnje 
iz preteklosti, Ptujčani, kot njihovi 
sosedje, pa smo imeli to srečo, da 
smo ga lahko nekajkrat srečali.

Rotarijstvo v Sloveniji  je tako 
v devetdesetih letih 20. stoletja  
nastajalo skoraj povsem na novo. 
Pri ponovni oživitvi svetovne 
rotarijske ideje služenja človeku  
so nam velikodušno pomagali 
prijatelji iz Avstrije. Z njihovo 
pomočjo je nastal tudi Rotary club 
Ptuj. Pobuda za ustanovitev kluba 
je bila slovenska, a je takratni 
guverner D 1910  Kurt Tenhalter 
za ustanovitev novega kluba 
pooblastil prijatelja Günterja 
Ertlerja iz RC Feldbach Avstrija. 
K nam so poslali čudovitega 
človeka in velikega rotarijca. 
Naučil nas je osnov rotarijstva, 
razkril filozofijo gibanja in pokazal 
pot v svetovno rotarijsko družino. 
Günter je bil naš rotarijski učitelj, 
ki nam je bil vedno pripravljen SESTANEK KLUBA PRI PRIJATELJU STANKU ČURINU LETA 2007.

STOJAN KEBLER POSTANE ČASTNI ČLAN RC PTUJ V LETU 2006.

KLUBSKA SVEČANOST OB PODELITVI MILJONTEGA PHF dr. JOŽETU 
BEŠVIRU V LETU 2006.

SESTANEK KLUBA PRI PRIJATELJU STANKU ČURINU LETA 2007.

Edi Stropnik
ARC PDG 
Rotary club Ptuj 
D-1912



svetovati in pomagati. Zaradi svojih 
osebnostnih lastnosti in predanosti 
je leta  2000-2001 postal guverner 
Distrikta 1910, na kar smo še 
posebej ponosni.

RC Ptuj je v svojih  dvajsetih letih  
delovanja prehodil zanimivo  
rotarijsko  pot. Takoj na začetku, 
še pred Charterjem, so nas obiskali 
rotarijski prijatelji iz nemškega  
RC Freilassing – Laufen in nam 
predlagali partnerstvo. Imamo 
namreč skupno zgodovino iz časov 
vladavine Salzburške nadškofije 
na Ptuju in v delu Bavarske – 
Rupertiwinkel, kjer so doma naši 
prijatelji. Naše partnerstvo in 
prijateljstvo, ki traja že dvajset let, 
je krivo za mnoga prijetna druženja 
in sodelovanje na številnih skupnih 
projektih. Skupaj smo gradili 
lesene hiše za pregnane družine v 
Srebrenici, kar je bil Matching Grant 
projekt med RC Freilassing- Laufen, 
nekaj klubi iz avstrijskega dela D 
1910 in RC Ptuj. 

Na Ptuju smo izpeljali District 
Simplifite Grant in s sredstvi RC 
Ptuj, RC Freilassing – Laufen in  
Distrikta 1910 opremili bivalne 
prostore SOŽITJA na Ptuju. 

Skupaj smo osvajali planinske 
vrhove: Watzmann, Triglav in 
Dachstein, skupaj smo se družili v 
vinorodni okolici Ptuja in pokušali 
pivo iz bavarskih pivovarn v okolici 
Freilassinga. Iz naših vsakoletnih 
druženj v Nemčiji in Sloveniji so  se 
spletla številna rotarijska in osebna 
prijateljstva. Avstrijsko botrstvo 
in nemško partnerstvo daje RC 
Ptuj poudarjeno »mednarodno 
aktivnost«.

Stalna aktivnost na polju pomoči 
potrebnih v skupnosti, kjer živimo, 
je samo nadaljevanje mednarodno 
podprtih projektov. V RC Ptuj smo 
izvedli več deset manjših projektov, 
ki so vsaj malo ublažili socialne 
stiske ljudi in pomagali mladim 
in nadarjenim otrokom. To je 
področje dela  rotarijske »službe 
za skupnost«.Tako smo pomagali  
napeljati elektriko in vodo v dom 

OBISK PRVEGA GUVERNERJA D-1912, STANKA OJNIKA V LETU 2011.

STOJAN KEBLER POSTANE ČASTNI ČLAN RC PTUJ V LETU 2006.

OBISK GUVERNERJA EDIJA STROPNIKA V LETU 2014.

OBISK GUVERNERJA D-1912, MARTINA ŠINIGOJA V LETU 2015.



Frančiške Ozvatič na Runču pri 
Ormožu, naša stalnica pa je podpora 
delovanju društva Sožitje na Ptuju. 

Sodelovali smo v vseslovenskem 
projektu »Inštrukcij za otroke iz 
enostarševskih  družin«, katerega 
iniciator je bil naš, žal pokojni 
prijatelj Ludvik Počivavšek iz 
RC Lenart, prispevali smo denar 
za štipendijski sklad Fundacije 
Leona Štuklja in še bi lahko 
naštevali. Takšni projekti so 
najbolj prepoznavna dejavnost 
rotarijstva v okolju, saj se v njih 
odraža nesebično služenje pomoči 
potrebnim ljudem.

Uspešnost socialnih projektov 
kluba je odvisna od povezanosti in 
prijateljstva med rotarijci. Temu so 
namenjena naša tedenska srečanja  
članov kluba, prijateljev različnih 
poklicev, različnih pogledov na 
svet, različnih političnih prepričanj 
in različnih mnenj. Šele ko se  
razlike združijo in povežejo  v en 
klub, v eno skupnost, ki deluje, 
lahko spreminjamo svet. Zato je 
rotarijsko prijateljstvo in strpnost 
med člani osnova delovanja vsakega 
rotarijskega kluba. Če je v klubu 
prijetno in zanimivo, se krepi dobra 
volja in prijateljstvo med člani. 
Le dobri prijatelji, ki imajo isti 
cilj, lahko pomagamo  v okolju in 
spreminjamo svet na bolje.

Pomemben pogoj  za delovanje  
vsakega Rotary kluba so rotarijci 
različnih poklicev. Kot predstavniki 
svojega poklicnega stanu se v klubu, 
kot tudi v svojem poklicnem in 
zasebnem življenju zavzemamo 
za spoštovanje rotarijske etike  in 
kodeksa obnašanja. Svoj vpliv in 
sposobnosti smo vedno pripravljeni 
zastaviti za dobrobit svojih 
prijateljev in pomoči potrebnih ljudi. 

RC Ptuj je svoje aktivnosti zgradil 
na osnovi štirih osnovnih stebrov 
rotarijske zgradbe: klubski službi, 
poklicni službi, službi za skupnost 
in mednarodni službi. Rotarijska 
zgradba se zaključuje s streho, 
ki pomeni peti steber - nove 
generacije.

PREDAJA PREDSEDNIŠKE FUNKCIJE NA POLETNEM PIKNIKU KLUBA.

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE OB PODELITVI DRŽAVNEGA 

ODLIKOVANJA STOJANU KERBLERJU.

PREDAJA PREDSEDNIŠKE FUNKCIJE NA MERANOVEM V 2015.

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE OB PODELITVI DRŽAVNEGA 



To streho smo v RC Ptuj gradili 
vsa leta z mladinskimi 
izmenjavami in s skrbjo za mlade 
ljudi. Naše otroke smo pošiljali 
v rotarijske tabore po Evropi 
in svetu, kjer so pri rotarijskih 
družinah spoznavali življenje in 
kulturo drugih okolij. To je vedno 
neprecenljiva  izkušnja za mlade 
ljudi. Vsa leta  sodelujemo tudi pri 
organizaciji  Rotarijskega  tabora 
»Na sončni strani Alp« za mlade, 
ki prihajajo  V Slovenijo. 

Naš prispevek pri angažiranju za 
mlade generacije pa je dosegel 
vrh z ustanovitvijo Rotaract kluba 
Ptuj. 

Na to smo še posebej ponosni, saj 
je s tem naša rotarijska zgradba 
končana. Hiša je pod streho. 

Zdaj nam ostane samo še skrb za 
ohranjanje pozitivnih dosežkov 
teh dvajsetih let, hkrati pa 
moramo biti odprti za izboljšave, 
ki jih od nas zahtevajo novi časi. 

Politični in gospodarski sistemi 
človeštvu prinašajo  blaginjo, 
pa tudi težave. Le te najbolj 
prizadenejo »malega človeka«, 
ki skoraj nikoli  nima vpliva na 
dogajanje. Vse bolj postaja žrtev 
človeškega pohlepa  in sle po 
nadvladi. K sreči je v življenju 
mnogih posameznikov nekaj 
malega prostora tudi za dobroto,  
poštenost in pravičnost. Rotary 
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.

Tudi ptujski rotarijci smo le ljudje 
s svojimi slabostmi in vrlinami, 
smo odraz okolja, kjer živimo. 
Trudimo se pomagati v tem okolju  
in se hkrati zavedamo, da nam 
življenje vrača  le toliko, kolikor 
sami dajemo drugim.

Edi Stropnik
ARC PDG 
Rotary club Ptuj D-1912

ROTARIJSKA »MLADOST« NA SKUPNI PREDBOŽIČNI VEČERJI S STARŠI V LETU 2010.

V HIŠO FRANČIŠKE SMO PRIPELJALI VODO LETA 2009.

SLOVENSKO-NEMŠKI VZPON NA DACHSTEIN.

ROTARIJSKA »MLADOST« NA SKUPNI PREDBOŽIČNI VEČERJI S STARŠI 



Imeli smo srečo in posebno čast, da 
smo lahko prijateljevali z dr. Jožetom 
Bešvirjem.

Bil je ustanovni član,tretji predsednik in 
častni član Rotary cluba Ptuj.

Zaradi njegove izjemne predanosti pri 
izvedbi najboljših socialnih projektov 
kluba, posebnega občutka za ljudi 
v stiski,zavzemanja za resnico in 
poštenost,je prejel najvišje rotarijsko 
priznanje Paul Harris Fellow.

Naključje je hotelo,da je bil Jože 
izbran za milijontega PHF. To je bil 
izjemen dogodek,ki ga je tudi Rotary 
International posebej izpostavil in 
obeležil. Priznanje mu je osebno predal 
član vodstva Rotarijske fundacije David 
Neuman,ki je skupaj s PDG Günterjem 
Ertlerjem pripotoval v Slovenijo posebej 
za to priložnost.

Jože je bil velik človek širokega 
obzorja,intelektualec v najboljšem 
pomenu te besede. Modrost, 
preudarnost, prijateljstvo in toleranca 
so bile tiste njegove lastnosti, ki so 
ga opredelile kot rotarijca in našega 
velikega prijatelja.

Z Jožetovo smrtjo smo izgubili 
pomemben del rotarijske misli in 
intelektualne moči kluba, ki jo bo težko 
nadomestiti.

Pogrešamo ga!  

Edi Stropnik

In memoriam



Rotaract klub Ptuj se je rotarijski družini pridružil 
13. junija 2014. Ustanovni člani smo se začeli družiti 
in spoznavati že v letu 2013, ko so se v Hotelu 
Mitra med nami začele tkati prijateljske vezi in 
razvijati ideje, kako bi lahko tudi mi nekaj vrnili 
naši družbi. Kmalu smo postali tesni prijatelji, saj 
nas je povezoval skupen interes, da ne glede na 
premoženje, narodnost, veroizpoved ali kakšno 
drugo prepričanje, delamo dobro in s svojimi 
zmožnostmi dodajamo kamenček v mozaik lepšega 
danes in boljšega jutri.

S podporo in vzpodbudami našega botrskega kluba, 
Rotary kluba Ptuj, in pod vodstvom naše prve 
predsednice Nastje Glušič, ki ji bomo vedno hvaležni, 
da nam je utrla pot, smo že prvo leto delovanja 
izvedli številne dogodke, na katere smo resnično 
ponosni. Uspešno smo zaključili projekt Vsak ima 
svoj talent, na katerem smo zbirali sredstva za OŠ dr. 
Ljudevita Pivka ter projekt Dobrodelna licitacija vin, 
ki smo ga izvedli v sodelovanju s Klubom ptujskih 
študentov v sklopu festivala Vino ni voda. Sredstva,  
ki smo jih zbrali na licitaciji vin, smo namenili 
dijakinji Šolskega centra Ptuj in ji eno šolsko leto 
plačevali bivanje v dijaškem domu. Prav tako 
smo se priključili zbiranju paketov hrane, ki ga 

je organiziralo društvo Anina zvezdica, obiskali 
Konjeniški park v Starošincih, kjer smo se pridružili 
medgeneracijskem druženju, ter organizirali 
Fašenk, ki je bil namenjen pustovanju in druženju z 
drugimi Rotaract klubi iz distrikta. Ob vsem tem pa 
je najpomembnejše to, da smo znotraj kluba postali 
dobri prijatelji, ki drug drugega izpolnjujemo, učimo 
in podpiramo v dobrem in slabem. 

Ponosni smo, da je naš klub nastal v času takratnega 
guvernerja distrikta 1912, g. Edija Stropnika ter 
takratnega predsednika Rotary kluba Ptuj,  
g. Stanislava Klemenčiča. Zaradi celotne podpore 
našega botrskega kluba, ki nam je stal ob strani 
ne samo ob ustanavljanju, temveč je tukaj za nas 
resnično vedno, danes delujemo odlično. V novem 
rotarijskem letu gledamo naprej in se veselimo novih 
članov in izzivov.

Rotary klub Ptuj, HVALA, za vso vašo podporo in 
pomoč. Ob vaši 20. obletnici pa vam še naprej želimo 
uspešno delovanje.

Sara Težak 
Predsednica Rotaract kluba Ptuj

ROTARACT KLUB PTUJ



Častni člani  Rotary cluba Ptuj
Jože Bešvir  †

Stanko Čurin

Stojan  Kerbler

Janez Lotrič

Sergej Pavličev

Člani Rotary cluba Ptuj
Bojan Rosi

Boris Ketiš

Boštjan Murat

Davorin Lesjak

Drago Slameršak

Edi Stropnik

Janez Görgner

Janez Lovrec

Janko Šuman

Ludvik Toplak

Matej Gajzer

Miroslav Luci

Mitja Nagode

Nikša Mudnič

Miran Golub

Roman Žličar

Srečko Kociper

Stanislav Klemenčič

Štefan Petek

Vidoje Radičevič

Vladimir Janžekovič

Zoran Glušič



Predsedniki  Rotary  cluba  Ptuj
Sergej Pavličev  1995/1996

Branko Vodušek 1996/1997

Jože Bešvir 1997/1998

Edi Stropnik  1998/1999

Franc Visenjak 1999/2000

Alojz Arko 2000/2001

Bojan Miško 2001/2002

Zoran Glušič 2002/2003

Stanko Meglič 2003/2004

Andrej Klasinc 2004/2005

Vidoje Radičevič 2005/2006

Nikša Mudnič 2006/2007

Andrej Korošec 2007/2008

Štefan Petek 2008/2009

Ludvik Toplak 2009/2010

Janko Šuman 2010/2011

Roman Žličar 2011/2012

Oto Težak 2012/2013

Slavko Klemenčič 2013/2014

Bojan Rosi 2014/2015

Miroslav Luci 2015/2016

Paul Harris  Fellow
Jože Bešvir

Zoran Glušič

Stojan Kerbler

Sergej Pavličev

Vidoje Radičevič

Edi Stropnik  (dvakrat)

Roman Žličar



Izdelavo biltena je omogočila Tiskarna Ekart d. o. o.
Avtorji biltena ob 20-obletnici delovanja Rotary kluba Ptuj: Miroslav Luci, Edi Stropnik, Stojan Kerbler in Drago Slameršak.

Tisk: Tiskarna Ekart d. o. o. Naklada: 225 izvodov.


