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AlmAnAh ob DESETlETnici

VI.
v soboto, 18. maja 2013, ob 19.00 v Celjskem domu 
na Krekovem trgu 3 v Celju.
Spoštovani,

tradicionalni ples Barbare Celjske je dobrodelni in družabni dogodek, ki je 
v petih letih postavil najvišja kakovostna merila med podobnimi slovesnostmi.

Na prejšnjih plesih smo skozi zgodovinske odlomke in prizore predstavili veličastno 
in na trenutke trpko življenje ter za srednji vek neverjetno uspešno potomko 
Celjskih, Barbaro Celjsko. Letošnji ples je posvečen Elizabeti Luksemburški 
(roj. okoli 1409), edini hčeri cesarja Sigismunda in Barbare. Elizabeta je po svojih 
sposobnostih in miselnosti precej spominjala na svojo mater.

Vabimo vas na večer druženja in dobre volje s posebno kulinarično izkušnjo 
ter na ples.

Za ples in prijetno vzdušje bo skrbela vokalno instrumentalna zasedba 
Moonlighting Orchestra.

Nastopili bodo še:

dramski igralec Borut Alujevič kot Friderik II. Celjski,

fantovski oktet Inspiritu,

harmonikarka Mojca Juteršek,

akustični jazzovski kvartet Dot in

pevka Ksenija Pečnik.

Z vašo udeležbo bomo rotarijci Barbare Celjske zbrali sredstva 
za mlade talente in socialno ogrožene. Donacije bodo podeljene na plesu.

V upanju, da se boste povabilu odzvali, se veselimo snidenja in druženja.

S spoštovanjem,

Roman Gracer, 
predsednik RC Celje – Barbara Celjska

V Celju, aprila 2013

Vstopnina: 60 EUR, v ceno vključeni plesni in spremljevalni program 
ter aperitiv in večerja. Rezervacije vstopnic:

 +386 (0)41 / 708 – 945 ali secretary@rc-bc.si ali www.rc-bc.si

Vabimo vas na

slavnostni ples 
Barbare Celjske,
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Kaj je Rotary?
Rotary je mednarodna organizacija, ki temelji na načelih prijateljstva ljudi različnih poklicev in poslovnega 
udejstvovanja, ki so predani humanitarni miselnosti, se zavzemajo za visoka etična načela v poklicnem in 
zasebnem življenju in širijo dobro voljo ter razumevanje med ljudmi po vsem svetu.

Nosilci ideje so Rotary klubi in tvorijo temelj rotarijskega delovanja. V klubih se prijateljsko srečujejo osebe 
enakih pogledov, ki na svojih področjih uresničujejo rotarijsko miselnost in rotarijska načela. Združeni so v 
okrožja – distrikte, distrikti pa so med seboj povezani v Rotary International s sedežem v mestu Evanstone, 
lllionis, ZDA.

Rotarijsko gibanje so leta 1905 v Chicagu ustanovili štirje poslovneži: idejni oče rotarijstva, odvetnik Paul 
Harris, trgovec Sylvester Schiele, konfekcionar Hiram Shorey in rudarski inženir Gus Loehr. Rotarijstvo se 
je zelo hitro razširilo in je danes zastopano skoraj po vseh državah sveta. Ustanovitelji so si za simbol izbrali 
kolo, ki predstavlja civilizacijo in gibanje. Kolo je dobilo današnjo obliko leta 1922.

Štiri vprašanja
Rotarijci preverjajo svoje delo s štirimi vprašanji:
Ali je res?
Ali je pošteno do vseh?
Bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo?
Bo v dobrobit vseh udeležencev?

Cilji
Cilj rotarijstva je pripravljenost biti koristen v vsakodnevnem življenju po načelu »Service above self«. Rota-
rijci si prizadevajo doseči zadane cilje na naslednji način:

- gojijo prijateljstvo,
- v zasebnem in poklicnem življenju se ravnajo po visokih etičnih načelih,
- odgovorno podpirajo delovanje v korist skupnosti,
- se aktivno zavzemajo za mir in razumevanje med narodi.
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R otary je združenje ljudi različnih poklicev iz 
vsega sveta. Ljudi, ki so moralno trdni in širo-

kosrčni, vzorni v svojem poklicu ter v javnem in za-
sebnem življenju.
Rotary organizacija pričakuje od svojih članov pri-
pravljenost za delovanje v korist skupnosti oz. druž-
beno vključevanje.
Rotary je solidarno združenje na mednarodni ravni  
svobodnih ljudi brez predsodkov glede vere, rase na-
rodnosti in demokratičnih strank.

Rotary želi biti združenje izbranih  posameznikov, ki 
jih odlikujejo visoke temeljne vrednote pri odloča-
nju in skupnih načelih. Rotary želi povezovati ljudi/
posameznike, ki jih odlikuje odličnost v zasebnem in 
poklicnem življenju, kar jim omogoča oblikovanje 
javnega mnenja na različnih področjih.

Nosilci rotarijskih idej so člani Rotary klubov.

Rotary se »dogaja« predvsem v Rotary klubih in to 
na način premagovanja državnih in mednarodnih 
ovir, saj pozitivna in aktivna skrb za razumevanje 
med narodi z vsega sveta predstavlja zelo pomemben 
cilj združenja.

Moč Rotaryja temelji na vsakem posameznem čla-
nu in bo vedno samo to, kar iz njega naredijo člani. 
Rotarijanstvo je tisto, kar se v Rotary klubih dogaja, 
dela, razmišlja in dosega.

Temeljna filozofija, ki je od vsega začetka rotarijan-
stva povezana s pojmom Rotary, je ideal pripravlje-
nosti. Ta ideal si rotarijci prizadevajo dosegati:

- z osebnim zavzemanjem za dobrodelne 
aktivnosti,
- z vzpostavljanjem dialoga in stikov z 
mladimi v dajanju in prejemanju, 
- s pozitivno naravnanostjo do politike 
kot služenju družbi, 
- s skrbjo za družino ter s spoštovanjem družinske, 
poklicne in socialne etike, 
- z zavzemanjem za razumevanje in 
sporazumevanje tako med ljudmi 
kot med narodi in
- s posredovanjem informacij, pridobljenih 
v zvezi z okoljevarstvenimi vprašanji.

Posebna skrb Rotary so mladi, saj jim namenja ra-
znovrstno pomoč zlasti v vzgoji in izobraževanju. Za 
to organizira Rotary štipendiranje maldih, izmenja-
vo študijskih skupin, počitniške študijske tabore in 
podpira vključevanje mladih v skupine pod patrona-
tom rotarijca. V Rotaractu in Interactu so organizi-
rane skupnosti mladih, ki se zanimajo za rotarijstvo 
in rotarijske ideje, katere hočejo negovati. 

Rotary je živ in vzpodbuden dokaz za to, da v dana-
šnjem tako materialistično usmerjenem času ideali-
zem še ni zastaral. Vemo, da je ideale težko doseči – 
toda ideali so kot zvezde: morda jih ne bomo dosegli 
– lahko pa smo k njim usmerjeni.

Henrik Dvoršak.
predsednik RC BC

2016/2017
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S lavnostni ples Barbare Celjske je eden največjih 
dobrodelnih projektov rotarijcev Barbare Celjske 

in takšen je bil tudi v rotarijskem letu 2009/10. Delno 
kostumirani ples je v posebnem programu predstavil za-
dnji del trilogije o življenju in vlogi Barbare Celjske v 
srednjem veku in obudil spomin na slavno celjsko prete-
klost in hčer celjskih knezov.
Z desetimi leti se je zaročila s Sigismundom Luksembur-
škim, štiri leta kasneje je sledila poroka. Kot njegova 
žena in kraljica Ogrske je kasneje postala cesarica sve-
tega rimsko-nemškega cesarstva in kraljica Češke.

Licitacija unikatne ogrlice

Barbarini plesi veljajo med gosti za celjski družabni 
dogodek brez primere in takšen je bil za 160 gostov iz 
Slovenije in tujine. Pripravili smo zanimiv program, v 

Ples – eden največjih dobrodelnih projektov 
katerem sta se prepletali preteklost in sedanjost: glas-
ba srednjega veka in sodobnosti, kulinarično razkošje 
preteklih stoletij, nastopi znanih glasbenih gostov, pred-
stavitve, degustacije in kot vrhunec večera licitacija uni-
katne ogrlice in obeska Barbare Celjske, ki so jo posebej 
za ta dogodek izdelali mojstri Zlatarne Celje.

In program

Prvič je igral celjski sestav Moonlighting Orchestra, 
posebni glasbeni gostje pa so bili Klapa Tramuntana
iz hrvaške Kraljevice, ki so Barbaro Celjsko pospre-
mili na dolgo pot do Konstanze. Poleg statistov iz klu-
bov podmladka Rotaract Celje in Interact Celje je kot
Herman II. Celjski, nastopil dramski igralec Borut
Alujevič, kot Barbara Celjska pa Metka Krajnc.

Celjski dom, 18. 5. 2012

Program

VI.Slavnostni ples 
Barbare Celjske
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GLASBENA DEJAVNOST
Ena od vsakoletnih pomembnih dejavnosti v Rotary 
klubu Celje – Barbara Celjska je organiziranje kon-
certa z vrhunskimi domačimi in tujimi umetniki. Ker 
je drug pomemben dogodek Barbarin ples na pomlad, 
smo se odločili, da bodo koncerti v jeseni (meseca no-
vembra). Koncerti so namenjeni vsem dobro mislečim 
ljudem, ki s svojo udeležbo prispevajo v sklad Barbare 
Celjske. Vsak koncert ima dobrodelno noto, tako smo 
zbrana sredstva od prodanih vstopnic in pokroviteljev 
namenili pomoči potrebnim. Veliko članov in njihovih 
sorodnikov se profesionalno ali ljubiteljsko ukvarja 
z glasbo in so vključeni v organizacijo ter izvajanje 
na naših koncertih in na plesih, kjer popestrijo kul-
turni program. Posebej velja omeniti za praznovanje 
rojstnih dnevov ustanovljeno skupino Bubble, sesta-
vljeno iz članov kluba: Dejan, Ivo, Iztok s soprogo 
Ksenijo in častni član Boris. Letos je skupina uspešno 
nastopila kot darilo našega Rotary kluba ob 10. oble-
tnici Rotary kluba Koper.
Že na ustanovnem večeru Rotary kluba Barbara Celj-
ska, ki je bil v petek, 25. maja 2007,  je bilo veliko 
dobre glasbe, saj so jo izvajali: Elda Viler, Nuška 
Drašček, Tanja Ravljen, Sabrina Železnik, Boštjan 
Korošec, Gašper Piano, Samo Turk, Domen Kitak, 
Simon Dvoršak in Ivo Umek.
Prvi slavnostni dobrodelni koncert je bil 8. novem-
bra 2007, kot večina ostalih, v veliki dvorani Celj-
skega doma. Posvečen je bil 45 – letnici Slovenske 
popevke. Posebna zahvala velja Big bandu Orchestra 
Slovenske vojske, ki se je odpovedal honorarju in ga 
namenil v dobrodelni sklad. Ravno tako dirigenta 
Jani Šalamon in naš član Simon Dvoršak. Večno ze-
lene popevke so prepevali: Elda Viler, Alenka Godec, 
Oto Pestner, Edvin Fliser, Nuška Drašček, Tanja Ra-
vljen in naš član Boštjan Korošec. V veliko čast nam 
je bilo, da so se povabilu na koncert odzvali avtorica 
besedil najlepših slovenskih popevk Elza Budau ter 
skladatelja Mojmir Sepe in Jure Robežnik.
Na drugem koncertu je nastopil Akademski pevski 
zbor Tone Tomšič pod vodstvom celjanke Urše Lah.  
Posvečen je bil 1. obletnici Rotary kluba Celje – Bar-
bara Celjska, 4. obletnici Rotaract kluba Celje in 5. 
obletnici Društva ljubiteljev umetnosti Celje. Pogram 
je vseboval vse od najzahtevnejše zborovske litera-
ture ter ljudskih napevov iz Ziljske doline do Bele 
krajine. Akademski pevski zbor Tone Tomšič združuje 
študentke in študente Univerze v Ljubljani, ki sta jim 
skupna velika ljubezen do petja in nenehna želja po 

vrhunskem umetniškem ustvarjanju. Zbor nadaljuje 
tradicijo Akademskega pevskega zbora v Ljubljani, ki 
ga je leta 1926 ustanovil France Marolt. Od sezone 
2002/03 ga je vodila zborovodkinja Urša Lah.
Tretji tradicionalni dobrodelni concert je zvenel v jaz-
zovskih zvokih saksofonista Jake Kopača s prijatelji 
in vokalistke Kristine Oberžan s skupino The Groo-
veyards. Jaka je bil štipendist celjskih rotarijcev, štu-
diral je glasbo v Gradcu in študij nadaljeval na Fin-
skem. Kristina je začela svojo glasbeno pot s klasično 
glasbo kot saksofonistka, nadaljevala pa kot jazz vo-
kalistka. Koncert je bil posvečen 10. obletnici celjske-
ga območnega odbora slovenskega društva Hospic, 
kateremu so bila namenjena vsa nabrana sredstva.
V novembru 2010 nam je odlična pevka in šansonjer-
ka Jana Kvas z glasbeniki 1. Gimnazije Celje pripra-
vila nepozaben koncert, posvečen spominu na Edith 
Piaf. Jana Kvas, sicer profesorica slovenskega jezika, 
večino šansonov prepesni v slovenski jezik. Ustvarja 
tudi lastne skladbe, ki jih z uspehom predstavi na kon-
certih. Zbrana sredstva smo donirali Splošni bolni-
šnici Celje za nakup robota, s katerim uspešno opra-
vljajo operacijo raka prostate.
5. tradicionalni slavnostni dobrodelni koncert Barba-
re Celjske se je imenoval Zemlja pleše. Ponovno se 
nam je dobrodelno odzval Big band Orchestra Slo-
venske vojske z dirigentoma Rudolfom Strnadom in 
Simonom Dvoršakom. Rdeča nit so bile ponovno ne-
pozabne slovenske popevke. Nastopili so: Ani Frece, 
Boštjan Korošec, Monika Pučelj, Oktet 9, Anika Hor-
vat, Lado Leskovar, Nuška Drašček in Pevski zbor II. 

Osnovne šole Celje, pod vodstvom Andreje Vahen. Na 
koncu so vsi nastopajoči in obiskovalci zapeli nepo-
zabno Zemlja pleše. Z nami so bili Nino Robič, ki je 
popevko Zemlja pleše zapel leta 1962 na 1. festiva-
lu Slovenska popevka na Bledu, skladatelja Mojmir 
Sepe in Jure Robežnik. Izkupiček koncerta je bil na-
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menjen dvema celjskima osnovnima šolama za tople 
obroke socialno ogroženim šolarjem.
Poseben izziv je bil koncert leta 2012, saj je vseboval 
Letne čase, dela dveh skladateljev: Antonia Vivaldija 
in Astorja Piazzolle. Oba skladatelja sta se posveti-
la vsem štirim letnim časom, vsak na svoj specifičen 
način. Pod dirigentskim vodstvom našega člana Si-
mona Dvorška je igral Orkester Hiše kulture Celje s 
solistoma na violini Tanjo Sonc in Matejem Haasom. 
Koncert je bil v sodelovanju s Hišo kulture Celje, ka-
tere vodja projektov je naš član Gregor Deleja. Ob 
tej priliki smo organizirali prodajno razstavo grafik 
dijakov Gimnazije Celje – Center, likovna smer.

Skupino Pepel in kri je ustanovil celjan Tadej Hru-
šovar, ki je skupaj z Dušanom Velkaverhom napisal 
skladbo Dan Ljubezni. Pesem nas je leta 1975 za-
stopala na evrovizijskem festivalu v Stockholmu in 
po njej smo poimenovali naš dobrodelni koncert leta 
2013. Poleg skupine Pepel in kri so nastopili še Bos-
sa de Novo, ki odlično obvlada brazilske ritme in vo-
kalna skupina iz Vojnika In Spiritu. Njihov tenorist je 
bil Luka Juteršek, vnuk našega člana Zvonka Juter-
ška. Vsem je bila skupna ljubezen v glasbi! Zbrana 
sredstva so prejeli: citrarka Monika Rožej za študij 
v Salzburgu, Matic Gajšek za študij v Bredi na Nizo-
zemskem, socialno ogrožena družina iz Celja ter IV. 

Osnovna šola Celje in Osnovna šola Štore za pomoč 
socialno ogroženim družinam.

8. koncert se je imenoval Vrtiljak melodij – Od šanso-
na do popevke. Poimenovali smo ga po Robežnikovi 
popevki Življenje je vrtiljak … Sodelovali so najboljši 
interpreti šansonov ob spremljavi orkestra, ki je bil 
za to priliko posebej sestavljen. Umetniško vodenje 

sta prevzela naša člana Simon Dvoršak in Boštjan 
Korošec. Povezovanje smo zaupali Manci Kragelj, 
sicer hčeri našega člana Dušana. Zvezde večera so 
bili: Vita Mavrič, Nuška Drašček, Eva Hren, Željka 
Predojević, Jure Ivanušič in Boštjan Korošec. Čisti 

izkupiček koncerta smo namenili dobrodelnemu skla-
du RC Celje Barbara – Celjska in Mestnemu odboru 
društva Hospic Celje.

Za lepšo prihodnost s Prifarskimi muzikanti je bil 
moto 9. koncerta. Glasbeni kritiki jih uvrščajo med 
najboljše etno skupine v Sloveniji. V svoj glasben na-
bor so uvrstili zimzelene melodije, pesmi dalmatin-
skih klap, popevke ter ljudske pesmi naših pokrajin 
in drugih narodov. Poseben zvok jim dajejo tradici-
onalna glasbila in štiriglasno petje. Čisti izkupiček 
koncerta smo namenili Regionalni varni hiši Celje in 
skladu za Nagrado Barbare Celjske, ki je namenjena 
podpori mladim talentom.

Zgodbe z West Enda je bil slavnostni koncert muzika-
lov s solisti iz Londona in Slovenije. Namenjen je bil 
10. obletnici naših koncertov. S pomočjo naših članov 
Simona Dvoršaka in Boštjana Korošca nam je uspelo 
pripeljati iz Londona najboljše izvajalce muzikalov: 
Holly Julier, Simon Donovan in Charlie Lake. Pridru-
žili so se jim še: Eva Černe, Željka Predojević, Nuška 
Drašček, Andreja Zidarič, Boštjan Korošec in Marjan 
Bunič. 16 članski orkester je sestavil in vodil Simon 
Dvoršak.

Sestavil prvi programski vodja Ivo Umek
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V  rotarijskem letu 2006/07 je v Sloveniji delo-
valo 34 klubov, med katerimi jih je bilo v istem 

mandatnem letu ustanovljenih šest, kar je pomeni-
lo eno izmed rotarijskih let, ko smo dobili največje 
število rotarijcev. Rotary klub Barbara Celjska je bil 
32. Rotary klub v Sloveniji, ustanovljen s Charterjem 
(ustanovnim srečanjem) 25. maja 2007. 
Začetek našega kluba sega v 9. januar 2007, ko smo 
se ustanovni člani, skupina prijateljev, ki se je odloči-
la ustanoviti nov rotary klub v Celju: Roman Gracer, 
Henrik Dvoršak, Gregor Deleja, Simon Dvoršak, Bo-
štjan Korošec, Miran Gracer, Dejan Gracer, Zvonko 
Juteršek, Brane Piano, Vito Klinc, Igor – Jure Bizjak, 
Željko Vrankić in Andreja Rihter, prvič sestali v Ho-
telu Štorman. Že na prvem sestanku, ki ga je vodil  
prijatelj Roman Gracer, prijatelj Henrik Dvoršak pa 
ročno zapisal vse naše naloge in cilje, je bil sprejet 
Sprejet je bi koledar naših srečanj do 5. junija 2007, 
naša lokacija sestankovanja pa je bila Hotel Štorman.
Določili smo zapisnikarje in voditelje za vse sestanke 
ter pogoje, kriterije in postopek za pridobivanje čla-
nov našega kluba.
Na drugem srečanju smo se opredelili do naše vklju-
čenosti v lokalno okolje in podporo posameznikom; 
odločili smo se pomagati tistim, ki so potrebni vse-
stranske pomoči, izrednim talentom, ki izstopajo iz 
povprečja in odmevnim dogodkom v javnosti.
Delo je steklo, odločeni smo bili, da začnemo nove 
zgodbe s prijatelji in prijateljicami. Naše ime, Rota-
ry klub Celje – Barbara Celjska, smo dobili skoraj 

na predvečer kulturnega praznika 6. februarja. Na 
našem 4. srečanju smo sprejeli naše nove člane: Iva 
Umeka, Bojana Cvelfarja, Tomaža Fludernika, Iztoka 
Pečnika, Emila Jančarja in Matjaža Brezigarja. Pri-
družil se nam je tudi Branko Goropevšek. Z novimi 
člani in še nekaterimi novimi predlogi smo določili 
tudi naš cilj: Charter v mesecu maju. Imenovali smo 
skupino za pripravo našega ustanovnega srečanja, 
saj smo potrdili tudi naš znak kluba. 5. sestanek, ki je 
potekal 6. marca, smo prepoznali kot naše prvo sre-
čanje RK Barbara Celjska. Pridobili smo registraci-
jo našega kluba na naši Upravni enoti v Celju in 10. 
aprila 2007 prejeli uradno povabilo v vključitev RI, 
od takratnega predsednika RI 2006/2007 W. B. (Bill) 
Boyda. Odločili smo se za naše prvo vodstvo: 
Predsednica: Andreja Rihter,
sekretar: Gregor Deleja,
podpredsednik: Brane Piano,
podpredsednik: Dejan Gracer,
zakladnik: Henrik Dvoršak,
klubski mojster: Roman Gracer,
programski vodja: Ivo Umek,
kronist: Branko Goropevšek,  
mladinska dejavnost: Bojan Cvelfar, Tomaž Fludernik.
Določili smo, da bodo naša redna srečanja potekala 
vsak torek ob 20.00 v Hotelu Štorman in višino čla-
narine. Na istem sestanku pa smo prejeli enega izmed 
najizvirnejših predlogov prijatelja Zvonka Juterška. 
Vse nas in naše partnerje je povabil na svoj »ranč« 
na Dedni Vrh v mesecu juniju. Naša druženja pri 
Zvonku so postala tradicionalna. Na Dedni Vrh smo 
se vračali vsako leto, opravili našo predajo vodenja 
kluba in se družili ob glasbi, pripovedovanju, kozarcu 
dobrega vina in seveda specialitetah našega klubske-
ga mojstra Romana, ki je vedno poskrbel za domačo 
vrhunskost jedi in slaščic.
Z nami so z leti prihajali naši otroci, vnuki in tudi 
prijatelji. Naše rotarijsko poslanstvo je postalo naš 
poseben način življenja, ki traja v današnje dni. 
Naše delo v mesecu aprilu in maju je potekalo po 
načrtu. Skupina za pripravo Charteja je svoje delo 
odlično opravila. V klubu je bilo prisotnih 27 članov. 
Naš boterski klub RK Celje je zastopal Duško Kos, 
ki nam je tudi podaril  zvonec in rotarijske značke. 
Popotnico za naše delo pa sta nam zaželela takratni 
guverner distrikta 1910 Peter Christian Herbrich in 

RK Barbara Celjska in njen začetek / prehojena pot

Poročilo za rotarijsko leto 
2006/2007 in 2007/2008
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asistent guvernerja distrikta v Sloveniji Anton Konč-
nik. 
Naše prvo redno leto 2007/2008 se je začelo s pro-
gramom aktivnosti, ki so bile namenjene zbiranju 
sredstev ter druženju, kjer smo spoznavali drug dru-
gega in krepili naše prijateljstvo. Mesečna srečanja 
smo popestrili s tako imenovanimi članskimi torki, ko 
smo obiskovali prijatelje na njihovem domu ali v po-
slovnem okolju. V ospredje smo postavili dva večja 
dogodka:
- slavnostni, dobrodelni koncert “45 let slovenske po-
pevke” ki je bila prva velika prireditev. Izvedli smo jo 
8. novembra 2007 in napolnili dvorano Union, v Ce-
lju s skoraj 600 udeleženci. V goste smo povabili: Big 
band Orchestra Slovenske vojske, z dirigentom Ja-
nijem Šalomonom, kateremu se je pridružil naš član 
dirigent Simon Dvoršak. Nastopili so: Tanja Ravljen, 
Edvin Flisar, Alenka Godec, Boštjan Korošec (naš 
član), Oto Pestner, Nuščka Drašček in Elda Viler. 
- 1. svečani ples Barbare Celjske smo izvedli 31. maja 
2008, kjer je z nami zaplesalo skoraj 200 prijateljev. 
Prvič smo javnosti in našim prijateljem predstavili 
zgodovinsko zgodbo naše Barbare Celjske. Brez ve-
likega sodelovanja naših rotaractovcev zgodba ne bi 
bila tako izvirna in poosebljena.
Kako se je rodila ideja? Kako smo dobili navdih? 
To sta bili vprašanji, s katerima smo se srečevali na 
vsakem koraku. Toda rotarijsko leto 2007/2008 je po-
menilo obdobje, ko smo bistrili in jasnili naša prija-
teljstva in jih preko naših aktivnosti delili v naši sre-
dini bivanja. Spodbudili smo vrhunsko ustvarjalnost, 
skrbeli za bogastvo drugačnega ter posameznikom, v 
stiski, ki živijo z nami v našem okolju, priskočili na 

pomoč. 
Naša zbrana sredstva v višini 15.000 € smo namenili:
- prizadetim v poplavah v Železnikih in Vojniku,
- družinam otrok na OŠ Glazija v Celju, ki si zelo tež-
ko privoščijo počitnice ali šolo v naravi,
- Osnovni šoli na Planini pri Sevnici pa smo podarili 
dve posebni risalni deski.
Naše vsakodnevno življenje nas je izučilo, kako po-
zorno je potrebno ravnati s snovjo, iz katere so sanje. 
Le te so včasih uresničljive, ko skupaj stopijo posame-
zniki, ki verjamejo v svoja dejanja. So misli, ki nikoli 
ne izgubijo svoje globine in sporočilnosti. Mi smo se 
povezali na naših srečanjih in na praznovanju novega 
leta skupaj s svojimi dragimi. Za vedno pa  nam bo 
ostal v spominu naš izlet k prijateljem v Neum.
Danes (v letu 2016/17) v Sloveniji deluje 45 klubov, 
imamo svoj distritk 1912 in smo del velike skupine 
308.555 rotarijcev v Evropi ter del še večje svetovne 
družine, ki šteje 1,2 milijona prijateljev in prijateljic. 
Pred 10. leti Slovenci še nismo imeli svojega distrikta, 
ampak nas je na Charterju pozdravil in sprejel guver-
ner distrikta 1910 Peter Christian Herbrich.
Kakor pravi naš prijatelj Gregor Velkaverh iz RK Ko-
per: “Prišel je čas, da stari mački spet primejo za kr-
milo.” Mogoče je res bila to ena izmed iskric, pobud, 
da se nas je skupina desetih starih rotarijcev odločila 
utreti novo pot, saj smo v RK Celje zasejali veliko do-
brih vzgledov rotarijstva. 
“Prijateljstva ni mogoče vzpostaviti na ukaz. Prija-
teljstvo ni pogodbeno vezano, prijateljstvo ne pozna 
nestrpnosti in ne miselne lenobe. Prijatelstvo se ro-
jeva iz skupnih načel in našega dela,” so bile moje 
besede v letu 2007. Danes, deset let kasneje, lahko 
samo potrdim svoje misli.

Dr. Andreja Rihter,
predsednica 2006/2007 in 2007/2008
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Rotarijsko leto 2008/09 je bilo drugo leto polno-
pravnega članstva našega kluba v slovenskem 

poddistriktu velikega regijskega distrikta 1910 s se-
dežem na Dunaju. Zamisli in zagnanosti za dobro-
delno sodelovanje je bilo veliko, klub pa se je tudi v 
letih, ki so sledila, potrjeval kot eden najbolj aktivnih 
v Sloveniji.

Z ustanovno in prvo predsednico Andrejo Rihter sva 
še za časa njenega mandata obiskala RC Bled in se 
dogovorila za naše sodelovanje v projektu Slovenska 
čebelarska šola v Kambodži – Bee to Be, ki so ga pri-
jatelji z Bleda vzpostavili skupaj z RC Velenje.

Ob nastopu mojega mandata 2008/09 si je klub za-
stavil ambiciozen finančni načrt: s članarinami in 
donacijami članov zbrati 24.640 evrov, skupaj z do-
nacijami pa 52.000 evrov. Tega nismo le dosegli, tem-
več s posebnim dodatnim projektom za sestre Pann še 
presegli za 35.359 evrov.

Že iz obeh prvih let, leta priprave na članstvo v Rota-
ry International in prvega leta delovanja v njem, smo 
imeli že nekaj vzpostavljenih projektov: štipendiranje 
nadarjene Tanje Ravljen, izvedba dobrodelne pred-
stave opere Teharski plemiči, podpora učencem s po-
sebnimi potrebami na celjski OŠ Glazija, financiranje 
priprav mladih športnikov z demografsko ogroženega 
hrvaškega otoka Cresa na Rogli in v Celju. Za to smo 
načrtovali 10.000 evrov. Odločili smo se poglobiti 
stike in dobrodelno sodelovati z Rotary klubi Graz-
Kunsthaus, Echingen Alb Donau in Beograd Centar.

Za projekt Bee to Be smo zaradi odstopa RC Bled 
in kasneje tudi RC Velenje projekt prevzeli pod svo-
je okrilje. Zanj smo načrtovali Matching Grant z RC 
Phuket v Kambodži s pomočjo slovenskega čebelarja 
v Kambodži Tomaža Oštirja in kamboškega rotarijca 
Soknaya Sorna, da bi v Kambodži mlade vaške fan-
te učili čebelarjenja za povečanje prihodkov v revnih 
predelih Kambodže in povečanje kmetijskih donosov. 
Projekt smo se odločili predstaviti tudi na Rotary 
konferenci na Dunaju decembra 2008. Prve donacije 
smo namenili gradnji poslopja slovenske čebelarske 
šole v kamboškem Pursatu. Tudi po izteku predsedni-
škega mandata sredi leta 2009 sem ostal odgovoren 
za projekt in ob koncu leta 2008 smo preračunali, da 
je bilo zanj zbranih in porabljenih 6 tisoč $, šola je 
bila pod streho maja 2009, nastajala je spletna stran 
projekta ...

Spomladi 2009 smo izvedli 2. dobrodelni ples Bar-
bare Celjske. Člani kluba smo obiskovali dobrodelne 
prireditve drugih klubov, bili na rotarijski krvodajal-
ski akciji, pričakovali dodelitev samostojnega Rotary 
distrikta v Sloveniji, gostili zanimive goste s predava-
nji in širili svoja obzorja. Med seboj pa smo se družili 
tudi zasebno in s svojimi družinami. Naši golfisti so se 
udeleževali rotarijskih golf turnirjev, ljubitelji jadra-
nja pa so začeli odhajati na skupna jadranja.

Čeprav klub ni bil ustanovni boter obeh celjskih klu-
bov rotarijskega podmladka - Rotaracta in Interacta, 
smo ju začeli finančno podpirati. To pa je v naslenjih 
letih ostala tudi stalnica. Tistega leta smo prvič sofi-
nancirali mladinski tabor Rotaracta v Celju. Manjše 
donacije smo sproti namenjali ljudem, ki so se znašli 
v stiski.

Poročilo za rotarijsko leto 
2008/2009
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Ines smo odprli tri varčevalne knjižice ter jim nanje 
položili po 4.000 evrov. Sestre so ostale skupaj, Nena 
Pann je postala skrbnica mladoletne Ines, starejši se-
stri sta končali študij, danes pa imata svoji družini.

Za usklajevanje projekta Bee to Be in projekt za se-
stre Pann sem bil ob svečani ustanovitvi samostoj-
nega slovenskega Rotary distrikta 1912 leta 2010 
počaščen z najvišjim rotarijskim priznanjem Paul 
Harris Fellow. Ostal sem zadolžen tudi za ta projekt 
in doslej je bilo v Kambodži za čebelarje izšolanih več 
deset mladih fantov. Ustanovili smo Čebelarsko zvezo 
Kambodže, ki je že članica svetovnega združenja zvez 
ApiMondia, s Tomažem Oštirjem pa klub pri projektu 
še sodeluje.

Brane Piano,
predsednik RC BC 2008/2009

Že po petih mesecih, od junija do konca novembra 
2008, je imel klub 39 tisoč evrov prihodkov iz dobro-
delne dejavnosti, razdelil pa je 16 tisoč evrov dobro-
delnih donacij. Kmalu po novem letu so se zgostili 
tudi naši prijateljski stiki z drugimi klubi. Septembra 
2008 smo bili pri prijateljih v RC Graz-Kunsthaus, ti 
so nam obisk vrnili z udeležbo na dobrodelnem kon-
certu Teharski plemiči in nato še v februarju 2009.
Marca 2009 smo odšli na obisk v RC Beograd Centar.

Klub se je odločil postati boter novemu klub RC Sev-
nica in določil za botra Mirana Gracerja, RC Sevnica 
pa je bil maja 2009 tudi ustanovljen. Navezali smo 
stike z RC Pančevo in RC Rijeka - Sv. Vid, v sodelova-
nju z RC Graz-Kunsthaus pa smo zasnovali Matching 
Grant za nakup inštrumentov za pihalni orkester OŠ 
Cres na otoku Cresu. Projekt sta v naslednjem man-
datu izpeljala predsednik Iztok Pečnik ter Marjan Fe-
guš; finančno sta pomagala RC Graz-Kunsthaus in 
RC Rijeka-Sv. Vid, s trojnim Matching Grantom pa 
nam je uspelo sredstva podvojiti iz Rotary fundacij.

V času mojega mandata so se name obrnile tri se-
stre iz družine Pann. Ker pomoč študentkama 22-letni 
Nini, 23-letni Neni in njuni 12-letni sestrici Ines ni 
bila v finančnem planu kluba, sem člane kluba za-
prosil za dovoljenje, da bi pomoč dekletom vodil kot 
svoj predsedniški projekt. Leta 2004 jim je umrl oče 
in leta 2008 še mama. Zapustila sta jim kup dolgov za 
neplačane račune in za odkup stanovanja. Grozil jim 
je odvzem stanovanja, zaseg očetove in materine po-
kojnine ter ločitev sester-najmlajšo naj bi dali v rejo.

Z obema polnoletnima sestrama sem se pojavil v lo-
kalnih medijih, za pomoč smo zaprosili celjska pod-
jetja in vse ostale, kjer sta starša imela dolgove. 
Nekateri so pomagali v denarju, nekateri z odpisom 
dolgov, tretji so dali klubu dobrodelni prispevek, da 
smo z njim plačali račune. Društvo ljubiteljev lepih 
umetnosti Celje in Rotaract klub Celje sta za sestre 
priredila dobrodelna koncerta. Na razumevanje smo 
naleteli v lokalnih, regionalnih in nacionalnih medi-
jih – v Novem tedniku, na Radiu Celje, v Celjanu, na 
Radiu Rogla, Radiu Fantasy, v Jani … Odziv je bil 
izjemen, denar pa smo zbirali na posebnem podraču-
nu kluba.

Z izjemno zavzetostjo vseh članov kluba smo pod pro-
jekt oktobra 2009, že v času predsednikovanja Iztoka 
Pečnika, potegnili črto: v enem letu in pol smo zanje 
poplačali za 20.359 evrov dolgov in dosegli odpis za 
3.000 evrov dolgov. Člani kluba so sestram pomagali 
z darili, od perila do oblačil in drugega, na podraču-
nu kluba pa je ostalo še 12.000 evrov. Neni, Nini in 
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Spoštovani,
Rotarijci RC Celje – Barbara Celjska smo se 

zavezali, da bomo dobrodelno delovali na štirih 
temeljnih področjih: da bomo podpirali mlade ta-
lente, pomagali pomoči potrebnim po naših močeh, 
delovali za skupnost v kateri živimo in delamo torej 
za Celje in Celjane ter preko rotarijstva širili naš 
krog prijateljstev, sodelovanja in strpnosti preko 
projektov tudi v mednarodnem merilu. Tako smo se 
odločali tudi pri oblikovanju programa dela  za ro-
tarijsko leto 2009/2010.

3. tradicionalni slavnostni dobrodelni koncert 
Barbare Celjske

smo  pripravili ob 10. obletnici celjskega društva 
Hospic. Težave so neogibni del življenja in ko pri-
dejo jih je lažje premagovati, če čutiš pomoč in 
podporo okolja. V današnjem, materialističnem 
in v ekonomske učinke usmerjenem času se to sliši 
idealistično.

Toda delovanje združenj in organizacij kot sta Ro-
tary in Hospic je spodbuden dokaz za to, da idea-
lizem še ni zastaral. Potrebujemo ga še več in bolj 
kot v ekonomsko bogatejših časih. Ideale je težko 
doseči - morda jih ne bomo dosegli - lahko pa smo 
k njim usmerjeni.
Na odru smo pozdravili glasbenike, ki so oblikovali 
koncertni program večera. To sta bila dva odlič-
na mlada slovenska jazzovska glasbenika in sicer 
pevka Kristina Oberžan s spremljevalnim sestavom 
The Grooveyards in celjski saksofonist Jaka Kopač 
s svojo mednarodno zasedbo. Jaka Kopač je eden 

izmed glasbenikov, ki ga je na njegovi razvojni poti 
pred leti podprl tudi Rotary in sicer Rotary klub Ce-
lje in RC Ljubljana kot nadarjenega saksofonista 
za študij v Grazu in kasneje za nadaljevanje magi-
strskega študija na Univerzi Sibelius v Helsinkih na 
Finskem.

Podelili smo dve donaciji in eno štipendijo v sku-
pnem znesku 5200 EUR. Štipendijo smo podelili 
nadarjeni mladi pevki Tanji Ravljen, ki je uspešno 
študirala  muzikal v Angliji, eno od donacij pa Šoli 
s prilagojenim programom Glazija Celje, ki prejete 
donacije na osnovi socialne komisije usmeri nepo-
sredno družinam socialno najogroženejših učencev. 
Donacijo so prejele štiri družine. Drugo donacijo 
smo podelili celjskemu društvu Hospic.

Razstava na prostem Portreti in vedute Celja

Prizadevali smo si tudi za čvrsto povezanost z do-
mačim okoljem. 

V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje 
smo v umetniškem delovanju Jureta Kravanje in 
Roberta Hutinskega, ki se s profesionalnostjo pre-
bijata v sam vrh fotografskega ustvarjanja, prepo-
znali izziv tudi zase. Kljub času, v katerem živimo, 
ki pred marsikoga kot temeljni cilj postavlja pre-
živetje, nismo pozabili, kaj nas dela srečne. To je 
množica drobnih trenutkov, dogodkov, prijaznosti, 
dajanja, sodelovanja in vsega drugega, kar je do-
brega in ključnega v človeški biti. S prispevkom k 
realizaciji prvega tovrstnega projekta v našem Ce-
lju smo naredilli prav tisto – Celjanom podarili ne-
kaj prijaznih in nemira polnih trenutkov ob ogledo-

Poročilo za rotarijsko leto 
2009/2010
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vanju mesta in njihovih prebivalcev skozi objektiv 
»zaljubljencev« v fotografijo in Celje. Želeli smo si, 
da je to le začetek trajnih tovrstnih odprtih razstav, 
ki bi dajale meščanom in obiskovalcem nov vidik 
mesta in dokaz, da mesto, ki ga imamo, rado živi 
tudi na tem delu človekove ustvarjalnosti. Hkrati pa 
bodo unikatne fotografije ostale trajni zapis nekega 
časa, ki bo ostal še generacijam za nami.

3. tradicionalni slavnostni ples Barbare Celjske

Na plesu smo pozdravili prijatelje iz RC Pančevo 
na čelu s predsednikom dr. Milanom Trifunovićem 
ter prijatelja iz RC Rijeka Sv. Vid bodočim  predse-
dnikom Ivom Miljenovićem  in bivšim  predsedni-
kom  Zdenkom  Tomljanovićem, ki se je udeležil tudi 
charterja našega kluba ter  predsednika botrskega 
RC Celje Tomaža Berginca s soprogo Anito ter pri-
jatelje, člane slovenskih Rotary in Lions klubov ter 
druge  ljubitelje glasbe, plesa, družabnosti ter pod-
pornike dobrodelnosti.

Izpolnili smo tudi naše dobrodelno poslanstvo. Po-
delili smo štiri donacije v skupnem znesku 14.400 
evrov kar je bilo približno toliko kot bruto izkupiček 
prireditve.
Z RC Rijeka Sv. Vid in RC Graz Kunsthaus smo bili 
partnerji v mednarodnem projektu »za otroke Cre-
sa«, demografsko ogroženega otoka, katerega šoli 
smo v okviru projekta nabave opreme za pihalni 
orkester omogočili oživiti tradicijo iz let, ko je bil 
otok še živ in otroke vpeti v kulturno in glasbeno 
delovanje.

Gospa Tanja Roženbergar Šega je v imenu MNZ 
Celje sprejela donacijo s katero smo soomogočili 
in skupaj pripravili prvo fotografsko razstavo na 
prostem v našem Celju Celje – portreti in vedute.
Ekskluzivne fotografije, podpisane s strani avtorjev 
so gostje na plesu tudi kupovali.

Osnovni šoli s prilagojenim programom Glazija 
Celje in ravnateljici gospe Romani Lebič s sodelav-
ci smo prepustili, da z največjo skrbnostjo poskrbi, 
da gre pomoč socialno ogroženim družinam njiho-
vih učencev v prave roke in na prav način.
Četrto donacijo v obliki denarne pomoči za študij 
v Gradcu pa smo dodelili odlični mladi violinistki 
Anji Čretnik Videmšek. 

Anja je bila redna študentka drugega letnika Uni-
verze za glasbo v Gradcu in živi za sanje, da si kot 
violinistka ustvari profesionalno kariero.

Pogled na Rotary in ostale aktivnosti kluba v 
2009/2010

Rotary je svetovno združenje svobodnih ljudi z visoki-
mi pričakovanji do svojih članov glede dela, vrednot, 
odprtosti in pripravljenosti za dobrodelno delovanje. 
Temelj našega delovanja je iskreno prijateljstvo, ki ne 
pozna predsodkov glede vere, rase, narodnosti ali po-
litičnega prepričanja. Načela in vrednote torej, ki so v 
današnjem, v dobiček usmerjenem svetu, venomer na 
preizkušnji. Rotarijci smo zavezani k resničnosti, pra-
vičnosti, koristnosti in strpnosti pri delovanju na vseh 
področjih življenja. 

Tradicionalnim prireditvam smo utrjevali mesto v ko-
ledarju pomembnih kulturnih prireditev našega mesta. 
Spoštovanje in grajenje tradicije ter utrjevanje izbranih 
temeljnih projektov je imelo  največjo težo.
Za razvoj in uspešno delovanje kluba je bistven osebni 
razvoj članov ter postopno vključevanje novih članov, 
ki prinašajo novo energijo. Zato je izjemno pomembno 
sodelovanje in podpora podmladku, ki krepi in goji ro-
tarijske vrednote  v okviru Rotaract in Interact kluba 
Celje.

Med stalnimi aktivnostmi moramo omeniti sodelovanje 
z OŠ Glazija, ki je vsakoletna prejemnica donacij kluba 
neposredno ali pa posredno z izborom najbolj pomoči 
potrebnih družin otrok, ki se izobražujejo na šoli s pri-
lagojenim programom. Pomoči potrebni otroci in pro-
jekti povezani z zdravjem bodo v prihodnje naša smer 
služenja skupnosti. Med takšne projekte lahko gotovo 
štejemo vsakoletno krvodajalsko akcijo v organizaciji 
našega kluba.

Obiskali smo tudi RC Pančevo in se udeležili njihovega 
plesa in projekta »hipoterapija«. Tudi obisk karnevala 
na Reki je utrdil stike z RC Sv. Vid.  Zelo prijetno je bilo 
druženje z mladimi na dobrodelnem srečanju v organi-
zaciji Rotaract kluba. Mlade pa smo podprli tudi s so-
organizacijo poletnega tabora  »Na sončni strani Alp«.

V sodelovanju z botrskim RC Celje smo  učence desetih 
celjskih osnovnih šol obdarili s 3000 »Rotary zvezki«.

Ob zaključku rotarijskega leta v juniju in predaji pred-
sedovanja prijatelju Dejanu Gracerju nas je gostil žal 
že pokojni prijatelj Zvonko Juteršek z družino.
Leto smo pričeli in zaključili z mislijo Iva Andrića, da 
nam življenje vrne samo tisto kar damo drugim.

Iztok Pečnik,
predsednik Rotary kluba Celje – Barbara Celjska v 

rotarijskem letu 2009/2010
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Klub je v tem letu zaključil mednarodni Matching 
Grant projekt, ko je skupaj z RC Rijeka-Sv. Vid iz 

Hrvaške in RC Graz-Kunsthaus iz Avstrije zagotovil 
donacijo Osnovni šoli Cres za nakup inštrumentov za 
celoten pihalni orkester v vrednosti preko 30.000,00 
evrov. Donacija je bila predana na veliki slovesnosti 
na Cresu septembra 2010, katere se je članstvo ude-
ležilo skupaj z glasbeniki kvinteta Gamma iz Celja, ki 
so na prireditvi tudi nastopili.             

V mesecu oktobru 2010 smo obiskali prijatelje pobra-
tenega RC Pančevo v Srbiji. Naš klub je kot sodo-
nator prispeval k izgradnji fitnesa na prostem v Na-
rodnem parku v Pančevu in ob priliki našega obiska 
je bil fitnes slavnostno predan v uporabo meščanom 
Pančeva. Sledilo je slavnostno večerno druženje z do-
brodelno prireditvijo in zabavo, ki je pri prijateljih v 
Pančevu vedno pristna in nepozabna. Seveda so nas 
prijatelji iz Pančeva počastili tudi z udeležbo na naših 
klubskih prireditvah.         

Na jesenskem klubskem druženju sta nas pri sebi 
doma, v Laški vasi, gostila prijatelj Dušan Kragelj in 
njegova soproga ob praznovanju rojstnih dni prija-
teljev »IZI«, nato pa smo se še družili na predsedni-
škem pikniku na Dednem Vrhu pri prijatelju Zvonku 
Juteršku.   

Tradicionalno in uspešno smo v novembru 2010 v 
Celjskem domu pripravili slavnostni koncert šanso-
nov Edith Piaf v izvedbi odlične vokalistke Jane Kvas 
in Orkestra I. gimnazije Celje, spomladi pa slavnostni 
ples Barbare Celjske. Zbrana denarna sredstva smo 
donirali nekaterim celjskim osnovnim šolam za po-
moč pri zagotavljanju šolske prehrane socialno naj-
bolj ogroženim učencem ter Splošni bolnišnici Celje 
za nakup robota »Da Vinci«, s katerim v bolnišnici 
uspešno opravljajo zlasti operacije raka prostate.

Pred prazničnim decembrom nas je obiskala naša 
takratna guvernerka Barbara Kamler Wild, s katero 
smo ob prijaznem druženju izmenjali stališča s ciljem, 
da bi naše delovanje še izboljšali. Guvernerka nam 
je bila zelo naklonjena in je redno spremljala naše 
aktivnosti ter bila v stiku z nami.   
V letu 2010 smo slovenski rotarijci obeležili 80 let 
rotarijstva na Slovenskem, ki smo ga s slavnostnim 
srečanjem in ogledom baleta Giselle, obeležili 15. 11. 
2010, na dan ustanovitve prvega slovenskega Rotary 
kluba – RK Maribor, v Slovenskem narodnem gleda-
lišču Maribor.

Rotarijsko leto 2010/11 je zaznamovala ustanovi-
tev lastnega slovenskega distrikta 1912. Slavnostni 
Charter novega distrikta je bil dne 17. 06. 2011 v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, prvi guverner distrik-
ta pa je bil cenjeni in našemu klubu izredno naklonjen 
prijatelj dr. Stanko Ojnik.            
  

mag. Dejan Gracer,
predsednik Rotary kluba Celje – Barbara Celjska v 

rotarijskem letu 2010/2011

Poročilo za rotarijsko leto 
2010/2011
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tnik Videmšek in pevka Tanja Ravljen. Prav posebno 
vzdušje pa je kot celjski knez oblikoval Borut Alujevič. 
Zbrana sredstva je klub v obliki denarne pomoči na-
menil dvema socialno ogroženima družinama iz Celja 
in Rogaške Slatine. Pri izbiri je pomagalo Medobčin-
sko društvo Zveze prijateljev mladine Celje in Center 
za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Del sredstev je 
bil namenjen nadaljnjemu izobraževanju dveh mladih 
glasbenikov ter pomoči pri nakupu inštrumenta. 

V tem letu smo člani kluba počastili tudi 510-letnico 
smrti velike Celjanke cesarice Barbare Celjske, po 
kateri se imenuje tudi naš klub. V sklopu izobraževal-
ne ekskurzije smo se odpravili v Prago, kjer je bila 
Barbara Celjska pokopana.

Marko Brezigar,
predsednik Rotary kluba Celje – Barbara Celjska  v 

rotarijskem letu 2011/2012

Spoštovani, 
v rotarijskem letu 2011/2012 pod vodenjem pred-

sednika Marka Brezigarja je Rotary klub Celje–Bar-
bara Celjska nadaljeval delo v dobrobit pomoči 
potrebnim kot tudi podporo mladim perspektivnim 
glasbenikom. Osnovni cilj (humanitarnost – krepi-
tev socialnega programa) je združeval s krepitvijo 
prijateljstva in medsebojne pomoči med člani. Vrsta 
aktivnosti je bila že tradicionalna, kot je jesenski do-
brodelni koncert in spomladanski dobrodelni ples, 
nadaljevanje projekta Bee to bee ter pomoč Interactu 
in Rotaractu v Celju.

Jesenski dobrodelni koncert je bil ob bližajoči se 50. 
obletnici slovenske popevke posvečen zimzelenim 
melodijam, ki so zaznamovala slovensko glasbeno in 
nacionalno identiteto. Večer najlepših slovenskih viž 
so ustvarjali: Anika Horvat, Nuška Drašček, Monika 
Pučelj, Ani Frece, Lado Leskovar, Ivo Mojzer, Boštjan 
Korošec, Oktet 9, Pevski zbor II. OŠ Celje z zboro-
vodkinjo Andrejo Vahen ter Big band Orkestra Slo-
venske vojske z dirigentoma Rudolfom Strnadom in 
Simonom Dvoršakom. Sredstva, zbrana z donacijami 
in vstopninami, je klub namenil zagotavljanju toplih 
obrokov učencem iz socialno ogroženih družin iz dveh 
osnovnih šol v Celju ter v štipendijski sklad za nadar-
jene učence. 

Spomladanski ples 2012 je bil posvečen Barbarinemu 
prihodu in bivanju na Koncilu v Konstanci leta 1414, 
na katerega je Barbara prišla kot nemška kraljica. 
Večer so poleg Moonlightning Orchestra ustvarja-
li Jazz ansambel Glasbene šole Celje pod vodstvom 
Jake Kopača, Oktet Kar Kar, violinistka Anja Čre-

Poročilo za rotarijsko leto 
2011/2012
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S poštovani,
V mojem obdobju predsednikovanja Rotary klu-

bu Celje–Barbara Celjska 2010/11 smo  po prekinitvi 
rednih srečanj v mesecih juliju in avgustu, ki pa se 
jih je presenetljivo veliko naših članov redno udele-
ževalo, s četrtim septembrom startali v popolni sesta-
vi in obiskom bodočega predsednika botrskega klu-
ba Celje Duška Košaka in sekretarke Nataše Žohar 
-  Knafelc. Pogovor je potekal predvsem o dobrem  
medsebojnem sodelovanju in druženju. Na žalost nas 
je 20. septembra 2012 nepričakovano doletela novica 
o smrti našega prijatelja Branka Goropevška, ki smo 
mu kasneje posvetili tudi naš tradicionalni letni kon-
cert. 25. septembra nas je obiskal distriktni guverner, 
prijatelj Otmar Zorn. V arhivsko knjigo nam je med 
drugim zapisal, da spadamo med enega najbolj aktiv-

nih in stabilnih Rotary klubov v distriktu ter nam za-
želel, da bi svojo dobro prakso prenašali še na ostale, 
predvsem mlajše Rotary klube.

Žal smo se 23. oktobra morali za vedno posloviti od 
prijatelja Toneta Zimška, ustanovitelja prvega Rota-
ry kluba v Celju in prav tako začetnika modernega 
rotarijskega gibanja pri nas. Kot sem že omenil, smo 
koncert namenili spominu na prezgodaj preminulega 
prijatelja Branka Goropevška, program je bil obele-
žen z deli Vivaldija v izvedbi ansambla Hiše kulture 
iz Celja. Zbrana sredstva smo namenili družinam iz 
Savinjske doline, ki jih je jeseni močno prizadela po-
plava. Petega decembra smo praznovali 50-letnico 
prijatelja Iztoka Pečnika, ki se je odpovedal darilom  
in namenil zbrane prispevke trem družinam v stiski v 
višini 2.500 evrov. V januarju 2013 smo v svoje vrste 
sprejeli prijateljico Branko Artnak in prijatelja Dea-

Poročilo za rotarijsko leto 
2012/2013
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Roman Gracer,
predsednik Rotary kluba Celje – Barbara Celjska  

v rotarijskem letu 2012 /13

na Sinožiča; Branko kot strokovnjakinjo za finance, 
Deana pa kot priznanega revmatologa. Kot vedno je 
bil ples v mesecu maju eden največjih dobrodelnih 
projektov v tem rotarijskem letu in je izjemno uspel, 
seveda s pomočjo neutrudnih organizatorjev; Iva, 
Henrika in Marjana ter vseh ostalih.

Kljub temu da smo v tem rotarijskem letu izgubili dva 
izjemna člana, so se vezi in prijateljstvo med nami 
še poglobili, tako da smo lahko 30. junija ob preda-
ji predsedniške funkcije na tradicionalni lokaciji na 
Dednem Vrhu, veselo in ponosno zrli v prihodnost ter 
se kljub neprijetnim trenutkom spominjali svojih sre-
čanj in plemenitih dejanj v preteklem letu.
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Poročilo za rotarijsko leto 
2013/2014

Rotarijsko leto 2012/13:
Upravni odbor za rotarijsko leto 2013/14: 
Predsednik: Matjaž Marovt
Podpredsednik/bodoči predsednik: Tomaž Fludernik
Podpredsednik/bivši predsednik: Roman Gracer
Sekretar I: Matej Žohar
Sekretar II: Gregor Deleja
Zakladnik: Marko Koleša
Blagajnik: Branka Artnak
Klubski mojster: Roman Gracer
Programski vodja: Andrej Kebe
Mednarodne dejavnosti: Marjan Feguš
Organizator prireditev: Ivo Umek
IT: Tomaž Fludernik
Mladinska dejavnost: Tomaž Fludernik in Matjaž 
Brezigar
Stiki z javnostmi: Brane Piano
Fundacije: Dejan Gracer

S poštovani,
rotarijsko geslo v mojem mandatu je bilo 'Enga-

ge Rotary, Change Lives'–Rotary spreminja življenja! 
Temu ustrezna je bila tudi naša ključna usmeritev ak-
tivnosti–pomagati. Pomagati pomoči potrebnim in to 
tako, da smo trajno ali vsaj za nekaj časa rešili del 
njihovih problemov, pomagali tistim, ki so se izgubili 

v lanbirintu socialne države, ko jim ta ni mogla poma-
gati ali pa jih je prizadela nesreča, ki smo jo skušali z 
našo pomočjo prebroditi. Sredstva smo usmerjali tudi 
v pomoč mladim, nadarjenim posameznikom, ki so z 
nadpovprečnimi rezultati opozarjali nase in skušali 
narediti presežek, ki je v naši družbi tako potreben.
Obenem smo veliko pozornosti posvečali razvijanju 
prijateljstva v klubu, nujno potrebnega za udejanja-
nje našega osnovnega poslanstva. 
Čas mojega predsednikovanja je zaznamoval žalosten 
dogodek. Po težki bolezni se je od nas poslovil prija-
telj Zvonko Juteršek, prijatelj, ki je s svojim pozitiv-
nim pogledom na svet, s spoštovanjem in ljubeznijo 
do družine, dela in okolja pustil med nami neizbrisen 
pečat. Za vedno se ga bomo spominjali.
Delo v klubu se je odvijalo v obliki rednih tedenskih 
sestankov, pri čemer smo sledili dogovorjenemu vse-
binskemu zaporedju:
1. torek v mesecu – klubske vsebine s predhodnim se-
stankom upravnega odbora,
2. torek v mesecu – gost s predstavitvijo, predavanjem,
3. torek v mesecu – članski torek
4. torek v mesecu – projekti, plani aktivnosti za nasle-
dnje 3 mesece
Posebej je potrebno izpostaviti angažiranost posame-
znih članov, ki so s pestrimi članskimi torki popestrili 
vsebino klubskih sestankov. Tako smo v okviru član-
skih torkov obiskali zibelko rodbine Celjskih – grad 
Žovnek pri Braslovčah, areno Petrol, prijateljico An-
drejo v Portorožu, ter se poveselili na »IZI« pikniku.
Začetek mojega predsednikovanja je zaznamoval zgo-
dovinski športni dogodek v Celju – evropsko prven-
stvo v košarki. Ker smo želeli, da tudi v klubu prido-
damo k splošnemu športnemu vzdušju v mestu, smo 
bili soorganizatorji razstave na prostem na panojih 
kluba. 15. septembra pa smo organizirali tudi dogo-
dek z naslovom  Po EP v košarki v Celju–Se v mesto 
vrača moška košarka? z gostoma Miletom Čepinom 
in Borisom Zrinskim. Košarkarski dres s podpisi slo-
venske reprezentance, predstavljen na dogodku, smo 
kasneje podarili Muzeju novejše zgodovine Celje. 
Obisk smo v galeriji Mozaik povezali v odličen dogo-
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dek, na katerem smo predstavili knjigo Draga Medve-
da Slovenski Dunaj. 
4. oktobra 2013 smo se udeležili  dogodka v Pančevu, 
kjer so na pobudo prijateljskega Rotary kluba Pan-
čevo otvorili trg, imenovan po znamenitem meščanu 
Pančeva, industrijalcu in guvernerju Narodne banke 
Srbije Đorđu Vajfertu in mu postavili spominsko plo-
ščo. 
Predsedniški piknik je kljub smrti prijatelja Zvonka 
Juterška potekal na posestvu Juterškovih. 

7. dobrodelni koncert

Rdeča nit 7. dobrodelnega  koncerta je bila  ljubezen, 
tisto univerzalno pozitivno čustvo, ki ni nikoli nega-
tivno, ki ne razdira družin, ne pušča otrok na ulici, ne 
seje pesimizma, ne žali, ne ruši ponosa do domovine. 
O ljubezni so prepevali Pepel in kri, Bossa de novo in 
In spiritu. Koncert je bil zelo dobro obiskan, zbrana 
sredstva pa smo donirali socialno ogroženi družini, 
šolskim skladom dveh osnovnih šol iz regije in nadar-
jenima mladima študentoma za pomoč pri študiju v 
tujini.  

7. slavnostni ples Barbare

Slavnostni ples je vsakoletni osrednji in organizacij-
sko najzahtevnejši dogodek kluba. 7. ples je imel še 
posebno obeležje, saj je bila leta 2014 600-letnica 
zgodovinskega dogodka, kronanja Sigismunda Lu-
ksemburškega in soproge Barbare z rimsko cesarsko 
krono v Aachnu leta 1414. Temu dogodku je bilo po-
svečeno zgodovinsko ozadje plesa, ki ga je kot Her-
man Celjski povezoval Borut Alujevič. 
Za ples in prijetno vzdušje je že tradicionalno poskr-
bela vokalno instrumentalna zasedba Moonlighting 

Orchestra, kot gostje pa so nastopili štipendistka klu-
ba citrarka Monika Rožej, iluzionist Magic Aleksan-
der, pevka Saša Fidler, utrinke iz življenja Celjskih pa 
sta predstavila Luka Marcen in Lenart Piano.
Ples je odlično uspel, 150 gostov je uživalo v pestrem 
dogajanju. Zbrane donacije so bile namenjene Ob-
močnemu odboru društva Hospic v Celju, bolni Aniti 
za operacijo v tujini, trem socialno ogroženim druži-
nam, Rotary klubu Pančevo za pomoč prizadetim v 
katastrofalnih poplavah v Srbiji in petim mladim ta-
lentom. 

Matjaž Marovt, 
predsednik RCCBC 2013/2014
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sadili seme sklada namenjenega Nagradi za odličnost 
Barbare Celjske. Na koncertu so nastopili vrhunski 
umetniki: Nuška Drašček, Jure Ivanušič, Eva Hren, 
Vita Mavrič, Željka Predojević ter naš član Boštjan 
Korošec, spremljal pa jih je orkester pod umetniškim 
vodstvom maestra Simona Dvoršaka, ki je prav tako 
član našega kluba. Med gosti sta bila tudi Jure Robe-
žnik in Mojmir Sepe, veliki imeni slovenske popevke, 
katerih skladbe so med drugimi izvajali nastopajoči. 
Po glasbenem delu je sledilo še bolj sproščeno, druže-
nje, ki se ga je udeležila večina obiskovalcev in nas ob 
tej priložnosti pohvalila za odlično organiziran do-
godek in izbor glasbenih gostov. Seveda pa je takšen 
dobrodelni dogodek ob zbiranju sredstev namenjen 
tudi našim gostom, someščanom, prijateljem in dru-
gim kot vrhunska kulturna poslastica.

V soboto, 9. maja 2015, smo izvedli drugi tradicional-
ni projekt, tokrat 8. dobrodelni slavnostni ples Bar-
bare Celjske.  Rdeča nit dogodka so bili grbi družine 
Celjskih grofov. Čudovitega dogodka se je udeležilo 
160 gostov, ki so uživali v kulturnem programu ter 
zaplesali ob zvokih Moonlighting Orchestra. Na do-
godku smo izvedli tudi srečelov in izkupiček, okrog 
9.000 evrov smo namenili pomoči potrebnim na soci-
alnem področju in delno za sklad, namenjen Nagradi 
za odličnost Barbare Celjske. 

Prav tako smo maja 2015 v našem klubu sodelovali 
pri izvedbi programa GSE (Group study exchange), ki 
je bil tokrat prvič izveden v slovenkem distriktu 1912. 
Gostili smo štiri mlade strokovnjake in rotarijca, 
vodjo ekipe, ki so prišli iz nemškega distrikta 1860. 
V petih dneh, ki so jih obiskovalci preživeli v Celju, 
so tudi s pomočjo drugih Rotary klubov iz ŠKP regije 

Rotarijstvo sloni na petih stebrih ali rotarijskih 
službah, to so: klubska služba, poklicna služba, 

služba za skupnost, mednarodna služba in nove gene-
racije, nekoč imenovana mladinska dejavnost. Slednji 
sem v svojem mandatu posvetil največ pozornosti. 
Ker sem svojo rotarijsko pot začel kot ustanovni član 
Rotaract kluba Celje, kasneje tudi kot predsednik 
le - tega, sem dobro seznanjen z delovanjem mladih 
rotarijcev in njihovih vrstnikov. Vključevanje mladih 
v rotarijsko gibanje je ključnega pomena, saj s tem 
ko prenašamo rotarijske vrednote na nove generaci-
je, gradimo boljši jutri. Prenos izkušenj in znanj na 
mlade je dodana vrednost, ki jo bodo poleg svoje izo-
brazbe lahko koristno uporabili na svoji nadaljnji ži-
vljenjski poti. Želja po krepitvi delovanja na področju 
novih generacij in podpori nadpovprečno uspešnim in 
nadarjenim študentom, dijakom ali učencem je ustva-
rila idejo o nagradi imenovani Nagrada za odličnost 
Barbare Celjske. Ideja je dozorela in v rotarijskem 
letu 2014/15 smo prvič pripravili razpis in tudi prvič 
podelili nagrade. Seveda pa ob tem nismo pozabili na 
ostale projekte na tem področju, kot je dobro sodelo-
vanje z Rotaract klubom Celje in izvedbo mladinske-
ga tabora Na sončni strani Alp, kjer sodelujemo že od 
same ustanovitve kluba.

V letu 2014/15 smo izvedli tudi dva večja tradicional-
na dogodka, VIII. dobrodelni koncert Barbare Celj-
ske pod naslovom Od šansona do popevke ter VIII. 
dobrodelni ples Rotary kluba Celje–Barbara Celjska.
Na koncertu v Celjskem domu, ki je bil izveden 27. 
novembra 2014, smo gostili več kot 400 obiskoval-
cev in zbrali preko 6.000 evrov, ki smo jih namenili 
durštvu Hospic, dvema družinama iz Cerknice, ki sta 
v nedavnih poplavah izgubili vse svoje imetje ter po-

Poročilo za rotarijsko leto 
2014/2015
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obiskali veliko podjetij, se srečali z direktorji in dru-
gimi managerji uspešnih organizacij v naši regiji ter 
si ogledali tudi nekaj naših znamenitosti. 

V soboto, 9. maja, smo sodelovali pri predstavitvi do-
brodelnih organizacij, ki delujejo na območju celjske 
regije. Prireditve z naslovom Dobrodelna tržnica smo 
se udeležili že drugič z namenom, da svojo dejavnost 
približamo lokalnim prebivalcem. Zaradi lepega vre-
mena v sobotnem dopoldnevu je bila obiskanost do-
bra in s tem namen sodelovanja dosežen.

Kot smo rotarijsko leto začeli z mladimi, tako smo 
ga tudi končali. V letu 2014/15 smo dvakrat sodelo-
vali pri izvedbi mednarodnega mladinskega tabora 
Na sončni strani Alp. Prvi tabor je potekal že v juliju 
2014, ko smo v Celju gostili 14 udeležencev iz Tur-
čije, Španije, Egipta, Taiwana, Francije, Belgije itd. 

V dopoldanskem času smo jim razkazali naše mesto, 
popoldan pa pripravili piknik v Centru konjeniškega 
športa. Drugi tabor z 12 udeleženci smo gostili v juni-
ju 2016. Tokrat so naši mladi gostje prišli s Kitajske, 
Češke, Rusije, Izraela, Egipta, Finske itd. Program je 
potekal po ustaljenem urniku, le da smo tokrat zaklju-
ček pripravili ob Šmartinskem jezeru, skupaj z RAC 
klubom Celje. 

30. junija 2015, zadnji torek v rotarijskem letu, smo 
namenili prijateljstvu kot eni od najpomembnejših 
vrednot rotarijskega gibanja. Dan smo namenili spro-
ščenemu druženju vseh celjskih rotarijcev in njihovih 
družinskih članov. Piknik smo pripravili v Cerovcu 

pri Šentjurju in udeležili so se ga predstavniki vseh 
celjskih Rotary, Rotaract in Interact klubov. Ob dobri 
jedači in pijači smo pokomentilrali preteklo leto in 
zbirali ideje za prihodnje rotarijsko leto. Ob tej pri-
ložnosti sem tudi predal značko predsednika in pred-
sedovanja Rotary klubu mojemu nasledniku Bojanu 
Cvelfarju. 

Tomaž Fludernik,
predsednik RC Celje – Barbara Celjska 2014/2015
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V  klubu je ob koncu rotarijskega leta 2015/16 
delovalo 32 članov. Vseh sestankov je bilo 50, 

vsak prvi torek v mesecu se je sestal tudi upravni 
odbor kluba. Na nivoju distrikta je Tomaž uspešno 
opravljal funkcijo pomočnika asistenta guvernerja 
za štajersko-koroško-posavsko regijo, sam pa sem 
bil imenovan v meddistriktni ICC Slovenija–Srbija in 
ICC Slovenija–Črna Gora.

Kot predsednik kluba sem se s soprogo z velikim vese-
ljem udeležil nekaterih prireditev, ki so jih organizira-
li naši prijateljski klubi, kot so na primer praznik oljk, 
vina in kruha v organizaciji RC Koper, pa dobrodelni 
koncerti, ki so jih pripravili RC Žalec, RC Velenje, RC 
Sevnica. Izjemno pri-jetna je bila udeležba na dobro-
delnem plesu RC Celje v Narodnem domu. Tudi pre-
miera filma “Zadnji krog” avtorja Igorja Pečolerja v 
Mestnem kinu Metropol je bila izjemno zanimiva–film 
smo v klubu tudi finančno podprli. Vsekakor velja 
omeniti že tradicionalno udeležbo na “Ladies Night” 
na povabilo partnerskega kluba iz Pančeva, na ude-
ležbo dobrodelnega koncerta kluba Soroptimist v Ma-
riboru ter na udeležbo dveh dobrodelnih prireditvah 
našega podmladka, Rotaract kluba Celje - “Večer v 
mestu” in “Coctail party” na bazenu. V okviru poddi-
strikta štajersko-koroško-posavske regije smo skupaj 
na Fakulteti za logistiko pripravili odmevni in dobro 
obiskani predavanji prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj in 
prof. dr. Petra Novaka na temo ekologije in energe-
tike.

Klub so v tem letu obiskali zanimivi gostje in preda-
vatelji. Guverner Martin Šinigoj nas je tokrat obiskal 
že 27. julija, torej prav na začetku rotarijskega leta. 
Predsednik IAC Celje, Jan Travnšek, je predstavil “V. 
dobrodelno modno interactiado”, predsednik RAC 
Celje, Marko Puncer, pa delo pod mladka v prejšnjem 

Poročilo za rotarijsko leto 
2015/2016

letu in načrte za prihodnost. Čebelar Tomaž Oštir nas 
je skupaj s soprogo seznanil s potekom projekta Bee 
to Be v Kambodži. Urška in Janez Kustura ter Barba-
ra Sodin so nam prišli predstavit projekt “Specialna 
olimpiada”, ki smo ga nato z donacijo tudi podprli. 
Gostujoči predavatelji so nas seznanili z zelo zanimi-
vimi temami. Igor Zgonc je nekoliko več povedal o 
obvladovanju tveganj, dr. Matevž Košir je pripravil 
izjemno zanimivo predavanje o zgodovini prostozi-
darstva na Slovenskem, Sebastjan Jeretič o nevro-
marketingu ter moja malenkost o zgodovini pravo-
slavne cerkve v Sloveniji. Izjemno zanimiva sta bila 
tudi obisk predsednice kluba Soroptimist Maribor dr. 
Slavice Tovšak, ki je predstavila njihovo delovanje 
ter obisk predstavnika RC Ljubljana Emona Boštjana 
Pirca s soprogo, ki je predstavil projekt “Soča”, v ka-
terega smo se nato tudi uspešno vključili.

Tudi sami smo izvedli tri zanimive obiske. V Šolskem 
centru Šentjur nam je direktor Branko Šket s sodelav-
ci pripravil predstavitev njihovega delovanja, razvoja 
in uspehov. Na povabilo predsednika Stevana Djord-
jevića smo obiskali NK Celje v Areni Petrol, kjer so 
nas seznanili z delovanjem kluba, gostitelj nam je pri-
pravil tudi zanimivo predavanje o diabetesu. Ogledali 
smo si še proizvodnjo v uspešnem celjskem podjetju 
Vivapen.

Poleg že ustaljenih projektov in dogodkov smo uspe-
šno uvedli dve novosti. Prva je bila praznovanje roj-
stnih dni po kvartalih pri “Lažnivi priči”, kar se je 
zelo dobro prijelo. Drug dogodek, ki ima poleg druže-
nja tudi dobrodelno noto, pa je gledališka predstava 
na Malem odru SLG Celje. Ideja in vsa organizacija 
je bila v domeni prijatelja Erika.

Septembrsko druženje doma pri prijatelju Dušanu v 
Laški vasi je izžarevalo izjemno prijateljsko vzdušje. 
Za to so poskrbeli gostitelj s soprogo in hčerama, kot 
vsa leta poprej je izstopala njihova velikanska gosto-
ljubnost in domačnost. Po nekaj letih smo ponovno 
izvedli klubski izlet. Obiskali smo prijateljski RC Pan-
čevo, ob tej priliki smo predali tudi donacijo, s katero 
smo skupaj s prijateljskim klubom pančevski porodni-
šnici omogočili nakup novega CTG–aparata. Preda-
ja aparata je bila medijsko izjemno odmevna. Nato 
smo se skupaj s prijatelji iz RC Pančevo odpravili na 
izlet v Deliblatsko peščaro, kjer smo prespali. Nasle-
dnji dan smo se odpravili s splavom preko Donave, 
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si ogledali HE Đerdap ter večer končali v prijetnem 
vzdušju v Rajačkih pimnicah. Naslednjega dne smo 
se že zgodaj zjutraj popeljali z moderno ladjico po 
Donavi, si ogledali arheološko najdišče Lepenski vir, 
nato pa pot nadaljevali proti Pančevu in Sloveniji.

Tradicionalno predbožično srečanje pri sv. Jožefu se 
je pričelo s priložnostnim koncertom naših članov 
Iva, Dejana, Iztoka (s Ksenjo) ter prijatelja Borisa 
Petka v cerkvi. Sledil je predpraznični nagovor župni-
ka Jožeta Planinška ter prijetno druženje v jedilnici.

Pred pričetkom srečanja košarkaric Slovenije in Če-
ške na evropskem prvenstvu za dekleta do 18 let smo 
v dvorani Golovec v Celju Muzeju novejše zgodovine 
Celje izročili košarkarsko majico s podpisi slovenskih 
reprezentantov. Sodelovali smo pri projektu RC Ko-
per “Kamp Debeli rtič” z enim udeležencem in spre-
mljevalcem. Udeležil sem se tudi ganljive zaključne 
prireditve. Klub se je priključil tudi distriktnemu pro-
jektu zbiranja odpadnih mobilnih telefonov in polnil-
cev “Halo, si za to?”, ki kljub začetni zagnanosti na 
koncu ni najbolj uspel. Naš klub je na pobudo prijate-
lja Andreja prispeval levji delež pri zbiranju sredstev 
za nakup airbag jaken za motoriste reševalce. Klub je 
sodeloval na že tretji Dobrodelni tržnici, ki smo jo v 
središču mesta skupaj pripravili celjski Rotary, Lions 
in Soroptimist klubi. Izkupiček je šel za delovanje dru-
štva “Materina dušica”.

V okviru mladinskega tabora–mednarodne izmenja-
ve smo uspešno prijavili in na Dansko napotili člana 
RAC Celje Domna Preložnika. Pri organizaciji Mla-
dinskega tabora “Na sončni strani alp” se je s strani 
našega kluba najbolj angažiral Tomaž. Osem udele-
žencev iz Turčije, Egipta, Slovaške, Francije, Rusije 
in Švice se je sprehodilo po starem mestnem jedru, si 
ogledalo Muzej novejše zgodovine in Pelikanov ate-
lje ter Stari grad. Skupaj z RC Celje smo organizirali 
piknik celjskih rotarijcev. Namenjen je bil medseboj-
nemu druženju ter druženju s podmladkom, zato smo 
povabili tudi člane Rotaract in Interact kluba. Piknik 
“Na Pušnšanku pri Tini” je lepo uspel. 

Klub je v sodelovanju z Društvom prijateljev mladi-
ne Šentjur in Celje na letovanje v vasico Soča poslal 
24 otrok v starosti od 7–14 let, katerih starši si tega 
stroška niso mogli privoščiti. Z nosilcem distriktnega 
projekta RC Ljubljana Emona smo podpisali pogod-
bo ter poskrbeli za organizacijo in kritje avtobusnega 
prevoza vključno s spremstvom ter delno pokrili stro-
ške nastanitve otrok.

Še posebej velja omeniti dva največja tradicionalna 

dogodka, s katerima klub vsako leto s pomočjo dona-
torjev in obiskovalcev zbere največ finančnih sredstev 
in jih nato razdeli v dobrodelni namen ali nameni za 
podelitev Nagrade za odličnost Barbare Celjske.

Uspešno smo izvedli dobrodelni koncert Barbare Celj-
ske, ki smo ga tokrat naslovili “Za lepšo prihodnost 
mladih”. Polno dvorano Celjskega doma, prodano je 
bilo blizu 400 vstopnic, so navduševali Prifarski mu-
zikanti. Pred pričetkom koncerta smo podelili donaci-
jo Regionalnemu društvu Varna hiša Celje za pomoč 
pri izvajanju njihove plemenite dejavnosti.

Za 9. dobrodelni slavnostni ples Barbare Celjske nam 
je uspelo prodati 160 vstopnic. S predsednikom RC 
Pančevo, Borislavom Krstićem, sva podpisala listi-
no o prijateljstvu med kluboma. Tradicionalno so za 
dobro plesno razpoloženje skrbeli Moonlighting Or-
chestra. V kulturnem programu so nastopili: pevka 
Saška Fidler, plesalke Plesnega foruma Celje, pevka 
Sabrina Zavšek, violinist Andrej Gubenšek in pianist 
Simon Dvoršak. Prireditev, ki smo jo posvetili gra-
dovom Celjskih grofov, je odlično povezovala Urška 
Majcen.

Ob koncu rotarijskega leta smo podelili tri Nagrade 
za odličnost Barbare Celjske. Kot zadnji akt rotarij-
skega leta je sledil še tradicionalni predsedniški pi-
knik na Dednem Vrhu. Da nam je tudi v tem letu več 
kot uspelo udejanjati pomenljivo rotarijsko vodilo ta-
kratnega predsednika RI K. R. Ravindrana “Bodi dar 
svetu”, smo seveda zaslužni vsi člani kluba kot seveda 
tudi naši dragi prijatelji in donatorji, ki jih je iz leta 
v leto več.

dr. Bojan Cvelfar,
predsednik Rotary kluba Celje – Barbara Celjska  v 

rotarijskem letu 2015/2016
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Celje – portreti in vedute, 

fotografska razstava na prostem

V  Muzeju novejše zgodovine Celje smo projekt 
fotografske razstave na prostem zasnovali na 

podlagi strateške usmeritve, da širimo razstavni pro-
stor tudi na prosto, izven zidov naše stavbe na Pre-
šernovi ulici, s čimer se želimo še dodatno približati 
obiskovalcem in jim ponuditi tudi drugače oblikovano 
razstavno formo.
Razstavljanje na prostem, v mestu, izven galerijskih in 
muzejskih prostorov, je popularna ter prijazna oblika 
komunikacije dediščine in umetnosti z obiskovalci, 
sprehajalci, meščani, krajani, turisti. Razstave so na 
ta način dostopne vedno in vsakomur, brez omejitev, 
ki jih postavljajo zidovi, odpiralni časi in vstopnine, 
podnevi in ponoči, poleti in pozimi. Na ta način so-
dobni urbani prostori in krajina dobivajo nove vsebi-
ne, z njimi pa se bogati tudi mesto samo.
Vsebine, ki jih podajajo fotografije avtorjev Jureta 
Kravanje in Roberta Hutinskega, so tematsko pove-
zane s temami naših raziskav, ki vključujejo mesto 
Celje in različna dogajanja v njem. Na ta način muzej 
vzpodbuja zavest o mestu in radovednost o njem, kre-
pi občutek prispevanja h kulturi in k življenju mesta 
in je enakovreden instrument komuniciranja v urbani 
krajini.
Razstavo »Celje – portreti in vedute«, s katero muzej 
odpira nov razstavni prostor – galerijo na prostem, 
oblikujemo v sodelovanju z Rotary klubom Celje – 
Barbara Celjska in želimo si, da bi na ta način obli-
kovali trajno razstavno govorico, ki nas bo v mestu 
Celju nagovarjala vsako leto.

Mag. Tanja Roženbergar Šega,
direktorica Muzeja novejše zgodovine Celje

Nekaj vedut fotografske razstave 
na prostem avtorja 
Jureta Kravanje

Po dežju I

Po dežju II

Nad nami

Trojstvo
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Mladinski tabor
Mladinska dejavnost kot eden od stebrov rotarijstva so 
tudi programi dolgotrajne in kratkotrajne mladinske iz-
menjave. Slednje so v našem distriktu bolj pogoste in 
mednje spada tudi mednarodni mladinski tabor »Na 
sončni strani Alp« oz. »Sunny Side Of The Alps Youth 
Camp«. 
Tabor so pričeli izvajati v Rotary klubu Bled, kasneje pa 
je prerasel v distriktni projekt, ki ga koordinira odbor za 
mladinsko dejavnost pri našem distriktu 1912.
V Rotary klubu Celje - Barbara Celjska sodelujemo pri 
izvedbi tabora že od svoje ustanovitve dalje. V poletnem 
času (konec junija, začetek julija) obišče Slovenijo sku-
pina mladih od 18. do 30. leta, ki jih napotijo iz dru-
gih Rotary distriktov. Mladi potujejo po naši deželi in 
jo spoznavajo dva tedna. Vsak dan njihovega obiska 
organizira eden izmed sodelujočih slovenskih Rotary 
klubov. V Celju obisk organizira naš Rotary klub Ce-
lje - Barbara Celjska. Udeležencem razkažemo mesto 
Celje, ogledajo si katero od zanimivih razstav v Muzeju 
novejše zgodovine Celje ali razstavo Mesto pod mestom 
v Pokrajinskem muzeju Celje. Popeljemo jih tudi na 

našo veduto, celjski Stari grad, kjer spoznajo zgodovi-
no našega mesta in zgodbo o celjskih grofih. Popoldan 
oz. zvečer pa obiščejo tradicionalni dobrodelni Cocktail 
party v organizaciji Rotaract kluba Celje, kjer spoznajo 
svoje vrstnike ter tako stkejo nova prijateljstva. Tabor je 
namenjen krepitvi prijateljstva, dobre volje in miru med 
različnimi narodi sveta ter tudi promociji naše dežele in 
krajev. V letih našega sodelovanja pri izvedbi tabora so 
nas obiskali mladi iz različnih koncev sveta, od Indije, 
Japonske, Kitajske, Malezije, Turčije do ZDA in seveda 
vseh evropkih držav.

Tomaž Fludernik,
poverjenik za mladinsko dejavnost 2007-2013

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Nagrada za odličnost Barbare 

Celjske
Eno od področij delovanja Rotary kluba Celje - Barbara 
Celjska je tudi podpora mladih. Poslanstvo našega kluba 
je pomagati perspektivnim, nadpovprečno uspešnim mla-
dim ljudem, ki bodo na svoji kasnejši življenski ali poklicni 
poti uporabili pridobljeno znanje in izkušnje za izboljša-
nje razmer in blagostanja v naši družbi. Mladim lahko po-
magamo na več načinov: tako, da jim delimo svoja znanja 
in izkušnje, jim omogočimo obisk zanimivih podjetij in 
ustanov, jih pošljemo na različna dodatna izobraževanja 
ali seminarje, lahko pa jih tudi finančno podpremo na poti 
k željeni izobrazbi. To slednje pa ni tako preprosto, saj ni 
enostavno poiskati ustrezne kandidate.
Zato je v letu 2014 v želji, da bi naša podpora prišla v 
prave roke, dozorela ideja o javnem razpisu, ki smo ga 
poimenovali Nagrada za odličnost Barbare Celjske. Iskali 
smo kandidate in kandidatke, učence, dijake in študente, 
ki znatno izstopajo iz povprečja s svojim učnim uspehom, 
kreativnostjo, dodatnimi izvenšolskimi dejavnostmi kot 
tudi s svojimi moralnimi načeli ter osebnostnimi lastnost-
mi.
Sredstva za Nagrado Barbare Celjske zbiramo na naših 
večjih dogodkih kot sta dobrodelni Barbarin ples in do-
brodelni koncert. Del izkupička vsakokrat namenimo tako 
imenovanemu »Skladu za nagrado Barbare Celjske«, iz 
katerega nagrajencem doniramo sredstva, ki jih prejmejo 
kot nagrado za svojo uspešnost.
V letu 2015 so bile podeljene prve nagrade in sicer Ana-
mariji Založnik ter Sabrini Zavšek. Naslednje leto smo 
razpis ponovili in prejemniki v letu 2016 so bili Miha Ča-
čič, Alenka Bogataj in Eva Vrečko. Leta 2017 smo razpis 
ponovili že tretjič in izbrali prejemnici Klementino Krulec 
in Nežo Šporer.
Kot idejni oče Nagrade za odličnost Barbare Celjske se 
moram posebej zahvaliti vsem članom kluba,  ki so pro-
jekt prepoznali kot dober in me podprli ter pomagali pri 
pripravi in izpeljavi razpisa. V prihodnje si želimo še več 
dobrih kandidatov, saj nam je v neizmerno veselje, ko vi-
dimo, da je naša podpora prišla v prave roke. 

 

Podelitev Nagrad za odličnost Barbare Celjske, junij 2015

 

Podelitev Nagrade za odličnost Barbare Celjske, junij 
2016

Prejemniki Nagrade za odličnost Barbare 
Celjske

Leto 2015

Anamarija Založnik  
 Dijakinja gimnazije iz Ce-
lja, nadpovprečno nadarjena, 
ustvarja na likovnem, glasbenem 
ter še mnogih drugih področjih.

Sabrina Zavšek  
 Gimnazijka iz Celja, ki se ukvar-
ja predvsem s petjem, prav tako 
pa deluje tudi na humanitarnem 
področju.

Leto 2016

Miha Čačič  
 Dijak gimnazije iz Celja, ki svoj 
kreativni potencial uporablja 
predvsem na področju fizike, pa 
tudi likovnega ustvarjanja.
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Leto 2017

Klementina Krulec  
 Dijakinja z mnogo talenti in kre-
ativnostjo na številnih področjih, 
izmed 11.000 kandidatov, spre-
jeta med 400 novincev na eli-
tno New York University of Abu 
Dhabi.

Neža Šporer   
Študentka flavte na Anton Bruc-
kner Privatuniversität v Linzu, 
kjer razvija svoj izjemen talent.
     
     
    

Tomaž Fludernik

Alenka Bogataj  
 Študentka The Royal College of 
Music v Londonu, kjer svoj po-
tencial razvija z igranjem flavte.

Eva Vrečko   
Dijakinja, ki hkrati obiskuje 
Konzervatorij za glasbeno 
umetnost v Gradcu, kjer igra 
violino.

ROTARY KLUB CELJE – BARBARA CELJSKA

       - seznam članov -

- nekdanji preminuli člani -

Branka ARTNAK

Igor BIZJAK

Matjaž BREZIGAR

Bojan CVELFAR

Gregor DELEJA

Henrik DVORŠAK

Simon DVORŠAK

Marjan FEGUŠ

Tomaž FLUDERNIK

Dejan GRACER

Miran GRACER

Miran ml. GRACER

Roman GRACER

Emil JANČAR

Matej JUTERŠEK

Andrej KEBE

Zvonko JUTERŠEK
Branko GOROPEVŠEK

Marko BREZIGAR

Jernej KENDA

Matjaž KNEZ

Marko KOLEŠA

Boštjan KOROŠEC

Dušan KRAGELJ

Matjaž MAROVT

Iztok PEČNIK

Brane PIANO

Branko PRELOŽNIK

Erik SAFRAN

Dean SINOŽIČ

Ivo UMEK

Željko VRANKIČ

Peter VIPAVC

Peter ZAVERŠEK

Boris PETEK, častni član
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Gostilna “Francl”, Peter Zaveršek s.p., Zagrad 77, 3000 Celje, Slovenia, VAT ID: SI99686546
All prices include VAT.

Gostilna “Franci “ Peter Zave.Wk s.p., Zagrad 77, 3000 Steuernummer: 5199686546
  MwSt. im Preis inbegriff en.

Sezonska
ponudba

Naravi dovolimo, da narekuje naše jedilnike. 
Sledimo letnim časom ter na krožnike za vas zložimo tisto, kar nam v danem 

trenutku ponudijo vrtički, njive, hlevi in travniki okoliških kmetov.
Tako zagotavljamo svežino in poln okus Franclovih jedi.

Razvajajte se z njimi tudi vi.

sodobni, a s tradicijo že od 1976!

info@grafika-gracer.si  |  www.grafika-gracer.si  |  031 822 533

sodobni, a s tradicijo že od 1976!

Pokrovitelji:
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Pokrovitelji

Steklarna Rogaška, IBJ d.o.o., Kova d.o.o., 
Komposter d.o.o., Kova d.o.o., RC Kranj. Roman 

Gracer s.p., Zvonko Juteršek s.p., SLG Celje  
in posamezniki

Pri izvedbi plesa pomagajo člani celjskih Rotaract in 
Interact klubov.

Pokrovitelji

in posamezniki

Pri izvedbi plesa pomagajo člani celjskih Rotaract in 
Interact klubov.
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Pokrovitelji

Steklarna Rogaška, IBJ d.o.o., Kova d.o.o., 
Komposter d.o.o., Kova d.o.o., RC Kranj. Roman 

Gracer s.p., Zvonko Juteršek s.p., SLG Celje  
in posamezniki

Pri izvedbi plesa pomagajo člani celjskih Rotaract in 
Interact klubov.

Pokrovitelji

Steklarna Rogaška, IBJ d.o.o., Kova d.o.o., 
Komposter d.o.o., Kova d.o.o., RC Kranj. Roman 

Gracer s.p., Zvonko Juteršek s.p., SLG Celje  
in posamezniki

Pri izvedbi plesa pomagajo člani celjskih Rotaract in 
Interact klubov.
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Dobrodelna slikarska kolonija 2016
in avkcija likovnih del 2017

DobroDelna slikarska kolonija 2016
in avkcija likovnih Del 2017

Dobrodelna slikarska kolonija 2016
in avkcija likovnih del 2017
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Sponzorji kolonije in avkcije:

maintenance

ETRA d.o.o.
Svetelka 5, 3222 Dramlje
(headquarters)

+386 3 780 22 60
+386 3 780 22 66

Ind. cona Bukovžlak 101
3000  Celje, Slovenia
(management, operation, service)

www.etra.si

Matej Rotar

matej.rotar@etra.si

 
+386 51 314 320

domačija Kragelj

Glavni pokrovitelji
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Pokrovitelji

Steklarna Rogaška, IBJ d.o.o., Kova d.o.o., 
Komposter d.o.o., Kova d.o.o., RC Kranj. Roman 

Gracer s.p., Zvonko Juteršek s.p., SLG Celje  
in posamezniki

Pri izvedbi plesa pomagajo člani celjskih Rotaract in 
Interact klubov.
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Dobrodelna slikarska kolonija 2016
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28

Sponzorji kolonije in avkcije:

maintenance

ETRA d.o.o.
Svetelka 5, 3222 Dramlje
(headquarters)

+386 3 780 22 60
+386 3 780 22 66

Ind. cona Bukovžlak 101
3000  Celje, Slovenia
(management, operation, service)

www.etra.si

Matej Rotar

matej.rotar@etra.si

 
+386 51 314 320

domačija Kragelj
GETEC heat & power
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Pokrovitelji

Steklarna Rogaška, IBJ d.o.o., Kova d.o.o., 
Komposter d.o.o., Kova d.o.o., RC Kranj. Roman 

Gracer s.p., Zvonko Juteršek s.p., SLG Celje  
in posamezniki

Pri izvedbi plesa pomagajo člani celjskih Rotaract in 
Interact klubov.

www.novatel.si

Milan Žohar
Podpora poslovnim uporabnikom in 
management internetnega omrežja 

Novatel d.o.o.
informacijske tehnologije
Bukovžlak 101, 
Slovenia - 3000 Celje
Telecom operator, VoIP, 
retail&wholesale, internet

tel: +386 (0)82 270 500
fax: +386(0)82 829 957

mobil: +386(0)40 333 340
e-mail: milan.zohar@novatel.si
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Rotary k lub Barbara Cel jska

ime kluba: Rotary klub celje – barbara celjska
naslov: Gosti lna Francl, Zagrad 77, 3000 celje
naslov za poši l janje pošte: Gubčeva ul ica 8, 3000 celje
Spletna stran: http://www.rc-bc.si/
E-pošta: info@rc-bc.si, secretary@rc-bc.si

     oblikovanje in tisk: Grafika Gracer, d.o.o.
     naklada: 200 izvodov
     celje, 2017

VI.
v soboto, 18. maja 2013, ob 19.00 v Celjskem domu 
na Krekovem trgu 3 v Celju.
Spoštovani,

tradicionalni ples Barbare Celjske je dobrodelni in družabni dogodek, ki je 
v petih letih postavil najvišja kakovostna merila med podobnimi slovesnostmi.

Na prejšnjih plesih smo skozi zgodovinske odlomke in prizore predstavili veličastno 
in na trenutke trpko življenje ter za srednji vek neverjetno uspešno potomko 
Celjskih, Barbaro Celjsko. Letošnji ples je posvečen Elizabeti Luksemburški 
(roj. okoli 1409), edini hčeri cesarja Sigismunda in Barbare. Elizabeta je po svojih 
sposobnostih in miselnosti precej spominjala na svojo mater.

Vabimo vas na večer druženja in dobre volje s posebno kulinarično izkušnjo 
ter na ples.

Za ples in prijetno vzdušje bo skrbela vokalno instrumentalna zasedba 
Moonlighting Orchestra.

Nastopili bodo še:

dramski igralec Borut Alujevič kot Friderik II. Celjski,

fantovski oktet Inspiritu,

harmonikarka Mojca Juteršek,

akustični jazzovski kvartet Dot in

pevka Ksenija Pečnik.

Z vašo udeležbo bomo rotarijci Barbare Celjske zbrali sredstva 
za mlade talente in socialno ogrožene. Donacije bodo podeljene na plesu.

V upanju, da se boste povabilu odzvali, se veselimo snidenja in druženja.

S spoštovanjem,

Roman Gracer, 
predsednik RC Celje – Barbara Celjska

V Celju, aprila 2013

Vstopnina: 60 EUR, v ceno vključeni plesni in spremljevalni program 
ter aperitiv in večerja. Rezervacije vstopnic:

 +386 (0)41 / 708 – 945 ali secretary@rc-bc.si ali www.rc-bc.si

Vabimo vas na

slavnostni ples 
Barbare Celjske,


