
 

 

 
Na razstavi, od leve Marko Vuk, Jože Zadravec, Janka Planinc, Dean Fras, Branko Bandelj in 
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V Graščini Duplje so odprli razstavo vseh slovenskih Rotaract klubov, ki se 

predstavljajo s svojimi najboljšimi projekti. 

Spodnje Duplje – »Slika lahko pove več kot tisoč besed, kar se tiče ustvarjanja,« je povedal Dean 

Fras, distriktni predstavnik rotarijskega podmladka Rotaracta ob nedavnem odprtju razstave v 

Graščini Duplje. Vseh dvaindvajset slovenskih Rotaract klubov je predstavilo svoje najboljše 

projekte »v sliki«, idejni oče in avtor razstave je njihov starejši kolega rotarijec Branko Bandelj. 

Celotna prireditev je bila plod sodelovanja Rotary International District 1912 Slovenia, Rotary klub 

Tržič – Naklo in Rotary club Škofja Loka. Predsednica Rotary kluba Tržič - Naklo Janka Planinc je 

dejala, da mladim premalokrat pokažemo, kako ponosni smo na njih in da je ta dogodek lepa 

priložnost za to. Poudarila je še, da je pravzaprav vsako druženje rotarijcev dobrodelno. Ves 

izkupiček od te zadnje prireditve bodo namenili štipendijskemu skladu ter pomoči invalidu. 

Disktriktni guverner Jože Zadravec je dodal, da je družina rotarijcev v Sloveniji velika, približno 

1800 članov ima. Tudi on vidi v Rotaractih velik potencial. Več kot 330 jih je pri nas, starih od 18 
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do 30 let. Predsednik Rotary cluba Škofja Loka Marko Vuk je poudaril, da rotarijstvo simbolizira 

nauk stare trte, ki so jo pred Graščino Duplje zasadili pred približno letom dni. Trta je trdoživa, 

vztrajno sili k soncu, v sebi nosi žlahtnost, a le če z njo odgovorno ravnamo, tako kot v življenju. 

Trta se ne vda, tudi rotarijci ne, vse za skupen cilj, da bo življenje malo lažje, lepše, polnejše 

upanja, je sklenil Vuk.  

Je pa Alojz Jenuš - Slavek, »outar« stare trte na Lentu, ob letu osorej prišel pogledat, kako 

uspeva potomka več kot 450 let stare trte z Lenta, žametovka oz. modra kavčina. Zadovoljen je 

bil, s tem, kar je videl, in zaželel, da stara trta povezuje še naprej.  

Na Gorenjskem delujeta dva Rotaracta, eden v Kranju, drugi – njegov mlajši »brat« – je Rotaract 

klub Tržič Naklo, ki pa mu je že uspelo izpeljati nekaj svežih dogodkov in veselih druženj z noto 

dobrodelnosti. Z denarjem, zbranim od plesnega tečaja, so pokrili polletno članarino za obetavno 

mlado plesalko. »Delati dobro in svojo srečo deliti,« je njihovo bistvo sporočil v svet predsednik 

Rotaracta Tržič Naklo Jernej Pirnar.  

 


