
Gorenjsko rotarijsko kolo 2018 – poročilo         

Nedelja 16.9. je bila dan za Gorensjko Rotarijsko kolo (GRK) – skupni rotarijski dogodek za katerega je 

pobudo dal naš klub. Bistvo pobude je bilo, da enkrat na leto gorenjski Rotary klubi pripravimo skupni 

kolesarski izlet in ga zaključimo s piknikom. Namen dogodka je v spodbujanju prijateljstva in osebnih 

znanstev med člani gorenjskih klubov, kar naj bi dolgoročno vplivalo na to, da bi se pogosteje in v 

večjem številu udeleževali skupnih ali posamičnih dogodkov na katere gorenjski Rotary klubi vabijo. 

Prvič smo GRK leta 2017 priredili v našem klubu (takrat še kot klubski dogodek).  

Gostitelj letošnjega GRK je bil Rotary klub Bled. Krožno ruto smo začeli pred prostorom za piknik v 

Vrbnjah, od koder smo se mimo Radovljice, Bleda in Gorij napotili v dolino Radovne. Po krajšem 

počitku v Psakovi gostilni ter po krajšem 18% vzponu je sledil lep spust v Mojstrano in nadaljevanje 

po kolesarski poti do Jesenic. Sledilo je 3 km po ne preveč prometni glavni cesti Jesenice – Žirovnica, 

ki smo jo že pri Mostah zapustili in po lokalnih cestah mirno nadaljevali do cilja v Vrbnjah. 

Nadaljevanje je bilo manj naporno: prijetno veselo druženje na pikniku v Vrbnjah, s srečelovom in 

merilnico krvnega tlaka. Velika zahvala gr Meti in Tonetu Končniku pa tudi ostalim entuziastom RC 

Bled, ki so vsak po svoje prispevali, da je organizaciji piknika bila brezhibna v vseh detajlih. Kot 

mojster žara se je izkazal Končnikov Jaka. Z velikim talentom za napovedovanje je tombolo izvrstno 

izpeljala vnukinja rotarijskega prijatelja Jožefa Permeta s svojo mlado ekipo. V podporo programu RC 

Bled E-paliativna smo udeleženci zbrali bruto nekaj čez petsto €. K izvrstnemu vzdušju je veliko 

pripomoglo tudi vreme, ki je bilo naravnost idealno za takšno prireditev. 

Zgolj obžalujemo lahko, da dogodek ni privabil več interesa. Kolesarjenja se je udeležilo le 14 

udeležencev med tem, ko se nas je na pikniku nabralo kakšnih 35. Iz našega kluba smo se dogodka 

udeležili Ana, Boštjan in jaz s partnerji. Čeprav je udeležbo v organizaciji potrdilo pet klubov, smo na 

koncu vse prisotne na dogodku prispevali Rotary klubi: Škofja Loka, Bled in Nako-Tržič. Glede na to 

lahko ugotovimo, da osnovni namen pobude (bolje osebno spoznavanje članov različnih gorenjskih 

Rotary klubov) ni bil dosežen v zaželenem obsegu in bo zato o smiselnosti nadaljevanja te pobude 

treba vnovič premisliti. 

Zapisal: 

Marko Vuk 



 

 


