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NOVA GORICA: Dve desetletji Rotary Cluba Nova Gorica

lIV

regiii ie pustil mo~anpečat"

otary je svetovna organizacija, ki združuje poslovne in profesionalne ljudi
na temeljih medsebojnega p-rijateljstva in visokih etičnih standardih.
Povezuje predstavniKe različnih poklicev in poslanstev, ki so predani
humanitarni miselnosti, nudenju pomoči, spodbujanju dobre volje in krepitvi miru
v svetu.
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Rotary je mednarodna, multikulturna,
apolitična in neverska organizacija,
razšir'ena po celem svetu. Njeni začetki segajo v
eto 1900, prvi klub je bil ustanovljen v
Chicagu leta 1905. Leta 1930 je bil ustanovljen prvi klub v Sloveniji in sicer v .
Mariboru. Leta 1941 je v Jugoslaviji delovalo 34 klubov z 815 člani. Prepovedal
jih je najprej okupator zaradi proameriške
usmeritve, po koncu druge svetovne vojne
pa zaradi protimeščanske politične ideologije to združenje ni bilo zaželeno. Leta
1990 je bil ponovno, s pomočjo Avstrijcev,
ustanovljen prvi slovenski klub v Ljubljani,
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drugi v Mariboru leta 1992. Leto kasneje
smo dobili prvega tudi Primorci in sicer v
Portorožu. Sredi devetdesetih let je danes
pokojni Boris Fili našel nekaj somišljenikov
tudi ha Goriškem koncu. Izpostaviti velja
Josipa Pgvliča, Aleksandra Gaberščika,
Mirana Curina, s katerimi smo skupaj sno~~Ii ~n iskali primerne člane novonastalalocega kluba v tem prostoru.
.
V prostorih gradu na Dobrovem in kromberškega gradu so bili postavljeni temelji
trinajstemu slovenskemu Rotary Clubu, Rotary clubu Nova Gorica. V internacionalno
združenje je klub urodnovstopil v začetku

"Praznovanje
ponuja priložnost starejšim članom, da se spomnimo zgodovine in
omogoča članom priložnost za pregled klubo," je poudaril predsednik kluba Rastislav
Fakuč.
leta 1998. V dvajsetih letih je aktivno deloval, saj je bil boter klubu v Aldovščini leta
2002, nato še Rotary klubu So kan - Siliganum, triintridesetemu slovenskemu klubu, ustanovljenemu leta 2007. Ustanovni
člani novogoriškega kluba so skozi čas dokazali, da so v samem začetku dobro razumeli temeljno misel rotarijstva in poslanstva in bili močno aktivni v tem prostoru
vse do danes .•Veliko organizacij in posameznikov je bilo deležnih njihove pozornosti in pomoči.
Predsednik kluba v letu 2017/2018,
Rastislav Fakuč, ie na praznovanju v Hitovem
hotelu Park jubilej označil: "Proznovcuve
ponuic: priložnost stareišim članom, da se
spomnimo zgodovine in omogoča članom

priložnost za pregled kluba. Je tudi trenutek
združitve in premor za razmislek."
Danijel Petrovič, guverner slovenskega
distrikta v zadnjem rotarijskem letu pa je
povedal: "Rotary Club Nova Gorica ie s
svoiim delovaniem, aktivnostmi in člani
pustil močgn pečat v regiii in distriktu!"
Martin Sinigoj, guverner slovenskega
distrikta v letu 2015/2016,
član novogoriškega kluba, je poudaril: wK/iub družbe-

nim spremembam, tehnološkemu napredku
in razvoiu informaciiske tehnologiie se
glavni cilii rotariisiva ne spreminiaio, sai so
družbeni razlogi za niegov razve] podobni
kot v času niegovega nastaiania. "
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