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Tako pravijo o sebi na sple-
tni strani: »Moč rotarijstva 
je v dejstvu, da druženje 

uspešnih poslovnežev in uvelja-
vljenih profesionalcev združuje 
visoka etična načela v skupni želji 
po humanitarnem delovanju.«

V Mariboru deluje več rota-
rijskih klubov. O pomenu rota-
rijstva, njegovem poslanstvu in 
humanitarnem delu smo se po-
govarjali z enim od ustanovite-
ljev Rotary kluba Maribor, mag. 
Francetom Prosnikom. In kot 
boste lahko prebrali, nisva ostala 
le pri tej temi …

Maribor je bil prvi! Pustimo 
ob strani večno rivalstvo z na-
šim glavnim mestom, a Maribor 
se lahko pohvali, da je bil v njem 
ustanovljen prvi rotarijski klub 
v Sloveniji. In to že davnega leta 

1930. Rotarijstvo je seveda zamr-
lo v času vojne in po vojni, saj na 
poti v » … « (izberite sami) tega 
nismo potrebovali. Po osamo-
svojitvi je bil klub leta 1993 zno-
va ustanovljen, a tokrat najprej v 
Ljubljani. Vendar je bil maribor-
ski vendarle nekaj posebnega – 
med ustanovitelji je bil tudi član 
kluba izpred vojnih let – olimpio-
nik Leon Štukelj, danes tudi sim-
bol slovenskega rotarijstva. Fran-
ce Prosnik: »Za nas je bil čisto 
prava enciklopedija, obudil nam 
je predstavo o nekdanjem ma-
riborskem meščanstvu. Posebej 
zanimivi so bili skupni spreho-
di po mestnih ulicah, ko je prav 
za vsako hišo vedel, kdo je v njej 
v času pred vojno stanoval.« In 
tu, previdno pove mag. Prosnik, 
lahko sam zaide na zelo spolzko 
področje, saj ob tem vidi mnoge 

(morda nezaželene) vidike sta-
nja, v katerem je Maribor danes: 
»To je zgodovinska mariborska 
katastrofa – uničeno je bilo me-
ščanstvo. Prav zato se nikoli več 
ni mogla obnoviti mednarodna 
trgovina, poslovne stvari so osta-
le na omejenem, lokalnem nivo-
ju … Ni bilo več ‘hutterjev’, ni 
bilo več ljudi, ki bi lahko razvija-
li stvari na višjem, lahko bi rekli 
meščanskem nivoju.«

Kaj je rotarijstvo? Na to ima 
mag. Prosnik preprost odgovor: 
»Rotary deluje kot klub za druže-
nje, za izmenjavo mnenj, a ob tem 
nista zaželena politični in verski 
diskurz.« Vendar je to le del dru-
ženja, predvsem jih druži tudi 
cilj – pomagati drugim. To bomo 
bolje razumeli, ko bomo pogle-
dali način delovanja rotarijstva z 

njegove najširše perspektive – od 
svetovnega nivoja do najmanjše 
celice – lokalnega kluba.

Svetovni cilj »Rotarijci po sve-
tu, klubov je že okoli osem tisoč, 
imajo v določenem obdobju sku-
pni cilj na področju pomoči dru-
gim. Tako je bila ustanovljena 
fundacija Polio Plus – fundacija 
za pomoč pred otroško paralizo. 
Rotary si je namreč zadal cilj, da 
bomo iztrebili otroško paralizo!« 
Na svetovni ravni so torej delova-
li v tej smeri in pri nameri jim je 
že skoraj uspelo, vendar se je ob 
spremenjenih razmerah v delu 
Afrike in Azije ta bolezen znova 
razplamtela. A pred tem so že raz-
mišljali, da bi svoje cilje na global-
ni ravni posvetili težavam, kot so 
lakota in nepismenost: »Prav zato 
smo se vrnili k otroški paralizi 
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Rotarijstvo. Morda za nekoga mistična, za nekatere celo »hohštaplerska« družba. A eno je gotovo – vodi jih humanitarno delo. 


