Drugo poročilo distriktu o projektu leta Obiski klubov
V okviru letošnjega distriktnega projekta leta Obiski klubov smo v Rotary klubu Ljubljana Grad
poleg tridnevnega srečanja s pobratenim klubom Kameni Most iz Skopja, Makedonija ter
organizirali obisk lokalnega kluba RC Solkan Siliganum, organizirali tudi obisk v RC Grosuplje in
skupaj z RC Zgornji Brnik obiskali ZPM Moste-Polje ter jim predali donacijo iz projekta »Z znanjem v
svet«.
1. Obisk v RC Grosuplje: 15. marec 2022
V torek, 15. 3. 2022 smo s sedmimi člani kluba obiskali rotarijske prijatelje iz RC Grosuplje. Na dogodku
so sodelovali tudi predstavniki RC Zagreb Candor, s čimer je naše druženje postalo mednarodne narave.
Izmenjali smo si informacije o naših klubih, članih in aktivnostih in večer preživeli v izjemno prijetnem
in sproščenem vzdušju.
Druženje nameravamo nadaljevati tudi v naslednjem rotarijskem letu.

2. Obisk predstavnikov RC Grosuplje in RC Zg. Brnik na predavanju v organizaciji RC Ljubljana
Grad:
Dne 6. aprila 2022 smo v RC Ljubljana Grad organizirali predavanje z naslovom »Umetnost pogajanj«.
Zaradi omejenega prostora in iz vsebinskega vidika je bilo predavanje zastavljeno v ožjem obsegu za
člane in goste. Vabilu so se prijazno odzvali predsednik grosupeljskega kluba g. Jože Kastelic,
predsednik RC Zg. Brnik Marino Morino s člani, ter član RC Ljubljana Center. S svojo prisotnostjo ter
debato so pomembno prispevali k uspešno izvedenemu predavanju. Priložnost smo izkoristili za
nadaljnje negovanje rotarijskih vezi.

3. Obisk s prijateljskim klubom ZG Brnik: 24. maj 2022
Skupaj z RC ZG. Brnik, s katerim že nekaj let skupaj z Letališčem Jožeta Pučnika vodimo projekt Z
znanjem v svet, smo 24. maja 2022 obiskali ZPM Moste Polje ter jim predali donacijo v
višini 7.430 EUR, zbranih v okviru omenjenega projekta. S predstavnico ZPM Moste Polje
smo si ogledali njihov Večgeneracijski center, se seznanili z njihovim humanitarnim delovanjem in

potrebami socialno šibkejših otrok in družin in z zadovoljstvom soglašali, da se zbrana sredstva
namenijo projektu Veriga dobrih ljudi.

4. Sodelovanje na rotarijski regati Carniola 2022 skupaj z RC Zg. Brnik
Podobno kot lansko leto smo tudi letos skupaj z RC Zg. Brnik oblikovali jadralsko ekipo, ki se bo v
naslednjih dneh udeležila rotarijske regate Carniola 2022. Tudi na ta način razvijamo naše prijateljstvo,
bogatimo vezi, izmenjujemo izkušnje in se veselimo nadaljnjih skupnih druženj ter projektov.
V Novi Gorici, 27. 05. 2022

Maja Vitežnik, predsednica RC Ljubljana Grad
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