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Rotary klubu Lenart - Slovenske gorice podelili ustanovno listino 

Pomoči potrebnim bodo podali roko 
Rotarijske značke sta slovenskogoriškim rotarijcem izročila Rudolf Otto, 
guverner okrožja 1910, in Stanko Ojnik, asistent, guverner za Slovenijo - Na 
gradu Hrastovec so prisluhnili drugačnim 
 
Na slovesnosti, ki je bila minulo soboto v viteški dvorani gradu Hrastovec, je Rotary klub 
Lenart - Slovenske gorice postal polnopravni in sestavni del mednarodnega dobrodelnega in 
prijateljskega združenja Rotary International. "Vesel sem, ker vas lahko sprejmemo v rotarijsko 
gibanje," je ob izročitvi ustanovne listine in predsedniškega znaka Karlu Vogrinčiču, prvemu 
predsedniku letos pomladi ustanovljenega Rotary kluba Lenart - Slovenske gorice, dejal Rudolf 
Otto, guverner okrožja 1910 s sedežem na Dunaju, ter nato podelil rotarijske značke še vsem 
na slovesnosti prisotnim slovenskogoriškim rotarijcem.  
 
Lenarškemu klubu, že devetnajstemu v Sloveniji, v okrožju 1910 jih trenutno deluje 135, so zaupali v 
hrambo tudi rdečo svetilko (do 25. oktobra letos, ko bodo ustanovili nov klub na otoku Braču), s katero 
od začetka devetdesetih znova prižigajo luč rotarijskega gibanja v tem delu Evrope. 
Slovenskogoriškim rotarijcem jo je "prižgal" botrski klub Maribor Grad (v Mariboru, kjer je bil leta 1930 
ustanovljen prvi rotary klub na naših tleh, so rotarijanstvo obudili kmalu po osvoboditvi Slovenije, takoj 
za Ljubljano), ob pomoči katerega so na ustanovnem zboru aprila letos sprejeli statut in imenovali 
organe Rotary kluba Lenart - Slovenske gorice. Poleg predsednika Karla Vogrinčiča upravni odbor 
sestavljajo še podpredsednik Nikolaj Šiško, zakladnik Bojan Mažgon ter člana Ivan Vogrin in Jožef 
Kramberger, ki bo tudi naslednji predsednik kluba. Za sekretarko so imenovali Marijo Vogrin Bračič, 
eno izmed treh predstavnic ženskega spola v 25-članskem klubu, v katerem so bolj ali manj znana 
imena gospodarskega in družbenega življenja iz Lenarta in okolice. 
 
"Prizadevali si bomo, da bodo Slovenske gorice prepoznavnejše," je ob prevzemu ustanovne listine 
dejal Karl Vogrinčič in zagotovil, da bodo širili dobro v bližnji in daljnji okolici (najprej bodo pomagali 
učencem osnovnih in srednjih šol financirati dodatna izobraževanja za doseganje učnih uspehov). 
Gregor Pivec, prejšnji predsednik botrskega Rotary kluba Maribor Grad, ki je rotarijsko idejo prenesel 
na lenarško območje, pa je izrazil prepričanje, da bodo rotarijci prinesli kraju in širši okolici veliko 
dobrega in pozitivnega. "V Lenartu sem naletel na veliko delavnost, požrtvovalnost in odločnost, 
predvsem pa sem srečal prijatelje, ki vedo, kaj hočejo." 
 
Gostje slovenskogoriških rotarijcev so bili tudi predsedniki slovenskih rotary klubov, ki so se z 
guvernerjem okrožja 1910 Rudolfom Ottom in asistentom, guvernerjem za Slovenijo Stankom 
Ojnikom, najprej srečali na delovnem sestanku. Po slovesnosti, ki so jo s kulturnim programom 
obogatili vokalna skupina Završki fantje ter Marko Črnčec (klavir) in Aljaž Kramberger (saksofon), pa si 
je okoli sto udeležencev sobotne prireditve ogledalo še znameniti grad Hrastovec, v katerem deluje 
Zavod za duševno in živčno bolne. "Imamo enkratno priložnost," je zbrane opomnil direktor zavoda 
Josip Lukač, "da v duhu rotarijskega gesla "podajmo roko" prisluhnemo tukajšnjim prebivalcem, ki so 
drugačni." 
 
Goste so nato s starodobnimi vozili popeljali na ogled Slovenskih goric. Na Zavrhu so obiskali 
spominsko sobo generala in pesnika Rudolfa Maistra - Vojanova ter se na vinski pokušini ustavili v 
kleti vinogradnika in rotarijca Radovana Šumana. Srečanje so sklenili v gostilni Na griču v Sv. Trojici, 
kjer je tudi sicer uradni sedež Rotary kluba Lenart - Slovenske gorice.  
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