
 

 

 

O zgodovini rotarijstva je 
spregovoril guverner 
distrikta 1910 Rudolf Otto  

Na pročelje 
gostilne Na griču 
v Sv. Trojici so 
pritrdili 
rotarijsko kolo, 
ki označuje sede� 
Rotary kluba 
Lenart � 
Slovenske 
gorice. Z desne 
predsednik 
Rotary kluba 
Lenart - 

Slovenske gorice Karl Vogrinčič, bodoči asistent guverner za 
Slovenijo Anton Glavan, asistent guverner za Slovenijo Stanko 
Ojnik in boter kluba Gregor Pivec. 

  
Hrastovec / Ustanovljen Rotary kluba Lenart  
Podali roko drugačnim 
  
V soboto, 4. oktobra, je v Vite�ki dvorani gradu Hrastovec potekala svečana 
predstavitev ustanovne listine Rotary kluba Lenart � Slovenske gorice. 
Klub je bil ustanovljen 9. aprila letos, s sede�em v Gostilni Na griču v Sveti Trojici in 
izpolnjuje vse pogoje za mednarodno delovanje. Zato sta guverner distrikta 1910 Rudolf Otto 
in asistent guvernerja za Slovenijo Stanko Ojnik klubu svečano podelila ustanovno listino in 
tako se je Rotary klub Lenart � Slovenske gorice pridru�il ostalim 30.000 klubov po vsem 
svetu, v katere je včlanjenih več kot 1,2 milijona članov iz 163 dr�av. Rotary International je 
razdeljen na 500 distriktov. Distrikt 1910 zdru�uje rotary klube iz Slovenije, Avstrije, 
Hrva�ke, Mad�arske in Bosne in Hercegovine. Ima 135 klubov ter je eden največjih 
distriktov. 
Po besedah predsednika Rotary kluba Lenart � Slovenske gorice Karla Vogrinčiča je v 
Lenartu obstajala večletna �elja po ustanovitvi kluba, ki bi zdru�eval pozitivno naravnane 
ljudi. Ljudi, ki �elijo dobro sebi in drugim in so na poti k osebni odličnosti. Menil je, da so z 
ustanovitvijo tovrstnega kluba v  Slovenskih goricah premagani zli nameni in poskusi, da bi 
soljudem in okolju le �kodovali in iskali ter kazali napake drugih z namenom prikriti svoje.  
Guverner Rudolf Otto je predstavil tudi leto�nje geslo, ki je PODAJ ROKO (Lend a Hand). 
To geslo so simbolično začeli uresničevati tudi lenar�ki rotarijci. S tem, ko so osrednjo 
svečanost organizirali v Vite�ki dvorani gradu Hrastovec, kjer domuje Zavod Hrastovec � 
Trate, katerega stanovalci so ljudje z motnjo v du�evnem in telesnem razvoju ter ljudje s 
te�avami v du�evnem zdravju, starej�i od 18 let, so podali roko drugačnim  ljudem. 
Direktor Zavoda Hrastovec � Trate Josip Lukač pa je ob tem, da se je prireditev odvijala v 
Vite�ki dvorani gradu Hrastovec povedal: "V čast in zadovoljstvo nam je, da se je ta dogodek 
zgodil v na�i ustanovi, kajti na� Zavod je res na eni izmed prelomnic odprtja. Da bi pre�li iz 
zaprtih struktur v odprte, potrebujemo podporo vseh dobrih ljudi. Člani rotary klubov nam 
lahko pri tem veliko pripomorejo v na�emu poslanstvu in pri �elji, da vključimo te ljudi, ki so 
v teh gradovih, v normalne oblike  �ivljenja."  
Za kulturni program so poskrbeli člani vokalne skupine Zavr�ki fantje, Marko Črnčec (klavir) 
in Alja� Kramberger (saksofon).  
Po osrednji svečanosti so se rotarijci skupaj z gosti odpravili na ogled Slovenskih goric, ki so 
ga zaključili pri Sv. Trojici, kjer so predsednik Rotary kluba Lenart - Slovenske gorice Karl 
Vogrinčič, bodoči asistent guverner za Slovenijo Anton Glavan, asistent guverner za 



 

 

Slovenijo Stanko Ojnik in boter kluba Gregor Pivec, na stavbo gostilne Na griču pritrdili 
rotarijsko kolo in tako označili sede� kluba.  
V  klubu pa so �e izpeljali prve aktivnosti. Tako klub �e pomaga učencem osnovne �ole in 
dijakom srednjih �ol s financiranjem dodatnih izobra�evanj za doseganje pozitivnih rezultatov 
učnega programa. Namenil pa je �e tudi nekaj sredstev lenar�kemu vrtcu za financiranje 
klimatskih naprav, finančno pomoč je prejelo tudi dru�tvo »SO�ITJE«. Pripravljajo pa se �e 
na donatorstvo pri nakupu opreme za Zdravstveni dom Lenart (rentgenski aparat). 
V Rotary klubu Lenart � Slovenske gorice so ob tej slovesnosti izdali publikacijo � bilten, v 
katerem so predstavili člane in donatorje kluba. V njem so se z legendo o Agati spomnili 
mračnih časov, ki so se v preteklosti dogajali na območju Slovenskih goric, rotarijska misel 
pa je zastavljena kot simbol vzhajajočih novih časov. Tako si v sedanjosti podajata roko 
preteklost in prihodnost. 
 
                                                                                                 Zmago �alamun 


