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veliko prijetnejši, 
kot bi bili proble-
mi izseljevanja ali 
pomanjkanje mla-
de generacije. Saj 
vemo, da pomenijo 
otroci življenje, in 
tega je pri nas ve-
liko. Veliko mladih 
družin srečujem na 
sprehodih ob jeze-
ru in naših novih 
igralih.

 Naša »šoderjama« 
se ob sončnih vi-
kendih spremeni v 
pravo pribežališče 
družin, ki želijo pri-
jetno preživeti nekaj skupnih ur. Zelo veliko mladih lahko 
praktično vsak popoldan srečaš na treningih na nogome-
tnih površinah, pa tudi tekme našega kluba se vedno bolj 
spreminjajo v male praznike in združujejo vedno več ljudi. 
Če še omenim boemsko razvajanje na sončku v objemu 
grajskih zidov na Vurberku, je slika dovolj jasna. Pri nas je 
življenje. Seveda se moramo potruditi, da bo pri nas življe-
nje prijetno za vse, zato moramo kot skupnost sodelovati, 
opozarjati na pomanjkljivosti, pomagati drug drugemu in 
se aktivno vključevati v lokalne skupnosti. 

Pomlad je pravi čas za spremembe. Tako kot se prebudi na-
rava, tudi mi lahko postanemo aktivnejši. Morda je ravno 
zdaj pravi čas, da se vključite v društvo ali obiščete medge-
neracijski center ali pa le naredite kaj družbeno koristne-
ga. Na primer, očistite lahko okolico, po kateri se spreha-
jate, pometete pločnik pred svojim dvoriščem ali obrežete 
lastno živo mejo, ki sili na cesto. Če boste to naredili pro-
stovoljno, zase, ne za občino, bo občutek, da ste naredili 
nekaj dobrega, fenomenalen. Kakorkoli, želim vam, da se 
počutite dobro v teh krajih in med temi ljudmi. 

Pred prihajajočimi prazniki, ki jih boste obeležili na različ-
ne načine in so letos na koledarju precej skupaj, želim prav 
vsem mir, medsebojno spoštovanje in veliko radosti ter ve-
selja ob dejstvu, da živimo v svobodni in demokratični druž-
bi, kjer se delavske pravice spoštujejo in imamo kar nekaj 
dela prostih dni na kupu. Za vse anomalije, sistemske napa-
ke, morda tudi krivice, ki so v naši družbi, pa nam ostajata 
vera in upanje na še lepši jutri.

Mitja HORVAT, 
župan

Ponovno so tu Novice, naše, Dupleške Novice. Sveže iz ti-
skarne sicer ne dišijo tako kot tople žemljice, a verjamem, 
da jih mnogi izmed vas nestrpno pričakujete in jih z ve-
seljem prelistate in berete. Nenazadnje so v tem svetu, 
polnem senzacionalističnih in celo lažnih novic z nespo-
dobnimi nameni, tiste objektivne in pozitivne informacije 
dandanes prava redkost. Ko prelistaš naše Novice, vidiš 
nasmejane obraze, ustvarjalne ljudi, nadobudne mlade, vz-
trajne športnike. Zaradi številnih marljivih avtorjev, ki kre-
irate naše Novice, so vsebine pestre, poučne in koristne.

 Naše glasilo je mnogim občinam vzor in verjamem, da je 
tudi nam kdaj pa kdaj v ponos. Ko prelistam Novice, se vsa-
kič znova zavem, koliko bogatih vsebin in dogajanja je na 
naših tleh. Prav tako pa je vsaka nova številka Novic v veliki 
meri tudi odsev nekega minulega dela in pokazatelj aktiv-
nosti neke skupnosti.  Glede na bogate vsebine ugotavljam, 
da zimskega spanca ni bilo. Roko na srce, tudi prave zime ni 
bilo, zato si spanca tudi nismo mogli privoščiti. Pomlad – in 
z njo delo na okolici – je prišla hitro. Vreme je omogočalo, 
da so se tudi gradnje na prostem lahko praktično nepreki-
njeno izvajale. Tako se je izvedla sanacija plazu in rekon-
strukcija ceste v Zgornji Koreni, dela na cesti na Vurberku 
pa lepo napredujejo. 

Žal smo morali sporazumno prekiniti dela na izgradnji špor-
tne dvorane v Spodnjem Dupleku. A tudi tukaj je razlog za 
to pozitiven in nobene senzacije ni v ozadju. Občina ni v 
denarnih težavah, ampak smo projekt dvorane po posvetu 
na Ekoskladu spremenili in energetsko izboljšali, da lahko 
kandidiramo za sofinancerska sredstva.  Po tem ko smo 
pridobili spremenjeno gradbeno dovoljenje in potrditev 
investicijske dokumentacije na občinskem svetu, bomo v 
kratkem izpeljali še postopek izbire izvajalca in nadaljevali 
izgradnjo še boljše dvorane. Tudi drugi večji projekt – izgra-
dnja  prizidka pri osnovni šoli v Žitečki vasi, ki je v letošnjem 
proračunu predviden, se je začel fizično izvajati. Vanj bomo 
umestili dva oddelka vrtca in večnamenski prostor, kar je 
nujno zaradi velikega števila otrok. 

Očitno smo občina, ki jo ljudje prepoznavajo kot lokalno 
skupnost, v kateri je lepo živeti. Še sedem let nazaj, smo ime-
li v podružničnih šolah kombinirane razrede z zelo majhnim 
številom učencev, šola v Koreni pa je trepetala, da bi morda 
kdo v Ljubljani utegnil priti na idejo o ukinitvi šole, kar je bil 
takrat trend v odročnejših krajih države. Danes pa se sre-
čujemo z velikim odstotkom mladih oziroma otrok v naši 
občini. In čeprav statistično v državi število rojstev pada, se 
pri nas še vedno beleži večji vpis v vrtce.  To seveda pomeni 
precejšnjo prostorsko stisko in posledično tudi velik pritisk 
na občinski proračun. Pa vendarle, take vrste problemi so 

ŽUPANOV UVODNIK

Spoštovani občani in občanke,
ob velikonočnih praznikih vam želimo veliko medsebojne topline in pisanih pirhov.

Ne pozabite pa na majhne pozornosti, kot so nasmeh,
stisk roke, iskriv pogled, lepa beseda in prazniki bodo lepši.

 
Modra lista – lista župana Mitje Horvata
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PO OBČINI
BOGDANA ORNIK -  NOVA SVETNICA

Z družino živim v Zimici in sem mama dveh šoloobveznih otrok. Že petnajst let 
delam kot diplomirana medicinska sestra. Zadnjih pet let delam kot patronažna 
sestra v občini Duplek. 
Ker delam prav na območju občine Duplek in je moja narava dela takšna, da sem 
veliko v stiku z občani (tudi z ranljivimi skupinami), dobro poznam problematiko na 
področju zdravstva in sociale. 
S svojim znanjem in izkušnjami si bom prizadevala, da se bo občina razvijala, da 
bo poskrbljeno tako za mlajše kot tudi za starejše občane. Seveda pa si želim v 
občinskem svetu podpirati politiko, ki bo zagovarjala enakomerno razpršen razvoj 
v vseh delih občine.

Bogdana Ornik

Občinski svet je proračun za leto 2019 sprejel v drugi obravnavi na 3. seji  27. februarja 2019. 
Prihodki za leto 2019 so ocenjeni na 5 904 583 EUR, odhodki na 7 249 508 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki se 
bo financiral z ostankom sredstev preteklega leta. Proračun za leto 2019 je ponovno izredno investicijsko naravnan, 
investicije predstavljajo kar 39 odstotkov proračuna.

INVESTICIJSKO NARAVNAN PRORAČUN 2019

Prikaz sredstev porabe Občine Duplek za obdobje 2016–2019

V letu 2019 se bosta na področju izobraževanja izvajala 
dva večja investicijska projekta, in sicer izgradnja prizid-
ka vrtca Žitečka vas in gradnja šolske športne dvorane pri 
OŠ Duplek; slednji projekt naj bi se predvidoma zaključil v 
letu 2020. Med drugim bomo na področju izobraževanja 
zagotavljali sredstva za redno dejavnost predšolske in šol-
ske dejavnosti. V letošnjem proračunu zagotavljamo višja 
sredstva zaradi sprejetega dogovora o plačah v javnem 
sektorju, ki predvideva višje plače javnim uslužbencem.

Na področju prometa so v proračunu predvidena sofinan-
cerska sredstva za ureditev para avtobusnih postajališč 
Marof–Vurberk. V okviru projekta so predvidene izgra-
dnja para novih avtobusnih postajališč, rekonstrukcija pri-
ključka lokalne občinske ceste in izgradnja nadomestnega 
parkirišča, urejene površine za pešce ter javne razsvet-
ljave. Prav tako pa s podpisano sofinancersko pogodbo 
zagotavljamo sredstva za pripravo študije in elaborata za 
ureditev para avtobusnih postajališč v Zg. Koreni.

OBVESTILO OBČANKAM IN OBČANOM 
Obveščamo vas, da občinska uprava in režijski obrat Občine Duplek v petek, dne  3.5.2019, ne bosta poslovala.

Vljudno prosimo za razumevanje.
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Na področju varovanja okolja se s projektom Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode v porečju reke Drave priprav-
ljamo na pridobitev evropskih kohezijskih sredstev iz 
naslova sredstev, namenjenih za razvoj regij. Načrtuje-
mo gradnjo novih kanalizacijskih omrežij v celotnem Zg. 
Dupleku. 
Na področju urejanja pokopališč je planirana gradnja 
žarnega zidu na pokopališču v Dvorjanah – na robu ob 
severozahodni parcelni meji. Gre za ureditev celotnega 
temelja s prostorom za raztros pepela in postavitev treh 
modulov, skupaj 45 žarnih niš za dve žari. 
Na področju pomoči in podpore pri ohranjanju narave 
je predvidena realizacija projekta Drava Natura 2000, 
ki ga vodi MRA v sodelovanju s partnerji, v katerega je 
vključena tudi Občina Duplek. Gre za ohranjanje vrst in 
habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Dra-
ve. Na območju gramoznice želimo vzpostaviti čim več 

športno-rekreacijskih aktivnosti, ki bodo zanimive tako 
za občane kot za turiste. V letu 2019 bo na območju gra-
moznice urejeno parkirišče za avtodome in obiskovalce, 
uredile se bodo sprehajalne poti, postavljeni bodo koši, 
klopi in informacijske table.
Na področju razvoja turizma v sklopu projekta Aktivna 
Drava zagotavljamo sredstva za projektno dokumenta-
cijo za vzpostavitev vstopno-izstopnih mest na Dravi in 
za postavitev vodne vlečnice. Na ta način bi preko Drave 
povezali občini Starše in Duplek ter nadgradili kolesarsko 
povezavo iz projekta Dravske kolesarske poti. 
Zraven vseh planiranih projektov bomo v letu 2019 s 
proračunskimi sredstvi zagotavljali nemoteno delovanje 
lokalne skupnosti, delovanje kulturnih, športnih in dru-
gih interesnih skupin ter drugih programov na področju 
zdravstva, športa, izobraževanja in socialnega varstva. 

Mihaela Borovnik

NOVI NADZORNI ODBOR 
OBČINE
Na 2. redni seji, ki je bila 29. januarja 2019,  so občinski 
svetniki potrdili mandat nadomestni članici občinskega 
sveta Bogdani Ornik in imenovali nadzorni odbor Obči-
ne Duplek. V novem mandatnem obdobju bodo funkcijo 
najvišjega organa nadzora javne porabe v občini izvrše-
vali Albina Hojski Ilijevec, Marija Ribič, Franc Beber, Izi-
dor Polanec in Luka Šabeder.
Po skrajšanem postopku so sprejeli Odlok o predmetu in 
pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe 
na področju družinske medicine v občini Duplek, kar je 
podlaga za podelitev koncesije, ki jo je že odobrilo resor-
no ministrstvo. Prav tako po skrajšanem postopku, saj je 
šlo zgolj za manjšo uskladitev z zakonodajo, so sprejeli 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delnem 
povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za 
lokalne volitve 2018 v občini Duplek in v prvi obravnavi 
predlog Odloka o proračunu Občine Duplek za leto 2019.

Dušanka Novak

OBČINSKI SVET JE 
IMENOVAL NOVA 
DELOVNA TELESA
Svetniki občine Duplek so na 3. redni seji 27. februarja 
2019 imenovali odbor za komunalo, komisijo za podelje-
vanje priznanj in odlikovanj občine Duplek, svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu in občinsko volilno 
komisijo.
V odboru za komunalo bodo v naslednjem mandatnem 
obdobju delovali Franjo Kosi, Borut Mencigar, David Ku-

mer, Danijel Novak in Peter Zajc. V postopkih podelje-
vanj občinskih priznanj in odlikovanj bodo sodelovale 
Slavica Golob, Zinka Dokl, Romana Vusić, Milica Simonič 
Steiner in Lea Blatnik. Za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu bodo tudi v novem mandatu skrbeli Marjan 
Vrbnjak, Simon Poštrak, Marko Rahle in Peter Zajc ter 
novi član Jean Bohorč.
Občinsko volilno komisijo bo vodila Jana Grajfoner, kot 
člani bodo sodelovali Janez Bezjak, Uroš Dokl in Jože 
Mulec. Namestnik predsednice bo Gregor Ilešič, name-
stniki članov pa bodo Marko Mulec, Mateja Kocbek in 
Natalija Jugovec.
Svetniki so obravnavali in tudi potrdili Dokumente iden-
tifikacije investicijskega projekta (DIIP) – novelacije za 
projekt Šolska dvorana Osnovne šole Duplek, za projekt 
Aktivna Drava in za projekt Veronikina pot – navdih in 
priložnost, s čimer so omogočili nadaljevanje aktivnosti 
na navedenih projektih.
Sprejeli so tudi sklepe o manjših spremembah poteka 
mej med občino Duplek in občinami Maribor, Lenart in 
Ptuj. Sama uskladitev in sprememba mej na območju 
dveh občin ne posega v spremembe naslovov oz. pre-
bivališča občanov. Ta postopek usklajevanja predstavlja 
predvsem izboljšavo natančnosti občinskih mej na meje 
parcel, ki dopušča minimalne smiselne uskladitve med 
občinami. S spremembo meje bosta obe občini udejanji-
li namen enkratnega usklajevanja poteka meje glede na 
meje parcel v zemljiškem katastru.
Sprejeli so nove ekonomske cene programov predšolske 
vzgoje ter dnevnega stroška živil v oddelkih predšolske 
vzgoje v Osnovni šoli Duplek in Osnovni šoli Korena. 
Tako se je ekonomska cena za prvo in drugo starostno 
obdobje glede na pričakovane višje stroške povišala za 
8 % ter znaša za prvo starostno obdobje 471,75 EUR, za 
drugo starostno obdobje pa 359,73 EUR.
Sprejet je bil tudi Odlok o proračunu Občine Duplek za 
leto 2019. Objavljen je v Uradnem glasilu slovenskih ob-
čin, čistopis celotnega proračun z vsemi prilogami pa je 
objavljen tudi na spletni strani Občine Duplek.

Dušanka Novak
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PRVA IZREDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA

Na prvi izredni seji  občinskega sveta, ki je bila 18. mar-
ca 2019, je bil sprejet  ugotovitveni sklep o predčasnem 
prenehanju mandata občinskega svetnika Stanka Graj-
fonerja zaradi nezdružljivosti funkcije občinskega svetni-
ka z delom v občinski upravi.
Za člana nadzornega sveta Javnega medobčinskega 
stanovanjskega sklada Maribor je bil imenovan Gorazd 
Ademovič.

Obravnavali in potrdili so predinvesticijske zasnove in no-
velacije investicijskega programa z elementi študije izve-
dljivosti za projekt Šolska dvorana Osnovne šole Duplek. 
V predinvesticijski zasnovi so obravnavane in predsta-
vljene vse variante, ki so bile predhodno obravnavane 
ločeno za predmetno stavbo in ki so tehnično-tehnolo-
ško, časovno, ekonomsko in finančno sprejemljivo izpol-
nile cilje, zapisane v DIIP-u oziroma predhodnih DIIP-ih. 
Novelacija investicijskega programa obravnava podrob-
no razčlenjeno optimalno varianto z elementi študije iz-
vedljivosti.

Dušanka Novak

GRADNJA ŠOLSKE DVORANE OSNOVNE ŠOLE DUPLEK
Po spremenjenem projektu se bo nadaljevala z izbolj-
šano energetsko učinkovitostjo in bo sofinancirana iz 
sredstev Eko sklada.
Gradnjo dvorane smo pričeli konec preteklega leta, ven-
dar smo dela v začetku leta ustavili in pogodbo z izvajal-
cem del sporazumno prekinili. Po posvetu na Eko skladu 
nam je bilo zagotovljeno, da lahko objekt ob izboljšanju 
energetske učinkovitosti kandidira na Javnem pozivu za 
nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v grad-
njo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega 
pomena.
V osnovni projektni dokumentaciji je bila stavba zasno-
vana kot gradnja z razmeroma nizkimi stroški, ob odloči-
tvi za kandidiranje na poziv Eko sklada pa je bilo najprej 
potrebno preučiti možnost preprojektiranja stavbe v 
skladu z zahtevami poziva. Ugotovljeno je bilo, da je za-
radi zasnove montažne gradnje in pretežne vsebnosti le-
senih gradiv v osnovnem projektu z nekaj ukrepi oziroma 
spremenjenimi materiali, ki izboljšajo energetsko prevo-
dnost ovoja objekta, možno doseči zahtevane kazalce 
iz poziva Eko sklada. S študijo PHPP, ki je bila izdelana 
vzporedno s projektiranjem spremembe PGD (DGD) in 
PZI, je bilo dokazano spoštovanje vseh zahtev iz poziva, 
pri čemer uporabnost objekta ostaja nespremenjena.

Najvišja energetska učinkovitost in spoštovanje zahtev 
sta dosežena, ker bo stavba zgrajena iz lesa z najmanj 
70 % volumskega deleža toplotnoizolacijskih materialov 
(v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov. Pravica do 
nepovratne spodbude tako znaša 400,00 EUR/m2 pri 
doseženi energijski učinkovitosti stavbe, ki je manjša ali 
enaka 6 kWh/m3a. To pomeni, da je v razredih sofinan-
ciranja po citiranem pozivu Eko sklada stavba primerna 
za sofinanciranje z največjim zneskom po m2, saj dose-
ga najstrožje zahteve energetske učinkovitosti in hkrati 
uporabe gradiv z največjo vsebnostjo lesa.
Dela na objektu bodo ponovno stekla še pred poletjem, 
saj je že bila pridobljena pravnomočna Odločba spre-
membe gradbenega dovoljenja. Trenutno čakamo na 
pogodbo Eko sklada. V obdobju čakanja je odprt posto-
pek javnega naročila za izbor izvajalca. 
Vrednost celotne investicije je ocenjena na 3 150 952 
EUR; od tega bomo dobra 2 mio zagotovili iz proračuna, 
880 tisoč evrov pričakujemo od Eko sklada in 170 tisoč 
evrov od Fundacije za šport iz naslova prijave na razpis.
Dela bodo potekala v letih 2019 in 2020. Načrtujemo, da 
bo objekt predan v uporabo septembra 2020. 

Natalija JAKOPEC

Velikonočni zvonovi 
naj zazvonijo najlepšo praznično melodijo. 

Zarja velikonočnega jutra naj vas vedno znova 
napolni z upanjem, ljubeznijo in srečo. 

To vam želi 
Vaška skupnost Dvorjane.
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Podpisana pogodba za gradnjo prizidka v Žitečki vasi.
Župan občine Duplek, Mitja Horvat, in Antun Daljavec, 
direktor podjetja GP Project Ing d. o. o. s Ptuja, sta pod-
pisala pogodbo za gradnjo prizidka vrtca k podružnični 
osnovni šoli v Žitečki vasi. Vrednost del z vključenim 
davkom na dodano vrednost po gradbeni pogodbi znaša 
nekaj manj kot 670 tisoč evrov. Iz državnega proračuna 
bo Občina po Zakonu o financiranju občin prejela 160 
904,00 EUR (80 452,00 EUR povratnih in 80 452,00 EUR 
nepovratnih sredstev), preostala sredstva pa so zagoto-
vljena v občinskem proračunu.
Prizidek bo umeščen na SV stran šole kot dvoetažni 
objekt (K+P), ki ga bo mogoče kasneje še nadzidati do vi-
šine obstoječe stavbe. V pritličnem nivoju prizidka bosta 
dva oddelka vrtca s pripadajočimi sanitarijami, dvigalom 
(vezano na nadstropje in klet) in stopniščem (vezano 
na klet). Na spodnjem kletnem nivoju, ki se odpira na 
teren, bo umeščen večnamenski prostor, ki ga bosta v 
dopoldanskem času uporabljala tako vrtec kot šola, v 
popoldanskem pa društva in vaška skupnost. Obstoječa 
stavba bo po posegu namenjena šoli, prizidek pa vrtcu 
in društvom. 

PRIZIDEK ZA VRTEC

Izvajalec je pristopil k izvedbi del, saj je zaradi prostorske 
stiske v vrtcu in šoli dodatne prostore potrebno zagoto-
viti čim prej. 
Zaradi zagotavljanja varnosti je gibanje v okolici šole 
in igrišča v času gradnje omejeno. Prav tako je v času 
gradnje nekoliko večja obremenitev s prometom, zato 
starše, delavce šole in stanovalce ob območju gradnje 
naprošamo za strpnost in razumevanje ter spoštovanje 
postavljene signalizacije.

Natalija JAKOPEC

Župan Mitja Horvat in direktor podjetja GP PROJECT ING d. o. o. 
Antun Daljavec pri podpisu pogodbe            Foto: Natalija Jakopec

Na Vurberku, ob državni regionalni cesti R3-710/1292 
Maribor-Vurberk-Ptuj, urejamo nova avtobusna posta-
jališča.
Kot smo najavili že v enih izmed prejšnjih Novic, pote-
kajo že od začetka letošnjega leta pri pokopališču na 
Vurberku ob državni regionalni cesti R3-710/1292 Mari-
bor–Vurberk–Ptuj gradbena dela, ki jih izvajamo skupaj 
z Direkcijo RS za infrastrukturo. 

OBNOVA CESTE NA VURBERKU
V okviru projekta, za izbor katerega je bilo skladno z izve-
denim javnim naročilom izbrano podjetje Pomgrad d. d. 
iz Murske Sobote, so predvidene izgradnja para novih 
avtobusnih postajališč izven vozišča državne ceste, iz-
vedba rekonstrukcije priključka občinske javne poti št. 
JP 582980, odsek 582981 Vurberk (na grad), ter izgra-
dnja nadomestnih parkirišč tako pri pokopališču kot tudi 
v območju občinske javne ceste. 

Nova avtobusna postaja Vurberk   Foto: Marjan Topič
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V sklopu izvedbe bodo v območju gradnje urejene obojestranske površine za pešce, zgradili se bodo pločniki, ki bodo 
smiselno med seboj povezovali avtobusna postajališča na obeh straneh državne ceste. Hodnik po levi strani bo po-
tekal od avtobusnega postajališča do novo predvidene ureditve parkirnih mest ob lokalni cesti (pot k pokopališču), 
medtem ko poteka hodnik na desni strani od avtobusnega postajališča do lokalne ceste JP 582981 Vurberk (na grad) 
in ravno tako do predvidenih novih parkirnih mest. 

Nova parkirna mesta pravokotne izvedbe bodo za potrebe obiskovalcev pokopališča urejena na naslednjih lokacijah:
• ob lokalni cesti JP 582981 Vurberk (na grad) je predvidenih 8 asfaltiranih PM (dimenzije 2,5 x 5,00 m) + 1 PM za 

invalide (dimenzije 3,5 x 5,00 m), 
• ob lokalni poti na pokopališče so predvidena 4 PM v travnati izvedbi (travnate rešetke) in obrobljene s klasičnimi 

betonski robniki + 1 PM za invalide (dimenzije 3,5 x 5,00 m).
V okviru projekta bomo na novo speljali obstoječ cestni priključek do pokopališča na Vurberku, in sicer za kapelico, 
ter na ta način omogočili varnejšo vključevanje vseh udeležencev prometa na državno cesto. 
Zgrajena bo tudi nova javna razsvetljava, in sicer na kovinskih stebrih višine 10 m. Uredili  bomo odvodnjavanje 
meteornih voda z novo nastalih površin. S postavitvijo dvignjenih betonskih robnikov na območju rekonstrukcije in 
izgradnje avtobusnih postajališč je predvideno, da se utrjene površine odvodnjava s pomočjo ustreznih vzdolžnih in 
prečnih nagibov v cestne požiralnike (vtok pod robnikom). Tako zbrana voda z vozišča se bo odvodnjavala v meteorni 
kanalizacijski sistem, ki se izteka v novo predvidene jarke. 
Po rekonstrukciji voznih poti se bo zarisala in na novo postavila prometna signalizacija. Tako bo na območju pokopa-
lišča zarisan nov prehod za pešce, ki bo zagotavljal varen prehod pešcem preko vozišča državne ceste. V nadaljevanju 
prehoda za pešce je od pločnika do zgornje ceste (pešpoti) in parkirišča predvideno povezovalno stopnišče širine 2,5 
m s kovinsko ograjo in lesenim držalom. 

V sklopu gradbenih del bodo prestavljeni tudi tam prisotni elektro-energetski in telekomunikacijski vodi, za katere 
je predvidena zemeljska izvedba.

Nova pot na pokopališče
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V sklopu ureditve je predvidena tudi izgradnja potrebnih podpornih konstrukcij, in sicer kamnite zložbe v višini cca 
3,5 m, po levi strani vozišča v skupni dolžini 68 m, ob novo predvidenih parkiriščih (pot k pokopališču) pa je zaradi 
višinske razlike predviden nov oporni zid v skupni dolžini 24 m in v višini cca 1,5 m. 
Vrednost celotne investicije skladno s podpisano tripartitno gradbeno pogodbo znaša približno 690 000 EUR z DDV, 
od česar na osnovi podpisane sofinancerske pogodbe Občina Duplek zagotavlja iz občinskega proračuna 154 000 
EUR z DDV.

Marjan Topič

Kamnita zložba Vurberk  Foto: Marjan Topič

OBVESTILO O IZBIRI DODATNEGA KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE
NA PRIMARNI RAVNI NA PODROČJU SPLOŠNE IN DRUŽINSKE MEDICINE 

NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK – DODATEN TIM

Družbi SAVA MED d. o. o., Cesta k Dravi 6 c, 2241 Spodnji Duplek, je bila podeljena dodatna koncesija 
za izvajanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju splošne in družinske medicine na 
območju občine Duplek v obsegu 1 tima. V ambulantah v Spodnjem Dupleku bodo tako po novem delovali 
trije zdravniki družinske medicine.
Odgovorna nosilka zdravstvene dejavnosti bo Mateja Špindler, dr. med., specialistka družinske medicine.
Koncesija je podeljena za obdobje 15 let. Koncesionirana dejavnost se bo pričela izvajati najkasneje v 
roku treh mesecev od podelitve koncesije, predvidoma 1. junija 2019.

Dušanka Novak

POZDRAV IZ UREDNIŠTVA

Rok za oddajo člankov je najkasneje do 

25. maja 2019. 

Prosimo vas, da članke oddate v Wordovem 
dokumentu, kjer označite,  

kje se posamezna slika nahaja, slike pa oddate 
posebej v jpg. formatu. 

Slike morajo biti zaradi kvalitete  
vsaj 300 dpi ločljivosti.

Uredniški odbor
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V prispevku predstavljamo informacije s področja poko-
pališke dejavnosti v občini, ki so pomembne za občane.
Občina Duplek izvaja pokopališko in pogrebno dejavnost 
v skladu z Odlokom o opravljanju pokopališke in pog-
rebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter pokopališkem 
redu na območju občine Duplek (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 35/2007, 13/2017). 
Ob smrti najbližjega se svojci obrnejo na izvajalce pog-
rebne dejavnosti (vsak lahko izbere izvajalca na trgu sto-
ritev), s katerimi Občina uskladi uro pogreba in potrdi 
prijavni obrazec za pokop, Režijski obrat Občine Duplek 
pa izvede pokop. Če gre za novo grobno mesto, Občina 
sklene z najemnikom pisno najemno pogodbo za najem 
grobnega mesta na pokopališču.
Pokopi se opravljajo vsak dan, razen v nedeljo. Pokopi se 
v letnem času, torej od 1. aprila do 15. oktobra, opravlja-
jo med 12. in 17. uro, v zimskem času, torej od 16. okto-
bra do 31. marca, pa med 12. in 15. uro. V soboto in na 
dan praznika se pokopi opravljajo v zimskem in letnem 
času med 11. in 15. uro. Obratovalni čas mrliške vežice, 
ko v njej leži pokojnik, je med 7. in 23. uro.

POKOPALIŠKA DEJAVNOST V NAŠI OBČINI
• da bo grobno mesto redno vzdrževal in da brez pred-

hodnega dovoljenja ne bo sadil drevja in grmičevja,
• da bo v roku dveh (2) mesecev po preselitvi obvestil 

najemodajalca o spremembi naslova (v nasprotnem 
primeru se smatra, da odstopa od pogodbe),

• da bo ob odjavi grobnega mesta, ki mora biti pisna, v 
roku treh (3) mesecev odstranil nagrobno opremo (v 
nasprotnem primeru krije stroške odstranitve).

Ugotavljamo namreč, da imamo veliko odprtih zadev iz 
prejšnjih let, ko so najemniki umrli in svojci niso javili 
spremembe novega najemnika grobnega mesta ali pa 
so se preselili in nimamo podatkov o naslovu njihovega 
novega prebivališča. Žal je veliko najemnikov, ki se kljub 
opominom ne odzovejo, zato se bomo morali poslužiti 
drugih pravnih sredstev.

Aktivnosti po pokopu
V roku 14 dni po pokopu Režijski obrat Občine Duplek 
odstrani cvetje z grobnega mesta in uredi prvo gomi-
lo. Cvetje posadijo svojci sami. Glede cvetja ob pokopu 
naj povem le to, da če smatramo, da je po pretečenem 
roku cvetje še vedno sveže, ga pustimo še dan ali dva, v 
nasprotnem primeru ga na željo svojcev odstranimo na 
predvideni datum.

Pokopališki red 
Na območju pokopališča je prepovedano:
• Nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, 

razgrajanje, hoja po grobovih in prostoru za grobove 
in podobno,

• odlaganje smeti in odpadkov izven za to določene-
ga prostora ter drugo onesnaževanje pokopališkega 
prostora in objektov,

• trganje in poškodovanje zelenja in cvetja na tujih 
grobovih in nasadih na pokopališču,

• poškodovanje mrliške vežice, grobov, drugih naprav 
in predmetov na območju pokopališča,

• vodenje živali na pokopališče in v mrliško vežico,
• vožnja s kolesom ali motornimi vozili, kakor tudi nji-

hovo shranjevanje na območju pokopališča in
• odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopališke-

ga prostora in objektov na območju pokopališča.

Namestitev tabel na pokopališčih
V skladu s katastrom pokopališč (PISO pokopališča) smo 
za vsa tri pokopališča (Dvorjane, Korena in Vurberk) iz-
delali karte grobnih mest. Prosta grobna mesta so ozna-
čena z rdečo bravo. Kdor želi najeti novo grobno mesto, 
si lahko na karti pogleda prosta grobna mesta in se do-
govori za najem. Karte smo namestili pred vhodom na 
pokopališče.
Za vsa vprašanja glede najema ali odjave grobnega mes-
ta, soglasij za postavitev spomenikov ali ostalih zadev s 
področja pokopališke dejavnosti sem vam na voljo preko 
elektronske pošte darja.rojko@duplek.si ali od ponede-
ljka do petka v času uradnih ur po telefonu 02/684-09-
20 (Darja ROJKO).

Darja ROJKO

Pokopališče Dvorjane

Vse foto: Dušan Putarek

Pokopališče Korena

Pokopališče Vurberk

V skladu s podpisano pogodbo se najemnik zaveže:
• da bo redno plačeval najemnino za tekoče leto, in 

sicer v roku treh (3) mesecev od prejema računa (v 
nasprotnem primeru ima najemodajalec pravico od-
povedati pogodbo, in sicer, če najemnina ni plačana 
za obdobje treh let),

• da bo pred postavitvijo spomenika na Občini oddal 
vlogo za izdajo soglasja za postavitev spomenika,
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VAŠKA SKUPNOST ZG. DUPLEK
Najlepše se zahvaljujem vsem 
volivkam in volivcem v svojem 
imenu in v imenu članov odbo-
ra Vaške skupnosti Zg. Duplek za 
izkazano zaupanje. 
Kot bivši in dolgoletni svetnik 
sem dober poznavalec občine 
Duplek, seznanjen sem z vsemi 
zahtevami občanov in občank ter 
bom znal z občutkom pristopiti 
k zahtevanemu delu. Seznanjen 

sem s tem, da je veliko projektov že začetih in jih bo po- 
trebno še dokončati. 
Pripravljali bomo predloge za ureditev in olepševanje 
kraja (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih 
poti ipd.), seznanjali bomo pristojni organ Občine s pro-
blemi in potrebami prebivalcev za izboljšanje življenjskih 
pogojev. Zavzemal se bom za ureditev prostorov vrtca in 

vaške skupnosti ter okolice pri OŠ Žitečka vas. Sodelovali 
bomo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prire-
ditev, spremljali bomo nevarnosti na svojem območju in 
o tem obveščali štab za civilno zaščito itd. V štirih letih 
našega mandata se bo odvilo še veliko dogodkov, uredi-
tev in projektov, ki jih bomo tudi tekoče reševali. 
Vsi predstavniki Vaške skupnosti Zgornji Duplek se bomo 
potrudili za dobro vseh nas, saj to ni samo naša želja, 
ampak želja vseh občanov in občank.
Z dobro izvoljeno ekipo smo pripravljeni prisluhniti vsem 
živečim v Zg. Dupleku, želimo si dobrega sodelovanja z 
županom občine Duplek in njegovo ekipo.
Člani Vaškega sveta Zgornjega Dupleka so: Stanislav Ger-
mauc – predsednik, Dejan Breznik – podpredsednik in 
člani Ivan Pušnik, Jure Laure, Zinka Dokl, Marija Predan 
in Marjetka Pečar.

Stanislav Germauc, predsednik 

V ZDRUŽEVANJU STA ZNANJE IN MOČ
Tako je poimenovala svoj prvi projekt Vaška 
skupnost Vurberk, ki je 15. 2. 2019 v sodelo-
vanju z društvom Melisa organizirala preda-
vanje z naslovom Temelji naravnega varstva 
in pridelava rastlin.

Predavateljica je bila Miša Pušenjak, cenje-
na predavateljica na področju kmetijstva, ki 
se je dotaknila pridelave in gnojenja vrtnin, 
kolobarjenja sort, semen in sadik ter gensko 
spremenjenih organizmov. 

Gospa Irena Lenič iz društva Melisa je 
predstavila načine in izdelavo naravnih pri-
pravkov za zaščito rastlin pred škodljivci.

Prav tako nas je seznanila s tem, kako z do-
mačimi zelišči pripraviti naravne pripravke 
proti gripi in prehladu.

Foto: Iztok Kristanič

Naj bo velikonočno praznovanje 
veselo, zadovoljno, polno sonca, smeha!

Občinski urad in Režijski obrat
 Občine Duplek

Takšno predavanje je bilo v dvorani na Vurberku organi-
zirano prvič in organizatorji iz Vaške skupnosti Vurberk 
so bili izjemno zadovoljni z udeležbo, saj je bila dvorana 
polna obiskovalcev. To je potrdilo kakovost in obširno 
znanje predavateljice Miše Pušenjak ter veliko znanja o 
zeliščih Irene Lenič, ki sta še kar nekaj časa po preda-
vanju bogatili slušatelje z nasveti o pridelavi rastlin in 
zelišč.
Organizatorja, Vaška skupnost Vurberk in društvo Me-
lisa, sta presenetila udeležence in nas pogostila z oku-
snimi zeliščnimi čaji ter kanapeji z domačim dišečim 
kruhom, namazanim z namazi s čemažem, drobnjakom, 
domačo skuto in drugimi dobrotami.
Veselimo se novih projektov na Vurberku.

Violeta Vogrinec
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POKOP PUSTA 2019
Na pustni torek, ko pustne maske odganjajo zimo in 
kličejo pomlad, smo v Vaški skupnosti Zimica v sode-
lovanju s ŠD Zimica organizirali pokop pusta. 
Na igrišču v Zimici je potekala sodba obtoženega, ki 
je bil tudi letos spoznan za krivega v vseh točkah ob-
tožnice. Sledila je pustna maša, kjer je župnik prebral 
nekaj slabih in dobrih grehov pokojnika. Bolj kot se 
je bližalo zadnje slovo, bolj sta žena in ljubica žalova-
li in jokali. Zelo težko sta se poslovili od predragega 
pusta, ampak izrečena kazen je bila smrt s sežigom. 
S slamo napolnjenega »pokojnika«, oblečenega v 
stara oblačila, smo nato pospremili k počitku. S po-
kopom pusta se je tako zaključil norčavi čas, a ne za 
dolgo, čez leto dni se bomo spet veselili. 

Saša Ruis, 
Vaška skupnost Zimica

PESTER BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM

Sprevod ob pokopu pusta

 Člani VS Zimica so pripravili »mašo« ob pokopu pusta

Fašank je pokopan, zima je pregnana

Fotografije: Dejan Stanko

Tudi letošnji konec leta smo popestrili z raznovrstnim 
dogajanjem. 
Tako je pri Kulturnem domu Spodnji Duplek v petek, 21. 
decembra 2018, in soboto, 22. decembra 2018, potekal 
Božično-novoletni sejem s ponudbo unikatnih izdelkov 
in domačih dobrot. Na prireditvenem prostoru ob drsa-
lišču in stojnicah sejma je bilo poskrbljeno za praznično 
vzdušje in zabavo z različnimi glasbenimi izvajalci.
Na dan otvoritve sejma v petek, 21. decembra 2018, je v 
dvorani Kulturnega doma Sp. Duplek potekala prireditev 
za najmlajše s krasitvijo smrečice, ki so jo okrasili otroci 
iz vrtcev v občini Duplek. Kasneje smo si ogledali lutkov-

no predstavo v izvedbi učencev Osnovne šole Duplek z 
naslovom Cesarjeva nova oblačila, obiskal pa nas je tudi 
Božiček, ki je obdaril otroke. V nadaljevanju petkovega 
dogajanja je na prireditvenem prostoru ob drsališču 
nastopila vokalna skupina IL Divji, ki nas je zabavala s 
prepevanjem slovenskih, angleških in hrvaških pesmi v 
izvedbi starega barbershopa, ljudskega petja in klap.
Tudi drugi dan sejma je bil glasbeno obarvan. Tako sta v 
soboto na prireditvenem prostoru ob drsališču nastopila 
Darja in Primož Kramberger z božičnimi pesmimi, v na-
daljevanju pa smo se do poznih večernih ur zabavali ob 
taktih glasbene skupine Low budget. 
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Pestra ponudba na stojnicah              Vse foto: Dejan StankoBožiček je obdaril otroke       

Božični sejem

Zadnji vikend pred božičem (v nedeljo) so zaključili člani Kulturnega društva Duplek, 
Dvorjanski muzikanti, ki so priredili koncert v Domu kulture Dvorjane.
Veselo decembrsko dogajanje je bilo polno glasbe, veselega druženja in nazdravljanja 
prihajajočemu novemu letu. 

Dejan Stanko

PRAZNIK SLOVENSKE 
KULTURE
Začetek leta je zmeraj umirjen, kar ima za posledico dej-
stvo, da marsikdo med nami v teh zimskih dneh poprime 
za knjigo. Še sploh ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika smo prip-
ravili osrednjo proslavo v naši občini. Dvorana Kulturne-
ga doma Korena je bila premajhna za vse obiskovalce in 
vsi so z zanimanjem spremljali program, ki so nam ga 
tokrat v celoti pripravili učenci Osnovne šole Korena. 
Vsi obiskovalci pa so lahko v dvorani občudovali tudi raz-
stavljene slike Marjana Špinglerja, ki zadnjih sedem let 
živi in ustvarja v Krčevini pri Vurberku. Ta večer kulture 
je bil prijeten, preživeli pa smo ga v dobri družbi. Zahvala 
gre predvsem vsem sodelujočim in tudi vsem, ki ste sku-

Prireditev ob kulturnem prazniku Foto: Dejan Stanko

paj z nami preživeli predvečer slovenskega kulturnega 
praznika.

Dejan Stanko

OGLASNO SPOROČILO
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SPOMINSKA SLOVESNOST 
OB DNEVU UPORA
Združenje borcev za vrednote NOB občine Duplek vas v četrtek, 
25. aprila 2019, ob 16. uri vabi na spominsko slovesnost ob spo-
meniku v bližini Kukovičeve domačije, ki bo potekala v spomin 
na zadnje žrtve druge svetovne vojne v naši občini.

Na spominski slovesnosti bodo sodelovali učenci Osnovne 
šole Duplek in Korena, Moški pevski zbor Društva upokojencev 
Duplek ter ljubiteljske pevke Društva upokojencev Duplek.

Dejan Stanko

ŽENSKE NA OBČINSKI 
UPRAVI PRAZNOVALE  
8. MAREC
Za nekatere ženske je bil petek, 8. marca, običajen dan, 
za nas sodelavke pa prav poseben. 
Odločile smo se, da bomo mednarodni praznik žensk 
praznovale na drugačen način. 8. marec pomeni veliko 
tudi v smislu zgodovinskega spomina. Je dan, ko se sim-
bolno priključimo tistemu delu delavskega gibanja, ki se 
je bojeval za pravice žensk in ki je za ženske izbojeval 
marsikaj. Tudi volilno pravico. Če se ozremo v zgodovino, 
na ta dan praznujemo ekonomsko, politično in socialno 
enakopravnost ter dosežke žensk, in sicer v 100 državah 
po svetu.
Pobudo za praznovanje 8. marca je dala nemška femi-
nistka in socialistka Klara Zetkin, rojena Eissner (1857–
1933), ki se je začela za enakopravnost žensk bojevati 
leta 1889. Pobudo za dan, posvečen ženskam, je dala na 
2. mednarodni konferenci socialističnih žensk leta 1910. 
Prvi dan žena (takrat še ni bil mednaroden) so praznovali 
v ZDA 28. februarja 1909, ko ga je razglasila Socialistična 
stranka Amerike. Prvič so praznik mednarodno prazno-
vali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. 
Mednarodni dan žena se 8. marca praznuje od leta 1917.
V Sloveniji smo začeli govoriti o enakopravnosti žensk 
leta 1897, ko je začel izhajati časopis Slovenka, prvo 
žensko društvo pa je bilo ustanovljeno leto pozneje. Po-
membna letnica v boju za enakopravnost je 1906, ko je 
Marija Urbas kot prva Slovenka na graški fakulteti dok-
torirala iz filozofije. Ženske so pri nas dokončno dobile 
volilno pravico leta 1945, ko je bila uzakonjena splošna 
volilna pravica, ki je pomenila pričetek enakopravnosti.
Leta 1974 so v ustavo SFRJ dodali določilo, da ima vsa-
ka ženska svobodo pri odločanju o rojstvu otrok, tri leta 
pozneje pa je bila uzakonjena še pravica vsake ženske 
do umetne prekinitve nosečnosti iz drugih, ne le zaradi 
zdravstvenih razlogov. Leta 1989 je začel delovati prvi 
telefon v sili za pomoč ženskam in otrokom, ki so postali 
žrtve nasilja.

Na Grmadi Foto: Natalija Jakopec

In prav zaradi vsega naštetega smo se s sodelavkami 
odločile, da bomo na ta dan obiskale najvišji vrh obči-
ne Duplek, Grmado. Zbrale smo se na Vurberku in nato 
odšle proti Grmadi, kjer nas je čakal šopek rož s posve-
tilom župana. Nato smo se odpeljale do Wake parka na 
fitnes na prostem in sprehod okoli gramoznice. Svoj dan 
smo zaključile ob kosilu in klepetu.
Spoznale smo, koliko pomeni druženje, saj poteka v 
službi komunikacija večinoma na službeni ravni, ta dan 
pa smo se sprostile, nasmejale in si vzele čas druga za 
drugo. Spoznale smo tudi, koliko pomeni odnos našega 
župana do nas – sodelavk in sodelavcev.

Ker smo preživele čudovit dan, smo se odločile, da ga 
naslednje leto znova ponovimo.

Darja Rojko

Kukovičev spomenik         Foto: Arhiv Občine Duplek
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V Medgeneracijskem centru DANica Duplek je v zim-
skih mesecih še posebej pestro.

Ob rednih dogodkih, kot so seveda naša telovadba z 
Binetom Štruclom, ki poteka dvakrat v tednu in je zelo 
dobro obiskana, glasbene urice z Marijo Lavuger in njeno 
harmoniko, Spretni prstki, ki jim nesebično pomagajo RK 
Dvorjane in za katere pogosto pripravi tudi kakšno delav-
nico Marija Jančič, miselne vaje, ki so nam vedno večji 
izziv, pa kartanje, nemščina, ki nam jo podaja Jožica Vake, 
angleščina za začetnike pod vodstvom Melite Šmid ter 
ročna dela z Marijo Jančič, ki nam odpira nove poglede 
na ročne spretnosti, se pri nas dogaja še mnogo drugih 
aktivnosti. V meditacijo z gongi nas popelje Lučka Šantl, 
s plesnimi koraki nas seznanja Borut Krepek, pri ustvarja-
nju umetnij pa nas usmerja Miha Roškar. Mlade šahovske 
mojstre utrjujeta Cesar Krauer in Jože Požar.
V decembru smo uživali v literarnem popoldnevu ob 
stoti obletnici smrti Ivana Cankarja; tam so nam zapeli 
Fantje izpod Vurberka in ljubiteljice petja iz MGC DANi-
ca Duplek, izvedeli pa smo tudi zanimivosti o Cankarju, 
o katerih nas niso učili v šoli. Na koncu srečanja smo se 
tudi družili v prijetnem vzdušju. Prav tako smo si privo-
ščili literarno popoldne ob dnevu kulture, ki ni bilo nič 
manj prijetno ali zanimivo. Pesmi, ki jih preberejo naši 
literati, nas vedno znova navdušijo. Tudi tukaj smo lite-
rarna dela obogatili s pesmijo naših pevk in gospod Mir-
ko nam je zapel ob spremljavi kitare.

Od kuhanja do šivanja
Pripravili smo različne kuharske delavnice, da ohranimo 
tradicijo slovenske kuhinje in da stari recepti preidejo na 
nove generacije. Velik pomen pa dajemo tudi zdravi, lo-
kalni, aktualni hrani, ki jo lahko naberemo ali porabimo 
iz zalog, za to pa poskrbi društvo Melisa.
Olga Repič nas je učila izdelave štrukljev, delali smo štruk-
lje iz vlečenega testa, ajdovega testa in listnatega testa, 
polnili smo jih s špinačnim nadevom, skuto in orehi, na 
naslednji delavnici z njo pa smo kuhali tržaške vampe in 
štajersko kislo juho. Zadnja delavnica je bila namenjena 
pustni pojedini, na katero smo povabili mariborske upo-
rabnike zavetišča za brezdomce, Marjana Kalmer pa je s 
svojo ekipo zanje spekla slastne pustne krofe.
Društvo Melisa nam je postreglo z znanjem kuhanja buj-
te repe ter pohorskega lonca, pripravljali pa smo tudi 
spomladansko solato iz regrata na prav poseben domač 
način. Ob tem bi omenila, da je Irena Lenič v januarju ku-
hala tudi z otroki OŠ Duplek, ki imajo za izbirni predmet 
kuhanje. Pripravljali so nadevano repo, žgance in pečena 
jabolka. 
RK Dvorjane nas je navdušil z izdelavo predpasnikov iz 
moških srajc; delavnica je bila živahna in koristna, naj-
bolj pa smo bili veseli izdelkov, ki jih sedaj s pridom upo-
rabljamo, nekaj pa smo jih tudi podarili. Delavnica je bila 
tako zanimiva, da smo jo morali še enkrat ponoviti.
V februarju, ko je čas gripe in prehladov, nas je Irena Le-
nič poučila o preventivi in nam ob čajanki, ki je bila zelo 
poučna, pokazala tudi, kako se izdela sirup proti kašlju. 

ZA VSAKOGAR NEKAJ
Aktualna tema je razvila zanimivo debato in veliko dob-
rih receptov, kako preprečiti bolezen in kako jo, če se po-
javi, čim prej odpraviti.

Čajanka in priprava sirupa proti kašlju   Foto: Manuela Strmšek 

Zveza prijateljev mladine nam je pripravila delavnico o 
naravnih čistilih; tokrat smo pripravljali pralni prašek – 
tekoč in v prahu. Za delavnico je bilo veliko zanimanje in 
tudi izjemno veliko smo se naučili. 

Delavnica naravnih čistil – izdelovanje pralnega praška
 Foto: Manuela Strmšek

Tatjana Frumen nas je v sklopu treh predavanj izzvala 
k razmišljanju o tem, kaj sreča sploh je in kako ji pri-
ti nasproti, kako začeti, če smo ujeti v rutino nezado-
voljstva in hitenja. Eno od predavanj nam je popestrila 
tudi Greta Gorišek, ki nam je pokazala zanimive vaje  
BA – DUAN – JIN, ki uravnovešajo telo z dušo in umom. 
Ugotavljali smo, koliko lahko sami naredimo za večje 
lastno zadovoljstvo in kje moramo narediti še kaj ko-
rakov.

Kavica z župani
Naj še omenim tri prireditve oziroma dogodke, ki smo 
jih izvedli v teh zimskih mesecih; prvi je pozdrav novemu 
letu, ki je bil družabne narave, namenjen vsem ljudem 
dobre volje in temu, da si sežemo v roko in zaželimo vse 
dobro v letu, ki prihaja. Bilo je veselo, še posebej, ko se 
nam je pridružila naša Polona, okronana za žensko leta. 
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Prisostvovala pa sta tudi župan in direktor Doma Danice 
Vogrinec.

Ženska leta  Polona v družbi župana Občine Duplek Mitje Horvata in 
Marka Slaviča, direktorja Doma Danice Vogrinec  

Foto: Manuela Strmšek 

Tudi kava z županom, ki smo jo izpeljali v februarju, je 
bila prav posebne vrste, saj sta se nam zraven župana 
Mitje Horvata in direktorja Doma Danice Vogrinec Mar-
ka Slaviča pridružila še bivši župan Janez Ribič in županja 
Ruš Urška Repolusk, ki je prišla pogledat primer dobre 
prakse. Kava je bila zelo zanimiva, saj so imeli prisotni 
krajani veliko vprašanj za vse štiri goste.

Kava z županom, kjer se nam je pridružila tudi županja Ruš, 
Urška Repolusk             Foto: Manuela Strmšek

Zanimiva prireditev je bila tudi snemanje radijske delav-
nice znancev, ki smo jo lahko slišali v ponedeljek zvečer, 
18. marca 2019, na Radiu Maribor. Predstavniki društev 
so dobili priložnost, da celotni štajerski regiji predstavijo 
delovanje svojih društev v Dupleku. Prireditev so pope-
strili Fantje izpod Vurberka, ki so lepo zapeli.
V MGC DANica Duplek razstavljajo svoja dela otroci iz OŠ 
Duplek – iz podružnice Dvorjane; vabimo vas k ogledu!

Veliko stvari se dogaja pri nas, zato vas vljudno vabimo, 
da nas obiščete in najdete kaj zase. Vse aktivnosti so 
brezplačne in na vsaki ste iskreno dobrodošli!

Vodja medgeneracijskega centra 
Manuela Strmšek

Radijska delavnica znancev          Foto: Manuela Strmšek 

POLŽKI KLICALI POMLAD
Tudi letos se je tradicionalno v Dupleku odvila pustna 
povorka, ki so se je udeležili otroci iz dupleškega vrtca 
in šole z vzgojiteljicami, učiteljicami in starši.
Ker je bil pust letos šele v marcu, ko vsi že nestrpno pri-
čakujemo pomlad, smo se vzgojiteljice in učiteljice ob is-
kanju zamisli in idej za skupinsko masko osredotočile na 
pomladni motiv maskiranja, in tako se nam je porodila 
ideja, da se letos našemimo v polžke. 

Pustna delavnica v Žitečki vasi
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Osnovnošolski otroci so si maske izdelali v šoli na teh-
niškem dnevu, za najmlajše in njihove starše pa smo 
vzgojiteljice pripravile delavnice, na katerih so si lahko 
izdelali maske za vso družino. Delavnice so potekale v 
vseh enotah vrtca – v Zgornjem Dupleku, v Žitečki vasi 
in v Spodnjem Dupleku, kjer so se delavnice udeležili 
otroci, ki obiskujejo vrtec v Sp. Dupleku in Dvorjanah. 

Zbiranje mask pri Namestniku

Priključitev pustni povorki

Delavnice so bile dobro obiskane, vzdušje je bilo prijetno 
in zabavno, otroci pa so ob barvanju hišic zelo uživali. Ob 
izdelovanju polžkovih hišic smo otroški domišljiji prepus-
tili prosto pot. Tako so nastali različni – majhni in veliki 
– pisani polžki, kakršnih na običajnem vrtu morda nikoli 
ne boste opazili.
Kmalu po zimskih počitnicah je prišla za večino otrok 
težko pričakovana sobota, 2. marec – dan pustne povor-
ke. Na parkirišču pred gostilno Namestnik se nas je zbra-
lo okrog 800 polžkov in pridružili smo se pustni povorki, 
ki je vodila do šotora, kjer je že dišalo po slastnih krofih. 
Otroci so se tako, ko je povorka prispela na cilj, skupaj s 
starši posladkali s krofi in okrepčali s sokom. 
V ponedeljek, 4. 3. 2019, so se šoloobvezni otroci vrtca 
v dopoldanskem času – našemljeni v polžke – skupaj z 
vzgojiteljicami udeležili tudi otroške pustne povorke na 
Ptuju. 

Anemari Kurnik in Nina Laure, vzgojiteljici

PUST V VRTCU KORENA
Spet prišel je tale čas, ko gre pust v našo vas. Masten je 
okrog ust, ta veliki pust.
Tako je odmevalo v našem vrtcu v februarju, ko smo se 
začeli pripravljati na pustne dogodivščine. Skupaj z učen-
ci osnovne šole smo se pripravljali na udeležbo pustne 
povorke v Dupleku.
Priprava na pust se je začela že v začetku leta, ko smo 
razmišljali, kako bi se letos maskirali. Dogovorili smo 
se, da bomo zelo moderni – čustvenčki oz. smeškoti. 
Delo se je začelo z iskanjem dovolj velikih kartonov. V 
skupinah Sončki, Pikapolonice in Bibe so se nam prid-
ružili tudi starši. Organizirali smo delavnice, na katerih 
so starši izdelali smeška po svoji domišljiji. Izrezali so 
karton, ga z akrilnimi barvami pobarvali in mu narisali 
obraz. Pripravili smo prijetno popoldansko druženje, in 
to z namenom, da se 2. marca 2019 pridružimo ostalim 
maskam na pustni povorki. Tej smo se priključili pri baru 
Namestnik in se sprehodili do prireditvenega šotora v 
Dupleku. Tam je sledila razglasitev najlepših mask, kjer 
smo zasedli 3. mesto med otroškimi skupinami. Sladkali 
smo se s sladkimi krofi in pogreli s toplim čajem. 

Smeški pozirajo pred objektivom  Foto: Tina Ajlec
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Pustno vzdušje smo si pričarali tudi na 
pustni torek, ko smo se maskirali po 
svojih željah. V vrtec so prišle Elze, Spi-
dermani, Pike Nogavičke, pikapolonice 
in najrazličnejše maškare. Z zvonci pa je 
zimo preganjal tudi naš vrtčevski kurent. 
Rajali in plesali smo ter se veselili tople 
pomladi.

Sončki z vzgojiteljicama

Skupinska pustna fotografija Sončkov     Foto: Katja Štuber

PUSTNA POVORKA IN POKOP PUSTA
Letošnji pust je bil v primerjavi z lanskim letom rela-
tivno pozen, saj je bila pustna sobota šele v začetku 
marca. 
Medtem ko je bil pustni čas v lanskem letu razmeroma 
kratek in je od vseh sodelujočih zahteval kar nekaj spret-
nosti, da so pravočasno pripravili pustne kostume, je 
bilo za pripravo le-teh letos več časa. Veliko domišljije 
so pokazali vsi udeleženci pustovanja v naši občini in vsi 
smo se strinjali, da so bile maske izvirne in duhovite. 
Pustna povorka je bila ponovno odlično obiskana in šte-
vilne maske so se letos prvič tudi sprehodile v nekoliko 
spremenjeni trasi pustne povorke. Številni obiskovalci so 
z aplavzom nagradili vse sodelujoče v povorki. Povorke 
so se ponovno v velikem številu udeležili otroci in njihovi 
spremljevalci iz zavoda OŠ Duplek in zavoda OŠ Korena. 
Zaključno druženje in podelitev nagrad smo izvedli v pri-
reditvenem šotoru v Spodnjem Dupleku, kjer se je kas-

neje odvil tudi tradicionalni Lizin pustni bal. 
Tokrat so sodnike najbolj prepričali predstavniki Kore-
ne oz. – kot so se poimenovali – Poslednje cesarstvo iz 
Korene. Drugo mesto so osvojili Dupleški pesjanarji iz 
Dvorjan in tretje Party mumije iz Zimice. Seveda pa smo 
vse sodelujoče nagradili s praktičnimi nagradami. Prav 
tako pa gre velika zahvala tudi največjemu trgovcu v naši 
občini, trgovini Jager, da so se lahko otroci posladkali s 
pustnimi krofi.
Po sobotnem dogajanju je v torek sledil še tradicionalni 
pokop letošnjega pusta. Pust smo letos pokopali v Zimi-
ci, kjer so nam predstavniki VS Zimica pripravili vesel in 
komičen pokop »fašanka«, in tako smo se s tem deja-
njem poslovili od maškar ter priklicali pomlad, ki je letos 
pohitela v naše kraje. 

Dejan Stanko

Kurenti Pobrežje – Maribor v prireditvenem šotoru 
Foto: Dejan Stanko

Zmagovalci letošnje povorke – Poslednje cesarstvo iz Korene
Foto: Dejan Stanko

18



Letošnji norčavi pustni čas bo otrokom iz skupine Muce 
iz Vrtca Korena ostal v prijetnem spominu. 
Priprave so se pričele s spoznavanjem mističnega kuren-
ta, pri čemer so otroci izvedeli veliko novega o tej tradici-
onalni slovenski maski, njegovem pomenu, poslanstvu, 
izdelavi in opremi, ki sta jo na ogled prinesla Niko in Ti-
nej. Otroci so nato z ustvarjalno domišljijo sami izdelali 
»kurentovo kapo« in jo na ogled postavili v vrtcu. Sledile 
so priprave na udeležbo na pustni povorki v Dupleku, 
kjer so se otroci vrtca predstavili kot smeški.
Že od lanskega pusta so nestrpno čakali še na otroško 
pustno povorko vrtcev na Ptuju. Če jim je lansko leto 
pošteno zagodlo vreme, jim je bilo le-to letos toliko bolj 
naklonjeno. Na lep sončen dan, ki je že dišal po pomladi, 
so se po skupnem zajtrku in »preobrazbi« v Olafe z avto-
busom odpravili proti Ptuju. Tam so se skupaj s številni-
mi vrtci sprehodili po ptujskih ulicah. Nato so se podali 
do karnevalske dvorane, kjer so sledili okrepčilo, pust-
na zabava in še marsikaj norčavega. Obiskali so jih tudi 
kurenti, orači, pokači, dornavski cigani in številne druge 

PUST PRI MUCAH

za Ptuj in okolico značilne pustne šeme. V popoldanskih 
urah so se otroci vrnili domov polni vtisov in staršem z 
veseljem pripovedovali o prijetno preživetem dnevu.
Na pustni torek je sledilo še zaključno dejanje, kjer so se 
otroci po jutranjem prepoznavanju odpravili še na po-
hod po Koreni. 
Če le malo drži, da maškare odganjajo zimo, potem so ji 
Muce letos resnično dale vetra. Hitro je morala pobrati 
šila in kopita in se odpraviti iz dežele ter prepustiti pros-
tor prvim toplim sončnim žarkom, zvončkom, trobenti-
cam in drugim znanilcem pomladi. Pa lep pozdrav, zima, 
do prihodnjega pusta.

Tinej Kac in mamica Jadranka Krajnc

Foto: Francka Nipič Foto: Francka Nipič

Foto: Peter Zajc

OBISK KURENTA
Juhu, juhu in pust je že tu, kurent oznanja, da zimo preganja.
Tako poje pesem o pustu in glavnem liku kurentu, ki je v očeh mnogih stra-
šen, mogočen, čokat, dokler ga ne spoznaš. Pod kurentovo kapo se velikokrat 
skriva nežna duša, ki v pustnem času živi za ljudi, se jim predaja, jih obiskuje 
in osrečuje. Vsi smo ga veseli. Tudi jaz sem bila presenečena, ko sta me zvečer 
obiskala veliki in mali kurent. Sprva sem mislila, da imam le prisluhe. Res so bili 
zvonci kurenta, ki sta veselo poskakovala in me vabila, da ju pridem pozdravit. 
Sprva sem bila v zadregi. Kurentu moraš podariti robček. Jaz pa ga nisem imela. 
V zameno sem mu podarila čokolado in denar za robček. Čeprav je kurentova 
oprava težka, mi mali kurent Tinej ni dovolil, da ga peljem domov. Skupaj z 
mamo, ki je bila tudi kurent, sta veselo odšla naprej v temno noč. V daljavi se je 
slišalo cingljanje zvoncev, jaz pa sem se počutila radostno in prijetno. 
Staro ljudsko izročilo pravi: »Če te kurent obišče, bo dobra letina.« 
Upam, da res.                Francka Nipič

Foto: Stanko Nipič
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OD SLASTNEGA 
DO MASTNEGA
Bibe smo še male, a dobro vemo, koga in kaj imamo rade.
Decembra smo najmlajši iz Vrtca Korena v svojo sredo 
povabili prav posebne goste. Za dedke in babice smo 
pripravili čajanko. Skupaj smo obujali spomine na dni 
okrog božiča, na čase, ko so še sami bili otroci, spominja-
li smo se, kako so praznovali s svojimi otroki, in govorili o 
tem, kakšne so navade zdaj, ko so stari starši.
Babice so znale povedati, da je bil to eden najlepših 
praznikov. Ne skomercializiran, kot je to čutiti danes. 
Obdarovanj niso poznali, so pa vsako leto z veseljem 
pričakovali voščila, ki so segla do srca. Vsa hiša je bila 
pospravljena, svetila se je kot iz škatlice, po hiši je dišalo
po piškotih in potici.
Brez daril je bilo čutiti hvaležnost, radost in bližino. To 
smo začutili tudi mi, vsi skupaj, na našem srečanju. Ot-
roci so bili navdušeni, da so dopoldan v vrtcu preživeli z 
dedki in babicami. Iz srca se zahvaljujem vsem babicam 
in dedkom, ki so se odzvali našemu povabilu.
Iskrena hvala Anini babici, ki je s sladkim pecivom razva-
jala naše brbončice.
Kot bi trenil, je bil tukaj čas pusta in tik za vogalom nas 
čaka pomlad. Pust, čas zabave, norčij in slastnih krofov. 
Bibe smo se skupaj s starši udeležile pustne povorke v 
Dupleku.
Ob prijetnem popoldanskem druženju smo ob dobrem 
čaju, kavi in krofih poklepetali ter poslikali svoje »sme-

Foto: Francka Nipič

Foto: Jožica Štefanec

ške«. Nastale so prave umetnine, ki smo jih ponosno po-
kazali na povorki. 
Hvala, spoštovani starši, da ste svoj čas posvetili nam in 
svojim otrokom tako na delavnici kot na povorki v Duple-
ku. Želimo si še veliko takšnih skupnih druženj.

Mihaela Cvetko

SODELAVEC IVAN ŠTERLEK – IVEK ODŠEL V PENZIJO
Dragi Ivek, v življenju 
je mnogo mejnikov 
– od začetka šolanja, 
vstopa v odraslost, od-
hoda od doma do prve 
zaposlitve, poroke, 
ustvarjanja družine in 
nato upokojitve. Upo-
kojitev pomeni končno 
urejen urnik po lastni 
meri in željah in ver-
jetno boš v prvih me-
secih čutil olajšanje, 
kasneje pa občutek 
praznine (ko nas boš 
pogrešal).
Na Občini Duplek si se 
zaposlil 1. julija 2002, 
svoje delo pa si op-
ravljal vestno na Režij-

skem obratu do marca letošnjega leta. Nikoli ti ni bil pro-
blem poprijeti za katerokoli delo. Vedno smo bili veseli 
tvoje družbe, saj si nas znal zmeraj nasmejati, na vse stva-
ri gledati pozitivno in vedno si bil pripravljen pomagati. 
Želimo ti, da ti novi hobiji zapolnijo čas, ki si ga prej po-
svečal službi, da si določiš urnik rednega ritma jutranje-

ga vstajanja, ker ti ne bo treba več v službo. In če boš 
imel še vedno časa na pretek, nas pokliči, pa te bomo 
prijavili na kakšen tečaj računalništva, tujega jezika ali 
ročnih spretnosti.
Skratka, Ivek, želimo ti povedati, da smo bili veseli in po-
nosni, da si bil naš sodelavec.

Marca praznuje svojo 
prvo obletnico upoko-
jitve sodelavec Janko 
Breg. Upamo, da se je 
Janči že privadil na nov 
ritem življenja, in če bo 
Ivek kdaj v dilemi glede 
prostega časa, da že ima 
nasvete, kako ga izkori-
stiti.

Sodelavci 
z županom

Ivan Šterlek ob odhodu v pokoj    
            Foto: Natalija Jakopec

Janko Breg ob upokojitvi         
                Foto: arhiv občine
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Na Slovenski polki in valčku 2019 so pesem skupaj z do-
mačini predstavile Frajerke.

DUPLEŠKA DEKLINA 
V POLFINALU  

Frajerke smo štiričlanska ženska glasbena skupina. Po-
vezujejo nas trdno prijateljstvo, ljubezen do glasbe, po-
zitivna energija, dobra družba.
Kot poročajo razni mediji, smo Frajerke v zadnjem ob-
dobju eden najustvarjalnejših ženskih narodno-zabav-
nih ansamblov v Sloveniji. V preteklih letih smo obiskale 
že številne festivale domače glasbe, nekajkrat smo bile 
tudi nagrajene. Letos smo se želele preizkusiti in uvrstiti 
tudi na festival Slovenske polke in valčka 2019, kar nam 
je tudi uspelo. Prišle smo v polfinale tega prestižnega 
festivala. Tako je znana tekstopiska Vera Šolinc spisala 
polko z naslovom Dupleška deklina, ki govori o pristni 
Duplečanki, harmonikarici Tamari. 
Na Slovensko polko in valček se je prijavilo 81 skladb in 
naša je prišla v ožji izbor med 24 najboljših polk v Slo-
veniji. 
Skladbo smo v živo predstavile 12. marca v oddaji Slo-
venski pozdrav. Imele smo se prekrasno, saj smo imele 
s seboj najboljšo publiko, ki si jo ansambel sploh lahko 
želi. Uvrstile smo se v polfinale; nadalje so se uvrstili 
naši tekmeci, ansambel Topliška pomlad iz Dolenjskih 
toplic s skladbo Taksi.
Na tem mestu bi se lepo zahvalila Dupleški mornarici, ki 
je poskrbela za pravo vzdušje v dvorani in s svojimi obla-

čili popestrila pestro dogajanje tistega dne. Zahvala gre 
prav tako Tamburaškemu orkestru občine Duplek, ki je 
od začetka do konca skrbel, da glasbe na avtobusu nika-
kor ni zmanjkalo. Vsekakor gre posebna zahvala županu 
gospodu Mitji Horvatu in Občini Duplek, ki nam je omo-
gočila, da smo se lahko skupaj popeljali na Gorenjsko in 
domačo občino predstavili po svojih najboljših močeh. 
Na koncu bi se rada zahvalila tudi tistim, ki niste člani 
katerega od teh dveh društev, a ste prav tako prišli spod-
bujat našo Dupleško deklino. Seveda bi se zahvalila tudi 
vsem, ki ste prinesli dobrote in pijačo.
Oddaja je bila na sporedu 29. in 30. marca na TV SLO 1, 
kjer ste lahko spremljali predstavitev skladbe in zname-
nitosti občine Duplek. V kolikor ste oddajo zamudili, si je 
naš nastop možno ogledati tudi na YouTubu. 
Še enkrat vsakemu posebej iskrena hvala, da ste tako 
izvrstno navijali in pomagali pri izvedbi tega velikega do-
godka. Veselimo se srečanja in se kmalu ponovno vidimo.

KUD T&T
Tamara Vandur

Foto: Ivana Bratuša.
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OKOLJE IN PROSTOR
BLATO NE SODI NA CESTO
Pomlad je čas, ko so kmečka dela s traktorji in dru-
go kmetijsko mehanizacijo v polnem teku, zato je po-
membno, da upoštevamo vse predpise, morebitno one-
snaženje na cesti pa počistimo za sabo.
Večina kmetov prav v teh dneh obdeluje svoje njive in 
med delom na njivi se na traktorjih in plugih nabere blato, 
ki ga marsikdo nato zanese na cesto, takšna onesnaženost 
pa lahko predstavlja nevarnost v prometu. 
Ker umazanija in blato na cesti zvišujeta tveganje za nes-
reče, moramo biti vozniki še posebej pazljivi, kmetje pa 
naj poskrbijo, da zapustijo ceste čiste in normalno vozne.
Pozivamo vse traktoriste in ostale, ki se z obdelovalnih 
površin vključujete v promet na javno cesto in nanjo na-
našate zemljo, blato, gnojnico idr., da pred vključitvijo na 
cesto očistite gume, voznike pa naprošamo, da na umaza-
nih odsekih ceste prilagodite hitrost vožnje ter se izogiba-
te sunkovitemu zaviranju. 

Blato na cestišču  Foto: Tomaž Lukas

Vir: fwi.co.uk
https://www.pomurec.com/vsebina/44792/Megla_in_umazane_
ceste_predstavljajo_veliko_nevarnost_za_voznike

Tomaž Lukas

OBREZOVANJE DREVJA IN VEJEVJA OB 
KATEGORIZIRANIH CESTAH 

Vreme je trenutno stanje v ozračju, ki nastane pod vplivom različnih vremenskih ele-
mentov in atmosferskih dejavnikov ter se neprestano spreminja. 

Zaradi močnega vetra prihaja do vedno večjih nevšečnosti, kot so nagibanje, ruvanje, 
lomljenje vej in podiranje dreves. Veter povzroča največ težav in škode na nepremični-
nah, gozdovih, javni infrastrukturi, lahko pa predstavlja tudi nevarnost za vse udeležen-
ce v prometu in mimoidoče. 

Vljudno naprošamo vse lastnike zemljišč ob krajevnih in lokalnih cestah, da redno vzdr-
žujejo in obrezujejo vsa drevesa, veje in ostalo rastje, ki sega v cestno telo, ter tako 
omogočijo neovirano prevoznost cest in varno gibanje mimoidočih.

Z vašim sodelovanjem bo izvajalcem javne službe omogočeno nemoteno opravljanje 
storitev.

Tomaž LukasFoto: Tomaž Lukas

MARIBROSKI VODOVOD SPOROČA
Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d. d. tudi v 
letu 2018, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem no-
tranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma 
z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, 
njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporab-
nikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpali-
ščih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporab-
nikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma 
v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se 
je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. 
RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 
74/15).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v 

letu 2018 odvzetih 2260 vzorcev za mikrobiološka pre-
skušanja in 100 za kemijska preskušanja. Na celotnem 
sistemu Mariborskega vodovoda, d. d. so bili v letu 2018 
mikrobiološko neskladni 4 % vzorcev, kemijsko so bili 
neskladni 3 vzorci. 
Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pi-
tne vode lahko najdete na spletni strani: http://www.
mb-vodovod.si/.
Pitno vodo, ki jo je v letu 2018 dobavljal Mariborski vo-
dovod za občino Duplek, Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami 
Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih pre-
skušanj ocenjujejo pitno vodo kot varno.
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Izvajanje imisijskega monitoringa tal, podzemnih in po-
vršinskih voda.
V zadnjih letih, ko se srečujemo z raznimi naravnimi ne-
srečami in nesrečami, ki jih povzroči človek, se sprašuje-
mo, kakšno vodo pijemo. 
Ob tem vprašanju največkrat pomislimo na okus, vonj in 
videz vode. Odgovor pa je kompleksnejši. Kakovost vode 
je izraz za fizikalne, kemične in biološke značilnosti vode, 
ki jih ocenjujemo glede na namen uporabe. 
Za ohranjanje kakovostne pitne vode je potrebno za-
varovati vodne vire, vzpostaviti monitoring podzemnih 
voda in izvajati notranji nadzor pitne vode. 

KAKŠNO VODO PIJEMO
(MUVOON) imisijski monitoring na vodovarstvenih ob-
močjih črpališč Mariborskega vodovoda izvaja v skladu 
z Zakonom o varstvu okolja neprekinjeno od leta 2001. 
Poleg mariborske monitoring sofinancira še 13 občin se-
verovzhodne Slovenije (Hoče-Slivnica, Miklavž, Duplek, 
Lenart, Sv. Trojica, Benedikt, Gornja Radgona, Sv. Ana, 
Šentilj, Sv. Jurij, Pesnica, Kungota in Ruše), ki se oskrbu-
jejo s pitno vodo iz vodnih virov Selniška dobrava, Ruše, 
Vrbanski plato, Betnava, Bohova in Dobrovce. Vodni 
viri so povezani v skupen vodovodni sistem, s katerim 
upravlja in na katerem izvaja notranji nadzor lokalna go-
spodarska služba oskrbe s pitno vodo – Mariborski vo-
dovod (MV). Občine sofinancirajo izvajane imisijskega 
monitoringa po deležu porabljene količine pitne vode. 
Čista podzemna voda, ki je vir pitne vode, je skrb vseh 
občin, ki se oskrbujejo iz teh vodnih virov. 
Pri izvajanju imisijskega monitoringa sodelujejo različne 
strokovne institucije, in sicer: MUVOON, Nacionalni la-
boratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Inštitut za 
ekološki inženiring (IEI), Kmetijsko gozdarski zavod Ma-
ribor (KGZ) in MV. 
Imisijski monitoring se izvaja v spomladanskem in je-
senskem času. Tla se vzorčijo na 17 mestih in na 3 glo-
binah. Analizirajo se mineralni dušik in fitofarmacevtska 
sredstva – pesticidi (sredstva za varstvo rastlin). Za pod-
zemne vode se odvzemajo vzorci iz 18 vrtin (piezome-
trov), ki so namenjene tudi izvajanju avtomatskega mer-
jenja nivojev podzemnih voda. Vzorci podzemnih voda 
se analizirajo za: osnovne parametre, mikroelemente, 
pesticide, hlapne organske snovi (lake, topila, razna pre-
mazna sredstva in druge substance) in za ostanke zdra-
vil. Izvajajo se še hidrometeorološke meritve. Odvzema-
jo se tudi vzorci površinskih voda, in sicer v 5 potokih: 
Hočkem, Radvanjskem, Polanskem in Vinarskem potoku 
ter Ceršaku. Vzorčna mesta so prikazana na sliki.
 

Merna mesta izvajanja imisijskega monitoringa tal, podzemnih in 
površinskih voda

Rezultati izvajanja imisijskega monitoringa 
v občini Duplek
Občina Duplek se oskrbuje s pitno vodo večinoma iz 
vodnih virov Bohova in Dobrovce, manjše količine vode 
pa se dobavljajo še iz črpališč Vrbanski plato in Betnava.
Tla imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju dobrega ke-
mijskega stanja podzemnih voda, saj se vse, kar zlijemo, 

Na sliki so prikazani dejavniki, ki vplivajo na kakovost pi-
tne vode, to so: kakovostno stanje vodotokov (2), pada-
vine (3), poseljenost (4), odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda (4), kmetijstvo (1), industrija (4), nenazadnje pa na 
kakovost pitne vode vpliva tudi to, kako sta vzdrževana 
vodovodno omrežje in interna inštalacija pri uporabni-
kih pitne vode (5).

Varovanje vodnih virov
Vodni viri – podzemna voda na območju Mestne obči-
ne Maribor, občin Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, 
Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Ruše, Slovenska 
Bistrica in Starše – iz katerih se črpa voda v vodovodni 
sistem, so zavarovani s skupno državno Uredbo o vodo-
varstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ruš, 
Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega 
polja. Za Selniško dobravo je sprejeta Uredba o vodo-
varstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selni-
ške dobrave. V uredbah predpisani pogoji onemogočajo 
poseganje na najožjih vodovarstvenih območjih in ome-
jujejo dejavnosti na ožjih in širših območjih. 

Izvajanje imisijskega monitoringa tal, 
podzemnih in površinskih voda 
Imisijski monitoring je preventiven program, s katerim 
prepoznamo tveganja, ki vplivajo na kakovost pitne 
vode. Program imisijskega monitoringa je načrtovan na 
podlagi določil slovenskih predpisov in evropske direk-
tive o vodah. Izvaja se na državnem in lokalnem nivoju. 
Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
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stresemo ali na kakšen drugačen način dodajamo tlom 
in tega rastline ne porabijo, spere v podzemne vode. Na 
vplivnem območju črpališč Bohova in Dobrovce se nitra-
ti in pesticidi v tleh analizirajo na petih odvzemnih mes-
tih. Povsod tam, kjer so bile izmerjene večje vrednosti 
dušikovih spojin in ostankov pesticidov na kmetijskih po-
vršinah, je kmetijska svetovalna služba opravila informa-
tivne razgovore in predlagala agrotehnične ukrepe, da bi 
se zmanjšala uporaba gnojil in pesticidov. 
Imisijski monitoring površinskih voda, ki pomembno 
vplivajo na količinsko in kakovostno stanje podzemnih 
voda na območju Bohove in Dobrovc, se je izvajal na 
Hočkem in Polanskem potoku (slika 2). Nakazan je trend 
zmanjševanja obremenitve potokov. Skladno z rezultati 
opravljenih fizikalno-kemijskih analiz lahko vodo iz Hoč-
kega in Polanskega potoka uvrstimo v razred: dobro eko-
loško stanje.
 

Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu 
Polanski potok v letih 2012–2017

Kakovost podzemnih voda 
Kakovost podzemne vode se je v okviru imisijskega mo-
nitoringa v letu 2017 spremljala na opazovalnih vrtinah 
na območju črpališč Bohova BP1 in Dobrovce, na pie-
zometrih IEI-PH03, DP-3 in VP 22. Mesta odvzema so 
prikazana na spodnjih slikah. 

 
 

 

Piezometri – mesta vzorčenja

V podzemni vodi se od leta 2006 kaže trend upadanja ni-
tratov in pesticidov (atrazina ter desetilatrazina). Pestici-
di, kot sta metolaklor in terbitilazon, so v porastu. Stanje 
podzemnih voda v obdobju od 2012 do 2017 se ocenjuje 
kot dobro. V letu 2017 smo v vzorcih vod, odvzetih na 
območju Bohove in Dobrovc, ugotovili prisotnost pesti-
cidov atrazina, njegovega metabolita desetil-atrazina ter 
razgradnih produktov metolaklora-OXA in ESA. 
Predpisana mejna vrednost za pesticide (0,1 µg/l) v letu 
2017 ni bila presežena, kar je razvidno tudi s slike. 
 

Vsebnost atrazina, desetil-atrazina ter metolaklora ESA (µg/l) v pod-
zemni vodi na opazovani vrtini VP 22 v letih od 2015 do 2017

Na spodnji sliki so prikazane vsebnost nitrata, sulfata 
in klorida v podzemni vodi na opazovalni vrtini VP 22 v 
letih 2012–2017. Mejna vrednost za nitrate (50 mg/l) v 
letu 2017 ni bila presežena. Kloridi in sulfati so v pod-
zemni vodi naravno prisotni, višje koncentracije pa so 
lahko posledica človekove dejavnosti. Vzrok sta lahko 
neurejena kanalizacija in soljenje cest. 

Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazo-
valni vrtini VP 22 v letih 2011–2017

V vzorcih podzemnih voda, odvzetih na območju Bohove 
in Dobrovc, ni bila ugotovljena povišana vsebnost tež-
kih kovin. Prav tako so vrednosti lahkohlapnih alifatskih 
halogeniranih ogljikovodikov znotraj mej, določenih z 
Uredbo o stanju podzemnih voda. 

Ugotovitve in zaključki
Z imisijskim monitoringom spremljamo glavne dejavni-
ke, ki vplivajo na kakovost podzemnih voda in s tem pi-
tne vode v Mestni občini Maribor in okoliških občinah. 
V podzemnih vodah poleg nitratov in pesticidov iz kme-
tijske dejavnosti spremljamo še industrijska onesnažila 
(težke kovine, organska topila) ter druge snovi iz urba-
nega okolja (npr. zdravila).
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KRESOVANJE IN KURJENJE BIOLOŠKIH ODPADKOV – 
KAJ PA ZDRAVJE?

Ugotavljamo, da se vpliv urbanega okolja na kakovost 
podzemne vode veča, vpliv kmetijske dejavnosti pa 
manjša. Občuten je vpliv človeškega delovanja na koli-
činsko stanje podzemne vode. Posegi v okolje, regulacija 
površinskih vodotokov, večje asfaltne površine in izkori-
ščanje podzemne vode so dejavniki, ki vplivajo na zaloge 
podzemne vode. Nivo podzemnih voda na območju Dra-
vskega polja se niža. Na zaloge podzemne vode bistveno 
vplivajo podnebne spremembe. 

Na splošno lahko ugotovimo, da je podzemna voda na 
območju Dravskega polja obremenjena z nitrati in pesti-
cidi, vendar so mejne vrednosti le redko presežene. 
Ugotovljeno je, da rezultati analiz ustrezajo kriterijem, ki 
opredeljujejo dobro kemijsko stanje podzemnih voda v 
skladu z Uredbo o stanju podzemnih voda. 

Doprinos izvajanja monitoringa:
- vzpostavili smo mrežo odvzemnih mest za kontinuirno 

izvajanje meritev,
- kontroliramo vnos viškov mineralnega dušika v tla in 

svetovanje kmetovalcem glede dognojevanja – zaradi 
zmanjšanja izpiranja nitratov v tla, kar je pripomoglo k 

zniževanju nitratov v podzemnih vodah,
- raziskave o transportu pesticidov iz tal v podzemno 

vodo in svetovanje kmetom o kontrolirani uporabi so 
pripomogli k znižanju vsebnosti pesticidov,

- raziskujemo in osveščamo javnost o pojavu zdravil in 
drugih snovi v podzemni in pitni vodi,

- monitoring je pokazal prevladujoč vpliv kmetijske de-
javnosti v ožjem vodovarstvenem območju (VVOII), 
zato je bila dana pobuda o prilagoditvi kmetijske stra-
tegije na tem območju,

- iščemo rešitve in osveščamo o sožitju med kmetijsko 
dejavnostjo in varno oskrbo s pitno vodo,

- informiramo strokovno in širšo javnosti o problematiki 
varovanja in upravljanja z vodami,

- osveščamo uporabnike vodovodnega omrežja o pro-
blematiki internega hišnega omrežja,

- izdelan je bil osnutek načrta varne oskrbe s pitno 
vodo. 

Medobčinski urad za varstvo okolja 
in ohranjanje narave

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave bo v letu 2019 vsak tretji ponedeljek v mesecu 
od 13.00 do 15.00 v sejni sobi občine Duplek odgovarjal na vprašanja občanov, povezana z nalogami, 
ki jih urad izvaja: 
˗ varstvo zraka,
˗ varstvo površinskih in podzemnih voda,
˗ varstvo pred hrupom in izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom za 

javne prireditve na prostem,
˗ ohranjanje narave,
˗ informiranje javnosti.

Veseli bomo tudi pobud, predlogov, sugestij in razmišljanj o okoljevarstvenih temah.

Občane prosimo, če lahko svoja vprašanja predhodno pošljejo na naslov: info.okolje@maribor.si.

Z neprimernim odstranjevanjem odpadkov škodujemo sebi 
in svojim bližnjim, pa tudi sosedom in širšemu območju.
Prihaja čas, ko začnemo urejati svoje vrtičke, obrezovati sa-
dno in okrasno grmičevje ter čistiti okolico svojih bivališč. 
Čez zimo in z obrezovanjem nastane veliko odmrlega biolo-
škega materiala. Prav tako se bliža čas, ko bomo po tradiciji 
zakurili prvomajske kresove.

Kresovanje
Običaj kurjenja kresov je povezan že s predkrščanskim slo-
vanskim verovanjem, ki s kresom manifestira božanstvo 
sonca in ga narava potrebuje za prebujanje iz zimskega 
počitka. Sonce so zato ponazorili z ognjem oziroma posta-
vitvijo kresov. V kasnejšem času so se kresovi pojavljali na 
vrhu hribov in opozarjali prebivalce na obleganje Turkov, v 

sodobni dobi pa je postavitev kresa simbol boja delavcev 
za lastne pravice.
Ne glede na to, kako je posedanje in druženje ob kresu 
prijetno, pa se je vendarle potrebno zavedati, da je upo-
raba odprtega ognja na prostem brez upoštevanja poseb-
nih ukrepov prepovedana, predvsem pa zdravju škodljiva. 
Takšno kurjenje je eden izmed pomembnih virov onesna-
ževal zraka, pri katerem nastajajo številne zdravju škodljive 
emisije (benzen, policiklični aromatski ogljikovodiki, formal-
dehid, ogljikov monoksid), da ne govorimo o delcih PM10 
in manjših, ki dokazano povzročajo bolezni pljuč, srčno-žil-
ne bolezni, tveganja za prezgodnjo smrt novorojenčkov itd. 
Kurjenje kresov je še zlasti škodljivo zaradi neustreznega 
materiala (moker in kemično obdelan les, različni odpadki 
...). Večji delci (PM10, PM2,5) prodrejo globoko v pljuča, 
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kjer povzročajo vnetja in bolezni, manjši delci pa iz pljuč 
prehajajo v kri in potujejo v vse organe telesa. Meritve, ki 
jih za našo in sosednje občine izvaja Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano, kažejo vsako leto še toliko večje 
koncentracije delcev PM10, kar je seveda dokaz, kako zelo 
kurjenje kresov vpliva na onesnaženost zraka.

 

Vpliv kurjenja na koncentracije delcev PM10 se vidi kot poviševanje 
izmerjenih vrednosti na dan 30. 4. kmalu po 20:00, ki dosežene naj-
višje koncentracije na dan 1. 5. od polnoči do 03:00
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Zeleni obrez, požiganje trave
Pri čiščenju svojega bivalnega okolja se še vedno radi 
poslužujemo »enostavnega« odstranjevanja suhega ve-
jevja, trave in ostalih bioloških odpadkov preprosto tako, 
da jih sežgemo. Ob tem niti ne pomislimo, da gre prav-
zaprav za odpadni material, ki ni popolnoma suh in ki s 
svojim nepopolnim gorenjem proizvede velike količine 
onesnaževal, predvsem v obliki majhnih delcev. Zavedati 
se je potrebno, da je kurjenje odpadnega vejevja v nara-
vi prepovedano in tudi kaznivo, zato nas lahko v skladu s 
predpisi doleti globa med 200 in 600 EUR. Tak material 
je odpadek, ki ga je potrebno kompostirati ali pa prepus-
titi lokalni komunalni službi za strokovno predelavo.
Maribor in okoliške občine so glede kakovosti zunanjega 
zraka v degradiranem območju, zato naprošamo vse ob-
čane, da v največji možni meri omejijo prižiganje kresov 
oziroma preudarno sestavijo kres iz suhih gorljivih ma-
terialov v skladu z Uredbo o varstvu pred požarom. Prav 
tako ni primerno kurjenje trave, odpadkov z vrtov, listja, 
vejevja in drugih materialov. Čeprav so to naravni mate-
riali, se z gorenjem le-teh izločajo zdravju zelo strupene 
emisije, ki škodijo predvsem nam samim in celotni okolici.

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

OGLASNO SPOROČILO

Naš pester televizijski program lahko občani spremljajo preko vseh ponudnikov televizijskih storitev. 
Telemach: kanal 155
T-2: kanal 189
Amis (A1): kanal 315
Siol: kanal 672
KRS Selnica-Ruše:  kanal 13
VV našem programu lahko vsak dan od 18.30 do 19.00 ure spremljate dnevno informativno oddajo "Občinski informator", kjer vam 
bomo postregli z dnevno svežimi lokalnimi in regijskimi novicami, prav tako lahko dnevno spremljate različne oddaje naše produkcije. Od 
pogovornih (Na glas, V Mariboru si, Report, Dialog in V svetu odraslih), kjer se lotevamo aktualnih tem iz področja športa, politike 
in kulture, zato so vse oddaje tudi informativnega formata. Za zabavno-glasbeno vzdušje programa naše televizije skrbi oddaja V Hramu z 
muzikanti, za najmlajše pa Kaktus top 8 s Spidijem. Prav tako ponujamo glasbene spote in posebne oddaje ob večjih dogodkih kot je 
KuKurentovanje na Ptuju (oddaja S kurentovanja na BK TV) in Festivala Lent (Na Lentu z BK TV), kar pomeni, da smo tudi festivalska 
televizija. Ponujamo pa tudi oddaje zunanje produkcije kot je recimo oddaja o Starodobnikih, Ujemi sanje in Četrtkova podoknica.
Sicer pa vse podrobnejše informacije ažurno objavljamo na naših spletnih straneh www.mbreport.si, kjer dnevno objavljamo sveže 
novice iz področja Mestne občine Maribor in www.lokalec.si, kjer objavljamo dnevno sveže regionalne novice. Prav tako vse novice in 
oddaje objavljamo na naših Facebook straneh (mbreport, lokalec si in bk tv), kjer si lahko ogledate tudi vse posnetke dnevnih poročil in 
oddaj.
Program naše televizije je dnevno objavljen tudi v časniku Večer, tedenski program pa v reviji Stop.
Kontakt: 031 / 344 - 639   E pošta: info@bktv.si  Spletni naslov: www.bktv.si, www.lokalec.si, www.mbreport.si

VAŠA REGIONALNA TELEVIZIJA
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SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
Letošnja spomladanska čistilna akcija je potekala v soboto, 16. marca 
2019. Ta dan smo se zbrali vsi z enim samim namenom – očistiti naše 
okolje. Če smo v lanskem letu v septembru zbrali skupaj 3940 kg od-
padkov, smo letos ponovno videli polne zabojnike smeti.
Žal je tako, da posamezniki še vedno s svojim nevestnim odlaganjem 
smeti v naravo poskrbijo, da nam ne zmanjka dela. Očitno vsa opozori-
la in prošnje ne zaležejo, saj iz leta v leto po terenu pobiramo velike ko-
ličine odvrženih odpadkov. Kljub dejstvu, da je zbirni center v Dupleku 
odprt večkrat tedensko, še vedno veliko odpadkov pristane v naravi. 
Tako se naši zaposleni iz režijskega obrata dnevno ukvarjajo z odvo-
zom teh odpadkov, ki ne sodijo v naravo. Seveda pa moramo pohvaliti 
številne predstavnike različnih društev in posameznike, ki se vsakokrat 
odzovejo našemu vabilu in nam pomagajo čistiti naše skupno okolje. 
Prav tako pa smo veseli, da se na vsakoletno čiščenje našega skupnega 
okolja odzovejo vsi zaposleni zavoda OŠ Korena in zavoda OŠ Duplek 
ter učenci, ki so letos že v petek, 15. marca 2019, izvedli čistilno akcijo 
in očistili velik del območja v okolici šol.
Sobotne čistilne akcije se je letos udeležilo več kot 120 ljudi, ki so čistili 
na različnih koncih naše občine. Zavedanje, da imamo samo eno nara-
vo in da jo je potrebno ohranjati čisto, je bilo skupno vsem udeležen-
cem, ki smo se udeležili tudi zaključka akcije v prireditvenem šotoru 
v Spodnjem Dupleku. Želja nas vseh pa je bila, da bi v prihodnje bilo 
posameznikov, ki smetijo naše skupno okolje, čim manj in da bi se z leti 
situacija izboljševala. 

Dejan Stanko

Polni zabojnik v Zimici     Foto: Dejan Stanko

Predstavniki društev in posamezniki na skupnem zaključku spomladanske čistilne akcije  
                  Foto: Dejan Stanko

Divje odlagališče odpadkov v naravi     Foto: Janez Bezjak

EKOLOŠKO PRIDELANA HRANA BOLJ ZDRAVA
A se zavedamo pomembnosti vsakdanje prehrane? Žal 
moram reči: NE!
Še naprej razmišljamo le o denarju, ki ga pridelava hrane 
mora prinesti, pozabljamo pa, da je naše zdravje odvisno 
prav od pravilno pridelane hrane. 
Sama že vrsto let pridelujem vso zelenjavo za domače 
potrebe ekološko: zemlji ne dodajam ničesar drugega 
kot kompost, ki ga naredim iz odpadnih rastlin z doma-
čega vrta, listja, ki ga nagrabim na domačem dvorišču, 
odpadkov zelenjave, ki nastanejo pri pripravi obrokov 
hrane ipd. Večkrat me kdo vpraša, če se mi splača toliko 
delati na vrtu, saj je zelenjava v trgovini cenejša. Denar-
no je moja hrana mogoče dražja, a se mi ta investicija 

povrne z dobrim zdravjem. 
Zelo sem hvaležna Čistemu mestu Ptuj, da je dalo na se-
znam odpadkov, ki jih lahko damo v kanto za komunalne 
odpadke, tudi ostanke citrusov in banan, saj vemo, da je 
to sadje še posebej podvrženo obdelavi s strupenimi ke-
mikalijami, preden pridejo na police naših trgovin, zato 
jih niti slučajno ne smemo dati na kompost.
Pa poglejmo, kaj o ekološko pridelani hrani pravijo stro-
kovnjaki.
Danski raziskovalec dr. Jens Otto Andersen že več kot 20 
let išče odgovore na vprašanja, kaj odloča o kakovosti 
hrane in kaj daje rastlinam in ljudem, ki se z njimi hrani-
mo, vitalnost. Skupaj s sodelavci z Danske, Nizozemske 
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in iz Nemčije je razvil metodo kristalizacije, s katero oce-
njuje življenjsko moč v hrani.
Ugotovili so, da kakovost hrane ni odvisna le od kemijske 
sestave (koliko ima beljakovin, vitaminov, ogljikovih hi-
dratov, maščob in mineralov), temveč v največji meri od 
strukture teh sestavin.
Kot tipičen primer so vzeli sladkorno bolezen, ki se je 
zelo razširila po celem svetu in ki ji napovedujejo še več-
je širjenje. Sodobna medicina ljudi zdravi z zdravili in jih 
bodri k pogostejšemu gibanju, manj skrbi pa posveča 
hrani.
Na univerzi, kjer deluje dr. Jensen, so naredili poizkus z 
dvema skupinama diabetikov.
Prva skupina je jedla dnevno 600 g zelenjave, kupljene v 
supermarketih. Po nekaj mesecih so zdravniki ugotovili, 
da so imeli ti bolniki do 30 % manj simptomov te bolezni.
Druga skupina pa je jedla 600 g ekološko pridelane ze-
lenjave dnevno, po nekaj mesecih pa so zdravniki pri tej 
skupini ugotovili, da je sedem od desetih diabetikov v 
celoti izgubilo simptome te bolezni, torej 70 % diabeti-
kov je bilo ozdravljenih.
Hrana pa nima velikega vpliva le na krvni sladkor, tudi 
na splošno se lahko izboljšajo imunski sistem in alergi-
je, raziskujejo pa tudi vpliv hrane na padec plodnosti pri 
moških, ki se v zadnjih desetletjih veča.

Dr. Jensen je pred kratkim predaval na centru Grm v No-
vem mestu, saj ta center pripravlja skupaj s podjetjem 
Iskra Pio trajnejše sodelovanje s tem strokovnjakom.
V ta namen so na biodinamični kmetiji Černelič v Deč-
nem selu v sodelovanju z Vesno Čuček, kmetijsko sveto-
valko iz Celja, pripravili poizkus s kumarami.
Vzeli so svežo kumaro slovenskega porekla iz trgovine, 
kumaro iz ekološke pridelave in kumaro iz biodinamične 
pridelave. Kumare so razrezali na 2 cm debele kolobarje 
in jih zavili v folijo ter dali na sobno temperaturo.
Rezultat po 12 dneh:
Kumara iz trgovine je zgnila.
Ekološko pridelana kumara je malo porumenela.
Biodinamično pridelana kumara pa je ostala vitalna, pa 
ne samo to, kolobarji so se med seboj ponovno zarastli.
Razmislimo, kako bomo pridelovali zelenjavo in sadje, 
da bi nam naše zdravje čim dlje in čim bolje služilo.
Povzeto po Dolenjskem listu z dne, 7. marca 2019.

Sonja Černčič Lagerwall

PLASTIKA NAŠA VSAKDANJA
Plastiki, najvidnejšemu sim-
bolu potrošniške družbe, do 
lani nismo namenjali velike 
pozornosti. Javnost so pre-
budile novice o prvem odkri-
tju mikroplastike v ljudeh in 
ambicioznih ukrepih za pre-
poved plastičnih izdelkov za 
enkratno uporabo. O tem, da 
slednji dobesedno in v pre-

nesenem pomenu prodirajo v vse pore našega živ-
ljenja, priča tudi izbor slovarja Collins za besedo leta 
2018 – »single-use« oz. za enkratno uporabo. Evropa 
in svet se vedno bolj posvečata reševanju tega »pla-
stičnega problema«. Čas je, da se mu posvetimo tudi 
v Sloveniji. 
Ekologi brez meja, ki se že deset let ukvarjamo s 
preprečevanjem nastajanja odpadkov, smo s tem 
namenom zagnali projekt Plastika naša vsakdanja. 
Med drugim bomo popisali vrste embalaže življenj-
skih potrebščin (hrane, pijače, čistil, gospodinjskih 
aparatov) in predstavili možne alternative. Razbi-
li bomo »plastične mite« in odgovorili na pogosto 
vprašanje – kaj se zgodi s plastičnimi odpadki, ko za-
pustijo dvorišča domov in podjetij? Posebno pozor-
nost pa namenjamo »Velikim 5« – vrečki, plastenki, 
embalaži za hrano, slamici in lončku za kavo na poti, 
ki so le vrh ledene gore naše obsedenosti s plastiko. 
Odpovej se plastičnim izdelkom za enkratno upora-
bo tudi ti!

Katja Sreš
Ekologi brez meja
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VRTNARITI PO PAMETI IN IZKUŠNJAH
V  okviru projekta V združevanju in znanju je moč predava-
nji Miše Pušenjak in Irene Lenič.
Narava še miruje, mi pa razmišljamo o vrtovih in vrtnarjenju. 
Udobno sedimo v fotelju, pijemo zeliščni čaj ter listamo revije 
in knjige o vrtnarjenju.
Sv. Valentin po starem kmečkem izročilu prinese ključe od ko-
renin. To je čas, ko pričnemo z delom v vinogradih in na vrtu.
Z vrtnarjenjem ne pridelamo le zdrave in varne hrane, tem-
več tudi širimo svoj socialni krog. Srečujemo se s sosedi in 
znanci, izmenjujemo znanje o vrtnarjenju, semena, se pogo-
varjamo o plevelu in delimo svoje pridelke. 
V petek, 15. februarja 2019, je bilo ob 18. uri v dvorani kultur-
nega doma na Vurberku predavanje z naslovom Temelji na-
ravnega varstva in pridelava rastlin, ki ga je organizirala Vaška 
skupnost Vurberk v sodelovanju z društvom Melisa v okviru 
skupnega projekta V združevanju in znanju je moč.
Predavali sta  Miša Pušenjak, svetovalka in strokovnjakinja za 
pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin iz Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Maribor, in predsednica društva Melisa  Irena Lenič.
Naravno varstvo rastlin ne pomeni le zalivanja in škropljenja 
z naravnimi pripravki, temveč je pomembna celostna skrb za 
zdravo in rodovitno prst. Zelo pomembna sta tudi umestitev 
vrta in kolobarjenje. »Narava je pametnejša od človeka, če se 
držimo njenih pravil, jo opazujemo in posnemamo, ne iščemo 
bližnjic in je ne skušamo preslepiti. Vrtnarjenje ni le naš konji-
ček, temveč predstavlja tudi košček zemlje, na katerem si lah-
ko sami pridelamo svežo in zdravo hrano,« je povedala Miša 
Pušenjak in dodala: »Ne prehitevajte s setvami, za vrt je naj-
pomembnejša zemlja, nato šele dobro seme. Seme je rastlina 
v malem, saj ves čas diha in živi, zato porablja svoje zaloge 
hrane. Kadar to združimo še s podaljšanjem zaradi setve v 
premrzlo zemljo, potem je uspeh take setve zelo negotov. Ba-
bice in prababice so vedele največ.« Priporoča kolobarjenje 
in pri kolobarjenju gre za upoštevanje najosnovnejših pravil 
narave. To pomeni, da pride na isto mesto oz. gredico vrtnina 
iz iste botanične družine približno vsako tretje leto. Tudi pri 
pripravi in uporabi naravnih pripravkov moramo ravnati pra-
vilno. Kadar ne ravnamo pravilno, lahko iz rastlin pripravljena 
škropiva rastlino poškodujejo ali pa 
ne uničijo le škodljivih organizmov, 
temveč tudi koristne, tiste, ki vzdr-
žujejo ravnovesje na vrtu.
Primer: Uporaba žajbljevega čaja, ki 
je močan antibiotik (deluje lahko an-
tibakterijsko), lahko povzroči propad 
številnih koristnih mikroorganizmov. 
Čisto drugače delujeta čaj in pripra-
vek iz cvetov regrata in ognjiča. 
Miša je poudarila, da je bolje pre-
prečiti kot škropiti. To vključuje 
stalno skrb za zdravo prst, gnojenje, 
obvladovanje plevelov in vpliv ki-
slosti tal. Zelo pomembna je pravil-
na izbira semen in sadik. »Hibridne 
rastline se težje prilagodijo hitrim 
vremenskim spremembam, vendar 
pa so veliko bolj odporne na bolezni 
kot sortne rastline. Smiselna je pred-
vsem nabava hibridnih rastlin kumar 
in paradižnika, medtem ko je npr. pri 

zelju bolje kupiti avtohtone sorte – ljubljansko in varaždinsko 
zelje sta najboljša izbira,« je povedala Miša.
»Za krepitev rastlin so zelo pomembni ekološki pripravki. Sem 
spadajo tudi dobri sosedi, mešani posevki in zelišča. S pra-
vilno zasaditvijo le-teh lahko preprečimo bolezni na vrtu in 
preženemo škodljivce,« je povedala Irena Lenič iz društva Me-
lisa. Vendar moramo biti pazljivi tudi pri naravnih pripravkih 
in z njimi ravnati pravilno, da poleg škodljivih organizmov ne 
uničimo dobrih – tistih, ki vzdržujejo ravnovesje na vrtu – ali 
da ne poškodujemo rastline. Predstavila nam je različne čajne 
mešanice proti gripi in prehladu. Prav tako je poudarila, da 
je potrebno uživati sezonsko in lokalno pridelano zelenjavo 
in sadje, saj le-to vsebuje veliko vitaminov in mineralov, ki so 
potrebni za naše zdravje. Za krepitev imunskega sistema so 
zelo pomembni med, cvetni prah in matični mleček.
Po končanem predavanju smo postregli s krepčilnim zeliščnim 
čajem in zeliščnim namazom.

Andreja Skok

GEODETSKE MERITVE

KJE NAS NAJDETE: Zimica 45d, 2242 Zg. Korena
KONTAKT: 031 348 046
EMAIL: meritve.simona@gmail.com

SIMONA ŠTUBER, s.p.

Če potrebujete MAPNO KOPIJO, 

HIŠNO ŠTEVILKO …, če ne veste, 

kje so meje vaše parcele, 

če ste pred pričetkom gradnje, 

SMO MI PRAVI NASLOV ZA VAS.

Jesen odhaja, prihaja mrzla zima
in ptice množično se zbirajo v jate.
Kmalu bodo v tople kraje poletele,
oh, ko bi le lahko s seboj me vzele.

Če bila bi ptica in bi krila imela,
morda lahko bi z njimi poletela.

Se tam daleč nekje na toplem soncu grela,
saj drugega dela tam ne bi imela.

A vendar bi težko čakala na pomlad,
da bi spet v svoje kraje se vrnila,

saj svoj dom bi kakor ptice gnezda
težko zapustila. 

Ker pa nisem ptica, ne morem z njimi poleteti,
se bom morala pozimi ob topli peči greti.

Na srečo kmalu bo prišla pomlad,
in ptice se bodo vrnile vesele,

jaz pa bom sedela pod cvetočo češnjo    
in uživala, ko mi bodo pele.        

ČE BILA BI PTICA

Milena Petrinec 

OGLASNO SPOROČILO
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VRTOVI BOGATIJO NAŠE ŽIVLJENJE
Vsak obisk vrta naj bo dogodivščina in izkušnja. 

Vrtovi morajo biti domovanja ugodja, 
veselja, domišljije, doživetja 
ter tudi sprostitve in počitka. 

(Eckbo, G., Landscape for Living, NY 1950)

Zanimiv in kakovostno oblikovan zunanji zeleni prostor 
nadgrajuje naše bivanje, zavedajoč se, da zelenje pred-
stavlja v človekovem okolju naravno, prvinsko osvežu-
jočo sestavino, ki je nenadomestljiva in nepogrešljiva. 
Urejen zunanji prostor ali vrt je že v zgodovini vselej iz-
ražal stanje in potrebe družbe. Kakšna je praksa pri nas? 
Se zavedamo, kaj pomeni urejen zeleni prostor za naše 
bivanje – ne glede na to, ali gre za ruralni ali urbani pros-
tor? Povečati privlačnost prostora z rastlinami je domi-
selno, uporabno in – najpomembnejše – vpliva na naše 
zdravje in dobro počutje. 

Zakaj sploh razmišljati in razlikovati vrtove glede na ru-
ralni in urbani prostor? Rastline drugače uspevajo na 
podeželju kot v mestu? Potrebujejo drugačno oskrbo?
Človekove potrebe po drugačnem, vsekakor boljšem, 
čeprav samo umišljenem svetu so od nekdaj. Velikokrat 
je življenje v mestu predstavljeno kot tisto manj idilično 
od življenja na podeželju. Vse je zelenje in prijazno, ko 
se zatekamo nazaj k naravi. Pa ni vedno tako, veliko je 
odvisno od nas samih, načina življenja in prioritet, ki si 
jih postavimo, ko oblikujemo svoj lastni zeleni kotiček. 

Pristop k oblikovanju
Vsak nov projekt krajinske arhitekture je individualen in 
svojevrsten, zahteva analize obstoječega stanja ter bra-
nje prostora. Oblikovanje z rastlinami zahteva specifična 
znanja in izkušnje. Bogastvo živega rastlinskega sveta 
ne tekmuje z arhitekturo, ob kakovostnem oblikovanju 
jo dopolnjuje, izpopolnjuje. Če preko njega dojamemo 
prostor kot celoto, je cilj našega načrtovanja dosežen. 
Torej, pomemben je kontekst, pomembno je vedeti, kje 
natanko bomo zasajali, kaj in kako bomo zasadili. Tukaj 
velikokrat pozabimo na rastlinsko gradivo, ki je primer-
nejše za podeželski prostor. Za žive meje raje kot kleke 
izberemo lovorikovce, gaber, dren, kalino in podobno. 

Ko zasajamo iglavce, razmislimo, ali potrebujemo vso 
svetovno zbirko srebrnih smrek in ceder. Imamo brinar-
jevo jelko, imamo čudovite borovce, skratka veliko je 
bolj našega, ki lahko z manj barvnega efekta naredi več 
za naše prijetno občutje in objem narave. Veliko pode-
želske arhitekture – govorim o starih kmečkih hišah – si 
zasluži pozorno in premišljeno zarisano ter kasneje za-
sajeno gredico, ki vse leto čara cvetove, zelene odtenke 
in privablja poglede obiskovalcev in sprehajalcev. Horti-
kulturno ter krajinsko arhitekturno znanje strokovnjakov 
rodi obilo zadovoljnih let, ki jih lastniki kasneje preživite 
na cvetočih ali bolj zelenih gredicah, vrtovih.
 Seveda moramo upoštevati, kakšen koncept vrta smo 
si zamislili; ogromno vrtov postane zbirka rastlinskega 
gradiva, kar ni nujno slabo, če stvari v prostoru funkcio-
nirajo in so lastniki zadovoljni, kajti radovednost in želja 
po novih in nenavadnih rastlinah sta običajno v naših vr-
tnarskih dušah težko ugasljivi. 

Mestni vrtovi, balkoni, terase
Če ima podeželje prednost večjih zemljišč in manj ome-
jenega prostora, se lahko na mestnih vrtovih, kjer veli-
kost nikakor ni merilo ali pravilo, osredotočimo na zani-
miv dekor (posode, lonce, korita), ki mora v prvi fazi biti 
funkcionalen. Najpomembnejše je, da so posode, lonci 
in korita dovolj veliki za primerno količino kvalitetnega 
substrata, tako da kasneje nimamo nepotrebnega stresa 
z vsakodnevnim zalivanjem v vročih poletnih mesecih. 
Vizualno usklajene posode so prav tako pomemben del 
vrta, ki ga dojemamo vizualno, kasneje, ko se usedemo 
in zadihamo, pa tudi začutimo in zavonjamo. Prijetna kli-
ma, ki jo ustvarijo večje rastline v urbanih območjih, je 
nekaj enkratnega, vedno več strešnih teras in balkonov 
je ozelenjenih. Razgled na mesto je lepši, če je zelen, 
lahko tudi cvetoč in vse pogosteje tudi uporaben. Užit-
ne ali uporabne rastline so postale stalnica med ljubi-
telji rastlin in vrtičkarstva. Ogromno avtohtonih in tudi 
eksotičnih rastlin z užitnimi plodovi nam lahko krajša 
dneve kot okrasno in uporabno grmičevje (rumeni dren, 
rakitovec, šmarna hrušica, glog). Določene užitne nižje 
sorte grmičevja bodo prav tako lepo uspevale v mestu 
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kot na podeželju, tudi v loncih, na terasah ali balkonih. 
Velja omeniti različne sorte šmarne hrušice, ki bodo prav 
v vsakem letnem času pokazale svoj čar; spomladi bodo 
zapeljevale z belimi cvetovi, poleti bomo zobali okusne 
in številne plodove, jeseni pa bodo barvale svoj habitus 
v rdeče odtenke, preden bodo odvrgle listje, zato ni pre-
senečenje, da so ene izmed najbolj priljubljenih manj-
ših urbanih dreves. Nekatere posodovke, kot so citrusi 
ali slastne feijoje, ki so odlične spremljevalke vseh vrst 
vrtov ali letnih teras, čez zimo shranimo na varno pred 
nižjimi temperaturami. 

Zeliščni vrtovi za vsak žep 
Nekaj centimetrov dvignjeni suhozidi imajo poleg funk-
cije modifikacije terena tudi bolj eterično plat; vrt nas 
zapelje in omreži vse naše čute s tem, ko so aromatič-
ne rastline bliže naši višini. Vonj je tisti, ki navduši tako 
odrasle kot malce mlajše uporabnike, ko bosi stopamo 
po plazečem se timijanu, ki ob lepem vremenu sprošča 
eterična olja daleč naokrog, ali le posedimo na klopci. V 
eni izmed bližnjih občin najdemo zeliščni vrt, ki skrbi za 
vrtno dediščino naših predhodnih generacij, za izbrana 
zelišča ter okrasne rastline, ki so bile močno zasidrane v 
slovensko tradicijo in so zasedale pomemben del “ogra-
da”, kot mu rečemo na podeželju v tem koncu Slovenije. 
Potonika, bela alojzijeva lilija, binkoštni nagelj, rožmarin, 
fajgl, bergenija, dišeči vratič ter najstarejša lončnica na 
podeželju, v loncu gojen “rožnkraut”, ki ga pozimi spra-
vimo na varno. Temu bi lahko rekli kar slovenska vrtnar-
ska dediščina in vse več ljudi jo je pripravljeno obuditi 
ter negovati za naslednje rodove. Vse te rastline so ide-
alne spremljevalke zelenjavnih in zeliščnih vrtov, ob pri-
mernih pogojih in oskrbi pa bodo uspevale tako v mestu 
kot na podeželju. Tudi takšen vrt je odličen in uporaben 
spremljevalec vsakega letnega časa v ruralnem prostoru. 
Pazimo le, da z nepotrebnimi elementi, ki najpogosteje 
na vrt ne sodijo (plastične skulpture, izstopajoče skale, 
odslužene gume), ne kazimo videza, z umetnimi mate-
riali pa vplivamo slabo celo na zemljo in lastno zdravje. 
Uporabimo raje kakšen lokalni material, naredimo ptičjo 
hiško, hotel za žuželke, kamniti pitnik za ptiče in podobne 
stvari, ki bodo na pravi način popestrile prostor na vrtu. 

Naj poudarim, da ima prav vsako rastlinsko gradivo svoj 
čar, enoletnice, trajnice, balkonsko cvetje, grmičevje, 
drevnina. Le smiselno glede na prostor, življenjski stil 
in okolje ga moramo uporabiti, zato ozaveščamo in raz-
iskujemo najnovejše smernice hortikulture, ki nadgraju-
jejo in nikakor ne razkrojujejo občutljivega podeželskega 
prostora kot mnogi posegi, ki smo jim priča. 
Zatorej obdržimo lepote slovenskih krajin z voljo in 
posluhom ter ohranimo identiteto v prostoru.

 Klementina Tement, 
krajinska arhitektka

EKO DRAVA – NI NAM VSEENO 
V soboto, 23. marca 2019, je v Mariboru 
potekala spomladanska čistilna akcija.
 Organizator je bilo Turistično društvo Mari-
bor v sodelovanju s Potapljaškim društvom 
Maribor. Hkrati je potekal še fotografski 
ekstempore Eko Drava. Čistili so obrežje in 
Dravo od Lenta do Koblarjevega zaliva. 
Potapljači so v sklopu dogodkov ob svetov-
nem dnevu voda izvedli že svojo 27. med-
narodno čistilno akcijo Eko Drava. Reko so 
čistili v različnih krajih – v Dravogradu, Va-
raždinu, Mariboru, na Ptuju.

Po podatkih je sodelovalo več kot 20 potapljačev in 
njihovih spremljevalcev v vodi, čolnih in na obrežju – na 
kopnem     Foto: Franc Fras
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Potapljači vsako leto naberejo precej odpadkov, letos pa 
so jih nabrali le manjšo količino (za avto prikolico), kar 
kaže, da se v zavesti ljudi nekaj močno spreminja. Sicer 
pa nameravajo dva najdena avtomobila reševati v nas-
lednjih dneh. Onesnažena pa ni le reka, temveč tudi ob-
režje, kar so letos počistili učenci Osnovne šole Kamnica 
z roko v roki s člani Turističnega društva Maribor.
Marsikaj plava na gladini reke Drave, marsikaj, kar ne 
spada v reko, tudi potone. V občini Duplek, ki je obdra-
vska občina z bogato splavarsko tradicijo, to vemo zelo 
dobro! Marsikaj priplava k nam in nekaj odplava. Nekdo 
pa mora vse to spraviti na dan in reko očistiti. Vprašanje 
je, kaj se skriva v našem dupleškem delu Drave. Začaran 
krog!

Potapljači društva Maribor (PDM) prinašajo odpadke na obrežje, 
pomagajo jim gasilci, civilna zaščita, splavarji in prostovoljci   
 Foto: Franc Fras

Med odvrženim v reko Dravo se znajdejo tudi prometni znaki, parkirne 
ure, koši za smeti, stoli, klopi, celo avtomobili; problematična so olja, 
barve, kemikalije            Foto: Franc Fras

Pri čiščenju se poslužujejo tehničnih naprav, npr. podvo-
dnega robota, ki jim znatno olajša delo. Vidljivost je sla-
ba, zato jih vodijo občutek in bogate izkušnje iz prejšnjih 
let. »Dobro vedo, kje se kaj najde,« je dajal eden od pri-
zadevnih sodelujočih potapljačev.

V reki Dravi se znajdejo tudi kolesa     Foto: Franc Fras

Za ovekovečenje čistilne akcije Eko Drava – ni nam vse-
eno 2019 so na pobudo Maje Šivec poskrbeli ustvarjalci 
(fotografi in slikarji), ki že vse od leta 2010 naprej prip-
ravljajo ekstempore Eko Art. S tem povezujejo skrb za 
ekologijo z umetnostjo. Razstavo fotografij oziroma li-
kovnih del bodo pripravili jeseni.

Franc Fras

SKUPAJ STOPIMO NA MEDOVITO  POT
Naši predniki so vedeli, da je potrebno tisto, kar vza-
meš iz narave, tja tudi vrniti, da se ohrani naravno rav-
novesje. 
Število prebivalcev se iz leta v leto povečuje, s čimer se 
povečuje tudi poraba hrane. Pridelovalci hrane so prisi-
ljeni v intenzivno kmetijstvo in sajenje monokultur ter 
v krčenje gozdov in travnikov za širjenje kmetijstva. Na 
ogromnih kmetijskih površinah, kjer se sejejo monokul-
ture, le-te vsako leto pestijo škodljivci in bolezni. Kako 
se lahko temu izognemo, so vedeli že naši predniki, saj 
so upoštevali kolobarjenje in tako preprečili marsikatero 
nevšečnost. Travniki, ki ostajajo, se kosijo redno, tako da 
ne zacvetijo v svojih pisanih barvah kot nekoč. 
Vsako pozitivno ravnanje bo doprinos k ohranjanju naše 
narave. Tako se je potrebno zavedati, da s sajenjem av-
tohtonih medovitih rastlin prispevamo k preživetju in 
ohranjanju čebel ter tudi ostalih opraševalcev. 

Zakaj avtohtone medovite rastline?
Živali so se določenemu območju prilagodile. Tudi ra-
stline so se stoletja, tisočletja prilagajale različnim vre-
menskim in ostalim nevšečnostim. Medovite rastline 
zagotavljajo čebelam medičino in cvetni prah. Medičina 
in cvetni prah medovitih rastlin zagotavljata tisto, kar 
čebele potrebujejo za svoj obstoj. Tega se je potrebno 
zavedati in saditi medovite rastline na domačem vrtu, 
njivah in javnih površinah. S tem bomo zagotovili pest-
rost in pripomogli k ohranjanju čebel v našem prostoru. 
To pozitivno energijo bomo lahko sprejemali nazaj iz na-
rave in tudi skupaj razmišljali pozitivno. 
Katere medovite rastline bomo izbrali?
To je odvisno o tega, kaj imamo na razpolago – ali je to le 
balkon, na katerem imamo cvetlična korita, morda vrt, 
njiva ali pa so to javne površine. 
Pri izbiri medovitih rastlin za cvetlična korita na balko-
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nu so na voljo številne začimbnice in dišavnice. V korita 
lahko sadimo baziliko, origano, timijan, meliso, boreč ter 
tudi nizko sočnico ali ameriški slamnik in še bi lahko naš-
tevali.

mo na milijone drobnih organizmov v tleh in izboljšamo 
zračnost ter strukturo tal. Tako s tem ravnanjem zemljo 
obogatimo. Rastline, ki jih nato posadimo v to zemljo, 
bodo močnejše, bolj zdrave in tudi odpornejše na stres, 
ki je v zadnjem času pogostejši. S tem mislimo na ne-
ugodne vremenske pogoje in tudi posledično na bolezni 
in škodljivce. 

Ena od medovitih rastlin je ameriški slamnik       Foto: arhiv ČZS

Če imamo veliko prostora na vrtu, se lahko odločimo za 
zasaditev medovitih dreves, kot so lipa, divja češnja, na-
vadna leska, kostanj in še mnogo drugih. Na vrtovih se 
lahko odločimo tudi za zasaditev grmov, kot so vrtnice, 
ki nam s cvetenjem obogatijo vrt. Na vrtovih imamo še 
tudi možnosti zasaditve medovitih začimb in dišavnic.

Leska – medovit grm, ki nas jeseni razveseljuje s svojimi plodovi – lešniki 
 Foto: arhiv ČZS

Ko imamo na razpolago večjo kmetijsko površino, njivo, 
imamo prav tako številne možnosti izbire med medovi-
timi rastlinami. Na njive lahko posejemo sončnice, buče, 
ajdo, mak, oljno ogrščico, facelijo, deteljo. Te rastline ne 
bodo omogočale le paše čebelam, ampak bodo koristne 
tudi v drugih pogledih. Na primer semena sončnic in buč 
lahko pozneje uporabimo za izdelavo olja. Ajda, ki jo se-
jemo poleti, v času cvetenja omogoča čebelam pašo, ko 
dozori, pa jo požanjemo in pridobimo moko. Tudi ostale 
medovite rastline niso uporabne le za čebele. Po konča-
nem cvetenju in žetvi se ostali zeleni deli rastlin podor-
jejo, s čimer tla obogatimo s humusom. S tem nahrani-

 
Na javnih površinah (v parkih, vrtovih) imamo prav tako 
možnost izbrati avtohtone medovite rastline. Med njimi 
so lipa, kostanj, javor ter številne medovite trajnice in 
grmičevje. 
S tem pozitivni delom ne bomo omogočili le paše čebe-
lam, ampak bomo poskrbeli tudi za našo okolico. Ne le 
čebele, tudi narava nam bo hvaležna, saj ji bomo vračali 
tisto, kar potrebuje, da skupaj ohranimo naš prostor za 
prihodnje rodove. 

Tomaž Samec

Polje sočnic, ki čebelam zagotavljajo medičino in cvetni prah 
 Foto: arhiv ČZS

Prazniki so zato, da se umirimo 
in kaj lepega v duhu svoje družine 

postorimo. 
LEPE IN VESELE VELIKONOČNE 

PRAZNIKE.
Društvo Deda Käfer klub
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Ali bo zanimiva in pri nas dokaj neraziskana ptica iz-
umrla, preden jo bomo lahko bolje spoznali? Ali smo 
znova priče tihemu izumiranju še ene živalske vrste?
Z opuščanjem tradicionalnega kmetovanja, izginjanjem 
mozaične kulturne krajine in starih visokodebelnih sa-
dovnjakov ter cvetočih travnikov v Sloveniji izgubljamo 
še eno živalsko vrsto – to je črnočeli srakoper. Na osnovi 
opazovanj zadnjih let slovenska gnezditvena populacija 
naglo in nezadržno upada. Ponekod je lokalno povsem 
izginila. 
Pri nas poznamo štiri predstavnike iz družine srakoper-
jev: splošno razširjen in relativno pogost v odprti kultur-
ni krajini je rjavi srakoper Lanius collurio, ki običajno na-
seljuje trnato grmovje, žive meje, gozdni rob, pustote in 
podobno. Veliki srakoper L. excubitor je največji med na-
šimi srakoperji in edini »evropski« srakoper, ki se ne seli 
v tropsko Afriko. Srečamo ga v nižinah, na poljih in trav-
nikih izključno v jesensko-zimskem delu leta. V Evropi je 
nasploh močno ogrožen zaradi uničevanja življenjskega 
prostora. Rjavoglavi srakoper L. senator je kot gnezdilec 
grmišč in mejic v Sloveniji izginil že pred dobrimi tre-
mi desetletji. Kot gnezdilec kulturne krajine je tik pred 
izumrtjem tudi črnočeli srakoper L. minor. Posvetimo 
nekaj več pozornosti prav tej vrsti.

Opis vrste
Črnočeli srakoper je za spoznanje večji od pogostega 
rjavega srakoperja. Najbolj je podoben velikemu sra-
koperju, s katerim ga lahko površen opazovalec zlahka 
zamenja. Samcu se v gnezditvenem času preko čela in 

oči vleče široka črna obrazna maska. Po tej morfološki 
značilnosti je dobil tudi svoje ime. Zgoraj je pretežno siv, 
spodaj bel, zlasti pri samcu so boki in prsa rožnato na-
dahnjeni. Kljun, noge in rep so črni, v repu ima nekaj be-
lih peres. Peruti so črne, bela osnova oziroma ogledalce 
na primarnih letalnih peresih je široko in zelo vpadljivo. 
Samica je podobno obarvana z nekoliko bolj sivimi toni. 
Mladiči so rjavo-sivi in rahlo grahasti, brez črnega čela 
ter z neizrazito obrazno masko. 
Črnočeli srakoper se seli v daljne savane trnatega 
grmovja jugozahodne Afrike. Selitev se prične v avgustu, 
sredi septembra pa je v glavnem že končana. Spomladi 
se vrne v aprilu in v začetku maja. Gnezdo iz travnih bilk 
splete na drevesu in ima en zarod (do 7 mladičev), obi-
čajno maja in junija.

Življenjsko okolje
Naseljuje kmetijsko ekstenzivne predele srednje in južne 
Evrope: pašnike, košene travnike s posameznimi drevesi 
in sadovnjaki, manjše ekstenzivne vinograde, drevore-
de in skupine dreves, kjer gnezdi izključno na drevesu. 
V Sloveniji črnočeli srakoper prebiva v odprti kulturni 
krajini z ekstenzivnim kmetijstvom (v kolikor še lahko 
uporabljamo ta pojem), na Šentjernejskem polju na Do-
lenjskem in v Vipavski dolini. V Slovenskih goricah in na 
Goričkem je naseljeval gričevnat svet in doline s potočno 
loko. Gnezdil je v drevoredih, skupinah dreves, mejicah 
in zlasti v visokodebelnih starožitnih sadovnjakih, obda-
nih s pestro strukturiranimi polji in ekstenzivnimi trav-
niki in pašniki. Ni bilo malo primerov, ko je gnezdil na 

ČRNOČELI SRAKOPER PRED IZUMRTJEM

Črnočeli srakoper Lanius minor              Foto: Gregor Bernard Veliki srakoper Lanius excubitor                 Foto: Dare Fekonja

Rjavoglavi srakoper Lanius senator  Foto: Dare Šere Rjavi srakoper Lanius collurio    Foto: Jure Novak
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jablani ali hruški na dvorišču kmečke hiše še v začetku 
devetdesetih let. Zadnjo gnezditev v SV Sloveniji beleži-
mo leta 1997. 

Vzroki ogrožanja
Na negativen razvoj populacije v gnezditvenem arealu 
odločilno vpliva človek s svojo dejavnostjo intenzifika-
cije kmetijstva in spreminjanjem kulturne krajine, ki je 
nastajala skozi stoletja. V zelo kratkem času je tipična 
mozaična slovenska kulturna krajina izginila. Nastale so 
ogromne njivske površine, večinoma zasajene s koruzo, 
nebrzdano so se širili stihijska urbanizacija in drugi uni-
čujoči posegi v kmetijsko in naravno okolje. Okoli kmetij 
in hiš so izginili visokodebelni sadovnjaki, nepremišljeno 
so bile izsekane mejice in drugi zeleni pasovi, ki zadržu-
jejo vetrove, vodo v tleh in hladijo zrak v vročih poletnih 
dneh. Zaradi uporabe pesticidov so pričele izginjati veli-
ke žuželke, z njimi pa tudi vrste, ki so prehrambno veza-
ne nanje. Mednje sodi tudi črnočeli srakoper.

Kaj moramo storiti?
Črnočeli srakoper je eden izmed zelo občutljivih bioin-
dikatorjev sprememb v kulturni krajini. Zaradi izjemne 
ogroženosti je v Sloveniji uvrščen na rdeči seznam ogro-
ženih ptic gnezdilk, ki jim grozi izginotje. Za njegovo oh-
ranitev in ohranitev drugih ogroženih vrst rastlin in živali 
moramo nemudoma preiti na naravi prijazno kmetijsko 
pridelavo. Ohranitev in ponovna zasaditev živih mej ob 
poteh, med parcelami, ob melioracijskih jarkih in po-
tokih, pridelava brez pesticidov, ohranitev ekstenzivnih 
cvetočih travnikov in pašnikov, pomlajevanje starožitnih 
sadovnjakov je vrsta ukrepov, ki zagotavljajo pogoje za 
vrnitev in preživetje ogroženih vrst. Državna kmetijska 
politika mora ta spoznanja neobhodno upoštevati pri 
načrtovanju v prihodnje. Ohranjanje mozaične kulturne 
krajine in raznolikosti vrst ter upoštevanje naravovarstve-
nih ciljev pa morajo vsebovati tudi lokalni razvojni načrti. 
Konec koncev gre za prihodnost nas in naših otrok.

Franc Bračko 

Kmečka TRŽNICA 
Duplek vabi!

Potrošniki se danes vedno bolj zavedamo 
pomena uživanja lokalno pridelane hrane. 
Prednost lokalne Kmečke tržnice Duplek je 

tudi v tem, da kupec pozna pridelovalca 
in mu zato lažje zaupa!

Na tržnici ni prekupčevanja, cene so 
primerljive, pridelki sezonsko sveži.

 

Z nakupi na Kmečki tržnici Duplek 
podpiramo domačo pridelavo hrane! 

Kupujmo slovensko!

Tržnica posluje vsako soboto 
med 8. in 14. uro.
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NASVETI, PRIPOROČILA
Zemlja je negativno naelektrena, zato iz našega telesa 
dobesedno posesa pozitivno naelektrene ione, ki nas 
utrujajo in poškodujejo naše celice.
 Učinkovit je direkten stik – če smo bosi, brez rokavic, 
brez mobilnega telefona. 
Pri vrtnih opravilih setve in sajenja ne pozabimo na ze-
lenjavo, ki bo močno podprla domačo, naravno hrano:
- topinambur bomo učinkovito izkoristili pri diabetesu, 

visokem pritisku, krepitvi ožilja in splošni odpornosti. 
Je dragocen nadomestek krompirja, ki vsebuje stru-
pen alkaloid solanin;

- kapusnice, predvsem ohrovt, izboljšujejo vid, nivo ho-
lesterola, prebavo, gibljivost sklepov, preprečujejo di-
abetes, razvoj tumorjev, krepijo imunski sitem;

- šparglji – super hrana za nižanje holesterola, prepre-
čujejo arteriosklerozo, raka, okvaro ožilja, so imunosti-
mulanti.

Vrtnine gojimo s kompostom, algami, zeolitom, aktivnim 
ogljem, kalcijem (namočene jajčne lupine v sirotki), kali-
jem (lesni pepel).
Dognojujemo s poceni rastlinsko prevrelko, ko v dežev-
nico namočimo koprive, regrat, gabez, preslico. Ko pri-
pravek zavre in se neha peniti, ga razredčenega uporabi-
mo za dognojevanje rastlin.
Vrtnine krepimo tudi s čaji (zalivamo in škropimo).
Ne pozabimo na zastirke (plevel, slamo, seno, listje, lu-
bje, kremenčev pesek, ki akumulira toploto, začimbnice).
Omejimo napad čebulne muhe z 1 litrom vode in 1 žličko 
čilija. V tej raztopini nekaj ur namakamo stroke česna ali 
čebule pred sajenjem. V rastni dobi tla narahlo posipa-
vamo s pepelom, kar oskrbi kulture s kalijem, ki ga nujno 
potrebujejo za rast.
Plevel na potkah in med tlakovci uničujemo na naraven 
način: v 1 liter alkoholnega kisa (vročega) 
dodamo 10 dag soli in 1 žličko detergenta 
za pomivanje posode.
Danes se utapljamo v kemikalijah, ki jih 
pred nekaj desetletji še ni bilo. Da jih izlo-
čimo iz telesa, je pomemben glutation, ki 
veže nase proste radikale (povezane z ra-
kom) in tudi strupene snovi, kot so alkohol, 
nikotin, težke kovine, kemikalije, ki bi sicer 
poškodovale jetra, pljuča, ledvice, DNK.
Glutation nas obvaruje pred nastankom 
in širjenjem rakavih in kroničnih obolenj. 
Več kot ga je, boljše je izločanje strupov. 
Največ hranljivih snovi, ki bodo pospešile 
glutation, vsebujejo živila: križnice (ruko-
la, zelje, brokoli, ohrovt), stročnice (fižol, 
leča, čičerika, grah, bob), šparglji, špinača, 
oreščki, ribe, jagodičevje, agrumi, papri-
ka, vitamin C, vitamin E (sončnična seme-
na, avokado, mandlji).

DELO NA VRTU KREPI IN ZDRAVI
Pri uživanju zdravil ne smemo pozabiti na razstrupljeva-
nje jeter s pegastim badljem, kurkumo in artičoko.
Med snovi, ki preprečujejo strupom in težkim kovinam, 
da bi prišle do naših celic, uvrščamo origano, hren, ka-
pre, rožmarin, peteršilj, čemaž, koriander, kurkumo, re-
grat, zeolit, glino.
Umetna gnojila ne bi bila sporna, če ne bi bila koncentri-
rana v obliki soli, ki uničujejo makroorganizme v zemlji, 
zato tla postajajo vse bolj mrtva in zakisana (tu ni dežev-
nikov, ki bi to mrtvo zemljo spremenili v živo). 
Če nosimo nakit iz srebra, ta dobesedno vpliva na našo 
kri, jo prečisti in normalizira njeno sestavo, pomaga pri 
boju s stresom in pomirja. Pitje vode, v kateri je bila sre-
brna žlička ali kos nakita, ubija viruse, glivice, bakterije in 
ima močne antibiotične lastnosti.
Umetna gnojila v tla vnašajo radioaktivno sevanje, ki se 
kopiči tudi v poljščinah, mleku in mesu.
Pomoč iz narave: sivka, meta, bazilika in zelena nas varu-
jejo pred radioaktivnim sevanjem (Sanja Lončar).
Še veliko je razlogov, ki bi vas navdušili za lasten košček 
vrta brez kemije za dobrobit vašega zdravja.
Pomlad je čas, ko začnemo z nabiranjem zelenjave in 
sušenjem za zimske dni, ko nam bo primanjkovalo klo-
rofila. Začnemo z navadno krešo, brezovimi popki in li-
sti, čemažem, trobenticami, vijolicami, cvetovi forzicije, 
španskega bezga, trpotcem, regačico. V poletnih dneh 
nadaljujemo z listi kapusnic, blitve, pese, kolerabe, repe. 
To zelenje je dejanski odpad, a super živilo z minerali, 
vitamini, fitokemikalijami. Največ učinkovin vsebujejo 
v prvi polovici leta, nato se selijo v korenine. Posušeno 
maso zmeljemo s kavnim mlinčkom. Ena kavna žlička 
nas okrepi v mrzlih zimskih dneh.

Marija Trep
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DARILO KNJIŽNICI
Čeprav živimo v dobi elektronike, je 
knjiga vseeno tista dobrina, ki nikoli ne 
sme utoniti v pozabo. V knjigah najde-
mo praktično vse. Najdemo dušo, zna-
nje in nova spoznanja, zato jo je treba 
negovati in spoštovati. Knjige v knjižni-
cah pa morajo biti dostopne vsakomur. 
Žal se tudi dupleška knjižnica srečuje 
s problemom majhnosti in bo v priho-
dnosti potrebovala nove prostore za 
svoje delovanje, je pa vseeno prijaz-
na in dostopna vsem ljudem, željnim 
branja. Ravno iz tega razloga sva se z 
Markom Remsom, kot občinska sve-
tnika Občine Duplek, odločila skupaj s 
poslancem Državnega zbora Republike 
Slovenije, mag. Dejanom Kalohom, po-
dariti knjižnici šest slovenskih knjig in 
skupaj smo sklenili dogovor, da bomo 

IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA

Poslanec v DZ mag. Dejan Kaloh in svetnika občine Duplek Marko Rems in Natalija Pečar so 
knjige predali v roke vodji knjižnice Duplek, Tatjani Jamnik        Foto: Mitja Grmovšek

v prihodnosti tovrstno akcijo ponovili in obogatili knjižnico še s kakšno novo knjigo, ki je knjižnica še nima v svojem 
naboru. Podarjene knjige je v imenu Knjižnice Duplek prevzela vodja enote Tatjana Jamnik. 

Natalija Pečar

DEFIBRILATOR TUDI V ZIMICI
Letos januarja smo tudi v Zimici nabavili defibrilator 
in družina Živko je dovolila, da je montiran pri bifeju 
Luna.
Pobudo za aparat je dala aktivistka KO RK Korena Dragi-
ca Golob. Za dobrodelno prodajo je podarila tudi različ-
ne predmete, ki jih je sama izdelala. Stojnico smo posta-

vili pred cerkvijo Sv. Barbare v Koreni in s prostovoljnimi 
prispevki faranov zbrali prva finančna sredstva.
Prispevali so tudi posamezniki iz naše vasi. Vloge za do-
nacijo smo posredovali nekaterim podjetnikom iz Zimi-
ce. Odzvala so se podjetja Fars, Komunala Slovenske go-
rice in Elektro Morandel.

Predstavitev aparata in osvežitev znanje temeljnega postopka oživljanja   Foto: Zdenka Korat
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CANKARJU V SPOMIN

V Medgeneracijskem centru DANica Duplek je bil literarni večer ob stoletnici smrti Ivana Cankarja.
Sploh se ne zavedamo, koliko pomeni prijetno srečanje ob raznih dogodkih, druženju in pridobivanju prijateljstva.
Tako je Manuela Strmšek v Medgeneracijskem centru DANica Duplek 12. decembra 2018 spontano organizirala 
literarni večer, ki ga je odlično vodila ob stoletnici Cankarjeve smrti. Predstavila je njegovo pozitivno osebnost z 
vidika, ki ga še nismo dobro poznali – z vidika pesnika in kontroverznega posebneža, ki je žel za tisti čas slavo in čast 
kot sodoben pisec; predstavila nam je njegov življenjepis vse do njegove smrti. Zaključila je z eno izmed Cankarjevih 
pesmi »O sreči«:

Moram priznati, da sem bila prepričana, da nam bo v Zi-
mici uspelo zbrati dovolj denarja za nabavo defibrilator-
ja, s sem se krepko zmotila; pomoč smo morali poiskati 
tudi v drugih krajih občine. Finančno nam je pomagal še 
Transport Dvoršak iz Korene.
A je bilo še vedno premalo sredstev, zato sem se obrni-
la na našega župana Mitjo Horvata, ki me je povezal z 
direktorjem Mariborskih lekarn, gospodom Turkom. Le-
karne so nam takoj in brez pomisleka donirale toliko, da 
smo lahko končno nabavili defibrilator.
Firma iHELP, ki je dobavila defibrilator, nam je tudi 
predstavila aparat in osvežila znanje temeljnega po-
stopka oživljanja. Predavanja se je udeležilo 52 občanov. 
Upam, da so bili s predstavitvijo in predavanjem ljudje 
zadovoljni, saj so nam predavatelji nazorno pokazali vse, 
kar nas je zanimalo.
Če je to dovolj, bi se rada zahvalila vsem donatorjem, 
krajanom, našemu županu Mitji Horvatu, diakonu Kur-
niku in seveda Dragici Golob. Hvala tudi uslužbencem 
Občine Duplek, ki so nam pomagali pri predstavitvi, in 
hvala firmi iHELP.

S tem ste dokazali, da vam ni vseeno za sočloveka, in vsi 
smo lahko veseli, da skupaj zmoremo veliko.
Še enkrat vsem in vsakemu hvala!

            Zdenka Korat

SREČA

Oj to je sončen, krasen dan,
kot ni bil še nikdar,

nikdar tako veselo še
sijal ni sonca žar ...

Ne, to je noč, viharna noč,
ves svet grozi teman;

le v srcu mojem dan žari,
ljubezni jasen dan.      

Svoje pesmi so brali tudi: Marinka Čučko, Milena  Petrinec, 
Zalika Poš in Boris Demšič.
Srečanje so popestrili Fantje izpod Vurberka in ljubiteljske 
pevke Društva upokojencev Duplek ob odlični spremljavi 
harmonike gospe Marije Lavuger.
Dr. Desiree Dickerson je zapisala: »Druženje zmanjša tve-
ganje za možgansko kap in bolezni srca in ožilja, izboljšuje 
kratkoročni in dolgoročni spomin ter zmanjšuje možnost 
demence.«
Bodimo pozitivni, družimo se in se imejmo radi!

Slavica Golob

Defibrilator  je nameščen pri bifeju Luna, ki se 
nahaja v centru Zimice

Predavanja se je udeležilo 52 občanov Vse foto: Zdenka Korat

Julika Kocbek 

ob svojih 

velikonočnik 

izdelkih.
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TRETJE MESTO DANIELA GREIFONERJA
Otvoritev razstave Mednarodni dan 
strpnosti – dan za strpnost in prija-
teljstvo ter svečana podelitev plaket.
V Hiši Evropske unije je 18. februar-
ja 2019 potekala otvoritev razstave 
Mednarodni dan strpnosti – dan za 
strpnost in prijateljstvo. V projektu 
izobraževalnega centra Eksena, ki je 
namenjen spodbujanju strpnosti, spo-
štovanja, sodelovanja in prijateljstva 
med otroki in mladimi, je sodelovalo 
183 vrtcev in šol iz celotne Slovenije. 
Izobraževalni center Eksena je zasebna 
in samostojna izobraževalna ustanova, 
ki želi s projektom prispevati k negova-
nju strpnosti in sožitja v naši družbi ter 
obenem javnost spomniti, da strpnost 
ni prirojena in samoumevna, ampak si 
je zanjo potrebno aktivno prizadeva-
ti ter se v tej smeri tudi izobraževati. 
Izhodišče poslanstva so Splošna de-
klaracija človekovih pravic, Konvenci-
ja o otrokovih pravicah in Deklaracija 
o načelih strpnosti. V slovenščino so 
prevedli tudi Unescovo Deklaracijo o 
načelih strpnosti, za katero sta spre-
mno besedo prispevala predsednik RS 
Borut Pahor in varuhinja človekovih 
pravic Vlasta Nussdorfer.
Na dogodku so svečano podelili tudi 
priznanja nagrajenim avtorjem likov-
nih in pisnih izdelkov, ki so nastali skozi 
sodelovanje v projektu. Natečajno ko-
misijo so sestavljali: 

- Vlasta Nussdorfer, varuhinja člove-
kovih pravic, 

- prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, profe-
sorica didaktike in dekanica na Peda-
goški fakulteti Univerze v Mariboru 
ter predsednica Komisije za osnovno 
šolstvo v Strokovnem svetu RS za 
splošno izobraževanje,

- prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, 
profesorica pedagogike in prodeka-
nja za študentske zadeve na Pedago-
ški fakulteti Univerze na Primorskem 
ter predsednica Komisije za vrtce v 
Strokovnem svetu RS za splošno izo-
braževanje,

- mag. Nina Koželj, v. d. generalnega 
direktorja Direktorata za kaznovalno 
pravo in človekove pravice na Mini-
strstvu za pravosodje RS,

- Ajda Bezenšek Špetič, strokovna di-
rektorica izobraževalnih programov 
v Izobraževalnem centru Eksena in 
sovodja projekta Mednarodni dan 
strpnosti – dan za strpnost in prija-
teljstvo,

- dr. Nejc Jelen, vodja projekta Medna-
rodni dan strpnosti – dan za strpnost 
in prijateljstvo, Izobraževalni center 
Eksena.

Daniel Greifoner iz vrtca pri OŠ Duplek 
(enota Dvorjane) je na likovnem nate-
čaju v kategoriji vrtcev osvojil 3. mes-
to. Posebno plaketo mu je na otvoritvi 

Daniel z mentorico Gabrijelo Potrč in 
tedanjo varuhinjo človekovih pravic 
Vlasto Nussdorfer  Foto: Andrej Greifoner

Skupinska fotografija nagrajencev, organizatorjev in članov natečajne komisije    Foto: Andrej Greifoner
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razstave predala varuhinja človekovih pravic in častna 
pokroviteljica projekta ga. Vlasta Nussdorfer. 
Iskrene čestitke malemu nagrajencu!  
                                

Vtis mamice nagrajenca o projektu in 
dogodku
Z Mednarodnim dnevom strpnosti sem se prvič srečala v 
vrtcu, ki ga obiskujeta moja otroka. Ko me je vzgojiteljica 
obvestila, da je Daniel s svojo sliko na natečaju osvojil 
3. mesto v kategoriji vrtcev, sem na spletu poiskala več 
informacij o projektu, izobraževalnem centru Eksena in 
samem Mednarodnem dnevu strpnosti. 
Na svečani podelitvi plaket je gospa Nussdorfer izžareva-
la preprostost in dostopnost. Program so glasbeno obar-
vali otroci, ki obiskujejo glasbene delavnice na IC Eksena. 
Še najbolj smo si zapomnili pesmico o dinozavru Tiku.
Vse prisotne pa je najbolj ganilo prebiranje pisnih izdel-
kov v kategoriji višjih razredov osnovnih in srednjih šol. 
Še posebej se nas je dotaknila pripoved prvonagrajenke 
Tjaše Kajič, ki je pisala o svoji prijateljici in sošolki Brini, 
ki je bila kot novinka na šoli obrekovana ter o tem, kako 
zelo jo je to zaznamovalo. Še moški del občinstva ni mo-
gel skriti solz v očeh.
Ravno zato, da bi preprečili takšne dogodke, o katerih 
je pisala Tjaša, je nujno potrebno, da se o strpnosti po-
govarja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, da se o tem 

otroci seznanijo že v vrtcih in rastejo z zavedanjem, da 
ima nestrpnost negativne in destruktivne posledice.
Pohvala Vrtcu pri OŠ Duplek, da izvaja projekt ob Med-
narodnem dnevu strpnosti, in iskrene čestitke Danielovi 
mentorici, vzgojiteljici Gabrijeli Potrč iz skupine Zvezdice 
(enota Dvorjane), ki je s svojim delom spodbudila mla-
dega slikarja k nastanku slike, ki izraža strpnost in prija-
teljstvo.

Gabrijela Potrč, 
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok,

mamica Jana Greifoner

Daniel s svojo nagrajeno sliko   Foto: Andrej Greifoner

Z začetkom leta 2018 je bilo po Sloveniji pod okriljem Javne 
agencije SPIRIT Slovenija, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter EU sklada za regionalni razvoj vzpostavljenih 
12 slovenskih poslovnih točk. Za območje podravske regije je 
OOZ Maribor kandidirala skupaj s štirimi konzorcijskimi par-
tnerji in uspela s prijavo.
Na poslovni točki se izvajajo brezplačne storitve svetovanja 
za potencialne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja 
(MSP). Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega po-
tenciala za MSP ter pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

V okviru SPOT svetovanja Podravje se izvajajo naslednje ak-
tivnosti:
- informiranje o podjetniških vsebinah v regiji,
- svetovanje potencialnim podjetnikom in MSP,
- povezovanje regionalnega podpornega okolja, 
- usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP, 
- izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti, 
- sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Aktivnosti se izvajajo na sedežu SPOT svetovanja Podrav-
je, ki se nahaja v prostorih Mariborske razvojne agencije na 
Pobreški cesti 20 v Mariboru. Namen aktivnosti je približati 
informacije oz. svetovanja končnemu uporabniku (potencial-
nim podjetnikom oz. obstoječim MSP), zato vas lahko obiščejo 
tudi na vašem naslovu.

SPOT SVETOVANJE ZA PODJETNIKE
Uradne ure svetovalcev na sedežu SPOT svetovanje Podravje:
ponedeljek: 8.00–14.00
torek: 8.00–14.00
sreda: 11.00–17.00
petek: 8.00–14.00

Kontakt: 02 333 13 85, spot.podravje@mra.si
Več informacij dobite na spletni strani OOZ Maribor (www.
ooz-maribor.si).

V okviru SPOT svetovanja Podravje deluje osem svetovalcev.
Svetovalci SPOT v okviru svojih SPOT aktivnosti redno priprav-
ljajo zbir vseh novo objavljenih razpisov ter dogodkov za po-
tencialne podjetnike in obstoječe MSP, ki so brezplačni.
Zbirajo se na področju vseh 41 občin iz Podravske regije, ki jih 
pokriva SPOT svetovanje Podravje.
Informacije ažuriramo tedensko in se vsak torek objavijo na 
spletni strani Podjetniškega portala (www.podjetniski-portal.si).
Če želite biti osebno obveščeni o teh novostih, se lahko prija-
vite na prejemanje brezplačnega tedenskega informativnega 
e-biltena. Prijavo lahko uredite na navedeni spletni strani Pod-
jetniškega portala.

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT Slovenija. 

OGLASNO SPOROČILO
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ŠPORT IN REKREACIJA
BOGATA BERA POKALOV, MEDALJ IN PRIZNANJ
Vse tri ekipe kegljaške sekcije DU Duplek so uspešno 
končale jesenski del lige ZPRM.
Sedaj se veselimo spomladanskega dela, ki se prične 
aprila. V upanju na dobre rezultate treniramo tudi celo 
zimo. Imamo prednost, da imamo prostore, ki so pri-
merni za treninge v vsakem vremenu.
Naš trud se nam je v letu 2018 poplačal s 67 ekipnimi in 
posameznimi pokali, 15 medaljami in 7 priznanji. To smo 
dosegli z udeležbo na 27 turnirjih v naši regiji in izven 
nje.
Naša lanska trgatev nam je napolnila sode, tako da ima-
mo svojo kapljico, s katero lahko nazdravimo z našimi 
kegljaškimi prijatelji. Tako smo hvaležni za dobro letino 
martinovali in s pobrateno kegljaško sekcijo DU Šentilj 
pri Velenju poskusili pridelek.
Tradicionalno nas je tudi letos obiskal Božiček, nas ob-
daril s skromnimi darilci ter nam zaželel obilo zdravja in 
veliko športne sreče čez vse leto.
V marcu smo gostili kegljaško sekcijo DU Bodovci, Bre-
zovci, Zenkovci. Izvedli smo prijateljsko tekmo in jih nato 
pogostili, kot se spodobi za dobre prijatelje. V sprošče-
nem vzdušju smo kramljali do popoldanskih ur. Ob od-
hodu so izrekli prisrčno povabilo, da vrnemo obisk še 
letos.
Vodja sekcije Branko Bratuša je vse navzoče ženske pre-
senetil z vrtnico, saj je naslednji dan bil dan žena.
Vsem sekcijam želimo veliko uspeha in prijetnih druženj, 
saj je to najpomembnejše. Vsem članom DU Dupleka 
priporočamo, da se priključijo eni izmed sekcij. Ob pestri 
izbiri, ki je na voljo, bo prav gotovo vsak našel, kar ga 
veseli. 

Za kegljaško sekcijo Jožica Vake

MARATON V BARCELONI
Slovenke smo najhitrejše rekreativne maratonke na svetu
Med letoma 2014 in 2017 so bili slovenski rekreativni tekači – tako 
ženske kot moški – na kraljevi razdalji 42 195 kilometrov s povprečnim 
časom 3:55:06 najhitrejši na svetu. To je raziskal tekaški portal Runner-
click, ki je zajel 2,9 milijona rekreativnih tekačev na 784 maratonih v 39 
državah po svetu. 
V tem povprečju je tudi pet mojih maratonov, ki so krepko dvignili pov-
prečni čas. Najhitrejši med njimi je Berlin s časom 3:37:44, pa tudi ostali 
so krepko pod štirimi urami. 
Letos sem že pretekla maraton (42 195 km) 10. marca 2019 v španski 
Barceloni s časom 3:48:07, kar je zame in za zimski čas izjemno uspeš-
no. Čeprav čas ni bil najbolj idealen, je bil maraton še en razlog, da z 
možem Vilijem, mojim največjim podpornikom pri teku, obiščeva Bar-
celono. Je velik ljubitelj nogometa. Mislim, da je malo takih, ki še niso 
slišali za nogometnega »boga« Messija in njegov nogometni klub FC 
Barcelono. 9. marca 2019 sva si namreč dopoldan ogledala Muzej FC 
Barcelona, zvečer pa nogometno tekmo na največjem evropskem sta- Na tekmi Foto: Vili Brumen

Kegljači DU Duplek in Kegljači DU Šentilj pri Velenju s predsednico 
DU Duplek Marinko Čučko in častno predsednico Slavico Golob  
                Foto: Jožica Vake

Kegljači DU Duplek z županom Mitjem Horvatom ter predsednico DU Duplek 
Marinko Čučko in častno predsednico Slavico Golob              Foto: Jožica Vake

41



dionu Camp Nou. Pred 74 500 gledalci so Messi, Pique 
in Suarez poskrbeli, da je bilo vzdušje tekme nepozabno. 
Zelo sva uživala med ponosnimi in prijaznimi Katalonci.
V naslednjih dveh dneh sva si ogledala še številne zna-
menitosti, ki jih v Barceloni ne manjka: baziliko svete 
družine Sagrada Familia, Olimpijski park, Park Güell. 
V Barceloni smo leta 1992 prvič v samostojni Sloveni-
ji prejeli dve bronasti medalji na poletnih olimpijskih 
igrah.
Tako je za mano že deveta uspešna maratonska avantu-
ra. Naši kraji in gozdovi so idealni za trening. Če hočem 

V decembrski številki Novic občine Duplek je bil v 
članku z naslovom Ob 40-letnici prvega judo kluba v 
Dupleku pomotoma med pionirji izpuščen Čeh Cvetko.
Za napako se opravičujem. 

Albert Žmak

teči po ravnem, grem na Johe, če hočem bolj razgiban 
teren, pa se podam kar od doma proti Vurberku. Morda 
vas je zamikalo, pridružite se mi. 

Marija Brumen 

Tik pred ciljem Foto: Vili BrumenNa startu      Foto: Vili Brumen Prevzem številk Foto: Vili Brumen

KARATEISTI ODLIČNI V BOGOJINI IN ŠE KJE
Udeležili smo se tekmovanja Bogojina open 2019 in do-
segli 6 zlatih, 6 srebrnih in 4 bronaste medalje. 
Naši tekmovalci so skupaj zasluženo osvojili 16 medalj 
med 11 karate klubi. Lejla Verbošt je nastopila med pr-
vimi in dosegla 2. mesto v katah ter prvo v športnih bor-
bah. Karin Ludvik je prav tako nastopila v obeh discipli-
nah in osvojila drugo in tretje mesto. Tudi njen brat Jan 
Ludvik je nastopil in zasedel tretje mesto. 
Naša večja dekleta, Sara Rojs, Lucija Mesarec in Vita Rojs, 
so skupaj dosegla kar 4 medalje. Amadej Želj in Nik Me-
sarec v kategoriji kadetov nista imela resne konkurence 
in sta zasedla prvi mesti. Predvsem slednji je z odličnimi 
tehnikami navduševal publiko. V kategoriji s posebnimi 
potrebami je nastopil tudi Damjan Žinko in kar dvakrat 
brez napake izvedel prvo kato. 

Karateisti odlični v Bogojini  Foto: Matej Verbošt

2. in 3. krog osnovnošolske lige
Nastopili smo tudi na tekmovanjih osnovnošolske lige – 
najprej v Lenartu, kjer se je odvijalo 2. kolo osnovnošol-
ske lige severovzhodne Slovenije. Štiri naša dekleta so se 
pomerila z najboljšimi v svoji kategoriji. Lejla Verbošt se 
je kljub veliki konkurenci zelo izkazala in po dveh zmagah 
klonila proti favoritinji. Kljub trudu je morala predati boj 
v rapasažu in se zadovoljiti s petim mestom. Sara Rojs 
je znova posegla po medalji v katah in zasedla 3. mesto. 
Enako je Vita Rojs dosegla v športnih borbah. Nastopila 
je tudi Lucija Mesarec, ki je kljub dobri formi ostala brez 
medalje.

Kategorija malčic v Lenartu Foto: Matej Verbošt

Tretji krog je bil v Selnici ob Dravi, kjer smo v skromni 
zasedbi dosegli 3 medalje – eno srebrno in dve bronasti. 
Sara Rojs je znova poskusila v katah in dosegla 3. mes-
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to. Dobre nasprotnice so bile tokrat pretrd oreh zanjo. 
Tudi Vita Rojs je nastopila in zasluženo dobila bronasto 
medaljo v športnih borbah, še bolje pa se je borila Jana 
Rojs, ki je končala na drugem mestu. Za zlato je bilo tok-
rat premalo, saj je bila zmagovalka v odlični formi. 

Lucija Mesarec med nastopom v Selnici ob Dravi
Foto: Matej Verbošt

Državno prvenstvo  WKSA 2019
Ob občinskem prazniku občine Šentilj se je v veliki dvo-
rani na Sladkem vrhu odvijalo tekmovanje v karateju. 
Tudi naši karateisti so tekmovali in poželi kar 12 medalj 
ter zasluženo skupno 3. mesto. Veliko naših dobrih kara-
teistov iz različnih razlogov ni nastopilo – njihov nastop 
bi pripomogel k še bistveno boljšemu uspehu, a smo z 
bero medalj zadovoljni. Sara Rojs je zasluženo postala 
prvakinja v svoji kategoriji, pogrešali smo le njen nastop 
v borbah. Vita Rojs bi se lahko tokrat bolje borila in prav 
tako zmagala, saj je to nasprotnico do sedaj še vedno 
premagala. A tokrat ni šlo in se je morala zadovoljiti z 
drugim mestom. Jana Rojs je bila odlična. Karin Ludvik 
je v borbah klonila proti Nisi iz Murske Sobote in je bila 
med tistimi, ki jim ni uspelo v katah, a so se zato izkazali 
v športnih borbah. Čeprav je izgubila proti kasnejši zma-
govalki, ki je bila ne le zelo dobra, ampak tudi bistveno 
težja, je pokazala veliko borbenosti in je zasluženo dobi-
la bron.

Damjan Žinko v kategoriji tekmovalcev s posebnimi po-
trebami ni imel konkurence, zato pa sta se Gaja in Tjaša 
Rojs spopadli med seboj in z drugimi tako v katah kot v 
borbah. Tokrat je bila obakrat boljša Gaja. Kdo bo drugič, 
pa bomo videli. Lejla Verbošt tokrat ni blestela v katah, 
je pa zato bila veliko boljša v borbah in je prav tako kot 
nekateri naši drugi tekmovalci dosegla prvo mesto.
Nastopili so še nekateri drugi naši tekmovalci, a jim ni 
uspelo stopiti na stopničke. Na njihove rezultate pa upa-
mo drugič.

Sara Rojs na zmagovalni stopnički Foto: Matej Verbošt

Karin Ludvik v boju Foto: Vasja Šabeder

Čestitamo vsem za odlične nastope, ki jih v prihodnosti 
gotovo ne bo zmanjkalo.

Matej Verbošt

NAJMLAJŠI BORCI ZELO USPEŠNI
Številno zastopstvo na Miklavževem in Pustnem 
turnirnirju.
V soboto, 8. decembra, smo se udeležili Miklavževega 
turnirja, ki so ga organizirali naši prijatelji iz Judo kluba 
Železničar. Udeležilo se ga je okoli 60 tekmovalcev 
iz obeh klubov. Naši tekmovalci so dosegli naslednje 
rezultate:
Judo vrtec poligon ter sumo borbe: Neo Auda, Tijan 
Hehtl, Aleks Kelemina, Tinej Kac Krajnc, Žak Praviček – 
vsi zlate medalje.
Začetniki sumo borbe: Luka Bezjak 1. mesto, Lara 
Vohar 1. mesto, Jani Senekovič 1. mesto, Tai Praviček 
2. mesto, Jure Weingerl 2. mesto, Tilen Širec 2. mesto, 
Tijan Horvat 2. mesto, Jaka Prosen 3. mesto, Gašper 
Šketa 3. mesto, Anej Krajnc 3. mesto, Neža Drozg 3. 

mesto, Tai Muršec 3. mesto.
Ostali tekmovalci judo borbe: Niko Grajfoner 1. mesto, 
Staša Alekseja Kukovec 1. mesto, Tilen Mulec 1. mesto, 
Alen Stres 1. mesto, Tomaž Korez 1. mesto, Nike Taja 
Peček 2. mesto, Luis Rafael Serrata Gonzalez 2. mesto, 
Anej Stres 2. mesto, Nika Auda 3. mesto, Aleks Senekovič 
3. mesto, Miha Magdič 3. mesto. 
Čestitke za odlično organizacijo in prikazane borbe!

V soboto, 9. februarja, smo organizirali 3. Pustni turnir 
za naše najmlajše tekmovalce. Skupaj s prijatelji iz 
Judo kluba Železničar se je tekme udeležilo 60 mladih 
tekmovalcev. Judo vrtec je tekmoval v poligonu ter v 
sumo borbah, prva triada v sumo borbah, ostali pa v 
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judo borbah. Na koncu so vsi dobili medaljo in zasluženi 
krof. Zahvala glavnemu sponzorju tekme – trgovini Jager 
iz Dupleka za vodo in sladke krofe.
Rezultati vrtec (seštevek poligona ter sumo borb): 2. 
mesto Lina Zarja Zupanc, 1. mesto Renee Rola Vilčnik, 2. 
mesto Žak Praviček, 3. mesto Aleks Kelemina, 1. mesto 
Tinej Kac Krajnc. 
Rezultati Sumo borbe: 3. mesto Tilen Radoševič Kocbek, 
1. mesto Alen Radoševič Kocbek, Nino Vezjak, 3. mesto 
Anej Krajnc, 2. mesto Nino Kovačič, 3. mesto Nejc 
Cafuta, 1. mesto Nika Auda, 2. mesto Anamarija Skok, 3. 
mesto Nika Weingerl, 1. mesto Staša Alekseja Kukovec, 
2. mesto Nina Auda.
Rezultati judo borbe: 1. mesto Nika Plazar, 2. mesto Nina 
Breznik, 3. mesto Tiana Plazar, 1. mesto Lana Plazar, 
2. mesto Nika Auda, 3. mesto Klara Mulec, 3. mesto 
Anamarija Skok, 1. mesto Nina Auda, 2. mesto Staša 
Alekseja Kukovec, 2. mesto Jaka Režek, 1. mesto Jure 
Weingerl, 2. mesto Luka Bezjak, 3. mesto Patrik Vidovič, 
2. mesto Miha Magdič, 3. mesto Tai Praviček, 1. mesto 
Anel Hajrizi, 2. mesto Tilen Širec, 3. mesto Niko Cafuta, 
2. mesto Alen Stres, 3. mesto Tomaž Korez, 3. mesto 
Jani Senekovič, 1. mesto Martin Golob, 1. mesto Niko 
Grajfoner, 2. mesto Nik Kerle, 3. mesto Rafi, 3. mesto 
Aleks Senekovič, Tilen Mulec, 2. mesto Anej Stres.
   

JUDO KLUB DUPLEK 
USPEŠEN DOMA IN NA 
TUJEM
7. Memorial Nika  Vrabla
V nedeljo, 16. decembra, smo se z dvema tekmovalcema 
udeležili 7. Memoriala Nika Vrabla v športni dvorani 
Lukna v Mariboru. Judo klub Branik Broker je odlično 
pripravil tekmovanje za U12 in U14. Dosegli smo 
skromnejše rezultate, pa vendar vsem tekmovalcem 
čestitamo za opravljene borbe in zmage. Niko Grajfoner 
je v kategoriji U12 do 50 kg po eni zmagi in dveh porazih 
zasedel 7. mesto. Anej Stres je v kategoriji U14 do 66 kg 
z eno zmago in tremi porazi zasedel 4. mesto.

21. Pokal KBV Lendava
Z novim letom so nastopile nove priložnosti, druženja, 
tekmovanja. V soboto, 12. januarja  2019, se je v Lendavi 
pričela nova tekmovalna sezona Judo zveze Slovenije. 
Uradni turnir za kategoriji U12 in U14 je bil dobro 
obiskan, 281 tekmovalcev iz 46 klubov iz več držav je 
prikazalo atraktivne borbe in veliko znanja. Mi smo se 
tekme udeležili nekoliko okrnjeni. V kategoriji U14 smo 
imeli eno tekmovalko. Nina Auda je v višji kategoriji do 
36 kg osvojila 4. mesto. V kategoriji U12 do 35 kg sta 
nastopila Alen Stres in Tomaž Korez. Alen je po porazu 
v prvem krogu ostal brez popravnih bojev in s tem brez 
uvrstitve. Tomaž je na koncu osvojil 9. mesto. Klara 
Mulec je v kategoriji do 33 kg osvojila 7. mesto, Niko 
Grajfoner je v kategoriji do 50 kg z enim porazom in eno 
zmago osvojil 2. mesto.

5. Profectus Cup Samobor, Hrvaška
V soboto, 26. januarja 2019, je potekal 5. mednarodni 
judo turnir Profectus Cup Samobor. Udeležilo se ga 
je približno 300 tekmovalcev iz Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine ter Slovenije. Judo klub Duplek so v 
kategoriji U10 zastopali: Nika Auda, ki je osvojila srebrno 
medaljo, Miha Magdič je v številčni kategoriji osvojil 
7. mesto, v kategoriji U12 sta Niko in Alen po porazih 
v prvem kolu ostala brez uvrstitve, Tomaž Korez je po 
porazu v repasažu prav tako ostal brez uvrstitve.

2. Apolon open 2019, Hoče 
V nedeljo, 3. februarja 2019, smo se udeležili močnega 
mednarodnega turnirja 2. Apolon open 2019. 
Sodelovalo je 516 tekmovalcev iz 54 klubov iz 10 držav. 
Judo klub Duplek je tekmoval s petimi tekmovalci v 
različnih starostnih kategorijah. V kategoriji U10 sta 
nastopila Nika Auda, ki je osvojila 4. mesto, in Jani 
Senekovič (njegovo prvo veliko tekmovanje), ki je 
osvojil odlično 3. mesto. V kategoriji U12 je nastopila 
Nike Taja Peček in osvojila 9. mesto. V kategoriji U14 sta 
nastopila Aleks Senekovič, ki je osvojil 9. mesto, in Tilen 
Mulec, ki je nastopil v kategoriji plus (imel je 0,5 kg 
preveč); po dobrem začetku, ko je nanizal dve zmagi, je 
v polfinalu izgubil proti letošnjemu državnemu prvaku 
in na koncu zasedel 5. mesto.

11. Pokal Guštanj
V soboto, 16. februarja 2019, smo se udeležili 11. 
Pokala Guštanj open v športni dvorani Prežihov 
Voranc Ravne na Koroškem. Nastopali smo v treh 
kategorijah. V kategoriji U12 sta Tomaž Korez in Patrik 
Vidovič zasedla 7. mesto, Alen Stres pa 9. mesto. Vsi 
trije so nastopili v močnih skupinah, kjer so v borbah 
prevladovali tekmovalci iz Ukrajine. Niko Grajfoner je 
po dveh zmagah v kategoriji više (v svoji kategoriji je bil 
sam) osvojil prepričljivo 1. mesto. V kategoriji U14 je 
nastopila Nina Auda ter osvojila 3. mesto, Tilen Mulec, 
ki je nastopil v kategoriji +66, je po treh zmagah in enem 
porazu na koncu osvojil 1. mesto. V kategoriji U16 je 
Anej Stres nastopil v kategoriji 73 kg (v svoji kategoriji 
66 kg je bil sam, zato je zaradi borb, ki jih potrebuje, 

Pustni turnir 2019  Foto: Peter Brumen
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nastopil v višji kategoriji) in osvojil 3. mesto v kategoriji 
73 kg in 1. mesto v kategoriji 66 kg.

Pokal Murske sobote in Koroška open  
U 21
V soboto, 16. marca 2019, smo bili aktivni in zelo uspešni 
na dveh tekmovanjih.
V Murski Soboti je potekal uradni turnir za starejše dečke 
in deklice. Naš klub sta več kot odlično zastopala Nina 
Auda in Tilen Mulec, ki sta oba osvojila 1. mesti – Nina v 
kategoriji deklic do 36 kg, Tilen pa pri dečkih nad 66 kg.
V Dravogradu je potekal mednarodni turnir za mladince, 
na katerem so nastopili judoisti in judoistke iz Slovenije, 
Hrvaške, Avstrije, Rusije, Ukrajine, Moldavije in Litve. 
Staš Kokotovič je v kategoriji do 66 kg najprej dve borbi 
zmagal (Oštir – Olimpija in Chabanov – SK Sloboganec, 
Ukrajina), polfinalno borbo pa po izredno napeti borbi 
izgubil (Hinterberger – Judogym, Avstrija). V zadnji borbi 
(Zavec – Bežigrad) je povedel z metom na waza-ari, 
prednost pa je uspel obdržati do konca, tako da je osvojil 
odlično 3. mesto.

STAŠ KOKOTOVIČ DRŽAVNI 
MLADINSKI PODPRVAK ZA 
LETO 2019
Judo klub Duplek s štirimi medaljami z državnih 
prvenstev.
Prvo državno prvenstvo v letu 2019 je potekalo v 
kategoriji U14 in U18. V soboto, 26. januarja 2019, so 
najprej nastopili kadeti/kadetinje, kjer je nastopil Filip 
Nipič v kategoriji do 73 kg. Po zmagi v prvem kolu je Filip 
nanizal dva poraza in ostal brez uvrstitve na državnem 
prvenstvu.
Popoldan so nastopili starejši dečki/deklice. V kategoriji 
do 66 kg je nastopil Tilen Mulec in našemu klubu priboril 
bronasto medaljo, v kategoriji nad 63 kg je nastopila 
Lara Petrovič in osvojila srebrno medaljo, Nina Auda je 
v kategoriji do 36 kg osvojila 4. mesto, Rafael Gonzales 
– Rafi je z uvodnim porazom v prvem kolu ostal brez 
uvrstitve.
V soboto, 3. marca 2019, je Staš v kategoriji mladincev 
do 66 kg na poti do finala premagal tri nasprotnike (Luko 
Ambrožiča – TVD Partizan Jesenice, Jašo Babiča – Drava 
Ptuj, Luko Zavca – Bežigrad), po porazu v finalu (nastopil 
je proti Nalu Pungerčarju – Golovec) pa osvojil končno 
drugo mesto.

Tjaša Brumen tretja v državi 
V soboto, 23. marca 2019, je v Lendavi potekalo 
najprestižnejše državno prvenstvo, državno prvenstvo za 
člane in članice. Udeležili so se ga vsi najboljši slovenski 
judoisti. Tjaša Brumen je v kategoriji do 57 kg z dvema 
zmagama in dvema porazoma osvojila odlično 3. mesto 
v svoji kategoriji. Najprestižnejši dvoboj je potekal v 
kategoriji do 63 kg, kjer je Andreja Leški premagala 
svetovno in olimpijsko prvakinjo Tino Trstenjak.

Apolonopen 2019   Foto: Peter Brumen

Koroška open 2019   Foto: Kristina Vršič

Državno mladinsko 2019   Foto: Kristina Vršič

Člansko državno 2019  Foto: Kristina Vršič
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NOVA MOJSTRA JUDA V JUDO 
KLUBU DUPLEK
Tajda Senekovič in David Kraljić sta 23. februarja 2019 
opravila izpit za črni pas 1. DAN ter postala mojstra juda.

REI 
Peter Brumen

Skupinsko vodena vadba, Cross Fit in Tabata Wokout v 
Bini akademiji.
Dober trening in skupina ljudi, ki se med seboj motivira-
jo in podpirajo – popolna kombinacija! Za vas je to odlič-
na priložnost, da izkusite gibanje v pozitivni, namenski, 
nepozabni in smiselni smeri, ki navdihuje k spremembi 
– tako fizični kot tudi k spremembi razmišljanja.
Zakaj hodiš na vadbo? Je to tvoj hobi in se prideš malo 
prešvicat in podružit? Ali pa hodiš na trening, ker želiš 
napredovati in se ženeš do onemoglosti?
Razlog, zaradi katerega prideš na trening, ni pomem-
ben, pomembno je, da se ob tem dobro počutiš. Nismo 
vsi enaki in vsak ima svoje motive in cilje. Delaj to, v če-
mer uživaš, ne zato, ker moraš to početi.
Pridružite se nam vsak torek in četrtek od 20:30 do 
21:30 v večnamenski dvorani (v »Baraki«) v Sp. Dupleku 
ter vsak ponedeljek ob 20:00 in vsako sredo ob 19:00 v 
Športni dvorani Lent.
Prijaznosti v Bini akademiji nikoli ne zmanjka.
Dobro se z dobrim vrača. Zelo preprosto, ampak še kako 
drži.

V SKUPINSKI VADBI ZDRUŽENA TRENING IN ZABAVA
Ni važno, kdo si, kje živiš, koliko si star, prijaznost in dob-
rota poganjata svet. Prijazna beseda, prijazno dejanje, 
lepa gesta ali nasmeh ne osvetlijo dneva samo tistemu, 
ki mu je bilo to namenjeno, ampak tudi tebi. Prijaznost 
in dobrota ne bosta rešila sveta, lahko pa ga malo osve-
tlita, tudi ko je zunaj sivo.
Sonce vedno obstaja, čeprav ga ne vidimo zmeraj.
Danes si vzemi trenutek in naredi nekaj dobrega; celo 
najmanjše prijazno dejanje ima lahko ogromen učinek.

Redna vadba starejših ljudi in sodelovanje 
z MGC DANIca Duplek
Z velikim ponosom lahko povem, da že tretje leto pridno 
sodelujemo na jutranjih vadbah s članicami MGC DANI-
ca Duplek. Punce so v zrelih letih, a kljub temu pridne in 
vestne v redni vadbi vsak ponedeljek in četrtek zjutraj, 
kjer na parketu pustijo kar nekaj kapljic znoja.

Borilna veščina AIKIDO v Bini akademiji
Veliko treningov pripomore k temu, da lahko pridemo 
do izpitnega polaganja. Tako so nekateri otroci v marcu 

Izpitno polaganje v mesecu marcu   Foto: Bine Štrucl
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zavezali višje pasove in pridobili višji kyu. Naslednje izpi-
tno polaganje bomo imeli v juniju in upamo, da pridobi-
mo še kašen črni pas.
Aikido ne spodbuja otrok k nasilnemu vedenju, nauči jih, 
kako se izogniti konfliktu, pri tem pa ne izgubiti lastne 
integritete. Visokih idealov aikida ne smemo povezo-
vati z odtujenostjo od realnosti. Učenje aikida temelji v 
prvi vrsti na predanosti in dolgotrajni vadbi, ki krepi telo 
in duha. Aikido ponuja vrsto praktičnih nasvetov, kako 
do boljšega fizičnega počutja, notranjega ravnovesja 
in osebnostne rasti. Primeren je za stare in mlade, za 
moške in ženske. Na treningih ni tekmovalnosti, temveč 
prevladuje duh sodelovanja in spoštovanja med vsemi 
sodelujočimi.
Če vas aikido zanima, a ne veste zagotovo, ali bi ga radi 
trenirali, vas vabimo, da si pridete ogledat naš trening. 
Prej se le najavite pri vodji kluba.
Če nimate izkušenj z aikidom ali drugimi borilnimi vešči-
nami, vam priporočamo, da si prej ogledate in brezplač-
no poskusite nekaj začetnih treningov. Po približno štirih 
mesecih redne vadbe boste opravili prvi izpit in pridobili 
naziv 7. kyu. Na tatamijih se nam lahko pridružite kadar-
koli v letu v času treningov. Termini treningov za otroke, 
stare od 3 do 5 let, so vsak torek in četrtek od 16:00 do 
17:00, za otroke, stare od 7 do 15 let, od 17:00 do 18:00 
ter za odraslo skupino (od 15 let naprej) vsako sredo od 
21:00 do 22:00 in vsak petek od 18:00 do 19:00. Vsi tre-
ningi potekajo v lepo urejenem dojotu Apolon center 
Kramarjeva 1 Tezno.

V Bini akademiji vam nudimo tudi prehransko 
svetovanje in pomoč pri hujšanju
Izračun bazalnega metabolizma, indeks telesne mase, 
sestava jedilnikov, svetovanje in spremljanje pri hujša-
nju.
Seveda obstajajo zelo privlačne jedi, ki se nam zdijo oku-
sne in jih radi jemo ter spodbujajo nagrajevalni sistem v 
naših možganih. A je bolje govoriti o odvisnosti od hra-
njenja in nekaterih dejanj in navad, ki so povezane s hra-
njenjem in jih »vzgajamo« že vrsto let. In ta dejanja in 
navade so spet povezane z vprašanjem: »Zakaj?«

Mnogo ljudi mi pred večinoma sicer uspešno »fizično« 
intervencijo (pred hujšanjem) zaupa, da bo vse drugače, 
ko bodo shujšali. Kaj bo drugače? Začetna vznesenost ob 
izboljšani samopodobi in komplimentih iz okolice zbledi 
dokaj hitro in spet ostaneš sam s svojimi (prehranskimi 
in življenjskimi) demoni, če nisi razrešil »zakajev«. Pot-
rebno je le majhno zatiskanje oči in kolač, dva v stres-
nem obdobju, da spet pristaneš na stari poti. Marsikate-
ra bolezen lahko z uspešno intervencijo doseže remisijo. 
In to si želimo tudi pri debelosti. Doseči remisijo in usta-
liti neke nove prehranske navade do konca življenja. In 
ta uspeh se ne meri s številkami na tehnici, temveč z 
zavedanjem, da smo dovolj dobri, da poskusimo in ne 
vržemo puške v koruzo ter da se borimo vsak dan, do 
konca življenja.
Za vse informacije smo dosegljivi na elektronskem naslo-
vu: binestrucl@gmail.com, na našem spletnem portalu 
www.biniakademija.com ali telefonski številki 070 823-
510 (Bine).

Vsem občankam in občanom občine Duplek vadeči člani 
Bini akademije želimo vesele velikonočne praznike.

Bine ŠTRUCL, vaditelj športne rekreacije, 
inštruktor aikida 2.

Cross Fit workout Športna dvorana Lent       Foto: Bine ŠtruclPrijetno utrujeni zapuščamo telovadnico Foto: Bine Štrucl
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SMUČARSKI SKOKI NA OSNOVNI ŠOLI DUPLEK

Športno društvo Jablance je v soboto, 23. marca 2019, 
opravilo čistilno akcijo na skakalnicah in nogometnem 
igrišču. Odstranili so večjo količino listja in tako pripra-
vili skakalnice in igrišče za novo sezono. Člani društva 
so sodelovali tudi na čistilni akciji, ki jo je organizirala 
Občina Duplek. 

Skakalci se zbirajo trikrat tedensko na treningih, in si-
cer ob ponedeljkih in sredah ob 17. uri ter ob sobotah 
ob 10. uri. Vabljeni vsi otroci, ki jih veselijo smučarski 
skoki. Informacije dobite na tel. št.: 031 331 910.

Športno društvo Jablance se iskreno zahvaljuje vsem 
članom društva, ki prizadevno pomagajo pri vseh delih, 
hkrati pa vas 30. aprila 2019 vabi na tekmo v smučar-
skih skokih in kresovanje.

Mojca Vrbnjak 

SKAKALCI V JABLANCAH 
SE PRIPRAVLJAJO NA
NOVO SEZONO

Mobilna smučarska skakalnica Mini Planica že pet let 
razveseljuje male in velike junake širom Slovenije.
 V torek, 12. februarja 2019, je razveselila učence od 1. 
do 5. razreda OŠ Duplek. Učenci so se lahko preizkusili 
v nečem, kar ni dosegljivo vedno in povsod. Hitrost, po-
gum, spretnost, usklajeno gibanje, gibanje v naravi so 
bile stvari, ki so jih učenci s skoki doživeli, pa četudi ni-
koli ne bodo »pravi« skakalci.
V imenu učencev bi se zahvalila organizatorjem te de-
javnosti – Športnemu društvu Jablance in Občini Duplek.
In kako so aktivnost doživljali učenci?

• Všeč mi je bilo, ko se je Patrik vozil kot po toboganu. 
(Katarina, 2. razred)

• Všeč mi je bilo, da sem bil prvi. (Tim, 2. razred)

• Bilo mi je všeč, ko sem skakal. (Gašper K., 2. razred)

• Ta dan sem se prvič udeležila smučarskih skokov. 
Najprej so nam povedali pravila, nam razdelili številke 
in akcija. Prvi skok mi ni uspel najbolje, pristala sem 
na riti. Vsak naslednji skok je bil boljši. Na koncu sem 
dobila priznanje in medaljo. Ta dan sem se zelo nasme-
jala in zabavala. (Zala, 3. razred)

»Dupleški orli«  Foto: Brigita Bračič
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• Mini Planica je bilo pravo doživetje. Skakali smo. Eni na 
rit, eni na noge. Na koncu smo dobili vsak svojo Argeto 
in priznanje. (Staš, 3. razred)

• Mini skakalnica se mi je zdela super. Na začetku me je 
bilo strah, a potem sem se opogumila. Vsak, ki je želel 
skočiti, je dobil male smuči in čelado. Najprej so nam 
razložili pravila, nato smo začeli skakati. Na koncu smo 
dobili priznanje in pašteto. Oni temu rečejo zlata me-
dalja. (Lana, 3. razred)

• Mini skakalnica je bila tako zabavna, da sem se počuti-
la kot prava smučarska skakalka. (Elena, 3. razred)

• V torek, 12. februarja 2019, smo se udeležili Mini Pla-
nice. Dobili smo čelade in smučke. Gospod nam je 
razložil vsa pravila. Začeli smo s skakanjem. Jaz sem 
vedno pristala na riti. Zadnji skok mi je uspel kot pra-
vemu orlu. Tako kot pravijo: Pogum je, če stisneš pesti, 
se zapelješ po skakalnici in skočiš. Strah izgine, ker ne 
zna leteti. Na koncu smo dobili prijavnico, priznanje 
in zlato medaljo, ki je bila pašteta Argeta. Hvala vam, 
Športno društvo Jablance, da sem lahko premagala 
svoj strah. (Anaia, 4. razred)

• Imel sem se čudovito. Zelo dober dan. Čeprav skakal-
nica ni bila velika, sem se imel super. Komaj čakam na 
naslednje leto. Ti moški so bili res prijazni. Pomagali so 
nam pri vsaki stvari. Pa še zastonj je bilo. Vedno sem si 
želel poskusiti skočiti. To je bil najboljši dan v življenju! 
(Tanej, 4. razred)

• Imel sem se super. Bilo mi je zelo všeč. Rad sem ska-
kal in gledal druge, kako so skakali. Skakal sem soli-
dno dobro. Komaj čakam, če morda pridejo še enkrat. 
(Luka, 4. razred)

• Skakanje na Mini Planici je bilo zelo zabavno. Všeč mi 
je bilo, da sploh ni bolelo, če si padel. Čeprav mi ni šlo 
najbolje, je bilo zelo zabavno. (Staša, 5. razred)

• Bilo mi je všeč, čeprav me je bilo na začetku strah. Od-
ločila sem se, da bom skočila na Mini Planici. Zdaj se 
več ne bojim novih izzivov. Komaj čakam na njih. (Neja, 
5. razred)

• Bilo mi je všeč, saj je bilo kar strmo in v sebi sem imel 
adrenalin. Želim si, da bi Mini Planica prišla v Duplek 
večkrat. (Kevin, 5. razred)

• Bilo je zelo zanimivo. Na začetku me je bilo malo strah, 
po prvem spustu pa sem hotela skočiti še večkrat. 
(Marisa Š., 5. razred)

• Bilo je super. Žal bi mi bilo, če ne bi šla. Bilo je smešno, 
ko je kdo padel. (Špela, 5. razred)

• Bilo je zelo zabavno. Na začetku sem se bala, ampak 
je bilo zelo super. Če se ne bi spustila, bi mi bilo zelo 
žal. Na koncu smo prejeli priznanje ter pašteto Argeto. 
(Anisa, 5. razred)

                                  Brigita Bračič

Prejemniki priznanj in zlatih medalj Foto: Brigita Bračič

Pripravljeni na prvi skok  Foto: Brigita Bračič

49



IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV
JUBILEJNI DUPLEK ART 10
Sodelovalo bo 42 umetnikov iz 17 držav.
Mednarodna likovna kolonija Duplek Art 10 bo potekala 
od 30. maja do 2. junija 2019 na piknik prostoru Mur-
šec v Zgornjem Dupleku. Na jubilejno deseto mednaro-
dno likovno kolonijo je organizator (slikar, galerist, pisec 
aforizmov, svetnik za umetnost in kulturno dediščino 
v mednarodni organizaciji ICDJ s sedežem v Rimu pod 
okriljem Združenih narodov Rajko Ferk/Likovno-huma-
nitarno društvo RAY & CO) povabil ustvarjalce likovne 
umetnosti iz številnih držav. Dober glas o slikarskih kolo-
nijah Rajka Ferka v Sloveniji se je razširil preko evropskih 
meja v svet in vzbudil zanimanje svetovnih razsežnosti 
(prošnje za sodelovanje prihajajo z vseh koncev sveta)!

Rajka Ferka smo povabili, da predstavi Art10: »Ob pri-
hodu na kolonijo bomo gostom najprej predstavili ta 
del Slovenije – mesto Maribor, občino Duplek in oko-
liške kraje – zgodovinsko, kulturno in turistično. Nav-
dušenje nad lepotami naše dežele med umetniki, ki so 
se prejšnja leta udeležili kolonij Duplek art, je bilo veli-
ko. Moj namen je, da se slikarji združujemo v eno veli-
ko svetovno družino. Čeprav ti moji izzivi predstavljajo 
precejšen finančni zalogaj, ne nameravam opustiti or-

ganiziranja mednarodnih likovnih kolonij. Edina podpo-
ra s strani državnih ustanov je podpora Občine Duplek. 
Župan Mitja Horvat je uvidel, da moje besede držijo in 
da se s prirejanjem takšnih velikih kulturnih dogodkov s 
široko mednarodno udeležbo uspešno uveljavljamo na 
evropskem zemljevidu likovne umetnosti. To je dokaz, 
da se da tudi brez državnih kulturnih organizacij speljati 
velike projekte s pomočjo podpornikov, ki nas vsako leto 
finančno podprejo.

V ta namen sem pripravil tudi album z likovnimi deli z 
dosedanjih kolonij Duplek art in glede na to, da smo do-
kaj močna občina s podjetniki, bi lahko z nakupom slike 
le-ti podprli kolonijo. Z njihovim soglasjem bi bil objav-
ljen tudi njihov logo na transparentih in v zloženkah za 
Duplek art 10. Morebitnim podpornikom pošljem kata-
log, če me kontaktirajo na rajko.ferk@telemach.net ali 
GSM: 031 262 717! Cene umetniških slik so od 100 € 
naprej!«
Do sedaj so pri nas na kolonijah sodelovali umetniki iz 
Katarja, Kube, Rusije, Črne gore, Turčije, Bolgarije, Pe-
ruja, Romunije, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Makedonije, Italije, Avstrije, Švice, Nemčije, Slovaške, 
Češke, Poljske, Ukrajine, Tunizije, Indije, Nepala, Japon-
ske in Slovenije!

Zastopane države/umetniki na koloniji Duplek art 10 (30. maj–2. junij 2019) v občini Duplek
Oblikovanje/avtor: Ľudo Ševčík (Design by Ludo) – Slovaška
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Letošnja likovna kolonija v Dupleku bo moja 20. likovna 
kolonija, od tega 10. v občini Duplek. Tudi tokrat bo šti-
ridnevna. Glede na to, da naša zmogljivost presega vse 
prošnje za sodelovanje na koloniji, smo bili primorani 
spremeniti koncept kolonije in omejiti število udeležen-
cev na po dva slikarja iz vsake države.
Posebej bi se rad zahvalil Občini Duplek in županu Mitji 
Horvatu, podjetju Senčila Ješovnik, ki poravna račun za 
prenočišča udeležencev, Janu Vatovcu – TEMVA (Da Noi, 
Al Capone, pivnica Kozel), podpornikom kolonije Zorku 
Hofmullerju in Blažu Irmanu, vinarstvu MAK, BIO VINA 
MONTIS – Laura Bordon, podjetjema E LECLERC in IBLO 
ter drugim, pravi Rajko Ferk.

Akril 80x60, Talić       

Mednarodna likovna kolonija ni samo slikanje, temveč 
je hkrati tudi dobra predstavitev kulturnih, arhitekturnih 
in turističnih destinacij. Vsak večer bo potekal kulturno-
-zabavni program. Tako bodo prireditev popestrili učen-
ci iz podružnične šole OŠ Dvorjane, Tamburaški orkester 
Duplek, otroška plesna skupina Metuljčice, citrarka Mo-
nika Heričko in Ljudski godci iz Hoč. 

Program kolonije
Rajko Ferk nadaljuje: »Prvi dan bomo goste popeljali s sta-
rodobnim avtobusom gospoda Obrovnika (Oldtimer klub 
Duplek) do Treh ribnikov in potem na sprehod skozi mari-
borski mestni park, na ogled arhitekturnih biserov, okre-
pčilo v češki pivnici na Poštni ulici in na ogled Stare trte. 
Z Damiš prevozi se bomo odpeljali do galerije kavarne 
hotela Betnava, kjer si bomo ogledali razstavo s kolonije 
Duplek art 8. Ker je mariborski okoliš bogat z vinogradi, 
bomo zavili na mariborsko vinsko cesto in na povabilo 
vinarstva in turizma MAK v Vodolah na degustacijo vina. 
Sledila bo vožnja do Doma kulture Dvorjane, kjer bodo 

na ogled še likovna dela s prejšnjih kolonij Duplek arta. 
OŠ Dvorjane bodo pripravili program za udeležence ko-
lonije.

 

Mariborski železniški most, akril-mozaik 50x70, avtorica Elida
Stanojević         

Drugi dan se bo pričelo likovno ustvarjanje na piknik 
prostoru Muršec v Zg. Dupleku. Večer bodo popestrili 
plesna skupina Metuljčice, Ljudski godci iz Hoč ter ci-
trarka Monika Heričko. Po večerji bo sledila degustacija 
primorskih vin LAURA BORDON, BIO VIN MONTIS (med 
drugimi tudi čokoladno vino). Degustacijo bo vodila istr-
ska vinska kraljica Elizabet Bordon.
 

Likovna razstava slik s kolonije Duplek art 8 – marec 2019   
Vse foto: Franc Fras

Tretji dan bomo do kosila še slikali, po kosilu pa se bomo 
odpravil do Wake Parka in postali pri 'Joci'.
Likovna kritičarka Silla Maria Campanini bo podala stro-
kovno mnenje o likovnih delih in celotni koloniji. Do 
sedaj smo bili ocenjeni z najvišjimi ocenami. Zvečer bo 
sledila podelitev priznanj sodelujočim umetnikom, pod-
pornikom in sodelujočim glasbenikom. Kot je to že tradi-
cija, bova priznanja podelila z županom Mitjo Horvatom. 
V nedeljo dopoldan se bomo v hotelu Vila EMEI poslovili 
od gostov – umetnikov.«

Likovna dela na ogled in prodajo:

 Akvarel 23x23 Gurung Olje 50x70 Vujačić Akril 70x50 Grozdanovski Akril 60x50 Kujunžić Akril 50x70 Krstić

Foto: Franc Fras
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NEMIRNA ZGODOVINA GRADU VURBERK 
Nekoliko neopazno je v letu 2018 »šla« mimo vseh nas 
pomembna obletnica, minilo je namreč 780 let od prve 
pisne omembe gradu Vurberk.
Da pa vseeno ne bi šla obletnica v pozabo, sta prav za 
to priložnost Aleš Jambrek in Dejan Zadravec iz Zgodo-
vinskega arhiva Ptuj pripravila zelo poglobljeno in za-
nimivo razstavo z naslovom WRMBERCH, WURMBERG, 
VURBERK – NEMIRNA ZGODOVINA GRADU IN GOS-
POSTVA OD NASTANKA DO BOMB(ASTIČ)NEGA UNIČE-
NJA. Ob otvoritvi razstave, ta je bila odprta v začetku 
decembra lanskega leta, je Zgodovinski arhiv Ptuj izdal 
še bogato publikacijo v besedi in sliki, izid pa sta poleg 
izdajatelja omogočila še Ministrstvo za kulturo RS in Ob-
čina Duplek.
Turistično društvo Vurberk je že od svojega nastanka 
tesno povezano z gradom Vurberk, saj so bili prav člani 
pobudniki za prenekatero obnovo gradu, prav tako pa so 

Po ocenah poznavalcev spadajo Mednarodne likovne 
kolonije Duplek art med največje v Evropi glede na šte-
vilo sodelujočih umetnikov in število držav ter trajanje 
kolonij (4 dni). Takšne so tudi po organizacijski plati in 
sestavi ekipe s poudarkom na multinacionalnosti, kar 
pozitivno odmeva v javnosti doma in po svetu. Med 
udeleženci različnih kultur se spletejo nove vezi in pri-
jateljstva, v umetniškem smislu pa izmenjajo izkušnje in 
spoznavajo različne tehnike slikanja. In kar je gostitelju/
organizatorju mednarodnih kolonij Rajku Ferku najpo-

Vljudno vabljeni na odprtje razstave likovnih del 
DUPLEK ART 10 v petek, 7. junija 2019, ob 20.00 
v galeriji kavarne hotela Betnava, Eve Lovše 15 
Maribor.

membnejše – gostje se na koncu od nas poslovijo polni 
lepih spominov in glas o nas ponesejo v širni svet!

Franc Fras

člani Turističnega društva Vurberk opravili veliko delov-
nih akcij pri ohranitvi in obnovi ostankov nekoč mogoč-
nega gradu, kar je vidno na razstavi.
Omenjena razstava je vredna ogleda. Obiskovalec lah-
ko spozna bogato zgodovino gradu in vurberškega gos-
postva ter pomembnost Vurberka vse od prve pisne 
omembe pa do žalostnega konca sredi prejšnjega stole-
tja. Prav to nas je spodbudilo, da smo se v petek, 18. 
januarja 2019, odpravili na ogled razstave o Vurberku v 
Zgodovinski arhiv Ptuj. S seboj smo povabili tudi člane 
Gledališkega društva Vurberk in zveste člane društva, ki 
jih seveda zanima zgodovina gradu. Aleš Jambrek, eden 
od avtorjev razstave, sicer pa pred preselitvijo v Spodnjo 
Koreno krajan Vurberka, nas je strokovno in zanimivo 
popeljal po razstavi. Odgovarjal je na naša vprašanja, 
razložil, kako so potekale aktivnosti in delo do postavi-
tve razstave, kako sta skupaj s soavtorjem pridobivala 
gradivo in še veliko zanimivega. Pa tudi nekaj idej se je 
porodilo, kako bi lahko še vedno s pravilnim pristopom 
in seveda zainteresiranostjo deležnikov pričeli s sanacijo 
ostankov gradu Vurberk in postopoma dodajali objektu 
želeno obliko in vsebino.
Ogled res zanimive razstave je kar prehitro minil; Aleš 
Jambrek, soavtor razstave, si brez dvoma zasluži čestitke 
in pohvalo tako za sprejem kot tudi za bogat prispevek 
o zgodovini Vurberka, ki zagotovo ne sme iti v pozabo. 
Pot domov je bila kratka, vsi pa smo razmišljali o tem, da 
še teh nekaj ostankov nekoč veličastnega in prelepega 
gradu Vurberk ne smemo in ne moremo prepustiti zobu 
časa in propadu, a je morda tik pred tem, da se to zgodi.

Violeta Vogrinec

Foto: Janez Toplak

LEGENDI V SPOMIN
Harmonikarji Tamare Vandur sodelovali na koncertu 
Večer glasbe Lojzeta Slaka.
Od smrti Lojzeta Slaka, slovenskega harmonikarja in ljud-
skega godca, je minilo že 7 let, vendar njegove pesmi še 
zmeraj živijo med nami. Lojze Slak se je rodil v dolenjski 
vasi Jordankal v občini Mirna Peč. Odličen godec je v svo-
jem življenju nanizal ogromno glasbenih uspešnic, med 
njimi V dolini tihi, Čebelar, Po dekle in mnoge druge, ki 
so še danes zelo odmevne in jih ansambli ter posamezni-
ki zelo radi igrajo ob različnih priložnostih. 
Ker je zelo spoštovan, se je v njegov spomin odvijal tudi 

koncert z naslovom Večer glasbe Lojzeta Slaka. In res je 
bil prekrasen večer odličnih Slakovih nepozabnih melo-
dij. Ves čas koncerta se je pelo in igralo točno tako, kot 
se je takrat, ko je Lojze skupaj s Fanti s Praprotna prirejal 
velike razprodane koncerte po vsej Sloveniji. 
Tudi mi smo bili del te velike zgodbe. Na povabilo orga-
nizatorja smo se odzvali ter skupaj s Fanti s Praprotna 
zaigrali skladbi Ta sosedov Francelj in V dolini tihi. Dvo-
rana je skupaj z nami pela. Stoječe ovacije so nas tako 
navdušile, da so nam dale moč in energijo za nadaljnje 
nastope. Nekaj koncertov bo sledilo še v letošnjem letu, 

52



DVORJANSKI MUZIKANTI
So sekcija  Kulturnega društva Duplek in sodelujejo s 
številnimi društvi v občini.
Za tiste, ki še ne vedo. Kulturno društvo Duplek (s sede-
žem v Dvorjanah), v okviru katerega deluje tudi sekcija 
Dvorjanski muzikanti, je ustanovilo devet bivših članic in 
članov Tamburaškega orkestra Duplek, pridružili pa so 
se nam še kitarist in vokalist Bojan Mulec, harmonikar 
Janko Grabušnik, mlada Nives Polanec ter David Kumer. 
Takoj po ustanovitvi smo brez težav pričeli z nastopi, saj 
smo vsi člani že rutinirani ljubiteljski glasbeniki in nam 
zato ni bilo težko sestaviti repertoarja za razne prilož-
nosti. Veliko nastopamo na različnih prireditvah v občini 
in izven nje, pa tudi svoj celovečerni koncert v Kultur-
nem domu Dvorjane smo že imeli. Sodelujemo z doma-
čim pevskim zborom KUD Franc Preložnik in številnimi 
drugimi društvi, posebne vezi pa smo navezali z moškim 
pevskim zborom KUD Brezner Tonček iz Korene pod 
umetniškim vodstvom Boža Čobca. 
Dvorjanski muzikanti, ki se trenutno financiramo sami 
in igramo brez dirigenta, smo imeli srečo, da se nam je 
začasno (?) pridružil tudi dirigent prej omenjenega zbo-
ra in ljubitelj tovrstne glasbene zvrsti Božo Čobec, ki je 
sicer še vedno tudi član slovitih Rdečih dečkov. Redno 
se udeležuje naših vaj, nas usmerja, za ansambel pa je 
napisal že kar lepo število novih priredb. Tudi Dvorjanski 
muzikanti smo ga z veseljem in predvsem s hvaležnostjo 

marca pa se bo koncertna turneja 
po Sloveniji zaključila. 
Za nas je bila to neizmerno lepa iz-
kušnja, saj smo lahko bili tako blizu 
izvrstnim glasbenikom in smo z ne-
katerimi tudi skupaj stali na odru. 
Kot mentorica mladim harmoni-
karjem sem še posebej vesela, da 
jih lahko popeljem na koncert, kjer 
resnično spoznajo čar velikih od-
rov in igrajo skupaj s cenjenimi in 
spoštovanimi glasbeniki. Hvala tudi 
staršem učencev, brez katerih vsega 
tega ne bi zmogli.

Harmonikarji Tamare Vandur in Fantje s Praprotna Matej Mastnak, Andrej Bregant, 
Janez Dolenc in Igor Podpečan                   Foto: Martina Dominko

V svoje društvo še vabimo mlade in starejše, predvsem 
tiste, ki želijo igrati diatonično harmoniko skupaj z nami 
in doživljati skupne vesele urice ob glasbi.

Mi se bomo še naprej trudili, da Slakova glasba ne bo 
nikoli izumrla. Njegove plošče so njegove knjige, ohra-
nimo jih!

KUD T in Tamara Vandur

Na županovem predvolilnem shodu  Foto: Lucija Mulec Prvi koncert Dvorjanskih muzikantov Foto: Sebastjan Polanec

Druženje s starostniki v Sončnem domu Foto: Lucija Mulec

sprejeli medse, saj sta z njegovo prisotnostjo prijateljsko 
vzdušje in povezanost v ansamblu dobila nov zalet. 
Za letos imamo v načrtu še s kakšnim članom povečati 
število glasbenikov, posodobiti repertoar, ki sicer obsega 
že kar preko sto dvajset skladb, ter poglobiti sodelovanje 
predvsem z domačimi društvi. Občina nam je dodelila 
prostore v Kulturnem domu Dvorjane, s čimer so se tudi 
pogoji za delovanje društva bistveno izboljšali. 
Zahvaljujemo se vsem, ki nam pri delovanju društva ka-
korkoli pomagate.

Ernest Centrih
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POJEMO IN IGRAMO ZA VAS, KONCERT MOPZ DVORJANE 
OB DNEVU ŽENA

SREČANJE GASILK V KORENI

Moški pevski zbor KUD Franc Preložnik Dvorjane je v ne-
deljo, 10. 3. 2019, v dvorani Kulturnega doma v Dvor-
janah priredil že tradicionalni koncert ob dnevu žena. 
Na koncertu so kot gosti sodelovali učenci Osnovne 
šole Duplek, podružnice Dvorjane, tamburaši Dvorjan-
ski muzikantje, glasbena skupina Fantje izpod Vurberka, 
Gledališko društvo Vurberk in Lukasovi frajtonarji, ki so 
z besedo in glasbo popestrili koncert ter obogatili izbor 
slovenskih pesmi, ki jih je zapel MoPZ. Veseli smo, da 
so bili z nami, vsem nastopajočim pa še enkrat iskrena 
hvala.
Organizatorji (MoPZ) in nastopajoči smo bili izredno ve-
seli, da je bila dvorana Kulturnega doma v Dvorjanah 
premajhna za vse, ki so se koncerta udeležili, vendar so 
bili tudi tisti, ki niso bili deležni »udobne namestitve«, 
zelo zadovoljni zaradi kvalitetnega in lepo izvedenega 
programa. Prireditev je vodila in usklajevala Violeta Vog-
rinec. Zahvaljujemo se tudi Občini Duplek za pomoč pri 
izvedbi koncerta. Prav tako hvala Vrtnarstvu Tement za 
prelepo cvetje, ki je krasilo oder.
V zboru se bomo trudili, da bomo še naprej ohranjali tra-
dicionalne koncerte in se aktivno vključevali v kulturno 
življenje občine Duplek. Na koncu so vsi nastopajoči in 

Foto: Alojz Paluc

povabljeni gosti kramljali ob dobrem narezku in kapljici 
rujnega, slovenska narodna pesem pa je zvenela še dolgo.
Dobrodošli prihodnje leto.

Pa še vabilo:
Spoštovani gospodje, če ste tudi vi med tistimi, ki zelo 
radi pojejo in si požvižgavajo med delom, v kopalnici ali 
pri kuhanju, se pridružite članom MoPZ Franc Preložnik. 
Zelo vas bomo veseli. Vaje so vsak torek ob 19. uri – in 
tudi po vajah »se kaj dogaja«.

Bojan Vogrinec

Na 18. srečanju prostovoljnih gasilk Gasilke zveze Mari-
bor je bilo 150 udeleženk.
Dan za druženje, objeme, nasmehe, zabavo, ples in 
predvsem za zahvale prostovoljnih gasilk Gasilske zveze 
Maribor je bil 12. januarja 2019. Zbralo se nas je preko 
150 članic, spremljevalcev in gostov. Tokrat smo se dru-
žili v dvorani v Koreni.
Prijazno smo jih sprejeli in se potrudili, da so se dob-
ro počutili v našem kraju. V uvodu nas je vse članice 
pozdravil poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva 

Korena Stanko Krajnc, nato pa je predal besedo pred-
sednici komisije za članice Darinki Kodrič in predsednici 
komisije za članice v mariborski regiji Sanji Hleb Oset ter 
podpredsedniku GZ Maribor Marjanu Dobaji. Namenili 
so nam lepe in prijazne besede, ki govorijo o pomenu in 
delu članic v gasilski organizaciji. Na koncu niso pozabili 
poudariti, da sta zahvala in spoštovanje pravi besedi za 
naš trud in doprinos v gasilstvu.

Za PGD Korena
Petra Škof

18. srečanje prostovoljnih gasilk Gasilke zveze Maribor   Foto: Petra Škof
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Če bi potegnili črto pod leto 2018, bi strelci z zračno 
puško pri Društvu upokojencev Duplek lahko zaključili, 
da je bilo uspešno.
 Najprej lahko na splošno z veseljem ugotavljamo, da po-
staja priljubljenost strelskih sekcij pri različnih društvih 
upokojencev v naši regiji vedno večja. Vse več je novih 
članov, tekmovanja pa so pogostejša kot v preteklosti, 
saj si vsakdo želi preizkusiti, kako uspešni so treningi. 
Namreč, streljati na treningu je čisto nekaj drugega kot 
pa na pravi tekmi, ko se kar naenkrat pojavi trema, roke 
se začnejo tresti in praviloma so rezultati na tekmah 
vedno slabši od tistih na treningih.
Da bi se strelci DU Dupleka čim bolje pripravili na tekmo-
vanja in da bi jim približali vzdušje ter situacijo, kakršni 
sta na tekmah, smo začeli ocenjevati dve posebej ozna-
čeni tarči, ki ju vsak posameznik dobi pred začetkom 
treninga. To pomeni, da ima vsak strelec na voljo dve 
poskusni tarči, v kateri lahko izstreli neomejeno količino 
streliva, v drugi dve označeni tarči pa lahko izstreli samo 
po 10 kosov streliva, in ti dve tarči pomenita rezultat 
vsakega posameznika. In kakšen je efekt takega načina 
treninga? Moram priznati, da odličen. Rezultati so bili 
sicer na začetku nekoliko slabši kot navadno, kasneje pa 
so postajali vedno boljši. V preteklosti smo namreč stre-
ljali v pet tarč in dve najboljši od teh petih sta se šteli 
kot rezultat treninga. Največja prednost novega načina 
ocenjevanja je, da je na tekmah veliko manj treme, roka 
se manj trese, pa tudi rezultati so boljši.
Kot smo že zapisali, ocenjujemo, da je bilo leto 2018 za 
našo strelsko sekcijo uspešno. Nanizali smo kar nekaj 
dobrih rezultatov, ki so potrdili dobro in trdo delo naših 
strelcev. Nekateri med njimi se kot posamezniki udele-
žujejo tudi drugih tekmovanj izven naše občine, kar se-
veda pozitivno vpliva na dobro formo skozi vse leto. Na 
posameznih regijskih tekmovanjih sicer ekipno nismo 
vedno posegali po najvišjem mestu, tako da so bile vse 
tekme v znamenju velikega rivalstva med ekipama DU 
Voličina 1 in DU Duplek 1. 
Naši ekipi je sicer uspelo zmagati na izbirnem tekmova-
nju za državno prvenstvo, ki je bilo v Voličini 19. junija 
2018 in na katerem je naš strelec Marjan Gajzer v skupni 
uvrstitvi dosegel drugo mesto s 163 krogi. 

DUPLEŠKI STRELCI IMAJO ŠE VEDNO MIRNO ROKO IN 
OSTRO OKO

V okviru medgeneracijskih srečanj v naši občini so nas 
20. junija 2018 obiskali učenci osnovnih šol, ki smo jim 
predstavili sekcijo ter jim pokazali osnove strelskih ve-
ščin z zračno puško. 
Druženje, čeprav kratko, je bilo prisrčno in veselo.
Na meddruštvenem tekmovanju v Pesnici, ki je potekalo 
21. junija 2018, je ekipa DU Duplek 1 zasedla prvo mesto 
in osvojila pokal. 

28. junija 2018 smo izvedli občinsko tekmovanje občine 
Duplek. Na tem tekmovanju je zmagal Marjan Gajzer, 
drugo mesto je dosegel Oto Lavuger in tretje Mirko Jug.

Medgeneracijsko srečanje

Prvo mesto v Pesnici

Najboljši strelci v občini Duplek s predsednico DU Duplek Marinko Čučko

Na regijskem tekmovanju v Dvorjanah, ki je bilo 28. av-
gusta 2018, je naša ekipa DU Duplek 1 v sestavi Mar-
jana Gajzerja (172 krogov), Draga Muršca (167 krogov), 
Mirka Juga (166 krogov) in Zlatka Miklavca (153 krogov) 
s skupno 658 krogi zasedla odlično prvo mesto; drugo 
mesto je zasedla ekipa DU Voličina 1 (607 krogov), tret-
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je mesto ekipa DU Pobrežje (598 krogov), četrto mesto 
je pripadlo ekipi DU Duplek 2 (584 krogov), peta je bila 
ekipa DU Lenart (563 krogov) in šesta ekipa DU Pesnica 
(506 krogov). Nastopila je le ena ženska ekipa, in sicer 
DU Voličina, ki je dosegla kar 674 krogov, pri tem pa je 
potrebno omeniti, da so strelke streljale z naslonom. A 
vseeno ne moremo mimo res odličnega rezultata Milene 
Štuklek, ki je dosegla kar 190 krogov, kar predstavlja za 
naša tekmovanja vsekakor svojevrsten rekord. 
Prav tako je ekipa DU Duplek 1 v okviru meseca starejših 
13. septembra 2018 v Pesnici zasedla prvo mesto s 646 
krogi in osvojila pokal.

Najboljše tri ekipe v Pesnici

Na državnem prvenstvu strelcev društev upokojencev 
v Trzinu je 15. septembra 2018 dupleška ekipa med 17 
ekipami zasedla solidno 11. mesto.
Seveda pa je ob koncu leta potrebno narediti tudi skle-
pno dejanje. Uspešno sezono 2018 smo sklenili s sveča-
no razglasitvijo najboljših strelcev DU Dupleka, in sicer 
11. januarja 2019 na Turistični kmetiji Dvoršak v Maleč-
niku. Mesto najboljšega strelca za leto 2018 je pripadlo 
Marjanu Gajzerju z 2662 krogi, drugo mesto je osvojil 
Mirko Jug z 2633 krogi in tretje mesto Oto Lavuger z 
2615 krogi. Čestitke najboljšim!

In kakšni so naši načrti za prihodnost? 
Zimska tekmovalna liga je v polnem teku. Trenutni rezul-
tati kažejo na zagrizen boj za prvo mesto med moškima 
ekipama DU Duplek 1 in DU Voličina 1. Trenutni rezultat 
je 1273 krogov proti 1265 krogov za DU Duplek 1. Do 
konca zimske lige sta še dve tekmi in težko je napovedati 
zmagovalca. Končne rezultate bomo objavili v naslednjih 
Novicah. 
V letu 2019 nas čaka še kar nekaj regijskih in meddruštve-
nih tekmovanj, ki se jih bomo udeležili vsaj z dvema eki-
pama. Upamo, da nas bodo dobri rezultati ohranili pri 
samem vrhu strelskih sekcij v regiji. In seveda, ponovno 
bomo poizkušali zmagati na izbirnem tekmovanju za dr-
žavno prvenstvo, na katerem smo do sedaj sodelovali že 
tri leta zapored. 
Na koncu tega prispevka naj še poudarim, da se članstvo 
v naši sekciji povečuje, saj smo v zadnjih šestih mesecih 
pridobili tri nove člane ter – kar je še posebej razvese-
ljivo – prvo žensko članico, in sicer Zofijo Rugani. Upa-
mo, da se ji bo pridružila še kakšna članica, da bi lahko 
sestavili žensko ekipo, ki bi konkurirala ženski ekipi DU 
Voličina. Z veseljem tudi ugotavljamo, da smo do sedaj 
nastopali z dvema ekipama, in sicer DU Duplek 1 in DU 
Duplek 2. S prihodom treh novih članov pa bomo tako 
lahko sestavili še tretjo ekipo DU Duplek 3.
Vljudno vabljeni na naše strelišče v kletnih prostorih 
Osnovne šole Dvorjane, in sicer vsak četrtek med 17. in 
19. uro.

Andrej Štrus, 
predsednik strelske sekcije DU Dupleka

Najboljši strelci v letu 2018 - Marjan Gajzer, Mirko Jug in Oto Lavuger 
 Vse foto: Andrej Štrus

Pri cerkvi sv. Barbare v Zg. Koreni je bila ob 10. obletni-
ci obstoja občine Duplek posajena potomka Stare trte z 
Lenta. Skrbnik trte je postal dr. Borut Pulko, ki zanjo vse 
od takrat vzorno skrbi s pomočjo članov društva vino-
gradnikov Trta. Tako kot vsako leto je skrbnik trte povabil 
vinogradnike na rez, saj zimska rez trte še naprej ostaja 
vinogradnikovo najbolj strokovno in pomembno opravi-
lo, predstavlja pa tudi izhodišče za nov vinski letnik. Rez 
je bila opravljena 16. marca, opravil pa jo je njen skrbnik 
dr. Borut Pulko. V svojem nagovoru je povedal, da je to 
že 14. rez po vrsti. Potomka razmeroma dobro prenaša 
pogoje, v katerih raste. Je pa rez seveda nekoliko dru-
gačna od rezi v vinogradu, saj se vzgoja trte na brajdi 
razlikuje od vzgoje trt v vinogradu.
Tako kot gre vsak rod naprej, ima tudi korenska potom-
ka svoje potomke. Tri potomke rastejo pred Kulturnim 
domom Korena in so že lepo razvite po brajdah. Skrbnik 
teh je kletar, ki mu po funkciji pripada skrb za te potom-
ke. Zimsko rez je ob pomoči skrbnika matere potomke 
opravil kletar Marko Praviček, nakar so se udeleženci 
odpravili še na rez potomk v Žikarce, kjer pri Turistični 
kmetiji Slanič prav tako rastejo potomke, za katere skrbi-
jo Anton in Matej Slanič, Stanislav Kurnik in Branko Škof. 

ZIMSKA REZ OD POTOMKE 
DO POTOMKE
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Tako kot je bila v preteklem letu opravljena trgatev po-
tomk od potomke do potomke, tako je bila od potomke 

Skrbnik dr. Borut Pulko obrezuje potomko Stare trte, ki raste pri 
cerkvi sv. Barbare v Zg. Koreni      Foto: Ivo Glonar

Marko Praviček obrezuje trte pred kulturnim domom v Koreni
 Foto: Ivo Glonar

MED NAJBOLJŠIMI VINARJI V PODRAVSKI REGIJI
Na občnem zboru dopolnili ime v Vinogradniško, vinar-
sko, turistično društvo Trta.

Po opravljeni zimski rezi vseh potomk so se člani Vino-
gradniško-vinarskega društva Trta zbrali še na volilnem 
zboru članov, saj je dosedanjim organom društva pote-
kel štiriletni mandat. Iz podanega poročila predsednika 
Milana Simoniča je bilo razvidno, da je delo društva v 
preteklem letu potekalo po načrtu dela društva za leto 
2018. Vinogradniki so bili še posebej ponosni na svo-
ja vina letnika 2017, saj je društvo med prvimi tremi 
društvi na meddruštvenem ocenjevanju letnika 2017 v 
Podravski regiji. V januarju je bila izvedena degustacija 
oziroma izobraževanje o negi vina letnika 2018, kletar-
jenju zelo težavnega letnika ter ugotavljanju morebitnih 
napak in pomanjkljivosti vin. Na degustaciji ni bilo ugo-
tovljenih večjih napak, zato bodo vinarji sodelovali na 
ocenjevanju vin letnika 2018. Na degustacijo so vinogra-
dniki prinesli 63 vzorcev, degustacija pa je potekala pod 
vodstvom specialistke za vinogradništvo pri KGZ 
Maribor Tadeje Vodovnik Plevnik, ki nadaljuje delo 
očeta mag. Antona Vodovnika. Prav gospod Vodov-
nik je začel z izobraževalnim delom na terenu ter 
z delom z vinogradniki in vinarji direktno. To delo 
je do sedaj obrodilo bogate sadove oziroma dob-
ro grozdje in odlična vina. Sedaj imajo vinarji čas 
do 25. aprila, ko bo vinske vzorce ocenila strokov-
na komisija, ki jo sestavljajo ocenjevalci, večinoma 
specialisti za vinarstvo. 

Nekaj dni kasneje so se vinogradniki udeležili pri-
kaza zimske rezi trte v Protnerjevih vinogradih pod 
vodstvom strokovnega sodelavca KGZ Maribor Ro-
mana Štabuca. Vsa izobraževanja in svetovanja po-
tekajo v okviru programa KGZ Maribor in so za vse 
udeležence brezplačna. Po resnem delu je sledilo 
še nekaj zabave. Vinogradniki so se namreč sku-
paj z vinsko kraljico udeležili fašankove povorke v 
Dupleku. Krofov niso delili, so pa namesto njih da-

Zbor članov društva   Foto: Ivo Glonar

do potomke opravljena tudi zimska rez z zaključkom na 
Turistični kmetiji Slanič v Žikarcah.

                                                Milan Simonič

jali v pokušnjo vino, s katerim jih oskrbi kletar.

V sestavi organov društva ni sprememb, predsednik 
društva še ostaja Milan Simonič. Je pa društvo spre-
menilo ime in dodalo nekaj novih ciljev pri dejavnosti 
društva, ki se bo odslej imenova. Čeprav na obmo-
čju občine Duplek že obstaja nekaj turističnih društev, 
pa ima vsako društvo drugačne cilje in namene. Do  
preimenovanja društva je prišlo na pobudo prenekate-
rih vinogradnikov, saj sta vinogradništvo in vinarstvo tes-
no povezani tudi s turizmom.

Spomnimo se. Pred leti je v Zg. Koreni delovalo zelo ak-
tivno Turistično društvo Barbara, ki pa je po izgubi pro-
storov, v katerih je delovalo zaradi gradnje pošte, žal 
prenehalo delovati.

Marjana Glonar
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V soboto, 16. marca 2019, od 9. ure naprej Spomladan-
ska čistilna akcija 2019 po celotni občini.
Kot vsa leta do sedaj smo tudi letos v občini Duplek iz-
vedli čistilno akcijo. Dober odziv občanov prostovoljcev 
in društev – med njimi Društva za zdravilne rastline, 
cvetje in vrtnine MELISA Korena, Likovno-humanitarne-
ga društva RAY & CO, Društva za ohranjanje tehnične in 
kulturne dediščine OLDTIMER Duplek, DKK – Deda Kafer 
Kluba ljubiteljev starih motornih vozil Maribor Brezje, 
lovcev, upokojencev in športne mladine – potrjuje, da 
postajamo občutljiva občina za stanje v naravnem oko-
lju. Spodbudno je, da množično sodeluje mladina! 
Ekipe so z zbornega mesta v Sp. Dupleku po usklajenem 
razporedu odhitele vsaka na svojo področje čiščenja v 
občini. Precejšen zalogaj za čiščenje vsako leto predsta-
vlja čiščenje obrežja reke Drave, ki je onesnaženo zaradi 
naplavin in nekaterih črnih točk za divje odlaganje (mor-
da so ljudje prepričani, da voda pač vse odnese – in celo 
v smeri Čistega mesta Ptuj …).

MANJ ODPADKOV, A ŠE VEDNO PREVEČ

V gozdu se najdejo vse mogoče stvari   Foto: Franc Fras 

Biti pa moramo iskreni – glede onesnaženja z odpadki 
je stanje v naravi v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno 
boljše. Vse odvrženo je tudi bolj specifično in najdeno ob 
gozdnih poteh, kar sicer raznaša veter, nekaj je tudi od-
padkov iz naplavin reke Drave. Največ je tistega, kar obi-
čajno odlagamo doma med mešano embalažo. Na črnih 
odlagališčih pa se najde vse od plastenk, vrečk, pločevink, 
steklenic, steklene embalaže zdravil in kozmetike do stiro-
pora in ostankov pred leti odvrženega ter v zemljo pogre-
znjenega azbesta idr. Tu in tam se najdejo tudi večji ko-
sovni odpadki, avtogume in avto deli, tudi akumulatorji. 
Veliko nevarnost za ljudi in živali predstavljajo odvržena 
stekla – okenska, avtomobilska, svetlobna in druga. In 
tisto, kar ne sodi v zabojnike za papir – folije, higienski 
papir, cementna apna in vreče za krmila. Za hojo po 
gozdu in pobiranje so zelo neprijetni odpadki keramike 
(ostri robovi), tekstilni odpadki, higienski vložki, kosti, 
pepel (premog) in biološki odpadki. In za pobiralce smeti 
vsako leto »prava poslastica« – svinjske kože, odvržene v 
vrečah ali slabo zakopane v mivko, ki jih nato razvlečejo 
potepuški psi in divje živali po terenu (sicer je tudi kož 
sedaj manj kot pred leti).

Na splošno se v gozdu znajde pretežno tisto, kar je po-
vezano z zahtevnejšim transportiranjem do legalnih 
možnosti odlaganja, zbirnih centrov – nevarni odpadki 
azbesta, baterije, barve in kosovni odpadki večjih gaba-
ritov. Azbest ostaja še naprej grožnja okolju! Neustrezna 
zakonska regulativa – nestimulativni predpisi, ki so za-
radi visokih stroškov prevažanja in deponiranja v prete-
klosti spodbujali odlaganje na črno, so za lastnike objek-
tov v občini danes »omiljeni«. Stroške sedaj prevzame 
občinski proračun, ki sicer z denarjem vseh občanov 
solidarnostno pokrije te stroške. Še naprej pa ostajajo 
v veljavi predpisi glede snemanja, zlaganja na palete in 
neprodušnega zavijanja azbesta v folijo za prevoz (da se 
prepreči emisija azbestnih vlaken v okolje) in druge zah-
teve. Vladna uredba govori tudi o varnem snemanju s 
streh, kako ravnati, da ne onesnažujemo okolja (poliva-
nje) in o drugem. In v elaboratu je predvidena prisotnost 
kemika?! 

Člani DKK – kluba ljubiteljev starih motornih vozil »Deda Kafer Klub« 
Maribor Brezje v čistilni akciji v občini Duplek – med njimi (levo) av-
strijska državljana Zlatka in Mišo iz kraja Wagendorf v Avstriji   

Foto: Franc Fras

Čistilni akciji v Dupleku se je pridružil tudi borec za čisto okolje in lju-
biteljski okoljevarstvenik, nekdanji mariborski mestni svetnik Franc 
Jesenek, ki že 21 let prizadevno čisti okolje in trka na zavest ljudi; v 
svoji »čistilni karieri« si je zaradi tega dela prislužil 25 ovadb in za 
preko 4000 evrov kazni (po polovičkah – kot sam pravi). Deležen pa je 
bil tudi priznanj in pohval v MO Maribor in občini Duplek  

Foto: Franc Fras
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Za kršitve so predpisane globe za fizične in pravne ose-
be! Predpisov je torej dovolj, velja pa pravilo: manj so ži-
vljenjski, več je odstopanja od normativov. In posledično 
tudi več nevarnih odpadkov v naravi! 
Opomba: Že pred leti je EKO-sklad za te namene ponujal 
možnost ugodnejšega kredita. Dotrajano kritino je tako 
danes mogoče legalno oddati v pooblaščene zbirne cen-
tre. Imetniki okoljevarstvenih dovoljenj za odstranjeva-
nje azbestnih materialov v skladu z Uredbo o pogojih za 
posege na objekte so razvidni na portalih Ministrstva za 
okolje in prostor RS. Okoljski izziv pa še naprej predsta-
vljajo azbest in plastične mase!
Za zaključek lahko ugotovimo: Letošnja spomladanska 
čistilna akcija je dala manj odpadkov kot prejšnja leta, 
kar je spodbudno. Bila je uspešna in hkrati prilika, da kaj 
skupaj postorimo za svoje bivalno okolje. Kranjska klo-
basa ob zaključku je bila okusna nagrada za dobro delo! 
Vseeno pa se vedno znova sprašujemo, ali je to vse sku-
paj sploh potrebno. Eni odmetavajo, drugi čistijo, stroški 
pa bremenijo naš občinski proračun. Zato še kako velja 

apel: »Iti v gozd vsak po svojo vrečo – morda že med 
letom «.

Franc Fras

Vse zbrano se ob zaključku čistilne akcije znajde v kesonih  
Foto: Franc Fras

PRAZNOVANJE 
DNEVA ŽENA

1. marca 2019 smo v Društvu upoko-
jencev Duplek praznovali dan žena. 
Zbralo se nas je 59. Imele smo se 
lepo, tudi zapele in zaplesale smo.
Obljubile smo si, da se tudi prihodnje 
leto dobimo.

DAN ŽENA

Prišel je marec,
cvetijo prve cvetlice,

tukaj pri Valeriji žene so zbrane,
nasmejano in vedro je njihovo lice.

Predajmo se glasbi,
se zabavajmo in klepetajmo,

da čas se malo zaustavi.
S čašico vinčka naj vsaka nazdravi,

da vedri in zdravi 
se ob letu znova dobimo,

to si vsi skupaj iskreno želimo.
   
 Marinka Čučko,

predsednica 
Društva upokojencev Duplek

POTEP Z MUČENIKI
9. marca 2019 smo proslavili 40 mučenikov. Z našimi mučeniki DU 
Dupleka smo si ogledali Maistrovo sobo na Zavrhu. Lepo nas je sprejel 
in generala Maistra predstavil predsednik Društva upokojencev Voli-
čina, Stanko Kranvogel.
Pot smo nadaljevali na Sv. Ano, kjer smo si ogledali zbirko starin Anto-
na Severa. Ob povratku smo se ustavili v gostišču Kmetič, kjer smo se 
okrepčali in malo poklepetali. Za naš prevoz so poskrbeli člani Oldti-
mer kluba Duplek, za kar se jim še enkrat zahvaljujemo.  

Marinka Čučko,
 predsednica Društva upokojencev Duplek
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VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE 
VAM ŽELI DU DUPLEK

Tudi letos so se prijaznemu vabilu odzvali številni občani 
in občanke, stari nad 75 let. Najprej so prisostvovali kul-
turnemu programu, ki so ga izvajali Fantje izpod Vurber-
ka. Spregovoril je tudi župan Mitja Horvat, ki je navzočim 
zaželel zdravja in radosti ob prihajajočih praznikih. 
Župan je slehernemu segel v roko, mu zaželel vse dob-
ro in mu izročil darilo. Občani so bili tudi pogoščeni. Ob 
prijetnih zvokih glasbenikov so tisti, ki so še čili, tudi za-
plesali. 
Poverjeniki DU Dupleka so v prednovoletnem času na 
domu in v domovih za ostarele obiskali vse preostale 
občane, stare nad 75 let, ki se prireditve niso mogli ude-
ležiti, jim zaželeli zdravja in radosti v prihajajočem letu 
ter jim izročili darilo.
Koliko zahval, toplih sprejemov smo bili deležni od osta-
relih občanov doma in v domovih.

SREČANJE STAREJŠIH 
NAD 75 LET

Hvala Občini Duplek za prijetno presenečenje in veselo 
druženje.

Nasvidenje prihodnje leto!
Marinka Čučko,  

predsednica Društva upokojencev Duplek 

Tamburaški orkester občine Duplek razveseljuje svoje 
poslušalce s številnimi nastopi.
Orkester je na povabilo Turističnega društva občine 
Duplek z nekaj skladbami popestril podelitev priznanj 
Zlata sončnica 2018 za urejeno okolje v občini. 

OD DOMAČEGA SLAVJA DO TV SLOVENIJA
Za presenečenje na zlati poroki smo Martinu in Katici 
Irmančnik skupaj z ansamblom Spev popestrili večer z 
nekaj skladbami.

Foto: Vinko Fridau

Lani decembra smo na povabilo vodstva hotela Delfin v 
Izoli skupaj z ansamblom Frajerke za goste hotela izvedli 
enourni koncert, ki je bil sprejet z neverjetnim navdu-
šenjem, tako da smo morali na koncu zaigrati še nekaj 
dodatnih skladb. 

Foto: Vesna Runf

Foto: Vinko Fridau

Tamburaški orkester se je ob zaključku leta poveselil sku-
paj s članicami ansambla Frajerke in vsemi prijatelji or-
kestra. Ob novoletnih praznikih smo z glasbo razveselili 
vse svoje podpornike in jim na njihovih domovih zaigrali 
nekaj skladb.
Po kratkih januarskih počitnicah pa smo nadaljevali z 
delom, saj smo medse sprejeli precej novih članov. Naš 
neumorni vodja Jan nam je pripravil nekaj novih skladb, 
ki jih pridno vadimo.
Očetu  in mami igralca Primoža Bezjaka (Petelinji zajtrk) 
pa smo na Kmečkem turizmu Dvoršak popestrili prazno-
vanje rojstnega dne.
Na povabilo ansambla Frajerke smo skupaj z Dupleško 
mornarico sodelovali na snemanju oddaje Sloven-
ski pozdrav v Begunjah na Gorenjskem pri Avseniko-
vih. Z nami so bili tudi naš župan Mitja Horvat, častni 
kletar Stanko Kurnik in prijatelji ansambla Frajerke. 
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Vožnjo z avtobusom smo si popestrili z glasbo har-
monike in tamburaških instrumentov. Ostal nam bo ne-
pozaben večer s snemanja oddaje, ki je bila na sporedu  
29. marca 2019 ob 20. uri na TV Slovenija 1.

 Člani tamburaškega orkestra 
občine Duplek  

Foto: Vinko Fridau

Foto: Vinko Fridau

NAŠI SONČKI
V MGC Dvorjane prihajajo učenci OŠ Dvorjane na 
delavnico Spretni prstki. S pomočjo prostovoljk RK 
Dvorjane ustvarjajo različne stvari. Prihajajo zelo 
radi, saj so delavnice razgibane in zanimive ter se 
prilagajajo letnemu času oziroma dogodkom. Pod 
njihovimi prsti nastajajo lepi izdelki. Namenimo jim 
veliko pozornosti; tako je RK Dvorjane omogočil 19 
učencem občine Duplek, da so preživeli prijetne 
počitnice med 16. in 23. februarjem 2019 na De-
belem rtiču. 

KO RK Dvorjane
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Predsednici KO RK Dvor-
jane Marini Toplak je bil 
zaupan še en mandat za 
članico območnega od-
bora ZRK Maribor.
Prav tako je prejela bro-
nasto priznanje za dol-
goletno delo na področju 
humanitarnih dejavnosti 
Rdečega križa.

KO ZIDOVI GOVORIJO

AKTIVNOSTI KO RK DVORJANE V LETOŠNJEM LETU

Foto: Darja Rojko

KO RK Dvorjane smo humanitarna, neprofitna organi-
zacija v okviru OZ RKS Maribor, ki želi pomagati ljudem 
po svojih najboljših močeh. 
V januarju smo sprejeli plan dela za leto 2019. Tudi za le-
tošnje leto imamo predvidenih veliko aktivnosti na pro-
jektu Spretni prstki Medgeneracijskega centra DANica 
Duplek in aktivnosti v okviru Rdečega križa.
Organizirali smo delavnico šivanja predpasnikov iz moš-
kih srajc, zbirali papir za bolnega otroka, zbirali oblačila 
in jih dostavili v Maribor, izdelovali pustne maske, pekli 
krofe za brezdomce. Devetnajstim učencem iz OŠ Kore-
na in OŠ Duplek smo omogočili letovanje na Debelem 
rtiču med zimskimi počitnicami. Za osmi marec smo obi-
skali občanke, stare nad 75 let, in jih obdarili s cvetjem, 
udeležili smo se čistilne akcije, izdelovali valentinove srč-
ke za mamice in delili prehranske pakete.
Kot vidite, je bilo že v začetnih mesecih tega leta naše 
delo zelo pestro in zanimivo. Tako se bo nadaljevalo 
tudi do konca leta, saj načrtujemo: zbiranje oblačil na 
turnirju NK Duplek, delavnico peke peciva za pogostitev 
prisotnih na dogodku ob postavljanju majskega dreve-
sa v sodelovanju s PGD Dvorjane, izlet prostovoljcev in 
krvodajalcev. V tednu RK sprejmemo mlade člane MČ 
RK, ob Špas teatru na OŠ Duplek izvajamo meritve krv-
nega tlaka, tekmovanje o znanju RK, krvodajalsko akci-
jo, pridobivanje novih krvodajalcev in darovalcev orga-
nov. V času Dupleškega tedna načrtujemo predavanje o 
drogah, predavateljica bo Vanja Žmak. V juniju in juliju 
organiziramo delavnice o kuhanju raznih marmelad in 

sušenju sadja, prav tako bomo ob koncu šolskega leta 
organizirali izlet za »spretne prstke« v zabaviščni park 
Vulkanija v Prekmurju, udeležili se bomo strokovne eks-
kurzije v Punat. V oktobru bomo pobirali koruzo za varo-
vance Doma Danice Vogrinec in v decembru obiskali in 
obdarili starejše občane.
Poudariti moram, da vseh teh dogodkov ne bi bilo brez 
vestnih in zanesljivih članic, ki na vsakem dogodku z ve-
seljem pomagajo, sodelujejo, žrtvujejo svoj prosti čas, 
delo in včasih celo prinesejo svoj material. Ponosna sem, 
da sem del ekipe, ki ima čut pomagati pomoči potreb-
nim in da kot celota delujemo kot eno. In to je potrditev 
vsega dela in uspeha, ki ga žanjemo. 

Marina Toplak

Zarja velikonočnega jutra naj 
vas vedno napolni z upanjem, 

da je življenje lepo. 
Srce naj od sreče ihti, miza naj 

se od dobrot šibi. 
Želimo vam blagoslovljene ve-
likonočne praznike, polne vere, 

upanja in ljubezni.

KO RK Dvorjane

Življenjska doba starejših se podaljšuje. Srečni tisti, ki uživajo jesen življenja še zdravi ob toplem ognjišču svojih naj-
bližjih.
Drugače je, ko onemoreš, ko potrebuješ pomoč. Mladi so zaposleni od jutra do večera, starejši, potrebni pomoči, 
postanejo breme, nezaželeni, osamljeni in nesrečni.
Mnogi so mislili na mlade in na to, da bi jim zapustili sadove svojih rok, se odpovedali varstvenemu dodatku, da 
mladih ne bi bremenili po svoji smrti z obljubo, da ne bodo plačevali fiksnih stroškov. Stvari se spremenijo. Nastane 
pritisk glede plačila stroškov (elektrike, vode, kurjave ...).

Če so bili upravičeni do varstvenega do-
datka, je pokojnina minimalna. S poravna-
vo fiksnih stroškov ne ostane niti za preži-
vetje.

Starejša gospa se mi je potožila, da ji mno-
gokrat ne ostane niti za žemljico. Prosijo za 
smrt, ki je ne moremo naročiti. Doma za 
ostarele, ki bi jih obvaroval stresov, si ne 
morejo privoščiti, ker je doplačilo previso-
ko in bi zopet bremenilo svojce.

Zato premislite, ko poklanjate svoje pre-
moženje, da boste še zadnje dni življenja 
preživeli mirno in z zasluženim spoštova-
njem!

Slavica  Golob
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ZA ZELENI IN AKTIVNI TURIZEM
Društvo  za zdravilne rastline, cvetje in vrtnine Melisa 
Korena na mednarodnem sejmu Alpe-Adria v Ljubljani.
V Ljubljani je v dneh od 30. januarja do 2. februarja 
2019 na Gospodarskem razstavišču poleg sejmov oku-
sov GASTexpo potekala osrednja sejemska turistična 
prireditev v Sloveniji – 30. sejem turizma, kampinga in 
karavaninga Alpe-Adria, na katerem se je v organizaci-
ji Štajerske turistične zveze predstavilo tudi Društvo za 
zdravilne rastline, cvetje in vrtnine Melisa Korena. 
 

Sejem Alpe-Adria v Ljubljani         Foto: Franc Fras

Predstavitev na sejmu Alpe-Adria za zeleni aktivni turi-
zem ter kamping in karavaning, ki podeljuje tudi sejem-
sko nagrado za odličnost in kakovost v turizmu – jakoba 
(letos podeljen za projekt Nepozabni dan v ribogojnici 
Fonda – Piranski zaliv), je za vse sodelujoče velikega po-
mena, saj se v nekaj dneh s svojimi turističnimi produkti 
predstavijo zainteresirani slovenski in mednarodni jav-
nosti. Na sejmu sodelujejo vsi pomembnejši akterji slo-
venskega turizma, ki je v zadnjem času, kot kažejo napo-
vedi, spet v vzponu. 
Temu trendu razvoja sledi tudi Štajerska turistična zve-
za, katere članica je Melisa iz Korene. ŠTZ je zveza, ki si 
prizadeva svojim gostom ponuditi več pestrosti v turi-
stični ponudbi v mestu Maribor in okoliških občinah, ki 
jih uspešno povezuje. Od tod tudi povabilo društvom 
za delovanje – tudi društvu Melisa iz Korene. Sicer pa o 
poslanstvu in delu ŠTZ izvemo največ na njihovih sple-
tnih straneh. 
 

Predstavitev na sejmu Alpe-Adria        Foto: Franc Fras

Prav pri ustvarjanju mreže raznovrstne turistične ponud-
be na geografsko zaokroženem območju so izjemnega 
pomena turistične društvene organizacije, ki s svojim 

poznavanjem lokalnega okolja, navad in običajev prebi-
valcev z vso skrbnostjo, vztrajnostjo in predvsem ljubez-
nijo do turistične dejavnosti tkejo drobne povezovalne 
niti med t. i. velikimi ponudniki.
S takim delovanjem turistična društva člani Štajerske tu-
ristične zveze s svojim delovanjem izpopolnjujejo turi-
stično ponudbo svojega kraja, odkrivajo skoraj pozablje-
ne znamenitosti in običaje ter s prireditvami poskrbijo, 
da je naša skupna turistična ponudba iz dneva v dan 
privlačnejša za izletnike in druge obiskovalce. Turistično 
ponudbo Štajerske turistične zveze boste lahko preizku-
sili v živo ali se o njej informirali na naših spletnih stra-
neh. Dobrodošli! 

Sejem Alpe-Adria 2019
 Poleg velikega števila domačih razstavljavcev so se na 
sejmu izdatno predstavili tudi mnogi ponudniki turistič-
nih produktov iz tujine: npr. ponudniki hotelskih storitev 
iz Avstrije, mesti Gradec in Salzburg z okolicami, Mini-
mundus – svet v malem. Predstavili so se Turistična regi-
ja Celovec, Prirodoslovni muzej Dunaj, Dvorec Kornberg  
(cesta 15 gradov) pa Svet živali Herberstein (500 živali na 
prostem) in drugi.
Predstavili so se Hrvaška turistična skupnost, zavodi za 
promocijo turizma: Hadria Novalja, Klaster Slavonija, 
Nacionalni park Plitvička jezera idr.; Turistična skupnost 
Kantona Sarajevo, Turistična organizacija Beograd, TO 
Herceg Novi, TO Republike Srpske, Vojvodine in druge. 
Nacionalni park Črne Gore (pet parkov); Občina Bosan-
ska Krupa idr.; Britannia Services limited Britannia – Tou-
rs, podružnica Celje …
Zanimanje je vzbudil SKSK – Slovenski konopljin socialni 
klub!
 

Informacije o koristnosti konoplje …       Foto: Franc Fras

Predstavili so se Planinska zveza Slovenije – Gorska re-
ševalna služba Slovenije, Planinski muzej Mojstrana, 
Pomurska turistična zveza, Razvojna agencija Posavje, 
Krško Sevnica, Brežice, RA za Koroško, Ribiška zveza in 
Zavod za ribištvo Slovenije, Slovenska kolesarska mre-
ža, Združenje kolesarskih pobud Slovenije s sedežem v 
Mariboru, Smučarska zveza Slovenije, panoge Alpina, 
Rogla, smučarsko-tekaške destinacije Logarska dolina, 
Bovec, Jezersko, Medvode, Bohinj, Pokljuka, Jezersko, 
Športni center Triglav, Pokljuka, Turizem Bohinj, Krajinski 
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park Logarska dolina, Društvo Dobrina, Društvo za razvoj 
kmetijstva in turizma Planta, TD Kurešček, TD Mitra Haj-
dina in drugi.
Na prireditvi so se predstavile tudi nam bližnje:
- Štajerska turistična zveza: TD Cirkulane, Destrnik, Sel-

nica ob Dravi, Starše in Melisa iz občine Duplek; 
- Občinska turistična zveza Maribor, Odbor rokodelcev, 

Turistična društva Maribor, Kamnica, Razvanje;
- Zavod za turizem Maribor–Pohorje, Javni zavod Ptuj 

in Turistične zveze: Slovenska Bistrica, Pomurske zve-
ze in ostale po Sloveniji, Terme Topolšica, Planica, RTC 
Kranjska Gora, Krvavec, Sončni Kanin, Vogel.

 Združenja turističnih kmetij, vodnikov, naturalistov, 
športnega ribolova Slovenije, Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic.

 

Evropski parlament - pisarna v Slo: Tokrat grem volit za … ! 
Foto: Franc Fras

Spremljevalni program Alpe-Adria
Potekale so zanimive okrogle mize, poučna predavanja 
in večeri – nekaj povzetkov: tema o avtodomarskem 
turizmu v Sloveniji, ki postaja eden hitro razvijajočih se 
segmentov celovitega turističnega razvoja Slovenije. Po-
spešeno se urejajo posebna parkirišča in postajališča za 
avtodome. V 88 občinah po Sloveniji imamo že 165 po-
stajališč, počivališč in parkirišč za avtodome!
Tema okrogle mize Slovenija, gastronomska destinacija: 
kako velik je potencial kulinaričnega turizma Slovenije, 
kaj delamo na področju razvoja in promocije, kakšni so 
načrti in kaj lahko izboljšamo za gastronomsko destina-
cijo, kakšen bo letošnji nacionalni izbor The Slovenia 
Restaurant Awards – vprašanja, na katera odgovarjajo 
strokovnjaki iz turizma.
Predstavitev za mlade turistične vodiče – poklic priho-
dnosti in zaposlitvene možnosti (posvet): turizem v Slo-
veniji je tudi po zaslugi zadnjih usmeritev vse pomemb-
nejša in vidnejša panoga slovenskega gospodarstva. In 
znotraj te panoge igrajo izredno pomembno vlogo turi-
stični vodiči. Turistični vodiči so ambasadorji svoje desti-
nacije in so pogosto prvi in edini stik, ki ga ima nek turist 
ali popotnik z določenim krajem. Izobražen turistični vo-
dič s svojim delom in obnašanjem prispeva k celostne-
mu razvoju destinacije.
Nekaj o pomenu turističnih spominkov: turistični spo-
minki so že od nekdaj spremljevalci turizma, njihov na-
bor pa pomembno dopolnilo turistične ponudbe. Pred-

stavljajo deželo ter vzbujajo spomine in občutke. Njihova 
zamisel se je porodila iz motivov bogate slovenske na-
ravne, kulturne, tehniške, kulinarične in drugih dediščin.
 

Kulturna popestritev na sejmu Alpe-Adria                   Foto: Franc Fras

V spremljevalnem delu sejma je bilo na temo Drava bike 
– doživetje za vsakim zavojem tudi potopisno predava-
nje s kolesarjenja po trasi Dravske kolesarske poti v Slo-
veniji in na Hrvaškem.

Aktualno za našo okolje 
 Na dogodku je Slovenska turistična organizacija in akre-
ditirani partner predstavila vse pomembne informacije 
ob objavi novega poziva za pridobitev znaka Slovenia 
Green. Z znakom se ponaša že 65 nosilcev, 37 destinacij, 
23 ponudnikov nastanitev, 2 turistični agenciji in 3 parki 
– pridružite se jim!
Za vse na novo vključene deležnike je na voljo tudi Pri-
ročnik za pridobitev znaka Slovenia Green, v katerem so 
podrobno opisani vsi koraki za pridobitev znaka.

 

Melisin vrt vabi …                           Foto: Franc Fras

Zaključek: na prizadevanja in vpetost dupleških kultur-
nih, turističnih in drugih društev v delo ŠTZ je dobro 
opozorila nedavna radijska prireditev v Kulturnem domu 
Dvorjane. Povabilu na prireditev se je z veseljem odzvalo 
tudi društvo Melisa iz Korene.

Franc Fras
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OLDTIMER KLUB DUPLEK 
SODELOVAL 
V PUSTNI POVORKI
Kako bi na udarniški način najceneje in najbolj kvalite-
tno zgradili 2. tir.
Na dobro organizirani prireditvi smo člani Oldtimer klu-
ba sodelovali s skupino udarnikov, saj smo v preteklem 
obdobju v naši ljubi domovini zaznali, da se je v Sloveniji 
pojavil problem izgradnje železniškega 2. tira, zato smo 
takoj ukrepali.

Ustrezno smo se organizirali, pripravili ročno mehanizaci-
jo ter želeli širši slovenski javnosti pokazati, da se da tudi 
na tak udarniški način marsikaj postoriti, saj so naše do-
sedanje reference zelo odmevne. Med drugim so:
•  izgradnja železniškega tira Brčko–Banoviči,
•  izgradnja tira od Beograda do Bara,
•  izgradnja proge Šamac–Sarajevo,
•  izgradnja cestnih povezav in drugih infrastrukturnih 

objektov.

Zakaj smo torej pristopili? Zato, ker razpolagamo:
•  z vso ročno mehanizacijo in kvalitetnim orodjem, iz-

delanim v Sloveniji (LIV Postojna, Tovarna Kos in srpov, 
Lovrenc na Pohorju),

•  s kvalitetno in strokovno usposobljeno delovno silo iz 
Dupleka in širše okolice, 

•  z ekipo fleksibilnih razvojnih projektantov, sestavljeno 
iz ljudskih iniciativ in občanov na terenu, kjer se dela 
tudi izvajajo.

Na podlagi zgoraj naštetega lahko z gotovostjo zagotavljamo:
•  kakovostno izgradnjo,
•  terminsko doslednost,
•  najcenejšo izgradnjo – max. 500 milijonov evrov,
•  da bomo razliko do 1,2 milijarde evrov (700 milijonov) namenili Občini Duplek za izgradnjo železniškega tira do 

Wake parka, kjer bomo zgradili hotel, preostanek pa za razvoj turizma v občini, pa še ostalo bo.
Zato, spoštovani, zaupajte nam – mi smo vaš razvoj.

Boris Demšič

Naše društveno vozilo pripravljeno za povorko DELOVNA BRIGADA    
2. TIR                 Foto: Gregor Weingerl

Člani v pripravah                Foto: Gregor Weingerl

DELOVNA BRIGADA  2. TIR  Foto: Gregor Weingerl
Udeleženci društva na povorki
                            Foto: Gregor Weingerl
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OLDTIMERJI PONOVNO SMUČALI PO STAREM

Pri delu pa nas spremlja naslednja pesem z naslovom:

UDARNIŠKA PESEM
 (napev – Kovači smo…)

Udarniki smo
OLDTIMER KLUBA,

v Dupleku zares doma,
saj naša sila

takoj zgradila bo drugi tir.

Vihtimo krampe in lopate,
iz šajtrg se že kadi,
nič nas ne ustavi,

saj za nami poceni
že drugi tir stoji.

Ponosni smo, da smo ga zgradili,
prišparali smo velik gnar,

ostanek bomo vam razdelili
in skupaj vsi se veselili.

Udarniki smo
Oldtimer kluba,

ponosni, da smo tu doma,
saj vidite,

da nas celi svet
zares pozna.

Boris Demšič

Društvo Rovtarji iz Škofje Loke so tokrat že devetnajstič 
priredili zmeraj zanimivo tradicionalno mednarodno 
tekmovanje smučanja »po starem«.

Da se ne izgubimo

 Vabilu smo se tudi mi, tokrat drugič zapored, z veseljem 
odzvali, pobrisali prah s smuči, zmehčali gojzarje in upali, 
da bo tokrat šlo brez padcev.
S petčlansko ekipo se je pot v Škofjo Loko pričela že pred 
7. uro. Spraševali smo se, kako bo organizator sploh lah-
ko speljal tekmo, kajti sneg že dolgo ni padal, temperatu-
re pa so spominjale bolj na pomlad kot na zimo. 
In res, pričakalo nas je zeleno in s soncem obsijano sre-
dnjeveško mesto. Že na mestnih ulicah se je zbralo veliko 
radovednežev, ko smo smučarji skupaj z godbo na pihala 
pripravili parado. Ljudje so imeli spet kaj videti! Lesene 
smučke raznih oblik in dolžin, meščansko, kmečko in vo-
jaško obleko in obutev, dame v dolgih krilih, tudi mlade 
obraze v prisrčni stari upravi in še in še. Pisan sprevod se 
je za kratek čas ustavil na trgu, kjer je bil krajši program. 
Zaigral je ansambel Suha špaga s prirejenimi starimi in-
strumenti, zapeli in zaigrali so tudi naši sotekmovalci iz 
Juršincev, pot pa smo nato zaključili na trgu ob vznožju 
Loškega hriba, na katerem se bohoti slikoviti Loški grad.
Da, hrib je bil bel, zasnežen. Kot smo kasneje izvede-
li, je bil umetno zasnežen. Pred otoplitvijo so pripravili  

Povorka po starem mestnem jedru

Pobeljen Loški hrib z gradom

ogromen kup snega in ga z ratrakom nekaj dni pred tek-
mo poravnali. Škofjeloški domači župnik nas je najprej 
blagoslovil, nato pa kot predtekmovalec kar sam v alp-
skem stilu spretno in uspešno presmučal belo strmino.
»Te lesene smuči je težko voditi, vendar nekako gre,« je 
bil pogumen tekmovalec pred mano, ki se je besedam 
primerno tudi pogumno spustil po strmini. S podob-
nim zanosom smo se na vijugasto progo podali še »ol-
dtajmerji«. Vsi smo bili v kategoriji smuči brez robnikov, 

Predsednik Milan Šamec prejel zasluženo 
priznanje                   Foto: Gregor Weingerl
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Barve Oldtimerjev smo zastopali: Milan, Gregor, Rado, Vinko in Silvan Lesket srebra       Vse foto: Gregor Weingerl

»kantov«. Priznamo, nekajkrat smo pristali na zadnji pla-
ti, a dejstvo je, da so trdoto snega na tak način okušali 
tudi številni ostali kolegi. A vsak je prišel do cilja in vsak 
si je prislužil aplavz številčnega občinstva.
Občutek sem imel, da glede na lanske vožnje nismo ne 
vem kako napredovali. Seveda imamo odličen izgovor … 
kako bi, če pa v Dupleku ni bilo snega!
Kot ste verjetno razbrali, nas je vožnja pošteno utrudila 
in zaključna pogostitev nam je še kako dobro dela. Pri-
jetno druženje je začinila podelitev priznanj, ki je hitro 

demantirala moja skromna pričakovanja. Po lanskem 
bronu smo letos prejeli celo dve medalji srebrne barve. 
Očitno »oldtajmerji« le nismo samo za staro šaro.
Primarni cilj, da se vrnemo s celimi kostmi (tudi kakšen 
umetni kolk bi se pri kom našel), je bil dosežen, kar pa 
najbolj bogati, je to, da smo se domov vrnili nasmejani, z 
novimi poznanstvi in številnimi lepimi spomini.

Gregor Weingerl, 
udeleženec tekmovanja in član društva Oldtimer Duplek

OLDTIMERJI USPEŠNI V LETU 2018
Člani Društva za ohranjanje tehnične in kulturne dediš-
čine OLDTIMER DUPLEK smo se zbrali 23. marca na 11. 
rednem občnem zboru. 
Po uvodnem pozdravu in sprejetju dnevnega reda je 
predsednik Milan Šamec podal poročilo o delu društva 
za leto 2018. Vse mesece v letu smo bili izredno dejavni. 
Udeležili smo se pustne povorke, smučali s staro opremo 
v Škofji Loki, bili aktivni v Medgeneracijskem centru DA-
Nica Duplek, sodelovali v občinski čistilni akciji, v aprilu 
organizirali otvoritveno vožnjo po občinskih cestah. 13 
članov se je udeležilo povratnega srečanja v Dormagnu 
v Nemčiji. 
Maj je naš mesec – tradicionalno smo organizirali Med-
narodno srečanje starodobnikov Duplek 2018, sreče-
lov in dogodek popestrili še s športnimi igrami. Junij 
je pripadal našim kolesarjem; na srečanje je prišlo kar 
94 kolesarjev iz vse Slovenije in tujine. Čez poletje smo 
malo počivali ter naša srečanja in delo nadaljevali v sep-
tembru. Redno smo se udeleževali tudi srečanj drugih 
društev.

Člani društva in gostje       Foto: Gregor Weingerl

Delovno predsedstvo             Foto: Gregor Weingerl

Podelitev priznanj                Foto: Gregor Weingerl

 Skozi vse leto smo na društvenem prostoru izvajali 
vzdrževalna dela, urejevali okolico, pa tudi za kaj nove-
ga so se našla kakšna sredstva. Kostanji so zadišali na 
društvenem prostoru po zaključni vožnji naših cenjenih 
»konjičkov« in kolesarjev. Obiskali smo Dobrno, si ogle-
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dali privatno zbirko starin; tam se je čas res ustavil. V Slovenski Bistrici nam je gospod 
Pislak razkazal zbirko starodobnikov AMK Classic, pogledali smo še malo v zgodovino 
na gradu Štatenberg in zbirko mopedov družine Eberl v Lešju. Že tradicionalno smo 
sodelovali pri trgatvi potomke Stare trte na Vurberku in na Martinovem žegnanju v 
Dvorjanah. Kot običajno smo se za zaključek leta dobili v Kulturnem domu Zg. Korena, 
da izmenjamo vtise ob odhajajočem letu in zaplešemo v pozdrav novemu. 
Vsa poročila, podana na občnem zboru, ter tudi plan dela za leto 2019 so člani društva 
sprejeli in potrdili. V letu 2019 se bomo včlanili v Turistično zvezo Štajerske in tako še 
lažje delovali na prepoznavnosti društva in promovirali naš kraj. 
Zaslužni člani so prejeli priznanja za 10 let delovanja v društvu.
Zbrane in goste je nagovoril župan občine Duplek gospod Mitja Horvat, ki je vse lepo 
pozdravil, nam čestital in izrazil zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem tako z Občino 
Duplek kot tudi z ostalimi društvi. Zaželel nam je veliko zadovoljstva pri ohranjanju 
naše tehnične in kulturne dediščine. Tudi ostali gostje so se pridružili dobrim željam.
Občni zbor so popestrili Fantje izpod Vurberka in tamburaši iz Dvorjan.
Hrana je zadišala iz kuhinje, omizja so za nekaj časa utihnila, nato se je prijetno dru-
ženje nadaljevalo v noč.
S svojimi starodobniki gremo skupaj naprej, v prihodnost …

Zvonka Gregurič, 
tajnica društva

Na vrtu cvet, na vejici je ptica, 
na mizi šunka, jajčka, hren in praznična potica …

     Naj vam velika noč prinese notranji mir, 
     v srcu in telesu pa srečo in zdravje.

 PRIJAZNE PRAZNIKE ŽELIMO
DRUŠTVO OLDTIMER DUPLEK

Predsednik društva Milan Šamec
    Foto: Gregor Weingerl

V SPOMIN
Z žalostjo v srcu, a ponosni, da smo lahko z njim delili številne lepe trenutke, smo se članice 
in člani Prostovoljnega gasilskega društva Dvorjane poslovili od svojega prijatelja in nadvse 
spoštovanega častnega člana Avgusta Grušovnika – Gustla, kot smo ga klicali gasilski tovariši. 
Naše vrste je bogatil skoraj 55 let, v tem času pa je v društvu pustil neizbrisen pečat. Venomer 
z dobro voljo je sodeloval pri številnih delovnih akcijah in aktivnostih društva, s svojim boga-
tim znanjem je bil nepogrešljiv pri delih, ko sta nastajala naš gasilski dom in njegova okolica, v 
domačem kraju, kjer si je ustvaril dom in družino, pa je veliko pomagal tudi pri gradnji kultur-
nih domov. Zadnja leta je številne lepe trenutke preživel s svojo ekipo gasilskih veteranov, ka-
tere desetar je bil. Tudi sicer je bil zelo aktiven pri delu drugih društev, predvsem je z veseljem 
prepeval v Moškem pevskem zboru KUD Franc Preložnik iz Dvorjan. 

Gustl je bil človek, ki je za vsakogar našel toplo in prijazno besedo, zato nam je bilo z njim vedno lepo. Čeprav ga je 
bolezen iztrgala iz naše sredine, bo zaradi svoje marljivosti in predanosti društvu vseeno zavedno ostal v naših spomini 
in svetel vzor vsem nam in generacijam, ki prihajajo.

Še enkrat hvala za vse in počivaj v miru!

Za Prostovoljno gasilsko društvo Dvorjane zapisal David Kumer, predsednik

GUSTLU V SPOMIN - Avgust Grušovnik (7. 8. 1936–28. 3. 2018)
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POROČILI SO SE

ZLATA POROKA  KATICE IN MARTINA IRMANČNIK
29. decembra 2018 smo lahko bili priča zlati poroki  Katice in Mar-
tina Irmančnik. Martin, ki prihaja iz Šmartna ob Dreti, je bil po 
poklicu tapetnik. Domačinka Katica Irmančnik, rojena Kekec, pa je 
bila pomočnica v kuhinji v bolnici. Skupaj sta kar 30 let preživela v 
Nemčiji, kamor sta se napotila s trebuhom za kruhom. Leta 1995 
sta se vrnila v domačo Slovenijo. V zakonu sta se jima rodili dve 
hčerki, Vesna in Martina, ter štirje vnuki – dve deklici po imenu 
Iris in Melanie ter dva fanta, Marvin in Kevin. Še naprej jima želimo 
veliko sreče in ljubezni v zakonu. 

POROKE
Zakonsko zvezo sta v februarju sklenila Aleksandra Marinič in Marko Bračko. Poročila sta se v Glonarjevi dvorani. 
Mladoporočencema želimo veliko lepih trenutkov na skupni poti, ljubezni in sreče. 

ZLATA POROKA MARIJE IN AVGUSTA SAKELŠEK

Sončen in vesel sobotni dan 29. decembra 2018 je bil poseben! 
Poseben in slovesen, ker sta zakonca Marija in Avgust (Gustl) 
Sakelšek iz Vurberka praznovala in si znova potrdila pripadnost, 
ljubezen in vse, kar spada v dober odnos za zlato poroko.
Vsa čila in širokega nasmeha sta se pripeljala po starem običaju s 
kočijo pred farno cerkev, kjer so ju pričakali njuni najbližji: druži-
na, sorodniki in prijatelji.
Poročil ju je župan Mitja Horvat, ki je čustveno opravil civilni 
obred. Cerkveni obred je opravil prof. Avguštin Lah z lepim na-
govorom.
Dogodek so popestrili domači pevci, trio mladih pevcev pa je zapel v srce segajočo pesem.
Sinova sta jima ponosno stala ob strani kot priči – živi priči dobre in poštene družine, torej staršev in starih staršev – kot 
sorodnika in krajana, ki sta vsestransko aktivna.
Svojo vlogo staršev, dedka in babice ter pradedka in prababice sta odlično opravila, in to sta jima še na posebej čustven 
način pokazala vnuk Blaž in vnukinja Maruša, pravnukinja Zala pa jima je k oltarju prinesla poročna prstana.
Ob pomoči sinov in obeh snah smo preživeli čudovito druženje ob bogati postrežbi gostinstva Delfinček, ki je poskrbel za 
krasen ambient in okusno kulinarično doživetje.
Ob zvokih veselih godcev sta zaplesala v novo obdobje, ki naj bo srečno in naj ju še naprej povezuje, da se bomo še dolgo 
veselili druženja z njima.
Vso srečo jima želimo!

Vera Šori v imenu vseh povabljenih

ŠTEFAN TERŠAVEC – 90 LET 

24. decembra je 90 let praznoval Štefan Teršavec iz Spodnje Korene. Štefan je kljub svojim 
letom poln optimizma in energije, zato se marsikdo pošali, da je še »pravi mladenič«. 
Ob tej priložnosti ga je obiskal župan Mitja Horvat in članice Rdečega križa. 
Svoj rojstni dan je praznoval v krogu najbližjih, ki mu še enkrat želimo vse najboljše in 
predvsem še veliko zdravja!

Jasmina Vandur

Monika Kokol
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OB  80. ROJSTNEM DNEVU KRISTINE EKART
Decembra 2018 smo se zbrali na kmečkem turizmu Simonič v Jablan-
cah, kjer je naša mama, babica in prababica Kristina Ekart praznovala 
svoj 80. rojstni dan.
Rodila se je 15. decembra 1938 v Zimici kot prvi otrok mami Katarini 
in očetu Karlu Sodcu, nato pa se je rodilo še šest bratov in sester. 
Kot najstarejša je morala doma na kmetiji kar trdo delati, a je kar 
hitro odrasla, spoznala svojega moža Milana, se poročila in odšla od 
doma v Zgornjo Koreno, kjer sta si ustvarila svoj dom. Hitro za tem 
sta dobila prvo hčerko Silvo, dve leti za njo hčerko Tinko in čez dolgih 
deset let še hčerko Sonjo. Leta so hitro minevala in tako sta se dve 
hčerki odselili od doma, hčerka Sonja pa je ostala doma, kjer si je 
zraven domačije zgradila svoj dom. Kmalu za tem sta dobila vnuke: 
Nejca, Nino, Mateja, Jureta in Anjo, ki so jima bili v veliko veselje. Ne-
izmerno srečna sta bila ob njih. Mnogo lepih trenutkov smo skupaj 
preživeli, dokler nam ni kruta usoda leta 2014 vzela dedija Milana.
A življenje gre naprej in si utira svojo pot. Srečni smo, da še imamo 
omo Tiniko, ona pa je vesela, kadar smo zbrani pri njej. Vedno znova 
nas pričakuje, a za njo ni večjega veselja, kot če zraven pridejo še 
pravnuki: Niko, Kaja, Luka in mala Lana, ki jih ima tako neizmerno 
rada.
Tako smo se ob njenem prihajajočem 80. rojstnem dnevu odločili, da 
bo praznovala svoj okrogli jubilej. Povabila je vse svoje najdražje, so-
sede in prijatelje, ki so se z veseljem odzvali njenemu vabilu, in tako 
smo 14. decembra 2018 z njo praznovali in preživeli nepozabno noč. Ob praznovanju pa so jo razveselili s petjem še pevci 
iz Moškega pevskega zbora KUD Breznar Tonček Korena. Malo pred polnočjo jo je presenetil še župan občine Duplek Mitja 
Horvat, ki ji je prav tako nepričakovano prišel voščit ob njenem prazniku.

Draga oma! Veliko lepih želja ti je bilo ob praznovanju izrečenih, ostani zdrava in srečna z nami, spominjaj se le lepih dni, 
mi pa želimo si, da še mnogo let z nami živela in praznovala bi.

vnukinja Anja
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NAŠI DEVETDESETLETNIKI

Gospa Julijana Glonar živi v 
Jablancah skupaj s hčerko in 
njeno družino. Njeno največje 
veselje je bila pridelava vrtnin 
za družino in prodajo.

Gospa Zofija Maher se je po 
delu v tujini z možem vrnila v 
Sp. Koreno, sedaj pa uživa v za-
služenem počitku v domu.

V svoji hiški v Zg. Koreni  preži-
vlja jesen življenja gospod Franc 
Caf. Bil je ljubiteljski kolesar in 
zelo aktiven v društvih ter raz-
nih organizacijah. 

Veliko se jih je posladkalo z raz-
ličnim sadjem, ki so ga pridelali 
pri Štuberjevih v Zimici, kjer  živi 
gospa Marija Štuber.

Vsi si želimo, da bi še naprej uživali v tretjem življenjskem obdobju, obdani z vsemi, ki jih imajo radi. 
P. S. Slike pa povedo, da so še zmeraj korenške korenine. 

Za KO RK Korena 
Štefka Ljubojević

V letu 2018 se je zgodilo prvič, da je kar osem Korenčanov praznovalo 90 let. 
Članice KO RK smo jih ob njihovem prazniku obiskale in jih skromno obdarile. Veliko sta jim pomenila obisk 
in obujanje spominov. 

O gospodu Štefanu Hrastni-
ku pa smo lahko že prebrali v 
Novicah. Povem lahko le to, da 
je človek, ki je vsakomur rad 
pomagal. Ima tudi zasluge za 
razvoj kraja.

Gospo Marijo Šuen – Vute 
vsi poznajo kot veselo in dob-
rosrčno žensko. V vsakem 
trenutku je rada pela – poleg 
tega, da je v življenju trdo de-
lala. Zapela je tudi z ljudskimi 
pevkami, ki so jo obiskale v 
domu, kjer zdaj živi.

V Zg. Koreni si je zgradil dom 
in ustvaril družino gospod 
Štefan Tršavec. Sedaj živi v 
Sp. Koreni na rojstni domačiji 
skupaj s hčerkino družino. De-
loval je v raznih organizacijah 
in društvih.

Ob koncu leta 1928 pa se je 
rodila gospa Šolasta Nemšak, 
ki  živi v svojem domu v Zimi-
ci. Skupaj z možem sta vzgojila 
dvanajst otrok. Mnogo je bilo 
odrekanj in skrbi, a je prema-
gala vse ovire in vem, da so ji 
otroci za vse zelo hvaležni. 

90
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MLADI DOPISNIK
Meje? Nikoli jih nisem videl od blizu. Slišal pa sem, da obstajajo – v glavah nekaterih ljudi ... 
Thor Heyerdhal

Pozdravljeni bralci Mladega dopisnika!

Leto 2019 je že v polnem teku in meje v tem letu za nas učence prav gotovo ne obstajajo. Na naši šoli se mar-
sikaj dogaja, med drugim se učenci pripravljamo na razna tekmovanja in na njih dosegamo odlične rezultate, 
sodelujemo pri različnih projektih in spreminjamo našo šolo s pomočjo idej z regijskega parlamenta.

Upamo, da boste uživali med prebiranjem prispevkov, med drugim tudi nagrajenih del s šolskega Prešernovega 
natečaja.

Uredniški odbor: 
Žana Ivana Halužan Sagadin, Lia Horvat Zupančič, Mia Miholič, Ajda Rojko, Vita Rojs in Katja Senekovič

ŠOLSKI PREŠERNOV NATEČAJ:  
LAHKIH NOG NAOKROG
Letos je na naši šoli že drugo leto zapored potekal šol-
ski Prešernov natečaj, na katerem so tokrat sodelovali 
učenci od 6. do 9. razreda. Svoje izdelke smo morali od-
dati do 18. januarja, slovesna razglasitev najboljših pa je 
bila na prireditvi ob Prešernovem dnevu.
Sodelovali smo v kategoriji literarnih izdelkov, kjer smo 
lahko pisali pravljice, kratke zgodbe, basni, pesmi idr. v 
angleškem ali slovenskem jeziku. Med vsemi prispelimi 
slovenskimi izdelki je nagrado prejela Mia Miholič iz 8. b 
za jezikovno odlično, slogovno dovršeno in čustveno na-

bito kratko zgodbo z naslovom Papirnata letala. Nagra-
jena pa je bila tudi Neža Glonar iz 9. b za izjemno tanko-
čutno osebnoizpovedno pesem z naslovom To the One 
I Love. V tretji kategoriji smo učenci lahko fotografirali 
ali risali različne motive z raznih potovanj po Sloveniji, 
svetu in namišljenih svetovih ter s potovanj vase. V tej 
kategoriji je bila za izjemno oko za fotografske motive, 
odlično kompozicijo tunela in sporočilnost fotografije 
nagrajena Ajda Rojko iz 8. a.
Vesela sem, da smo na naši šoli imeli Prešernov natečaj, 
saj smo na njem lahko pokazali svoje skrite sposobnos-
ti tako na literarnem kot tudi likovnem in fotografskem 
področju.

Karolina Pernek, 8. b OŠ Duplek

PAPIRNATA LETALA 
»Zakaj si sploh tu, z mano? Ne bi ti bilo treba priti.« 
»Veš, včasih te je res težko prenašati. Prišel sem zato, 
ker te imam rad. Vem, koliko ti pomeni svoboda in zato 
sem tu. Tebi na uslugo.« »Nisem vedela, da se rada dr-
sam.« »V bistvu le hodiva po ledu. In to si prvič počela 
pred petimi minutami.« »Veš, veliko zabavnejši si, ko 
molčiš.« In je. Molčal in se nasmihal. Ravno takrat pa 
se je od zadaj zaslišal pok. Zaprepadeno me je pogledal 
in se v istem hipu ustavil. »Mack, ne premikaj se!« Bila 
sva sredi jezera. Popolnoma sama. Led pred nama je 
počil. Nekaj vode je pljusknilo na površje. »Ne premi-
kaj se!« je ponovil. Razpoka se nama je hitro bližala. 
Še trdneje sem ga objela. Moje dihanje je postalo vse 
sunkovitejše in nenadzorovano. »Vse bo v redu,« je še 
izdavil, preden so se tla pod nama vdrla. Ledeno mrzla 
voda naju je posrkala vase. Vse pred nama se je kruši-
lo. Nisva imela izhoda. »Potrpi še malo.« Njegov glas 
ni bil več tako odločen, bil je tih in prestrašen. »Uspelo 
nama bo. Zdrži.« Oprijel se je debelega kosa plavajo-
čega ledu in se povzpel nanj. »Primi se!« Potegnil me 
je iz vode.

Nagrajena fotografija, ki pove več kot tisoč besed     Foto: Ajda Rojko
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Tresla sem se. »Oprosti,« sem dahnila. Objel me je, nato 
pa pobral. Sedela sva na mehkem snegu. Tiho. »Hvala,« 
sem končno izustila. »Zakaj?« »Zato, ker si.« Spogledala 
sva se in začela smejati. »To je bila slaba ideja,« je rekel, 
medtem ko si je iz las pobiral koščke trave. »Najslabša.« 
»Samo malo.« Stekel je k avtu in v predalu našel košček 
papirja. Iz njega je naredil majhno letalce in mi ga vrgel. 
Razgrnila sem list in prebrala stavek. »Ja, prav imaš, še 
sem živa.«
(odlomek)

Mia Miholič, 8. b OŠ Duplek

TO THE ONE I LOVE

They say that dreams aren't what you see in your sleep,
are the thing which doesn't let you sleep.

I agree!
Since I've been thinking about you I can't sleep.

I stay up all night long,
just… thing thinking about you.

I want you to be happy,
I want you to be mine,

but if you don't want that, well… that's fine.
Just know that when I think of you,

MY HEART SKIPS A BEAT,
that every time I am with you,

I FEEL COMPLETE.
Me without you is like…
A plane that doesn’t fly, 
a kid who doesn't cry,

a world without you is like …
Panda without bamboo,

mountain without a view,
sneeze without achoo.

YOU SEE,
me without you, simply won't do,

so I say, let's flip a coin,
heads, you're mine,
I think that's fine,

tails, I'm yours,
you know,

love can open many doors.
You sit in silence,

Thinking no one ever noticed you,
but I DID.

Your body is a host,
to the ghost,

that hunts my day and night.
You say you're OKAY,

that everything's ALL RIGHT,
but I can't say the same,

I can see your pain.
You're hurting, that's alright.

I want to be your hero,
at least tonight.

I see beauty,
I SEE YOU,

and all I wanna do,
is tell you I LOVE YOU...

But I cannot.
This isn't a movie,

nor a snow.
WHEN YOU'RE HURTING,

time passes slow.
But WHY tell you something you already know?

I just want you to know I care,
and I think we're the perfect pair.

You're the air I breathe, you're the one I wanna be 
with.

So I wrote this poem, just for you,
because you're special, but you have no clue.

Neža Glonar, 9. b OŠ Duplek

UMETNOST JE ZAME POBEG IZ 
REALNOSTI 
Neža Glonar obiskuje 9. b razred Osnovne šole 
Duplek in je moja sošolka. Je zelo nadarjena za risa-
nje in pisanje poezije. Ker je v Knjižnici Duplek prire-
dila svojo razstavo likovnih in literarnih del, sem se 
odločil, da jo bom intervjuval.

 Kaj ti pomeni umetnost?
Umetnost mi predstavlja nekakšen pobeg iz realno-
sti. Pomaga mi, da se lažje spopadam s stvarmi, ki 
mi povzročajo vse vrste težav, saj ko to zapišem ali 
narišem na papir, lažje razumem.
 Kje najdeš navdih za pisanje in risanje?
Navdih za ustvarjanje dobim iz različnih dogodkov v 
mojem življenju ali pa iz življenja drugih. Tako včasih 
ustvarjam svojo zgodbo, včasih zgodbo nekoga dru-
gega, včasih pa zgodbo vseh nas.
 Ali v pesmih in risbah izražaš kakšna čustva?
Ja, najpogosteje bolečino, jezo in pa razočaranje, saj 
je tega v mojem življenju največ, v nekatera moja 
dela pa sta vključeni tudi sreča in veselje, saj so le 
spomini na lepe trenutke.
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 Kdo te je navdušil za pisanje poezije in risanje?
Za pisanje poezije sta me navdušili ena izmed mojih naj-
boljših prijateljic, saj je verjela, da je moja poezija vre-
dna veliko več, kot sem trdila jaz, in pa moja mama, ki 
mi je že od malih nog brala Prešernove Poezije. Kar pa 
se tiče risanja, je to nekaj, kar počnem, odkar pomnim.
Kdo je tvoj vzornik?
Če bi rekla, da lahko s prstom pokažem na tisto eno ose-
bo, ki mi je spremenila življenje in me navdušila, bi laga-
la. Zgledujem se po vseh, ki me obdajajo, saj ima vsak 
svojo zgodbo in prav vsak je lahko moj navdih.
Kakšne pesmi najraje pišeš?
Najraje pišem prosto, ker se pesmi pišejo same, saj o 
tem, kaj bo nastalo na koncu, po navadi ne odločam jaz.
Kako to, da si se odločila za svojo razstavo?
Zdela se mi je odlična priložnost, da mojo umetnost vidi 
še kdo drug kot samo moji najbližji, in pa tudi dobra po-
potnica za prihodnost.
Ali boš, ko končaš osnovno šolo, nadaljevala z risanjem 
in pisanjem poezije?
Najverjetneje ja, saj na ta način lahko izražam svoja 
čustva in rešujem svoje težave.
Kje se vidiš v prihodnosti?
O prihodnosti ne razmišljam preveč, saj se mi zdi, da če 
živim za prihodnost, za katero ni nujno, da jo imam, za-
mudim vso zabavo in vse stvari, ki se dogajajo prav zdaj, 
v tem trenutku mojega življenja. Seveda pa ¬– prav tako 
kot vsi – kdaj pa kdaj vendarle pomislim, kaj me morda 
čaka. Najbolj si želim potovati po svetu s par evri v žepu, 
nahrbtnikom in nekom, ki mu lahko zaupam vse na tem 
svetu in s katerim lahko spoznavam nove ljudi in njihove 
zgodbe.
Ali razmišljaš, da bi svoje risbe prodajala ali izdala 
kakšno pesniško zbirko?
Seveda si tega želim, a do tja me čaka še kar nekaj vaje.
Pišeš slovenske in angleške pesmi, katere pišeš raje in 
zakaj?
Raje pišem angleške pesmi, čeprav se nekateri nad tem 
pritožujejo, češ da moramo slovenski jezik ohraniti – s či-
mer se strinjam, da ne bo pomote, v angleščini pa pišem 
raje, saj se mi zdi veliko lažje izražati čustva.
Bi rada kaj sporočila bralcem Mladega dopisnika?
Seveda, zakaj pa ne? V življenju ne iščite sreče v materi-
alnih stvareh, iščite jo v lepih trenutkih svojega življenja 
in pa sami v sebi in najpomembneje – bodite to, kar ste. 
Ne bojte se pokazati, kdo ste v resnici, in naj vas ne bo 
strah mnenja drugih. Vsak si zasluži biti sprejet takšen, 
kot je, in vi ste tisti, ki lahko ustvarite družbo, v kateri je 
to mogoče!
 
Neži se lepo zahvaljujem, da si je vzela čas in mi odgovo-
rila na nekaj vprašanj.
 

Erik Žižek, 9. b OŠ Duplek

OBISK VODNEGA AGENTA 
V petek, 25. januarja 2019, je naš razred obiskal gospod 
Jože Cvetko iz Vodne agencije Podravja, da bi nam po-
vedal, kako ravnamo z vodo. Razložil nam je tudi o vo-
dovodu, izvedeli smo, kakšne cevi se uporabljajo, zakaj 
so cevi pod zemljo … Si predstavljate, kakšen bi bil naš 
planet, če bi bile cevi speljane po kopnem? Ste vedeli, 
da za eno prhanje porabimo približno 30 litrov vode???
O vodovodu in vodi smo se pri pouku učili že prej, a ne 

 Vodni agenti Podravja  Foto: Martina Mikec Avberšek

tako podrobno. Ta dan smo izvedeli veliko novih in po-
učnih stvari.
Fantje so dobili nalogo, da sestavijo cevi, ki jim jih je dal 
gospod. Pri sestavljanju jim je pomagala učiteljica Marti-
na, dekleta pa smo jih opazovala in se spraševala, le kaj 
bo iz tega nastalo. Ko jim je končno uspelo nekaj sestavi-
ti, je tudi hitro razpadlo.
Čas je hitro minil in preden se je gospod poslovil, smo 
skupaj naredili filter, ki umazano vodo prečisti v čisto. 
Filter smo naredili iz vate, peska, oglja ter drobnega ka-
menja, vse to pa smo po plasteh namestili v plastenko, 
skozi katero smo potem zlili umazano vodo. Sprva sem 
mislila, da je nemogoče, da se lahko voda, ki steče skozi 
te snovi, prečisti in prefiltrira, a sem se zmotila. Res je 
skozi pokrov plastenke pritekla čista voda.
Čeprav je bilo zunaj zelo mrzlo, se za mraz nisem menila, 
saj je bilo zelo zanimivo in poučno.
Rada bi tudi, da veste, da smo mi in naša učiteljica VOD-
NI AGENTI PODRAVJA. Naša naloga je opozarjati učence, 
naj pazijo na porabo vode. Seveda pa jim moramo biti 
mi, vodni agenti, za vzgled. Pitne vode nimamo v neo-
mejenih količinah, zato moramo paziti na njeno upora-
bo. Upam, da se nam boste pridružili pri skrbi za naš lep 
in zelen planet.

Vodna agentka Podravja Ina Bohorč, 
4. a OŠ Duplek
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ŠOLSKI SISTEM IN MI 
Z začetkom šolskega leta se je začel tudi šolski parla-
ment. Učenci sedmih, osmih in devetih razredov smo se 
skoraj vsak ponedeljek dobili v kabinetu učiteljice Valen-
tine, kjer smo debatirali o spremembah na šoli.
Že drugo leto zapored se je tema nanašala na šolske 
sisteme. Lani smo spoznavali šolske sisteme v Sloveniji 
in drugod po svetu, letos pa je bila naša naloga nekaj 
spremeniti oziroma narediti. Prvo delovno soboto smo 
parlamentarci posvetili kreativnemu preživljanju pro-
stega časa. Igrali smo različne igre, ki smo jih nato tudi 
kupili. Prav tako smo želeli spremeniti urnik kosil, a se to 
ni obneslo. Predlagali smo tudi dopisovanje s katero od 
mariborskih šol. Nedolgo nazaj smo že poslali prva pis-
ma svojim dopisovalcem iz OŠ Ludvika Pliberška.
V četrtek, 14. marca 2019, smo se Ajda, Karolina in jaz 
pod vodstvom učiteljice Valentine udeležile regijskega 
parlamenta v Mariboru. Zbrali smo se v sejni sobi Zava-
rovalnice Sava in se po uvodu razdelili v skupine. S svo-
jimi mentorji smo se odpravili v ZPM Maribor. Posedli 
smo v krog, se predstavili, nato pa debatirali in delali po 
skupinah. Po štirih urah dela smo na plakat zapisali svoje 
misli in izbrali predstavnika, ki bo ideje delil v Ljubljani. 
Po malici smo se odpravili nazaj v sejno sobo zavaroval-
nice. Vsaka skupina je nato predstavila svoje ideje in pre-
dloge, nekateri od njih pa so: mesec tišine, mesec obje-
mov, mediacija, predtestna telovadba, otrok se postavi v 
kožo delavca ... Po končanih predstavitvah in zahvalnem 
govoru smo se odpravile še na zaslužen sladoled, kasne-
je pa nazaj domov.
Regijski parlament je bil zanimiva izkušnja, ki jo bo težko 
pozabiti. Če ne drugega, sem spoznala nekaj novih ljudi, 
med drugim tudi učenke OŠ Ludvika Pliberška, in ugoto-
vila, da naša šola ni edina s pomanjkljivostmi. 

Lia Horvat Zupančič, 8. a OŠ Duplek

Lia, Ajda in Karolina na regijskem parlamentu

Srečanje z dopisovalkami z OŠ Ludvika Pliberška 
Vse foto: Valentina Gaberšek Jančič

OŠ DUPLEK V SLIKI

Športni dan učencev 1. triade na drsališču v Dupleku 
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PREŠERNOV DAN – SLOVENSKI 
KULTURNI PRAZNIK
Zjutraj sem pozajtrkoval. Ker nam je bilo dolgčas, smo se 
dogovorili, da gremo na Ptujski grad. Vzeli smo vodo, se 
oblekli in odšli na Ptuj. Ko smo prispeli na Ptuj, smo peš 
odšli na grad. Tam je bilo mogočno obzidje, skozi kate-
rega smo prišli na dvorišče, kjer je stal vodnjak, globok 
55,5 metra. Najprej smo odšli v orožarno. Bilo je mnogo 
pištol, mečev, topov, oklepov in ponaredek stražarja z 
oklepom. Bilo mi je zelo všeč. 
Odšli smo proti stopnišču. Vstopili smo v prvo sobo, kjer 
je bila miza z malimi in velikimi stoli. Na velikem stolu je 
nekoč sedel grof. Šli smo v naslednjo sobo. Bila je preču-
dovita. V nekaterih sobah so bile tudi zelo zelo starinske 
ure. Na gradu je bila glasbena soba. V njej so bile orgle, 
klavirji, violine in tamburice. Kmalu smo prišli do grofi-
činega salona, kjer je bilo polno parfumov. Prišli smo do 
spalnice. V njej sta bili dve črni postelji in zibelka.
 Po strmih stopnicah smo prišli do mini kipcev gospodov 
Ptujskih in v veliko dvorano. Tam je bilo ogromno slik 
in vse so bile z gradu Vurberk. Ogledali smo si tudi ka-
pelo. V njej so bile orgle, klavir, duhovna oblačila, oltar 
in prečudoviti kipi. Ko smo šli nazaj na grajsko dvorišče, 
smo šli v SVET KRAŠENJA. Bilo je ogromno tradicionalnih 
noš in kostumov. Zbirka nakita je vsebovala tudi jantarni 
prstan z reliefno podobo ženske glave, zlat prstan iz gro-
ba kneginje, železno zapestnico z rastlinskim motivom 
in medaljonom z angelom v sredini, ogrlice iz kristalov, 
žepne ure, denarnice in uhane iz dragih kamnov.
Dan je bil zelo lep. Potem smo odšli v restavracijo Poma-
ranča. Pošteno sem se najedel.
 

                Mai Horvat, 3. razred OŠ Korena

Učenci 6.–9. razreda so se na športnem dnevu sprehodili na Piramido, 
kjer jih je pričakal čudovit razgled na Maribor

Učenci, ki obiskujejo gledališki krožek, so s svojo lutkovno igro 
Cesarjeva nova oblačila nastopili na Prvi gimnaziji

Šolski band se je uspešno predstavil na srečanju šolskih ansamblov 
Šans 2019, ki je potekalo na OŠ Voličina

Zgodilo se je predtekmovanje državnega tekmovanja Robosled; ude-
ležili so se ga učenci različnih razredov, ki obiskujejo računalniške 
predmete           Vse foto: arhiv OŠ Duplek
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Ob 15:00 smo se zbrali pred dupleško šolo. Od tam 
smo se ob 15:15 odpravili na kratek sprehod, preden 
smo se priključili povorki. Dodatni sprehod ni trajal 
dolgo in kot bi rekel keks, smo že čakali v vrsti za po-
vorko. Tam smo videli tudi svojega bivšega sošolca De-
nisa. Počasi smo se odpravili po cesti, ob kateri so na 
vsaki strani stali ljudje, ki so nas gledali z veseljem in 
srečo. Pust je res zanimiv praznik za nekatere ljudi. Je 
dan v letu, ko lahko prekriješ svoj obraz z barvami in 
nihče te ne bo jezil. To je tudi praznik, s pomočjo ka-
terega tako rečeno preženemo zimo. Hitro smo prišli 
mimo množice ljudi, zaokrožili okrog trgovine Jager in 
drugih stavb v okolici ter se odpravili proti stopljene-
mu drsališču. Tam so nas počasi pobirali starši in nas 
nato odpeljali domov.
Povorka je bila kar zanimiva, saj sem se je do letos ved-
no udeležila samo kot gledalka.

Tajda Žižek, 
7. razred OŠ Korena 

DAN Z NAJBOLJŠO PRIJATELJICO
Zjutraj sem se zbudila, bil je 21. februarja 2019. S svo-
jo najboljšo prijateljico Iris sva se dogovorili, da greva 
skupaj v Europark. 
Dobili sva se na postaji in skupaj odšli na avtobus. Sko-
raj bi stopili na napačen avtobus, izstopili pa skoraj tri 
postaje prehitro. Končno sva prispeli in odšli v trgo-
vine ter seveda v McDonald's in še malo posedeli. V 
zadnji trgovini sva si kupili vodo in odšli peš čez most 
in v kino. Preden se je film začel, sva imeli še dve uri 
časa, zato sva odšli k avtomatu, da bi z ročko dobili 
roza plišastega medvedka. Tam sva zapravili največ de-
narja, potem sva si kupili vstopnici in največje kokice 
ter odšli v dvorano. Gledali sva film Soba pobega. Bil 
je zelo zanimiv, na trenutke nisva mogli gledati, saj je 
bilo malo grozljivo. Odšli sva iz kina in zunaj naju je 
čakala moja botra Nataša. Peš smo se sprehodile čez 
most, saj je svoj avto parkirala pri Europarku. Ko smo 
se peljale domov, na radiu ni bilo dobre glasbe, zato 
smo se veliko pogovarjale. Iris je prišla prespat k meni. 
Ko sva prišli domov, sva nekaj pojedli in bili zelo dolgo 
pokonci. Poslušali sva glasno glasbo. 
Upam, da se bodo taki dnevi večkrat ponovili in bili 
tako zabavni, kot je bil ta.
                              

Neža Slanič, 
7. razred OŠ Korena

V BOHINJU

V sredo, 20. februarja 2019, smo se jaz, moja sestra 
Natalija, njen partner Klemen in moja nečaka Nik in 
Jaka odpravili na počitnice v Bohinj.
Zjutraj je Natalija prišla po mene, zato sem spakirala 
svoje stvari. Ko sem dala prtljago v avto, sva se od-
peljali. Na poti je bilo veliko igral, zato se je Nik lah-
ko igral. Šli smo tudi v kavarno Štrudl, kjer smo jedli 

KORENŠKI PREŠERNI
Osnovna šola Korena in Občina Duplek sta letošnji kul-
turni praznik ovekovečili v Kulturnem domu Korena, 6. 
februarja 2019, ob 18. uri. Učenci OŠ Korena in otroci iz 
Vrtca Korena so pripravili pisano bogat program za vse 
občane občine Duplek. Veliko se je pelo, malo plesalo in 
kar nekaj časa se je namenilo deklamiranju. Učenci so ob 
tem spoznavali delo in življenje pesnika Franceta Prešer-
na ter ga skozi pesmi vpletli v program prireditve. Skoraj 
vsak razred je pomagal pri sooblikovanju prireditve in 
vsak od njih je prispeval k dobri prepoznavnosti šole in 
vrtca. Veseli smo, da se je dvorana napolnila do zadnjega 
kotička in da smo dokazali, da res na mladih svet stoji.

Donataja Malinić, 
prof. slovenskega jezika

SKRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE 
UMORIL PSA
V sredo, 28. februarja 2019, smo si učenci 6.–9. razreda 
OŠ Korena ogledali gledališko predstavo v SNG Mariboru 
z naslovom Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa.
Predstava Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa mi je 
bila zelo všeč. Še posebej mi je všeč sama zgodba pred-
stave, ki govori o avtističnem fantu Christopherju, ki naj-
de na sosedovem dvorišču mrtvega psa. Odloči se, da bo 
raziskal njegov umor.
Christopher je avtist, ki živi z očetom. Navdušen je nad 
matematiko in logiko in prav zaradi teh lastnosti je dober 
detektiv. Ne mara dotikov, vicev in laži, ima pa zelo do-
ber spomin, ki mu pomaga pri raziskovanju umora sose-
dovega psa. Pri svojem raziskovanju naleti na veliko te-
žav predvsem zato, ker je nezaupljiv in težko komunicira 
z ljudmi. Po naključju izve, da sta bila njegov oče in sose-
da ljubimca, ki sta se skregala in razšla, v besu pa je prav 
njegov oče ubil sosedinega psa. To ga zelo razjezi. Odloči 
se oditi k mami v London. Na poti zaradi svoje poseb-
nosti naleti na veliko težav. Mama ga končno sprejme. 
Christopher spozna, da kljub vsem težavam, s katerimi 
se srečuje, še vedno lahko postane astronavt.
Predstava je napisana po romanu Marka Haddona. 
Christopherja v predstavi odlično odigra Matevž Biber, 
njegovega očeta Nejc Ropret, njegovo mamo pa Mojca 
Simonič.
Prvič sem se srečala s predstavo v gledališču in se zelo 
navdušila. Mislim, da bom še večkrat obiskala gledališče. 
Christopherjevo opazovanje in razumevanje dogodkov 
mi je dalo nov pogled na življenje in sprejemanje dru-
gačnosti.

Maja Vrbnjak, 
9. razred OŠ Korena

PUSTNA POVORKA
V soboto, 2. marca 2019, smo se učenci OŠ Korena ude-
ležili pustne povorke, ki je potekala v Sp. Dupleku. Kot 
velika skupina smo vrtec in šola skupaj predstavljali sme-
ške.
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palačinke. Bile so zelo okusne. Potem smo šli do reke. 
Tam smo se fotografirali in z Nikom sva v vodo metala 
kamenčke. Kmalu smo šli nazaj do apartmaja. Nasled-
nji dan so prišli k nam Klemnovi prijatelji, in sicer, Mitja, 
Nastja in njuna hči Zala. Ta dan smo spet šli na palačinke 
in Nik je metal kamenčke v vodo. Moj najljubši del dneva 
je bil, ko smo šli na pico. Bila je zelo dobra.
Tako sem preživela dva dni svojih počitnic, in to sta bila 
najboljša dneva. Upam, da gremo skupaj še tja, mogoče 
poleti, ko se bomo lahko kopali.

Adrijana Ferk, 
8. razred OŠ Korena

PUSTNA SOBOTA
V soboto, 2. marca 2019, smo učenci OŠ Korena imeli 
pustni dan. Našemljeni v smeške smo se zbrali pred OŠ 
Duplek ob 15. uri. Spremljali so nas starši, razredničarka 
Brigita in naš ravnatelj. V koloni smo se odpravili peš po 
šolski poti in se priključili pustni povorki. Naše maske so 
bile zanimive in smešne, saj smo bili smeški. Meni je bilo 
smešno, ker so bili tudi starši in učitelji našemljeni enako 
kot mi. Dogodek smo zaključili v šotoru, kjer smo jedli 
krofe in pili sok. Tam sem tudi prvič poskusila sladkorno 
peno.

Po malici smo vsi predstavili svojo masko. Najbolj mi je 
bila všeč nuna. Predstavile so se še naslednje maske: 
pikapolonica, muca, Matilda, okostnjak, princeske, po-
licistka, gusarka, nindža, kavboj, Miki Miška, Indijanka, 
vila in super Marijo. Učiteljica je bila našemljena v bene-
ško masko. Po predstavitvi smo učenci in učitelji 1. tria-
de odšli na pohod po Koreni. Ko smo se vrnili s pohoda, 
smo bili utrujeni.
 

Urška Krajnc, 
3. razred OŠ Korena

DEBELI RTIČ
Med zimskimi počitnicami sem bil zelo aktiven, ker sem 
šel z Rdečim križem na Debeli rtič.
Bila je lepa sončna sobota, ko sem se moral posloviti od 
svojih najbližjih. Na Debeli rtič sem šel z dvema bratoma 
in sestro. Tja smo se odpeljali ob pol enajstih. Vožnja je 
trajala tri ure. Ker zelo rad govorim in navezujem stike, 
sem si že na avtobusu našel nove prijatelje. Tako mi je 
vožnja hitreje minila. Ko smo prispeli do Debelega rti-
ča, smo vzeli prtljago in odšli na kosilo. Po kosilu so nas 
razvrstili po sobah. Nastanjen sem bil v sobi številka ena 
skupaj z novomeškimi otroki, saj so tudi oni imeli poči-
tnice. Čeprav jih nisem najbolje razumel, ker so se pogo-
varjali v narečju, smo se zelo hitro spoprijateljili. Teden 
je bil zelo raznolik, saj smo se ukvarjali z raznimi dejav-
nostmi. Vsak večer smo se družili v disku, čez dan igrali 
nogomet, košarko, se kopali, hodili na različne pohode 
in še in še.
Upam, da bom imel še kdaj priložnost iti na Debeli rtič, 
saj sem tam spoznal veliko novih prijateljev.

Aleks Mišić, 
8. razred OŠ Korena

DRŽAVNO TEKMOVANJE V BORDANJU
V sredo, 6. marca 2019, sva se s Pascalom Šabedrom 
udeležila državnega tekmovanja v bordanju na Krvavcu.
Ob šestih zjutraj smo se iz Maribora odpeljali na Krva-
vec. Ko smo prispeli, smo se preobuli in preoblekli ter 
se odpravili proti smučišču. Do začetka tekmovanja smo 
se po smučišču vozili gor in dol. Ob dvanajstih smo odšli 
na ogled proge. Tekma se je začela ob 12:15. Na tekmo-
vanju v bordanju je sodelovalo 25 tekmovalcev. Konku-
renca je bila velika. Proga je bila na začetku meglena, 
dolga, ledena in nevarna. Ker s Pascalom nisva bila va-
jena takšne zahtevne proge, tudi rezultat ni bil vrhunski. 
Bila pa je ena izkušnja več za naju. Po končani tekmi smo 
se še malo bordali. Potem smo se preobuli in preoblekli 
ter se z avtobusom odpeljali proti Mariboru, kamor smo 
prišli ob petih popoldne.
Dan je bil pester in zanimiv, vesel pa sem bil, ker sem 
prehitel Pascala.

Rok Vrbnjak, 
7. razred OŠ Korena

Korenški smeški Foto: Brigita Posl

Katarina Božac, 
3. razred OŠ Korena

PUSTNI TOREK
V torek, 5. marca 2019, smo prišli našemljeni v šolo. 
Pred malico smo odšli v potujočo knjižnico. Maske smo 
predstavili knjižničarjem. Vrnili smo se v šolo na malico. 

Pa nas prepoznajte   Foto: Brigita Posl
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Ponedeljek, 1. 4.
OREHOVA VAS
AMD Orehova vas
8.00—10.00

Ponedeljek, 1. 4. 
DUPLEK
Baraka 
12.00—14.00

Torek, 2. 4.
CERKVENJAK
Avto Anželj, Borut Anželj s.p.
8.00—10.00

Torek, 2. 4.
BENEDIKT
Kmetijska zadruga
12.00—14.00

Sreda, 3. 4.
SV. ANA
BB Bar
8.00—10.00

Sreda, 3. 4.
JUROVSKI DOL
Kmetijska zadruga
12.00—14.00

Četrtek, 4. 4.
BRUNŠVIK
Dom krajanov
8.00—10.00

Četrtek, 4. 4.
STARŠE
Športni park
12.00—14.00

Petek, 5. 4.
ZG. KUNGOTA
Kmetijska zadruga
8.00—10.00

Petek, 5. 4.
PESNICA PRI MARIBORU
Zavarovalnica Sava
12.00—14.00

Torek, 9. 4.
STOGOVCI
Kmetijska zadruga
8.00—12.00

Torek, 9. 4.
APAČE
Kmetijska zadruga
13.00—15.00

Sreda, 10. 4.
SP. IVANJCI
Kmetijska zadruga
8.00—10.00

Sreda, 10. 4.
JAKOBSKI DOL
Kmetijska zadruga
12.00—14.00

Četrtek, 11. 4.
RADENCI
Kmetijska zadruga
8.00—10.00

Četrtek, 11. 4.
SP. ŠČAVNICA
Kmetijska zadruga
12.00—14.00

Četrtek, 18. 4.
FALA, Avtomehanika 
Janko Vranc s.p.
8.00—10.00

Četrtek, 18. 4.
SELNICA OB DRAVI
Hladilnica
12.00—14.00

Sobota, 20. 4.
GRADIŠČE
Šola
8.00—12.00

Petek, 3. 5.
ZG. KUNGOTA
Kmetijska zadruga
8.00—10.00

Petek, 3. 5.
PESNICA PRI MARIBORU
Zavarovalnica Sava
12.00—14.00

Ponedeljek, 6. 5.
OREHOVA VAS
AMD Orehova vas
8.00—10.00

Ponedeljek, 6. 5. 
DUPLEK
Baraka 
12.00—14.00

Torek, 7. 5.
CERKVENJAK
Avto Anželj, Borut Anželj s.p.
8.00—10.00

Torek, 7. 5. 
BENEDIKT
Kmetijska zadruga
12.00—14.00

Sreda, 8. 5.
SV. ANA
BB Bar
8.00—10.00

Sreda, 8. 5.
JUROVSKI DOL
Kmetijska zadruga
12.00—14.00

Četrtek, 9. 5.
BRUNŠVIK
Dom krajanov
8.00—10.00

Četrtek, 9. 5.
STARŠE
Športni park
12.00—14.00

Petek, 10. 5.
SMOLINCI
Bistro Ploj
8.00—10.00

Torek, 14. 5.
STOGOVCI
Kmetijska zadruga
8.00—12.00

Torek, 14. 5.
APAČE
Kmetijska zadruga
13.00—15.00

Sreda, 15. 5.
SP. IVANJCI
Kmetijska zadruga
8.00—10.00

Sreda, 15. 5.
JAKOBSKI DOL
Kmetijska zadruga
12.00—14.00

z možnostjo podaljšanja registracije organizira 
AMZS Maribor po naslednjem razporedu:

T: 02 333 8882
AMZS Maribor

Četrtek, 16. 5.
RADENCI
Kmetijska zadruga
8.00—10.00

Ponedeljek, 3. 6.
OREHOVA VAS
AMD Orehova vas
8.00—10.00

Četrtek, 16. 5.
SP. ŠČAVNICA
Kmetijska zadruga
12.00—14.00

PRVINE VARNE 
VOŽNJE ZA 

TRAKTORISTE 
NA VRANSKEM




