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Naj vam velika noč 
prinese mir, 

z njim pa obilja 
in veselja vir!

Mitja HORVAT, župan občine Duplek
in občinski svet občine Duplek

Naj bodo velikonočni prazniki v 

krogu družine obarvani z mirom, 

toplino in veseljem.

Občinska uprava in 
režijski obrat občine Duplek



Prišel je čas v letu, ko se dogaja na polno. Narava se 
prebuja, zeleni. Marelice pogumno nastavljajo cvetove 
soncu in verjamejo, da jim letos mraz ne bo prišel do 
živega. Ljudje so pričeli z vsakoletnimi opravili na vrtu 
in njivah. Vse se zdi precej običajno za ta čas. Skrbijo jih 
suša, morebiten mraz in ostale nevšečnosti, a verjame-
jo, da bo v jeseni, tako kot vsako leto, trud do neke mere 
poplačan. 

Pa vendarle smo v nekem specifičnem letu. Leto, ki 
se je nenavadno na hitro poslovilo od virusne krize, je 
sprostitve željne množice preplavilo s številnimi dru-
žabnimi dogodki. Žal pa je leto prineslo Evropi nove 
skrbi. Čeprav smo na neki način še vedno med srečnimi 
izbranci, ki živijo že vrsto let (seveda s krajšo prekinitvi-
jo ob osamosvojitvi) na mirnem zelenem koščku Zem-
lje, pa nas grozote vojne v Evropi in na pragu Evropske 
unije upravičeno skrbijo. Žal je tako, da nas dejstvo, da 
kradejo v Braziliji, bistveno manj pretrese kot vlom pri 
sosedu. Vsaka vojna prinese s seboj grozote in zagoto-
vo smo premalo govorili o vojnah v afriških ali azijskih 
državah, morda tudi balkanskih. A glede na geografsko 
bližino je vendarle na neki način logično, da nas doga-
janje v Ukrajini močneje skrbi. Ob takšnih dogodkih se 
pokažejo vse naše šibkosti in v kratkem obdobju smo 
spoznali, da predstavljata zraven krhkega zdravstvenega 
sistema veliko nevarnost tudi energetska in prehramb-
na samozadostnost. To slednje še najbolj žalosti, saj ima 
Slovenija vsaj na tem področju dovolj naravnih danosti, 
da bi situacija lahko bila boljša. 

Trenutno se v svetu res veliko dogaja in zagotovo se bo 
to dotaknilo tudi nas posameznikov in skupnosti, v ka-
teri živimo. Razmere na številnih trgih so se temeljito 
spremenile. Kar naenkrat stvari spominjajo na neke pre-
tekle čase. Gradbinci čakajo na material, kupujejo zalo-
ge in zaradi nestabilnih cen ne upajo izdelovati ponudb. 
Cene določenih artiklov nenadzorovano rastejo, ljudje 
pa s svojim delovanjem in črednim nagonom še bolj 
poganjajo kolesje oziroma spiralo inflacije. Spomnimo 
se nepredstavljivih vrst na črpalkah ob napovedi dviga 
cene bencina. Cene so postale nepredvidljive, zato mar-
sikje v trg posega država in blaži učinke krize. Verjetno 
nihče od naših bralcev ne ve točno, zakaj se vse to do-
gaja oziroma kaj je pravi vzrok za to. Težko je razumeti, 
da zaradi zdravstvene krize ni kitajskih čipov. Energetska 
cenovna kriza se je prav tako pojavila že pred izbruhom 
vojne. Kljub očitnim globalnim premikom in neki nego-
tovosti v zraku pa je investicijski ciklus tako v zasebnem 
kot v javnem sektorju še vedno v zgornjem delu krivulje. 
Veliko se gradi in investira.

Tudi v naši občini poteka eden najpomembnejših projek-
tov v zgodovini občine. Gradnja kanalizacije po celotni 
aglomeraciji Zg. Duplek bi tudi v običajnih razmerah ve-
ljala za zahteven zalogaj. V času, ko se gradbinci soočajo s 
čakalnimi vrstami za material in nepredvidljivimi cenami 
le-tega, so seveda tudi pritiski na obstoječe pogodbene 
cene vse hujši. Toda projekt zaenkrat teče in verjamem, 
da bo izpeljan korektno in v pogodbenem roku.

V proračunu za leto 
2022 so sicer zadani 
številni cilji in verja-
memo, da bomo us-
peli še s kakšno pri-
dobitvijo za kraj. O 
uspešno izvedenih 
projektih vas sproti 
obveščamo, tudi v 
Dupleških novicah, 
sicer pa verjamem, 
da jih tudi sami 
opažate.

Volilno leto je prav 
tako v polnem raz-
mahu. Lokalne vo-
litve so sicer zadnje, a zame kot posameznika najpo-
membnejše, saj bom na slednjih aktivno sodeloval kot 
ponoven kandidat za župana. Pred nami je še dovolj 
izzivov, s katerimi se želim spopasti za dobrobit naših 
krajev. Seveda so za vse nas še kako pomembne držav-
nozborske volitve. Volitve, kjer je precej več politike, 
kampanj, medijskega vpliva, žal tudi več diskreditacij 
in lažnih obljub. Kot župan si želim vzdržnega položa-
ja občin in dovolj posluha v Ljubljani. Kot nestrankarski 
kandidat lahko rečem, da si želim, da se ohrani vsaj tak 
standard sodelovanja, kot se je vzpostavil z aktualno vla-
do. Vsak volivec se mora sam odločiti, kaj je zanj najpo-
membnejše in kakšno državo si želi. Gospodarska rast, 
trajnostni razvoj, sociala, zaposlenost, osebne svoboš-
čine, medijska svoboda, decentralizacija, enakomeren 
razvoj, lokalna samouprava, skrb za podeželje, krizno 
upravljanje … Mnogo je segmentov, ki jih različne stran-
ke različno naslavljajo, pa tudi ljudje dajejo posamezne-
mu segmentu različno težo, zato odločitev ni enostavna 
in ljudje se ne bomo poenotili. Sam si želim vlade, ki bi 
imela posluh tudi za opozicijo, in opozicije, ki bo znala z 
vlado kdaj tudi sodelovati. Vse to bi namreč v veliki meri 
prispevalo k bolj povezanemu ljudstvu in tudi večjemu 
zaupanju v politiko. Že te želje so utopične. Vsekakor ne 
pričakujem odrešenika, ki bo vse naredil prav. Želim pa 
si, da bi zastavljeni projekti tekli, da bi po volitvah čim-
prej oblikovali vlado in da se čimprej posvetimo resnim 
izzivom, ki so pred nami. 

Optimizem in upanje še vedno ohranjam, saj je to pot, 
ki ohranja veselje do življenja in dela. Veliko upanja in 
veselja želim vsem vam. Želim vam veselo veliko noč in 
lepo praznovanje.

Mitja HORVAT, 
župan

ŽUPANOV UVODNIK
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PO OBČINI
VELIKA NOČ, PRAZNIK UPANJA
Na veri v Jezusovo vstajenje temelji vse krščanstvo.
Sonce, prebujanje pomladi, nova rast, novo upanje za 
življenje tvorijo zunanji okvir, v katerega se uvršča kr-
ščansko praznovanje velike noči. Vendar pa krščansko 
praznovanje velikonočnih skrivnosti ne korenini v narav-
nem dogajanju, čeprav ga posredno vključuje, temveč v 
zgodovinskih dogodkih, ki segajo v naš čas in ga obenem 
presegajo. Delujejo na naše življenje in ga naravnavajo 
na novo prihodnost, ki jo Razodetje poimenuje »novo 
nebo in nova zemlja« (21,1). Stanje stvarstva in človeka, 
ko bo »Bog vse v vsem« (1 Kor 15,28). 
Zgodovinski dogodki, ki so identiteta krščanstva in dajejo 
vsebino velikonočnemu praznovanju, so življenje, delo, 
trpljenje, smrt in vstajenje Jezusa iz Nazareta, ki je pos-
tal in ostaja Odrešenik za vsakega človeka in za vse ljudi. 
Odrešenje pomeni osvoboditev v vseobsegajoči in naj-

popolnejši meri, v vseh razsežnostih človekovega bitja: v 
telesni, duševni, duhovni in medčloveški/socialni dimen-
ziji. Ker zajema celega človeka, je izključno Božje delo v 
tem, da se v zgodovini uresničuje in uveljavlja kraljestvo 
milosti, pravičnosti, življenja, ljubezni, to sta Božja dob-
rota in človekoljubnost (Tit 3,4), tudi po dobrih ljudeh.
Zgodovinska in osebnostna dimenzija krščanstva, kate-
re bistvo je Jezus Kristus, se na simbolni zakramentalni 
ravni najbolj intenzivno uresničuje prav v velikonočnih 
(pashalnih) dogodkih velikega tedna. 
Od cvetne nedelje z blagoslovom zelenja in spominom 
na Jezusov vhod v Jeruzalem, kjer je navdušena množica 
vzklikala »Hozana«, pa tudi kričala »Križaj ga!«, na veliki 
petek je le en korak in sugestija za dojetje, kako neza-
nesljiva je zemeljska slava in kako sprevržena je lahko 
statistika javnega mnenja.

Vurberške cerkve, Devica Marija Vnebovzeta Zadnja večerja (Franca Gornika), nekoliko bledi...
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Veliki četrtek je »posedanjenje« Jezusove zadnje večerje 
s postavitvijo evharistije (kruha in vina), znamenja nje-
gove resnične osebne navzočnosti med nami. Z naroči-
lom »To delajte v moj spomin!« se utemeljuje postavitev 
službenega duhovništva in z umivanjem nog učencem se 
dajeta vzgled in naročilo služeče ljubezni drug drugemu.
Simbolno liturgično dogajanje na veliki petek nas pove-
de na Kalvarijo, kraj Jezusove nasilne in krivične smrti na 
križu, ki je zgodovinsko posledica zgrešene interpretaci-
je njegovega učenja in delovanja ter združenih oblastnih 
interesov judovskih religioznih in rimskih političnih ob-
lasti pod Poncijem Pilatom. In vendar velja Jezusova 
smrt kot odrešilno dejanje »za mnoge«, »za vse«. V na-
silni, krivični in sramotni smrti na križu, ki jo je izvršilo 
človeštvo, je trpel človek Jezus in sotrpel sam Bog. V soli-
darnosti Boga s trpečim in umirajočim Jezusom in njego-
vim ljubečim odpuščanjem ubijalcem sta zajeta resnično 
odrešenje in sprava, ki jo vzpostavlja Bog. Ljubezen od-
rešuje v trpljenju in v smrti, zato na veliki petek častimo 
Križanega na križu, ker je v njem zmaga. 
Kristjani od prve velike noči naprej oznanjamo in živimo 
iz sporočila vere apostolov, da je Bog Jezusa obudil, iz-
trgal iz smrti in ga »povišal« v svojo slavo. To je, Križani 
živi! Dokončno pri Bogu in v Bogu in več ne umrje. Po 
vstajenju živi v kvaliteti Boga. Tako lahko živi tudi za nas 
in z nami.
Na veri v Jezusovo vstajenje temelji vse krščanstvo. V 
njem je temelj upanja, ki daje trdnost in moč obstoja 
v najtežjih preizkušnjah življenja. Daje zagotovilo, da je 
življenje močnejše od smrti. Da nobeno zlo nima zadnje 
zmage, pa naj se še tako zdi, da triumfira in zmaguje. Ve-
likonočno upaje je garant smisla celotnega stvarstva in 
človeka ter zgodovine. Kljub nekaterim nesmislom v živ-
ljenju človeka in človeštva sta celota in njen izhod zazna-
movana s smislom. Jamstvo mu daje moč Božje ljubezni, 
ki iz smrti obuja življenje, iz praznine polnost, iz nesmisla 
smisel, iz časa večnost. 

Relief z vstajenjem iz leta 1597

Zadnja večerja (Franca Gornika), nekoliko bledi...

Prav zavetnica vurberške cerkve, Devica Marija Vnebov-
zeta, v nebeški sreči in slavi je razlaga in z Jezusom vsta-
lim potrditev te vere in tega upanja.

                                                              dr. Avguštin Lah

V POKOJ ODŠLA SODELAVKA OBČINSKE 
UPRAVE
V letošnjem letu se je upokojila naša dolgoletna sodelavka Milena Ropoša, ki je na 
Občini Duplek pustila svoj pečat. V svoje delo je ves čas vlagala ogromno truda in 
požrtvovalnosti, v kolektiv pa prinesla nova znanja in veščine. 
Najbolj od vsega pa bomo pogrešali njen iskren in nalezljiv nasmeh. Ob odhodu v 
pokoj ji na njeni novi poti želimo vse dobro, da bi uresničila vse svoje želje ter da 
bi uživala v trenutkih, polnih dobrega razpoloženja in veselja.  

Sodelavci občinske uprave in 
režijskega obrata Občine Duplek
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Podpisali sporazum o izgradnji dislocirane enote 
Doma Danice Vogrinec v Dupleku

Večletna pričakovanja, trud in vztrajanje so pripeljali do 
zastavljenega cilja, izgradnje doma za starejše občane v 
občini Duplek. 

21. marca 2022 so župan občine Duplek Mitja Horvat, 
direktor Doma Danice Vogrinec Maribor mag. Marko Sla-
vič in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Janez Cigler Kralj podpisali sporazum o sku-
pnem interesu izgradnje infrastrukture za institucional-
no varstvo starejših/namestitvenih zmogljivosti za insti-
tucionalno varstvo starejših na območju občine Duplek. 

Skupen cilj projekta je uporabnikom zagotoviti prijazno, 
sodobno in z okoljem usklajeno namestitev, ki bo staro-
stnikom omogočila kakovostno preživljanje starostnega 
obdobja. 

Dom Danica Duplek se bo nahajal na ravnem terenu ob 
obstoječem centru Spodnjega Dupleka, v neposredni 
bližini zdravstvene dejavnosti, lekarne, knjižnice, pošte, 
trgovine in zelenih površin. 

Na severni strani objekta je predvidena dostopna cesta 
z večjim vzdolžnim parkiriščem in pločnikom, zato so na 
tej strani vsi glavni vhodi v objekt. Tloris pritličja zavzema 
obliko pravokotnika s stranicama 70 x 20 m. Predviden je 
objekt etažnosti P+2, vendar zasnova dopušča naknadno 
povišanje objekta za eno nadstropje v primeru potrebe 
po večji kapaciteti doma.

 

Območje predvidene gradnje
vir: https://www.geoprostor.net/piso_int/ewmap.asp?obcina=DUPLEK

Dislocirana enota Doma Danice Vogrinec Duplek bo za-
gotavljala 60 ležišč za stanovalce doma ter dodatna 4 le-
žišča v sklopu dnevnega centra. Dom bo zagotavljal še 
oskrbo na domu. Po vzoru sodobnih smernic se v dom 
umešča medgeneracijski center, ki bo služil tudi zuna-
njim uporabnikom, predvsem za lokalne dogodke in 
potrebe zainteresiranih skupin. V domu bo predvidoma 
zaposlenih 20 ljudi. 

V pritličje objekta se bo vstopalo v sredini objekta pod 
nadstreškom. Recepcija s sprejemno avlo se bo odpirala 
proti manjši domski kavarni, ki bo povezana z zelenim 
atrijem na jugu in bo služila druženju tako stanovalcev 
kot gostov. V pritličju bo zagotovljen prostor za zaposle-
ne, sestanke s skrbniki stanovalcev ter sprejem gostov. 
Zdravniška oskrba se bo nahajala v neposredni bližini 

doma, zato bodo v samem objektu le sestrske sobe, ena 
za dve bivalni enoti. Prostori delovne terapije in fiziote-
rapije bodo imeli možnost izhoda na zunanje površine. 
V vzhodnem delu objekta se bodo nahajali tehnični pro-
stori, razdelilna kuhinja in večnamenski prostor. Slednji 
bo služil kot medgeneracijski center in si delil prostore 
z enoto dnevnega centra, v sklopu katerega bo urejena 
soba s štirimi ležišči za počitek.

Šestdeset ležišč bo razporejenih v enoposteljne sobe 
apartmajskega tipa. Vsak apartma bo imel dve sobi, po-
vezani s pomično pregradno steno. Posebnost inovativ-
ne apartmajske enote je zasnova za dve ležišči na način, 
da sta v njej dve enoposteljni sobi ali ena dvoposteljna 
soba. V domu bosta dva tipa apartmajev. 

Apartma tipa I bo vključeval souporabo kopalnice ter 
manjše kuhinjske niše z bivalnim prostorom. Apartma 
tipa II bo imel dve kopalnici, za vsako ležišče eno, ter 
skupen bivalni prostor z manjšo kuhinjsko nišo. Vsak 
apartma bo imel torej dve sobi, povezani s pomično 
pregradno steno. Na podlagi takšne rešitve sobe defi-
niramo kot enoposteljne s souporabo naštetega progra-
ma. Neto površina apartmaja bo 42,4 m2, kar na eno 
ležišče znaša 21,2 m2. Vse sobe bodo prilagojene gibal-
no oviranim osebam – kopalnica, čajna kuhinja, spalni 
prostor. Bivalni del bo povsod orientiran proti hodniku 
in skupnemu prostoru bivalnih enot. Spalni del se bo od-
piral proti zunanjosti. Vsak apartma bo imel velik balkon, 
ki se bo raztezal po celotni dolžini enote. 

Pred vhodom v objekt sta načrtovani dovozna površina 
za intervencijska vozila ter ploščad z zelenimi elementi 
in klopmi.

Ploščad se bo nadaljevala v zelenico, ki bo služila kot te-
rasa bivalnim enotam v pritličju. Zelenica bo primerno 
urejena na zahodni in južni strani parcele, kjer je mož-
nost ureditve manjšega parka, zunanjega fitnesa in dru-
žabnih površin s primerno urbano opremo.

ZA PRIJETNO JESEN ŽIVLJENJA Zgodba z naslovnice

Podpis sporazuma na lokaciji načrtovane gradnje v centru Spodnjega 
Dupleka                Foto: Natalija Jakopec
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Tloris pritličja

Tloris 1. nadstropja

Tloris 2. nadstropja

Pogled na severno fasado Pogled na južno fasado

Vse povzeto po 
Proplus inženiring, 

projektiranje d. o. o.

7



POZDRAV IZ UREDNIŠTVA
Rok za oddajo člankov je najkasneje  

20. maj 2022. 

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

NA NOVO DOLOČENE URE IN DNEVI POKOPOV

Vrednost projekta na podlagi investicijske dokumentaci-
je je ocenjena na 7.057.403,20 EUR z DDV, ki jih bo za-
gotovil Dom Danice Vogrinec skupaj z MDDSZ s pomočjo 
sofinanciranja iz naslova sredstev EU. 

Občina Duplek je z lastnimi proračunskimi sredstvi zago-
tovila potrebna zemljišča za gradnjo, kakor tudi izdelavo 
potrebne projektne dokumentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja, ki je bilo dokončno in pravnomočno 

dne 27. avgusta 2021. Prav tako je občina zagotovila pla-
čilo komunalnega prispevka in dokumentacijo PZI. 

Skupna želja vseh treh partnerjev je, da bi gradnja po-
tekala brez zapletov in da bi se prvi stanovalci vselili v 
letu 2024.

Natalija Jakopec 

Na 19. redni seji občinskega sveta so med drugim spre-
jeli Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture na območju občine Duplek.
Svetniki so na tej seji prejeli nov Odlok o opravljanju po-
kopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč 
ter pokopališkem redu na območju občine Duplek, ki pa 
ne prinaša bistvenih sprememb.
Zaradi narave dela so na novo določeni ure in dnevi, ko 
se opravljajo pokopi. 
Pokopi se tako opravljajo vsak dan, razen ob nedeljah 
in praznikih. V tem času je izjemoma možen pogreb v 
primeru, ko si prazniki in nedelja sledijo tri dni zapored. 
Pokopi v letnem času, torej od 1. 4. do 15. 10., se op-
ravljajo med 12. in 17. uro, v zimskem času, od 16. 10. do 
31. 3., pa med 12. in 16. uro. V petek in soboto se pokopi 
v zimskem in letnem času opravljajo med 10. in 14. uro.
Žarni pogreb se mora začeti 30 minut pred končnim ča-
som opravljanja pokopov, klasični pogreb ali pogreb z 
mašo med pogrebom pa se mora začeti 1 uro pred konč-
nim časom opravljanja pokopov.
Prav tako je bil sprejet nov Sklep o cenah za pokopali-
ško dejavnost na območju občine Duplek. Zaradi narave 
dela in z namenom opravljanja mašnih slovesnosti po 
opravljeni pogrebni svečanosti smo pripravili spremem-
bo cene za pogreb z mašo med pogrebno svečanostjo, 
ta se je spremenila z 29,28 eur bruto na 58,56 eur bruto.
Obravnavali in potrdili so tudi Elaborat o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda (odstranjevanje blata) za prihodnje ob-
računsko obdobje (1. 11. 2021–31. 10. 2022). V tem ob-
dobju se bo cena za končnega odjemalca/občana zniža-
la, in sicer za približno 15,8 % trenutne cene. 
Potrdili so tudi Letni program ravnanja s komunalnimi 
odpadki v občini Duplek za leto 2022.
Namen načrta je predstavitev kvalitativnih in kvantita-
tivnih parametrov izvajanja obveznih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja za leto 2022:
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
- odlaganja odpadkov in ostankov predelave ter odstra-

njevanja komunalnih odpadkov.
Mešani komunalni odpadki, papir in papirna embalaža 
ter mešana embalaža se bodo neposredno pri povzroči-
teljih prevzemali 13-krat letno, biološki odpadki 42-krat 
letno in steklena embalaža 6-krat letno. 2-krat letno 
bodo tudi zbirali nevarne odpadke od vrat do vrat.

Na pobudo Javnega medobčinskega stanovanjskega 
sklada Maribor so obravnavali predlog sklepa o poveča-
nju kapitala in namenskega premoženja JMSS Maribor. 
Namensko premoženje se je povečalo za vrednost 20 
zasedenih stanovanj po zaključenih denacionalizacij-
skih postopkih, ki niso bila vrnjena denacionalizacijskim 
upravičencem in so tako ostala v lasti občin.
V prvem branju so potrdili predloga odloka o proračunu 
za leti 2022 in 2023.

Javna infrastruktura za kulturo
Po opravljeni krajši obravnavi so sprejeli Sklep o določi-
tvi javne infrastrukture na področju kulture na območju 
občine Duplek. Zakon o uresničevanju javnega interesa 
na področju kulture določa, da občina določi in javno 
objavi podatke o tem, kateri objekti v občini služijo kot 
javna infrastruktura na področju kulture. Občina Duplek 
je s sklepom št. 061-2144/96 z dne 22. 10. 1996 dolo-
čila javno infrastrukturo na področju kulture v občini 
Duplek, vendar se je stanje od tedaj do danes spremeni-
lo. Zgrajeni sta bili knjižnica v Spodnjem Dupleku in nova 
Športna dvorana Duplek, ki pa ustrezata tudi izvajanju 
kulturnih dogodkov, zato je bilo treba oba objekta do-
dati v sklep o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture v občini Duplek. S seznama objektov, ki služijo 
kot javna infrastruktura na področju kulture, navedenih 
v sklepu iz leta 1996, pa je bilo treba odstraniti objekt 
Kulturni dom Spodnji Duplek (Baraka), ker je dotrajan in 
ni primeren za nadaljnjo uporabo. 
S sprejetjem sklepa je ukinjen status javnega dobra ne-
premičninam parc. št. 1124/21, 1124/23, 957/5, 957/3 
in 71/6, vse k. o. 684 – Zgornji Duplek, in parc. št. 430/4, 
k. o. Vurberk. Občina je lastnica navedenih zemljišč, ki so 
imele status grajenega javnega dobra lokalnega pome-
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na. Gre za zemljišča v Zgornjem Dupleku pri Splavarju, 
kjer bo zgrajeno novo krožišče, ki ga bo investirala drža-
va, ki zato navedena zemljišča potrebuje. Občina jih bo 
po izbrisu zaznambe javnega dobra v skladu z veljavno 
zakonodajo brezplačno prenesla na državo, kjer bodo 
prav tako imela status grajenega javnega dobra, vendar 
državnega pomena. Na Vurberku pa je zemljišče, ki je 
imelo status grajenega javnega dobra, ki to dejansko ni 
več.

Nadzorni odbor je v preteklih mesecih opravil nadzor 
zaključnega računa proračuna Občine Duplek za leto 
2020 in pripravil poročilo, ki ga je na svoji 16. redni seji 
dne 3. 11. 2021 tudi potrdil. V okviru nadzora so pregle-
dali prihodke od prodaje osnovnih sredstev, odhodke v 
zvezi z mediji in avdiovizualno kulturo, vurberškim gra-
dom, zbiranjem in odvozom odpadkov, zbirnim centrom 
in energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine.
Podrobnejšo poročilo o opravljenem nadzoru je na seji 
predstavila predsednica odbora.

Dušanka Novak

SPREJETA PRORAČUNA ZA LETI 2022 IN 2023
Osrednja točka dnevnega reda 20. redne seje občinske-
ga sveta je bila obravnava predlogov proračunov za leti 
2022 in 2023.

Izhodišča za proračun za leti 2022 in 2023 so bila sve-
tnikom predložena v obravnavo kot delovno gradivo na 
18. redni seji občinskega sveta 6. oktobra 2021. Občinski 
svetniki so do 20. oktobra 2021 podali predloge spre-
memb in dopolnitev. Prva obravnava proračuna za leti 
2022 in 2023 je potekala na 19. redni seji občinskega 
sveta 24. novembra 2021. Občinski svetniki so lahko do 
7. decembra 2021 podali predloge sprememb in dopol-
nitev. Župan se je opredelil do vloženih pripomb in pre-
dlogov ter pripravil dopolnjen predlog proračuna, ki so 
ga na tokratni redni seji svetniki tudi potrdili.

Proračun občine je akt, v katerem so predvideni prihodki 
in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za 
eno leto. S tem aktom občina določi obseg sredstev, ki 

se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, 
za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opre-
deljeni z ustavo, zakoni, občinskimi predpisi in razvojni-
mi usmeritvami občine.

Skupaj s proračunoma so svetniki potrdili tudi Letni načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem, Letni načrt razpola-
ganja s finančnim premoženjem, Letni program kulture 
v občini Duplek in Letni program športa v občini Duplek, 
vse prav tako za leti 2022 in 2023.
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja so imenovali nove predstavnike v svet zavo-
da OŠ Duplek. V novem mandatnem obdobju bodo to 
Nataša Kelher, Brigita Polanec in Uroš Dokl.

Dušanka Novak

RAZŠIRJAMO ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE
Na svoji 21. redni seji so svetniki začeli z obravnavo 
koncesijskih aktov, na podlagi katerih bo občina pode-
lila dodatno koncesijo na področju zobozdravstva.
Svetniki so v prvem branju soglasno potrdili Odlok o 
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravlja-
nje javne službe na področju otroškega in mladinske-
ga zobozdravstva v občini Duplek in Odlok o predmetu 
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne 
službe na področju zobozdravstva za odrasle v občini 
Duplek. Sprejem odlokov kot koncesijskih aktov je pod-
laga za pripravo javnega razpisa za izbiro izvajalca konce-
sionirane zdravstvene dejavnosti na področju otroškega 
zobozdravstva in zobozdravstva za odrasle, v obeh pri-
merih v obsegu dodatnega 0,5 tima.
Razpisa bosta objavljena takoj, ko bo občinski svet po-
trdil odloka tudi v drugem branju in bo občina prejela 
ustrezna predhodna soglasja s strani Ministrstva za 
zdravje Republike Slovenije in ZZZS.
Na predlog družbe Nigrad d. o. o. so v prvem branju 
potrdili predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
Nigrad d. o. o. S preoblikovanjem v javno podjetje od-
pade potreba po podeljevanju koncesij za opravljanje 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne 
komunalne in padavinske vode. 

Ustanoviteljice hkrati pridobijo posebne ustanoviteljske 
pravice v smislu 26. člena ZGJS – neposredno določanje 
cen in pogojev za izvajanje gospodarskih javnih služb. 
Učinka preoblikovanja v javno podjetje sta torej dva, 
na eni strani je enostavnejša organizacija gospodarskih 
javnih služb (odpadejo zahtevni in dolgotrajni postopki 
podeljevanja koncesij), na drugi strani pa neposreden 
vpliv na določanje cen in pogojev izvajanja gospodarskih 
javnih služb. 
Svetniki so se seznanili s Poslovno-finančnim načrtom 
2022 in Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premože-
njem Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada 
Maribor.
Občinska uprava je pripravila predlog novelacije pravil-
nikov za razdeljevanje proračunskih sredstev društvom, 
ki delujejo na območju občine Duplek, ki so jih svetniki 
soglasno potrdili.
Pravilniki bodo sedaj določali, da ustrezen sklep/odloč-
bo sprejme direktorica občinske uprave. Prav tako bodo 
pravilniki vključevali možnost pritožbe zoper izdan sklep 
oz. odločbo, o pritožbi bo odločil župan občine Duplek v 
roku 15 dni od prejema pritožbe. 
V pravilnike je dodan člen, ki določa, da v kolikor bo v 
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društvu, ki ima sedež v občini Duplek, 80 % članov, ki 
imajo stalno prebivališče v občini Duplek, se bodo pri 
točkovanju upoštevali vsi člani društva, tudi tisti, ki na 
območju občine Duplek nimajo stalnega prebivališča. V 
kolikor pa bo društvo, ki ima sedež v občini Duplek, ime-
lo manj kot 80 % članov s stalnim prebivališčem v občini 
Duplek, se bodo pri točkovanju upoštevali le tisti člani, ki 
imajo stalno prebivališče v občini Duplek. 
Svetniki so prav tako potrdili Odlok o spremembah od-
loka o sofinanciranju letnega programa športa v občini 
Duplek. Bistvena sprememba je, da bo sedaj v razpisni 
dokumentaciji navedeno, da v kolikor društvo dela pro-

grama ne bo izvedlo v celoti in bo zanj prejelo finančna 
sredstva, se bo to upoštevalo pri oceni vloge v nasled-
njem letu. 
Potem ko je bila svetnikom predstavljena na novo izraču-
nana ekonomska cena programov predšolske vzgoje ter 
dnevnega stroška živil v oddelkih predšolske vzgoje v OŠ 
Duplek in OŠ Korena, je bil sprejet sklep, da se ekonom-
ska cena za prvo in drugo starostno obdobje glede na 
pričakovane višje stroške poviša za 8 %, ta tako znaša za 
prvo starostno obdobje 509,49 EUR (trenutno veljavna 
EC = 471,75 EUR), za drugo starostno obdobje pa 388,50 
EUR (trenutno veljavna EC = 359,73 EUR). 

Dušanka Novak

INVESTICIJSKO NARAVNAN PRORAČUN 2022 
Občinski svet je na 20. redni seji 20. decembra 2021 
sprejel predlog proračuna za leti 2022 in 2023. 
Prihodki za leto 2022 so ocenjeni v višini 8.184.548 EUR, 
odhodki v višini 9.354.476 EUR. Presežek odhodkov nad 
prihodki se bo financiral z ostankom sredstev pretekle-
ga leta in dolgoročnim zadolževanjem. Proračun za leto 
2022 je ponovno izredno investicijsko naravnan, inve-
sticije predstavljajo kar 43 % proračuna. V nadaljevanju 
sledijo nekateri večji projekti. 
Na področju varovanja okolja se bo v letih 2022 in 2023 
nadaljevalo izvajanje projekta Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju reke Drave, s katerim načrtu-
jemo gradnjo novih kanalizacijskih omrežij v celotnem 
Zg. Dupleku. Projekt smo prijavili na razpis za pridobi-
tev evropskih kohezijskih sredstev iz naslova sredstev, 
namenjenih za razvoj regij. Vrednost projekta znaša 2,1 
mio EUR, od tega je 1,3 mio EUR sofinancerskih sredstev. 
V proračunu zagotavljamo tudi sredstva za subvencioni-
ranje izgradnje malih čistilnih naprav.
V letu 2022 se bo na področju izobraževanja pričela prip-
ravljati investicijska dokumentacija za rekonstrukcijo in 
prizidavo vrtca v Spodnjem Dupleku. Predvidene so do-
zidava štirih enot vrtca, prizidava igralnice vrtca, prizi-
dava kuhinje z rekonstrukcijo obstoječe kuhinje, širitev 
jedilnice ter rekonstrukcija knjižnice. Skupna vrednost 
projekta znaša 2.340.660 EUR, od tega znaša sofinancer-
ski del 1.063.480 EUR. Zaključek izgradnje je predviden 
leta 2024.
Na področju podprograma objekti za rekreacijo so pred-
videne ureditev igrišča z umetno travo v velikosti 80 x 
50 metrov, tribuna za gledalce, sedišča, tekaška steza s 
štirimi progami ter razsvetljava z reflektorji. Načrtovana 
novogradnja je predvidena ob zahodnem robu športne 
dvorane v Sp. Dupleku. Projekt smo prijavili na razpis za 
pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Fundacije za 
šport. Pri OŠ Korena so predvidene posodobitev razsvet-
ljave nogometnega igrišča z novimi LED reflektorji, prep-
lastitev asfaltnega igrišča, hortikulturna ureditev učilni-
ce na prostem in postavitev urbane opreme za izvedbo 
pouka na prostem. Projekt se bo izvajal v okviru javnega 
poziva LAS Ovtar Slovenskih goric.
Na področju prometa so v proračunu predvidena 
sredstva za ureditev prehoda za pešce čez državno re-

gionalno cesto R3-710/1292 na območju med Zg. in Sp. 
Duplekom. Ministerstvo za infrastrukturo namerava v 
letu 2022 pristopiti k ureditvi dveh krožišč na regionalni 
cesti R3-710/1292 Maribor–Vurberk–Ptuj v Zg. Dupleku 
pri mostu. Sočasno ima občina namen urediti obstoječo 
kanalizacijo in kanalizacijske objekte na območju dveh 
rondojev. Investicija se bo predvidoma izvajala od druge 
polovice leta 2022 do spomladi leta 2023. Ocenjena je 
na skupaj 1,9 mio EUR. 
Na področju pomoči in podpore 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 Drave. 
Sredstva za izvedbo ukrepov zagotavlja Evropski sklad za 
regionalni razvoj v višini 100 upravičenih stroškov ope-
racije. 
Na področju kulture bomo z načrtovanimi proračunski-
mi sredstvi obnovili kletne prostore grajske zidanice na 
Vurberku, na gradu Vurberk pa dokončali sanacijo pete-
rokotnega stolpa levo od vhoda ter obnovili stene, kjer 
je glavni vhod.
Na področju varovanja pred naravnimi in drugimi ne-
srečami bomo sofinancirali nakup gasilskega kombija za 
potrebe delovanja PGD Korena ter v letih 2023–2025 za-
gotovili sredstva za sofinanciranje gasilskega vozila PGD 
Dvorjane.

Zraven vseh planiranih pro-
jektov bomo v letu 2022 s 
proračunskimi sredstvi za-
gotavljali nemoteno delo-
vanje lokalne skupnosti in 
delovanje kulturnih, špor-
tnih in drugih interesnih 
skupin ter drugih progra-
mov na področju zdravstva, 
športa, izobraževanja in so-
cialnega varstva. 

 Mihaela Borovnik
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V DANICI VSAK DAN KAJ ZANIMIVEGA
Med počitnicami smo v medgeneracijskem centru DA-
Nica Duplek organizirali tudi delavnice za otroke.
V medgeneracijskem centru se telovadba odvija v pone-
deljek in sredo ob 9. uri. V sredo telovadbo vodi fiziote-
rapevtka Manja Nemšak, poudarek je predvsem na teža-
vah s hrbtenico. V ponedeljek se srečujejo še ljubiteljice 
petja z gospo Marijo Lavuger. V torek imamo miselne 
aktivnosti, je pa torek tudi dan za zeliščarstvo, kuho in 
kavo z županom, literate in gledališčnike. Sreda je dan za 
otroke, saj imamo ob telovadbi tudi igranje šaha z otroki 
in uporabniki, včasih pa izvedemo še kakšno delavnico. 
Če bi se nam rad kdo pridružil pri igranju šaha, bomo 
veseli. V četrtek ob 9. uri je na vrsti učenje nemškega 
jezika, potem imamo kartanje in druge družabne igre in 
na koncu pogovorno skupino, ki se že tretje leto redno 
srečuje. Petek pa je dan za ustvarjanje in ples. Vedno 
lahko pridete tudi na kavo in pogovor. 
V centru je še točka, prijazna demenci, zato vabljeni, če 
se v domačem okolju srečujete s problemom demen-
ce in bi potrebovali kak napotek, pogovor, zloženko ali 
konkretno rešitev. Lahko pa pokličete na telefonsko šte-
vilko 031 759 780 ali nas najdete na Facebooku MGC 
Duplek Danica.
V centru smo se odločili, da bomo sodelovali v projektu 
Šest milijonov ladjic za šest milijonov žrtev holokavsta, 
tako da izkoristimo vsako prosto minuto za izdelovanje 
papirnatih ladjic. Pridružili so se nam tudi otroci iz po-
družnične šole Dvorjane. Akcijo bomo zaključili 21. 4. 
2022, ko bomo peljali ladjice v center. Vabljeni, da se 
nam pridružite. Do 27. 1. 2022 smo jih naredili in odpe-
ljali 5500, sedaj pa jih imamo že 7460. Ponosni smo, da 
lahko sodelujemo v tako plemenitem projektu. 

Za otroke 
V sklopu Medgeneracijskega centra DANica Duplek smo 
med 28. 2. in 4. 3. 2022 organizirali delavnice za otroke. 
V ponedeljek smo imeli kuharsko delavnico, na kateri 
smo se učili izdelovanja sadnih (slivovih) cmokov. Imeli 
smo tudi pravljične minutke in mini gledališče, v okviru 
katerega so otroci odrasle presenetili s predstavo o Moj-
ci Pokrajculji. 
Na pustni torek so center zasedle maske, spekli smo kro-
fe, gospodje iz društva Oldtimer Duplek pa so nas s sta-
rodobniki odpeljali na Ptuj, kjer smo uživali med drugimi 
maskami in veselo rajali. 
V sredo smo v MGC DANica Duplek gostili terapevtskega 
psa Kodija in njegovo vodnico Dojrano ter psičko Seno 
z Mileno in Igorjem iz društva SLO-CANIS. Otroci so bili 
navdušeni. Nato smo se lotili osnov kvačkanja. Naredili 
so si verižice in zapestnice iz verižnih pentelj. Na koncu 
jim je Marina Toplak razdelila sončna očala, nato pa smo 
se fotografirali.
V četrtek je društvo Melisa z gospo Ireno Lenič pripravilo 
zeliščne delavnice. Z otroki smo spoznavali kamilico in 
janež. Skozi zgodbice iz knjige Ančke Gošnik Godec Ze-
lišča male čarovnice smo odkrivali zdravilne učinkovine 
zeli. Naučili smo se, kaj so poparek, ščepec in macerat, 
ob janeževih piškotih in kamiličnem ter janeževem čaju 

Z Oldtimerji na pustovanje na Ptuj         Vse foto: Manuela Strmšek A.

Kodi na obisku – društvo CanisIzdelovanje kamilične kreme

Kuharska delavnica slivovih cmokov Za mamice

pa smo spoznavali okus in vonj zelišč. Naredili smo kami-
lično kremo iz macerata in čebeljega voska ter se naučili, 
kako se pripravi posodica, v katero shranjujemo kreme. 
Otroci so kremo lahko odnesli domov. Bilo je poučno, za-
nimivo, koristno in veselo. 
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PRIZNANJI ZA HIŠO VIN KOKOL

Tudi zadnji dan počitnic je bil ustvarjalen. Stanka Krajn-
čič je otroke potrpežljivo učila izdelovanja rožic iz krep 
papirja za mamice, Marija Jančič je skupaj z otroki po-
lepšala naš center, Marina Toplak je otrokom pomagala 
pri izdelavi voščilnic, Cvetka Kaisersberger je šla z nami 

na kratek pohod po šolski poti, da smo se naužili sončka, 
Betka in Olga sta cvrli krompirček, ki smo ga naložili v 
škrniclje kot v dobrih starih časih ... Bilo je nepozabno 
in pisano.

Manuela Strmšek Adam 

Hiši vin Kokol zlata 
sončnica in nagrada na 
tekmovanju Sommelier 
selekcija 2022
V lanskem letu je Kme-
tijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije (KGZS) v 
sodelovanju s tednikom 
Kmečki glas in spletnim 
portalom Agrobiznis or-
ganizirala akcijo S kme-
tije za vas, v kateri je 
sodelovalo enajst kme-
tij. Namen akcije je bil 
izbrati kmetije, ki inova-
tivno in uspešno tržijo 
svoje pridelke in izdelke, 
pri čemer se ocenjujeta 

urejenost kmetije in njena prepoznavnost ter celotna  iz-
virnost ponudbe in uspešno trženje kmetije. Vse kmetije 
so primeri dobrih praks in zgled, kako ustvariti dodano 
vrednost iz svojih pridelkov in izdelkov za razvoj kmetij. 
»Na podlagi ogleda kmetije in njenih dejavnosti, opra-
vljenega razgovora z nosilci in člani kmetije ter preizkusa 
njihovih dobrot ali storitev je komisija, ki so jo sestavljale 
Petra Šubic, Barbara Remic in Andrejka Krt, v vsaki sku-
pini podelila zlato sončnico kmetiji, ki je bila ocenjena 
kot zmagovalna pri dvigu ugleda in vrednosti kmetijstva 
ter ozaveščanja potrošnikov,« je povedala Krtova in do-
dala: »Naše delo je tesno povezano s kmetijsko sveto-
valno službo, ki je in še vedno pozna sleherno slovensko 
kmetijo.«
Hiša vin Kokol iz Spodnjega Dupleka je prejela zlato 
sončnico za pridelavo in predelavo grozdnih pečk. 
Vendar to še ni vse. Marca so prejeli novico, da je njihov 
rumeni muškat letnik 2021 prejel nagrado na tekmova-
nju Sommelier selekcija 2022 v kategoriji vin k sladicam, 

Milan Kokol, ki vodi Hišo vin Kokol v občini Duplek, je bil prejemnik 
zlate sončnice v akciji S kmetije za vas 2021.  Foto: Petra Šubic

in sicer med 380 različnimi vini in 100 vinarji.
Na podelitvi zlatih sončnic je prisotne nagovoril tudi 
predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ro-
man Žveglič, ki je izpostavil, da je ena od prednostnih 
nalog zbornice prav prenos znanj na kmetije, da bi s tem 
spodbudili razvoj podeželja, kajti brez podeželja in kme-
tijstva se Slovenija ne bo ohranila.

Darja Rojko

SPOMIN NA PREŠERNA
Če tisti Franc, največji naš poet,
naenkrat se pojavil bi med nami spet,
bi bil še danes živ,
če bi iz onostranstva se zbudil,
če tisti pesnik bi od mrtvih vstal,
ki svoj čas je naše dede rime skladati učil,
ki rad je naše dobro sladko vince pil,
bi se zgrozil, nam vsem levite bral,
ko videl bi, da v našem rodu še prepir živi,
da prej kot dobro slabo bratu brat želi, 

da nam na naše duše še vedno vrag preži,
da nam vremena še niso se zjasnila,
da naših dedov hrepenenje, 
edinost, čast, poštenje
so v hlepenju po oblasti skoraj ugasnili,
ni pravi čas za slogo, bratstvo, mir,
še bije boj z Valjhunom Črtomir.

Odložil svoje zlato bi pero in muze svoje skril,
poslednjo svojo grenko čašo spil
in šel spet tja v večnost spat,
spet tja na ono stran nebeških vrat.

A up v prsih še živi, budi,
da se zgodi v času, 
ko rod naš še živi,
rojak naš vsak
v miru, 
slogi svobodno 
končno zaživi.

Občan Maks Kobal
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TUDI NAS SE JE DOTAKNILA VOJNA V UKRAJINI
Občani občine Duplek so sodelovali pri pomoči beguncem.
Nihče ni nikoli niti pomislil, da se lahko v tem stoletju dogaja pred 
našimi očmi to, kar spremljamo zadnja dva meseca. Je to sploh mo-
goče? Je resnično? In še kako resnično je.
Vojna v Ukrajini se je dotaknila tudi naše občine. Po vsem dogaja-
nju, ki smo ga in ga še spremljamo v različnih medijih, smo v nekem 
trenutku prišli do točke, ko smo bili pozvani s strani Uprave RS za 
zaščito in reševanje na sestanek na gornjo temo. Na njem smo se 
pogovarjali o pomoči ljudem v Ukrajini in beguncem, ki so prišli v 
našo državo. Nemudoma smo sklenili, da se tudi naša občina prid-
ruži skupni akciji zbiranja hrane za ljudi v Ukrajini. Z županom smo 
se odločili, da bomo po lokalnih trgovinah s plakati pred vozički na-
govorili svoje občane, naj priskočijo na pomoč, ki bo s humanitar-
nim konvojem prepeljana na lokacije v Ukrajini. Do sedaj smo zbrali 
šest velikih škatel hrane, ki smo jih posredovali naprej. 
In to še ni vse. Kmalu zatem so se nam začele javljati družine, ki 
imajo pri sebi sorodnike ali prijatelje iz Ukrajine. Ni preprosto 
(čeprav tem družinam ni težko) nahraniti še pet ali deset lačnih ust. 
Zraven prehrane je bilo treba zagotoviti še postelje, rjuhe, oblačila, 
stvari za malčke, saj so prišli le z nahrbtnikom, ker so verjeli, da se 
po nekaj dneh vrnejo. 
S strani občine smo jim zagotovili sredstva za osnovne življenjske 
potrebe. Velika zahvala gre odborom Rdečega križa, ki imajo v svo-
jem okolišu državljane iz Ukrajine, saj so jim in še jim stojijo ob stra-
ni ter jim pomagajo.
Osebno pa bi se rada zahvalila vsem svojim prijateljicam, ki so ob 
mojem pogovoru takoj in nemudoma priskočile na pomoč na različ-
ne načine in jim dale vedeti, da niso sami. S tem so pokazale svojo 
veličino in ponosna sem, da sem izbrala prave ljudi, ki me obkrožajo.
Vedite, da se dobro vrača z dobrim in da ljudi spoznamo v stiski.

Darja Rojko
Foto: Arhiv družine Ekselenski
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BRONAST ZNAK CIVILNE ZAŠČITE ZA DARJO ROJKO
To priznanje je Darja Rojko, članica občinskega štaba Civilne za- 
ščite Občine Duplek in prostovoljka, prejela za vestno in uspeš-
no delo.
Prvega marca, ob svetovnem dnevu civilne zaščite, je na Brdu pri 
Kranju potekala tradicionalna slovesnost s podelitvijo priznanj in 
nagrad na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Praznik je namenjen vsem silam zaščite, reševanja in pomoči, ki 
poklicno in prostovoljno izkazujejo solidarnost, pomoč soljudem 
in so se vselej pripravljeni odzvati, ko je njihova pomoč potrebna.
Slavnostni govornik, predsednik Vlade RS, je opomnil, da civilna 
zaščita po tridesetih letih delovanja in preizkušenj na slovenskih 
tleh še vedno predstavlja hrbtenico odgovora na vsako naravno 
ali drugo nesrečo, v zadnjem obdobju je bila to epidemija covi-
da-19. Danes pa je civilna zaščita ponovno v ospredju pri pripravi 
na begunski val iz Ukrajine. 
Komisija za nagrade in priznanja civilne zaščite se je letos na pod-
lagi prejetih predlogov odločila za podelitev 284 priznanj, med 
katerimi je 132 bronastih, 82 srebrnih, 29 zlatih, 40 plaket in kipec 
Civilne zaščite Republike Slovenije. Darja Rojko, prejemnica bronastega znaka Civilne zaščite 

Občine Duplek                  Foto: Tomaž Poglič

Med dobitnicami bronastega znaka civilne zaščite je tudi 
članica OŠ CZ Občine Duplek Darja Rojko. Priznanje ji je 
bilo podeljeno za vestno in uspešno opravljanje nalog 
zaščite, reševanja in pomoči.

Čestitamo!                    
                       občinski štab 

Civilne zaščite Občine Duplek

POŠTAR JANKO IN NJEGOV ZADNJI SLUŽBENI DAN
Poštar Janko se je 3. marca 2022 še zadnjič z mopedom pripeljal 
do svojih strank, nato pa je odšel v zasluženo penzijo. Kot da ni 
dovolj, da na pošti pogrešamo že Štefka, nam pobegne v penzijo 
še on. 

Zdrav, veder in srečen ostani kolega,
ohrani svoj blag, a iskren nasmeh!

Ob tvojem odhodu v roke smo si segli,
ti dobro zaželeli na tvojih poteh. 

No, saj smo sodelavci, iskre-
no povedano, precej veseli 
zanj in mu privoščimo, da si 
po dolgih letih raznašanja pi-
sem, paketov in reklam mal-
ce spočije. A kaj, ko bo imel 
zdaj za vse premalo »cajta«. 
Zadnji delovni dan je od svo-
jih strank v Zgornjem Duple-
ku prejel veliko voščil. Dob-
rim željam smo se pridružili 
zdaj že nekdanji sodelavci, a 
upamo, da ostanemo v srcu 
prijatelji za vedno. 

Borut Ludvik 
s celotnim kolektivom 
pošte Spodnji Duplek

Poštar Janko s sodelavci na svoj zadnji službeni dan  
14



PRAVLJIČNA »MEJNA« ULICA
Praznični dnevi ob koncu prejšnjega leta so bili pri nas in 
drugje znova v znamenju ukrepov. Ko se je skoraj vsak 
pogovor pričel na temo covida-19, smo v ulici, ki meji na 
Zgornji in Spodnji Duplek, želeli na to pozabiti in priča-
rati nekaj čarobnih dni tako občanom občine Duplek kot 
tudi drugim. 

Marsikdo je ob pogledu z regionalne ceste opazil neko-
liko bolj okrašena dvorišča in zavil k nam. Imeli smo obi-
skovalce iz sosednjih občin, pravzaprav skoraj iz celotne 
Slovenije. Ustavila sta se tudi državljana iz Nemčije, na-
tančneje iz Kölna, pa nekdo iz Zagreba ... Odzivi so bili 
zares čudoviti in nepozabni, ko smo se za trenutek lahko 
ustavili in menjali temo tistega časa ter pričarali nasmeh 
na obraze mnogih. Po grobi oceni je ulico opazilo zago-
tovo več kot tisoč radovednih oči.

Morda samo kot zanimivost, v ulici smo izobesili približ-
no pet kilometrov dolgo božično razsvetljavo oz. 60.000 
lučk. Okraševanje ulice sicer sega že vsaj petnajst let 
nazaj, pričetek je bil na dvoriščih Dobnikov in Bezjakov. 
Nato je temu sledil Stolnik, preteklo leto pa se je pri-
družila večina ostalih gospodinjstev. Za to leto imamo 
še večje načrte, ki pa naj ostanejo skrivnost, da bo vse 
skupaj še malo bolj čarobno. Za sodelovanje bi se iskre-
no zahvalil vsem našim sosedom, ki so brez pomislekov 
sprejeli idejo, Občini Duplek ter Matjažu Maku (Vino 
Mak, prodaja vin, d. o. o.), ki sta poskrbela, da je bila 
ulica še bolj čudežna.

Mitja Mulec
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OKOLJE IN PROSTOR
JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE POBUD 

DOPOLNIL IN SPREMEMB  OPN
Pobude in predloge za spremembe in dopolnila Ob-
činskega prostorskega načrta (OPN) bomo zbirali od 1. 
aprila do 31. julija
Občina Duplek pristopa k zbiranju pobud in predlogov 
za izvedbo prvih sprememb in dopolnitev OPN Občine 
Duplek (SD OPN-1), zato poziva vse zainteresirane la-
stnike zemljišč, občane občine Duplek in druge fizične 
in pravne osebe, da oddajo pobude oziroma svoje pre-
dloge. Zbiranje pobud bo potekalo od 1. aprila 2022 
do vključno 31. julija 2022. Pobudo mora vložiti lastnik 
zemljišča, pooblaščenec lastnika zemljišča (priloženo 
mora biti pooblastilo), v primeru solastništva pa vsi so-
lastniki zemljišča.
Pobude, ki jih bo občina prejela po 1. avgustu 2022 v 
postopku SD OPN-1, ne bodo obravnavane.
Pobudo posredujete z obrazcem »POBUDA ZA SPRE-
MEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA«, ki je dosegljiv 
na spletni strani občine, dobite ga tudi v sprejemni pi-
sarni Občine Duplek.
Izpolnjen obrazec z obveznimi prilogami posredujte 
na naslov Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 
1, 2241 Sp. Duplek ali po elektronski pošti na naslov  
obcina.duplek@duplek.si, prav tako ga lahko oddate 
tudi osebno na občini v času uradnih ur.

Navodilo za oddajanje pobud
Posamezna pobuda se lahko nanaša le na eno zadevo. 
Če gre za isto vsebino, lahko na eni lokaciji izberete več 
parcel, ki ležijo skupaj. Za posamezno pobudo se tako 
štejejo zemljišča znotraj ene katastrske občine in pra-
viloma v okviru ene enote urejanja prostora, izjemoma 
zemljišča na meji dveh katastrskih občin in na več eno-
tah urejanja prostora, v kolikor predstavljajo zaključeno 
celoto. Podobno lahko podate pobudo za spremembo 
odloka za enega ali več členov, če se nanašajo na isto 
tematiko. V primeru, da želite oddati pobudo za več raz-
ličnih območij oz. tematik, gre za več pobud in morate 
izpolniti več obrazcev. 

Sprememba namenske rabe zemljišča
 Spremembo osnovne namenske rabe zemljišča lahko 
dosežemo le s spremembo občinskega prostorskega na-
črta (v nadaljevanju OPN).
Prostorsko načrtovanje v skladu s pravili je nujno za skla-
den razvoj družbe, sicer bi v prostoru nastopil kaos, kjer 
bi vsak načrtoval posege le na svojem zemljišču, nemo-
goče pa bi bilo urejati rešitve, ki so v interesu vseh, in ob 
tem zagotavljati cilje varstva okolja, ohranjanja narave, 
varstva kmetijskih zemljišč, razvoja javne infrastrukture 
ter gospodarstva.
Namensko rabo zemljišč predstavljajo stavbna, kme-
tijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, ki se delijo 

še na podrobnejše stopnje, kar je zlasti pomembno 
pri stavbnih zemljiščih, ki jih v nadaljevanju delimo na 
zemljišča za:
o bivanje,
o centralne dejavnosti,
o proizvodne dejavnosti,
o prometno in drugo infrastrukturo,
o zelene površine
o in podobno.

Namenska raba zemljišč je določena s prostorskimi akti, 
zato jo lahko spremenimo samo s spremembo prostor-
skih aktov. Ker so prostorski akti predpisi, pri pobudi 
za spremembo namenske rabe prostora ne gre za indi-
vidualen upravni postopek, v katerem bi se odločalo o 
pravici posameznika, temveč za sodelovanje pri pripravi 
predpisa, s katerim občina opredeljuje in načrtuje svoj 
prostorski razvoj.

Postopek spremembe namenske rabe 
zemljišč
Priprava OPN oz. priprava njegovih sprememb in do-
polnitev je zakonsko predpisan, zahteven in dolgotrajen 
postopek. Pobude občanov se ne obravnavajo individu-
alno, temveč jih občina zaradi ekonomičnosti postopkov, 
predvsem pa zaradi preverjanja utemeljenosti pobude 
glede na cilje prostorskega razvoja občine, ostale pobu-
de in različne javnopravne interese in režime v prostoru 
združuje in obravnava periodično. Postopek vključuje 
številne nosilce urejanja prostora, ki podajo strokovne 
podlage ter izdajajo obvezujoče smernice in mnenja k 
prostorskim aktom.
Pobuda za spremembo osnovne namenske rabe se na 
občino poda na predpisanem obrazcu, kjer je treba 
opisati ter utemeljiti nameravani poseg in priložiti zah-
tevane priloge. Če bo pobuda v skladu s pripravljenimi 
kriteriji s strani občine oz. pooblaščenega prostorskega 
načrtovalca ocenjena kot ustrezna, bo uvrščena v na-
daljnje faze postopka priprave OPN. Pobude se lahko 
upoštevajo le, če:
o so skladne s cilji prostorskega razvoja občine,
o upoštevajo varstvene in varovalne omejitve v pro-

storu,
o so ustrezne z vidika urbanističnih meril in možnosti 

opremljanja zemljišč za gradnjo.
 
V nadaljnjih fazah postopka, v katerih se preverjajo 
ustreznosti načrtovanih posegov z vidika različnih javnih 
interesov in področnih predpisov, lahko pride do spre-
membe predlaganih rešitev ter tudi do tega, da bodo 
posamezne pobude v postopku usklajevanja izločene.
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 Pri tem opozarjamo predvsem na pobude, ki se nana-
šajo na spremembo kmetijskih zemljišč v stavbna zem-
ljišča. Z vidika varstva kmetijskih zemljišč je pobuda 
sprejemljiva, kadar pobude ni možno realizirati znotraj 
obstoječega stavbnega zemljišča ali na drugi nekmetijski 
namenski rabi prostora, kadar pobude ni možno usme-
riti na zemljišča nižjih bonitet ter kadar na območju po-
bude ni bilo izvedenih komasacij, osuševanja ali nama-
kanja. Za potrebe spremembe kmetijskega zemljišča v 
stavbna zemljišča je treba zagotavljati nadomestne oz. 
izravnalne ukrepe, katerih cilj je, da se skupna površina 
kmetijskih zemljišč na nivoju občine ne zmanjšuje.
Prav tako je treba upoštevati, da se pobude, ki se na-
hajajo na vodovarstvenem, poplavnem, erozijsko ogro-
ženem območju, na območju varstva narave (krajinski 
parki, Natura 2000, ekološko pomembna območja), na 
območju kulturne dediščine ali znotraj varovalnih pasov 
infrastrukture, obravnavajo ob upoštevanju varstvenih 
in varovalnih režimov.
 Eno izmed osnovnih izhodišč prostorskega načrtovanja 
je tudi usmerjanje poselitve v naselja, pri čemer imata 
prenova ter aktivacija nepozidanih in degradiranih ob-
močij prednost pred širitvami. Izven ureditvenih obmo-
čij naselij se nova stavbna zemljišča določajo le izjemo-
ma in predvsem v povezavi z že obstoječo dejavnostjo. 
Okvirna območja naselij, ki so opredeljena v OPN in ka-
mor se primarno usmerja poselitev, so skladno z OPN 
opredeljena naslednja naselja: Sp. Duplek, Zg. Duplek, 
Dvorjane, Vurberk-Farošak, Zg. Korena in Zimica.

 Višina takse
Občina od 3. 11. 2018 dalje zaračuna takso za obravna-
vo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe zem-
ljišča. V skladu z 2. členom Odloka o določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namen-
ske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Duplek (UGSO, št. 54/2018) znaša višina takse za 
obravnavo pobud za spremembo namenske rabe pros-
tora v OPN:

- za obravnavo pobude za spremembo osnovne na-
menske rabe prostora 300,00 EUR,

- za obravnavo pobude za spremembo podrobne na-
menske rabe prostora 150,00 EUR.

Za posamezno pobudo se štejejo zemljišča znotraj ene 
katastrske občine in izjemoma zemljišča na meji dveh 
katastrskih občin, v kolikor predstavljajo zaključeno ce-
loto.
Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe 
zemljišča, temveč je zgolj pogoj za obravnavo ustreznos-
ti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temelj-
nimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja 
občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnos-
ti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo 
gospodarsko javno infrastrukturo.

Mitja Horvat, župan

ALERGENI V ZRAKU: CVETNI PRAH
Podnebje in njegova vsakodnevna pojavna oblika – 
vreme – vplivata na naravno okolje, a tudi na dejavno-
sti, počutje in zdravje ljudi. 
Glede na podnebne spremembe lahko vreme močno 
odstopa od pričakovanih običajnih razmer. Vremenske 
razmere določajo, kdaj se začnejo posamezne fenološke 
faze (razvojni cikli rastlin), in tako vplivajo na začetek, 
trajanje ter morebitne presledke in vrhe obremenje-
nosti zraka s cvetnim prahom. Med kazalci okolja se tako 
spremlja tudi alergijski rinitis, ki je posledica izpostavlje-
nosti alergenom in v veliki meri vpliva na produktivnost 
zaposlenih. Podobno velja za astmo in konjunktivitis.
Alergeni cvetni prah lebdi v zraku, sproščajo ga v naravi 
razširjene rastline v velikih količinah, veter pa jih lahko 
raznaša daleč naokrog.
Na spletnih straneh Nacionalnega laboratorija za zdrav-
je, okolje in hrano (NLZOH) lahko spremljate semafor 
obremenitve zraka s cvetnim prahom v preteklem tednu 
(https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/semafor/), 
prav tako pa tudi napoved za naslednji teden (https://
www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/napoved/). Obe na-
povedi nudita informacije, s katerimi se lahko pravočas-
no zaščitite pred vplivom naravnih alergenov.

Kako ravnati ob alergiji na cvetni prah?
Cvetnemu prahu se je med sezono cvetenja nemogo-
če izogniti, lahko pa prilagodimo svoj vedenjski vzorec, 
s katerim bomo zmanjšali izpostavljenost alergenom 

Foto: Klub Gaia, Jelša

in s tem breme bolezni. Priporočljivo je, da se naučimo 
prepoznati rastline, ki nam škodijo, ter opazovati njihov 
razvoj in cvetenje. Informacije o cvetenju moramo po-
iskati dovolj zgodaj, še preden postanejo znaki bolezni 
intenzivni, saj določene vrste rastlin cvetijo že pozimi 
(jelša, leska). Večinoma je vir cvetnega prahu lokalen in 
se običajno poseda v bližini rastlin, le majhen odstotek 
je dobro ploven in se širi daleč naokoli.
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DIGITALNO ČIŠČENJE

V notranje prostore ga prenesemo z odpiranjem oken in 
vrat, obleko in obutvijo. Izogibajmo se torej mehanske-
mu prezračevanju prostorov, za sajenje v okolici bivalnih 
prostorov izbirajmo manj vetrocvetnih dreves oziroma 
rastline, ki sproščajo manj cvetnega prahu. Bolezen lah-
ko nadziramo le, če se skušamo čim bolj izogniti pozna-
nim alergenom in si po potrebi pomagamo z zdravili.
Uporabljajmo spletni dnevnik cvetnega prahu (https://
www.pollendiary.com/Phd/sl/start), ki temelji na pripra-
vi modelov za napovedovanje obremenitve zraka s cve-

tnim prahom. Z dnevnikom se lahko na enostaven način 
ugotavlja povezava med simptomi bolezni in obremenit-
vijo zraka s cvetnim prahom v določenem kraju.

Vir: Povzeto po spletni strani Podnebje, okolje in alergi-
je; NLZOH, NIJZ, ARSO

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja

Irena Kozar

19. marca smo obeležili dan digitalnega čiščenja (Digi-
tal cleanup day). 
Kaj to pravzaprav pomeni? Podobno kot v okolju imamo 
tudi v digitalnem svetu ogromno količino digitalnih od-
padkov, ki ustvarjajo digitalno onesnaženje. To onesna-
ženje porablja prepotrebno energijo, v večini primerov 
pa sploh nismo pozorni na to, da ga imamo. Gre pred-
vsem za nepotrebne in pozabljene datoteke, aplikacije, 
videe, fotografije, račune, arhive in drugo nepotrebno 
programsko opremo, na katero smo pravzaprav pozabili. 
Čiščenje nepotrebnih digitalnih odpadkov omogoča var-
čevanje z energijo, ohranja naše naprave v boljši kondi-
ciji, ustvarja določen red in omogoča hitrejše delovanje 
naprav.
Vsako leto internet in podporni sistemi ustvarijo 900 
milijonov ton CO2, kar je enako običajnemu doprinosu 
celotne Nemčije.
Kaj lahko naredimo?
• počistimo svoj pametni telefon (odstranimo nepo-

trebne aplikacije, igre, prenesene datoteke, neupo-
rabne račune, e-pošto …), s tem bomo podaljšali hit-
rost naprave in čas trajanja baterije;

• počistimo računalnik ali prenosni računalnik (prečis-
timo stare arhive, brišimo stara sporočila, naslove, 
podvojene in nepotrebne datoteke);

• počistimo pošto: shranjujmo samo pomembno pošto 
in jo arhivirajmo, odjavimo se od novic, ki jih ne bere-
mo;

• spremenimo navade (shranjujmo pomembne zadeve 
na enem mestu v oblaku, ne pošiljajmo kratkih sporo-
čil, npr. »hvala«, »OK«, razmislimo, če potrebujemo 
varnostne kopije, bodimo izbirčni pri shranjevanju 
videov in fotografij, pri video konferencah izključimo 
sliko, zmanjšajmo čas iger).

S čiščenjem nepotrebnih podatkov bomo prihranili ener-
gijo in prispevali k boljšemu okoljskemu odtisu.
To je samo nekaj glavnih napotkov, kaj lahko kot indi-
vidualni uporabniki storimo sami. Več informacij lahko 
najdete na spletni strani Digital cleanup day (https://
www.digitalcleanupday.org/# ).

Vir: spletna stran Digital cleanup day

Irena Kozar,
SOU Maribor

Skupna služba 
varstva okolja

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

Preživite lepe in mirne velikonočne praznike v 
krogu svojih najdražjih.

OLDTIMER DUPLEK
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ciranih 59.754 EUR (90 %), 6.639 EUR (10 %) pa je lastnih 
sredstev. 
S pomočjo sredstev iz mehanizma ELENA Energy bo Ob-
čina Duplek pridobivala projektno in drugo dokumenta-
cijo za celostno energetsko sanacijo objekta s področja 
šolstva (podružnica OŠ Duplek v Dvorjanah) in sanacijo 
občinske stavbe ter koristila storitve za izvedbo ukrepov 
za energetsko učinkovitost javne razsvetljave. 
Projekt ELENA Enery bo trajal do konca leta 2024 in je 
še eden v nizu projektov, za katere občina uspešno črpa 
evropska sredstva.

»Co-funded by the Horizon 2020 Programme of the 
European UnionCo-funded by the Horizon 2020 Pro-
gramme of the European Union.«

Natalija Jakopec

AKADEMIJA ZA CELOSTNO SAMOOSKRBO 
Glede na situacijo, v katero drsimo, in stanje, ki smo ga 
doživeli ob nedavnem dvigu cen naftnih derivatov na 
bencinskih črpalkah, je čas, da se popolnoma postavimo 
na svoje noge, saj je vse bolj jasno, da nihče ne bo pos-
krbel za nas. 

V okviru Mednarodnega centra za samooskrbo Dole od-
piram zato Akademijo za celostno samooskrbo, ki vklju-
čuje vse elemente od razmišljanja, vrednot, poguma, fi-
zičnih aktivnosti in poslovnih pristopov do povezovanja 
na lokalni in mednarodni ravni. 

Izobraževalni program vsebuje teoretične in praktične 
vsebine in ga bom začela izvajati 15. 4. 2022. Vsi, ki se 
zanimate za tovrstno izobraževanje, mi pišite na e-mail 
ana.vovk@gmail.com. Poslala vam bom vsebino izobra-
ževanj, datume pa bomo določili na prvem srečanju. 
Poudarek izobraževanja bo na naravnem kmetovanju in 
vitalnosti življenja. 

Za več informacij: 
ddr. Ana Vovk, Mednarodni center za samooskrbo, 

e-naslov: ana.vovk@gmail.com, 
GSM: 051 622 766 in Facebook Ana Vovk

NOVI KORAKI V VARČEVANJU Z ENERGIJO
Občina Duplek je partner v trajnostnem projektu ELE-
NA Energy.
V okviru prizadevanj za trajnostni razvoj lokalnega oko-
lja smo v letu 2021 pristopili v konzorcij 13 partnerjev, 
katerega skupen interes je sodelovanje v projektu, ki se 
imenuje »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)« in 
se nanaša na razvojne storitve, ki jih sofinancira Evrop-
ska investicijska banka (v nadaljevanju: EIB) iz finančnih 
sredstev za tehnično pomoč v okviru programa ELENA. 
Konzorcij vključuje dve podjetji, ELES d. o. o. in Pošto 
Slovenije d. o. o., ter 11 občin, in sicer mestne občine 
Kranj, Novo mesto in Maribor, občine Laško, Slovenske 
Konjice, Zreče, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Ma-
kole, Selnica ob Dravi in našo občino. 
Cilj programa ELENA je priprava projektne dokumentaci-
je za izvedbo celostnih energetskih sanacij stavb, name-
stitve fotovoltaičnih naprav, izvedbo ukrepov za ener-
getsko učinkovitost javne ulične razsvetljave in ukrepov 
izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev. Pro-
gram ELENA zagotavlja 90-odstotno sofinanciranje naš-
tetih razvojnih storitev. 
Celoten konzorcij projekta ELENA Energy je upravičen do 
1.991.700 EUR tehnične pomoči Evropske investicijske 
banke. Ocenjena vrednost storitev v projektu za Občino 
Duplek znaša 66.394 EUR, od tega je s strani EIB sofinan-
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SKRB ZA OPRAŠEVALCE

Kmečka tržnica Duplek vabi! 
Na Kmečki tržnici Duplek ponujajo sezonsko pridelane kmetij-
ske pridelke, poljščine, vrtnine, sadje in izdelke iz sadja, med in 
ostala živila – vse iz domačih krajev.
Prodajalci se prilagajajo željam kupcev, cene so primerljive z 
drugimi, pridelki so sveži … Prednost tržnice v kraju bivanja je 
predvsem v tem, da se potrošniki s pridelki oskrbijo čim bližje 
svojemu domu in tako prihranijo na času in stroških. S prodajo 
v svojem domačem kraju pa veliko prihranijo tudi pridelovalci.

V zimskem času se prodaja lokalno pridelane hrane vrši v dvorani (Baraki)  
v Sp. Dupleku.           Foto: Franc Fras

Kmečka tržnica Duplek se je v vseh teh letih dobro »prijela« in popestrila sobotni utrip v občini.

Z nakupi na Kmečki tržnici Duplek podpiramo lokalno pridelavo hrane! 

Kupujmo slovensko!
Vabljeni!

Tržnica posluje vsako soboto med 8. in 14. uro.

Tudi dupleški otroci so sodelovali v projektu Dan saje-
nja medovitih rastlin.
Ko razmišljamo o ozelenitvi svojega balkona, cvetlične-
ga ali zelenjavnega vrta, okolice hiše ali parka v stano-
vanjskem naselju, v svoj načrt vključimo tudi medovite, 
predvsem avtohtone rastline, ki predstavljajo dodaten 
vir medičine in cvetnega prahu za čebele, čmrlje, metu-
lje in ostale opraševalce. Nektar in cvetni prah sta naj-
pomembnejša vira hrane za čebele, čmrlje, metulje in 
druge opraševalce. 
Medonosno cvetje in zelišča so na travnikih na žalost 
vse redkejša, zato je društvo Ohranimo naravo čisto 

v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije otrokom, 
ki so jih starši na naši spletni strani prijavili k sodelo-
vanju, poslalo po pošti privabilni posevek – mešanico 
semen medovitih dišavnic. Gre za cvetočo in zelo bar-
vito mešanico rastlin, ki jo sestavljajo enoletnice kori-
ander, boreč, facelija in koper. Te enoletne rastline v 
vegetacijski sezoni zasemenijo in odvržejo semena, ki 
naslednje leto spet vzniknejo in tako vsako leto znova 
vzkalijo, cvetijo in semenijo. 
Otroci in starši so prejeta semena zasejali na svojih in 
javnih zemljiščih v krajih občine Duplek.

Privabilni posevek za opraševalce  Foto: FB Društvo ohranimo naravo čisto

S pomočjo otrok bo tako v bodoče 
v naših krajih nekaj več cvetličnih 
gredic, ki bodo opraševalcem nudile 
dodatno hrano in vsaj za kak odsto-
tek nadomestile izginjajoče cvetlič-
ne travnike. 
V sklopu društvenega jesenskega 
projekta Otroci sadijo medonosna 
drevesa, ki ga bomo letos izvajali že 
tretje leto zapored, pa bomo zago-
tavljanje dodatne hrane opraševal-
cem v naših krajih še dopolnili.

Borut Ludvik
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20 LET ČISTILNE NAPRAVE
22. marca, ob svetovnem dnevu 
voda, dan odprtih vrat na Cen-
tralni čistilni napravi Maribor
Po dveletnem premoru zaradi 
covida-19 smo imeli na Central-
ni čistilni napravi Maribor (CČN) 
na svetovni dan voda ponovno 
dan odprtih vrat. Obiskovalcem 
smo predstavili delovanje CČN 
Maribor, kjer se čistijo odpadne 
vode iz Mestne občine Maribor 
ter okoliških občin Miklavž, Ho-
če-Slivnica in Duplek.

Na CČN Maribor, ki se nahaja 
med staro strugo reke Drave in 
kanalom HE Zlatoličje ter letos 
beleži že 20. obletnico obratova-
nja, se letno prečisti okoli 9 mili-
jonov kubičnih metrov odpadnih 
vod. Dnevno to znaša približno 
25.000 kubičnih metrov, to je ko-
ličina, s katero bi lahko napolnili 
10 olimpijskih bazenov. 

Iz odpadne vode se z mehanskim 
čiščenjem najprej odstranijo odpadki, na primer odpa-
dna plastična embalaža, čistilni robčki, krpe, odpadna 
hrana, tudi kosi cevi, lesa, ki se znajdejo v odpadni vodi 
zaradi nepravilnega odlaganja v stranišče ali odtok, na-
mesto v koš za smeti. Nato se odstranita še maščoba in 
pesek. Z biološkim čiščenjem s pomočjo bakterij in mi-
kroorganizmov ter z dovajanjem zraka očistimo razto-
pljeno onesnaženje, tudi fosfor in dušik, ki vplivata na 
razraščanje alg v rekah.

V obdobju od 2004, ko je začela obratovati biološka sto-
pnja čiščenja, do danes znaša učinek čiščenja v povpre-
čju 95 odstotkov, v lanskem letu 
pa celo 96,5 odstotkov. Vrednosti 
parametrov v prečiščeni vodi pa 
so precej pod zakonsko določeni-
mi mejnimi vrednostmi, kar do-
kazuje nadpovprečno kvaliteto 
storitve podjetja Aquasystems.

Za uspešno delovanje in učinko-
vitost procesa čiščenja odpadne 
vode sta potrebna dobro delo-
vanje tehnološke opreme ter 
usposobljena in motivirana ekipa 
sodelavcev, ki je dobro delovala 
tudi v času kovidnih razmer. 

Ob svetovnem dnevu voda (le-
tošnja tema je Podzemna voda: 
Skrito naj postane vidno) je treba 
poudariti, da je podzemna voda 
res skrita našim očem in se zato 
velikokrat ne zavedamo njenega 
pomena. S čiščenjem odpadnih 
vod bistveno vplivamo na kva-

liteto rek in podzemne vode, ki je vir pitne vode. Ob 
spremembah podnebja in sušah, ki jih izkušamo tudi v 
zadnjih treh mesecih, ter intenzivnih padavinah, ki se 
pojavljajo po sušnih obdobjih, se zaloge podzemne vode 
ne obnavljajo več v tolikšni meri, kot so se nekoč, zato 
se moramo tudi kot posamezniki potruditi, da s svojimi 
dejanji ne vplivamo škodljivo na naravo, saj bomo slej 
kot prej tudi sami občutili posledice. Tako na primer v 
okolje ali kanalizacijo ne zlivamo odpadnih motornih olj, 
barv in odpadkov, ampak jih odpeljemo na za to določe-
na odlagališča. 

Senka Husar, Aquasystems

Foto: Igor Zagoranski
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ZELENE STREHE IN VERTIKALNE POVRŠINE
Izboljšajmo kakovost bivalnega okolja z medovitimi 
rastlinami
Na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) se zavedamo ran-
ljivosti in pomena čebel za naš ekosistem in našo pri-
hodnost. V okviru projekta Dan vseslovenskega sajenja 
medovitih rastlin, ki bo potekal v soboto 26. marca, si 
aktivno prizadevamo za zasaditev površin z medovitimi 
rastlinami, kar čebelam in ostalim opraševalcem omo-
goča dodatne pašne površine. Naš cilj je povečati šte-
vilo medovitih rastlin, ki bodo v prihodnosti medile in 
zagotavljale preživetje opraševalcev. Eno od možnosti za 
povečanje števila medovitih rastlin predstavljajo površi-
ne streh in vertikalne površine, ki se tudi v Sloveniji že 
vključujejo v načrtovanje novih stavb in sanacij. 

Zelene strehe in njihov pomen
Zelena streha predstavlja zaključni sloj strešne kritine, 
prekrit z vegetacijo, in je primeren odgovor na sodobne 
ekološke, socialne in ekonomske izzive. Ustrezno stro-
kovno načrtovanje in izvedba zelene strehe izboljšujeta 
mikroklimatske razmere in kakovost bivalnega okolja ter 
nudita življenjski prostor rastlinam in živalim. Ljudje so 

že v preteklosti prekrivali bivališča z zemljo in rastlinjem 
zaradi zaščite pred zunanjimi vplivi, predvsem tempera-
turo in padavinami, ter so velikokrat nastale samorastno 
na zapuščenih objektih (Ozelenitev streh in vertikalnih 
površin, MOP priporočila, 2021).
Tudi na Čebelarski zvezi Slovenije se lahko pohvalimo s 
postavljeno zeleno streho z medovitimi rastlinami (ma-
rec 2020), saj se zavedamo številnih prednosti, ki jih 
takšna površina nudi, predvsem pa želimo čebelam in 
ostalim opraševalcem zagotoviti dodatno pašo. Opaža-
mo, da jih čebele in ostali opraševalci v času cvetenja 
homulic množično obiskujejo. 

Pozitivni učinki:
-  zadrževanje meteornih padavin in zakasnitev odteka-

nja vode ob nalivih;
-  izboljšana energijska varčnost objektov, kar zmanjšu-

je stroške vzdrževanja;
-  podaljšanje življenjske dobe strehe, s tem pa tudi ži-

vljenjske dobe objekta;
-  ublažitev učinkov pregrevanja urbanih področij;
-  izboljšana zvočna izolacija objekta;
-  prispevek k zmanjševanju onesnaževanja zraka;
-  zagotavljanje dodatnega življenjskega prostora lju-

dem, živalim in rastlinam (Zelene strehe v praksi, 
2016).

V projekt ČZS Dan vseslovenskega sajenja medovitih 
rastlin so vključena že številna podjetja, organizacije, lo-
kalne skupnosti in posamezniki, tudi iz tujine. Ob tem va-

Zelena streha na Čebelarski zvezi Slovenije   
               Foto: Nataša Klemenčič Štrukelj

Slovenski čebelnjak z zeleno streho         Foto: Arhiv ČZS Zelena stena, Družinski center (Ljubljana)              Foto: Svetovni splet

Zelena streha avtobusne postaje (Logatec)        Foto: Arhiv ČZS
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bimo prav vsakogar, da se po svojih zmožnostih priključi 
aktivnostim za povečanje števila medovitih rastlin, ki 
bodo v prihodnje zagotavljale še bolj zeleno in medovito 
Slovenijo. Veseli bomo vaše podpore in sodelovanja ter 
kakršnekoli povratne informacije po elektronski pošti: 
petra.bracko@czs.si. Naj medi – tudi na zelenih strehah 

in drugih površinah objektov. Več o projektu vsesloven-
skega sajenja medovitih rastlin najdete na spletni strani 
https://www.czs.si/content/dansajenja.

Petra Bračko,
svetovalka za ekonomiko v čebelarstvu

Občina Duplek je partner v projektu Drava Natura 
2000.  
Uradni začetek projekta Drava Natura 2000 z akroni-
mom »zaDravo« sega v december 2019, ko je bila po-
trjena vloga in podpisana sofinancerska pogodba. Gre 
za projektno partnerstvo Zavoda Republike Slovenije za 
varstvo narave, Direkcije Republike Slovenije za vode, 
ZRS Bistra Ptuj in občin Duplek, Starše ter Središče ob 
Dravi, vodi in koordinira pa ga Regionalna razvojna agen-
cija Podravje - Maribor.
Skupna vrednost projekta znaša 6.221.498,76 evrov, 
sofinanciran pa je iz prednostne naložbe »Varstvo in 
obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 
2000 in zelenimi infrastrukturami« iz Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020. 
Namen projekta je ohranjanje narave in dvig kakovosti 
življenja v Dravskem obrečnem prostoru tako za ogro-
žene živalske in rastlinske vrste kot tudi za človeka. Reka 
Drava, med Mariborom in državno mejo pri Središču 
ob Dravi ter njeni pritoki, ima izražene posebne nara-
vovarstvene in okoljske lastnosti, povezane s pestrostjo 
rečnih in obrečnih habitatov številnih ogroženih, zavaro-
vanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih 
vrst. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot po-
sebna varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot 
posebne naravne vrednote in zavarovana območja.
Na projektnem območju vzdolž reke Drave bodo izvede-
ne številne aktivnosti, osredotočene na ohranjanje štirih 
habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in ohranjanja enaj-
stih rastlinskih in živalskih vrst. Aktivnosti so usmerjene 
v obnovo stranskih rokavov, mrtvic ter rečnih zatokov, 
oblikovanje mreže novih vodnih habitatov, odstranitev 
zarasti in mulja na prodiščih, obnovitev vrstno pestrih 
suhih travišč, pomladitev tipičnih gozdnih sestojev, od-
kup zemljišč, ki so podvržena bočni rečni eroziji; neka-
tera bodo prepuščena naravnim sukcesijskim procesom, 
druga bodo pridobila funkcijo ugodnih prehranjevalnih, 
razmnoževalnih habitatov in selitvenih koridorjev. Z 
ustreznimi ukrepi bomo neposredno izboljšali stanje v 
naravi in revitalizirali kulturno krajino ter s tem izbolj-
šali stanje ciljnih vrst in habitatnih tipov v neugodnem 
stanju.
Vrednost ukrepov, ki bodo izvedeni na območju občine 
Duplek, je ocenjena na 182.473 evrov in vključuje stro-
ške nakupa zemljišč, potrebnih za vzpostavitev mejic in 
ekstenzivnih travišč, izvedbo zasaditev ter stroške izdela-
ve in postavitve interpretacijskega poligona.

DRAVA, REKA ZA PRIHODNOST

V teh dneh so rezultati izvedenih ukrepov že opazni 
v naravi. Izvedena je bila zasaditev mejic in travišč na 
zemljiščih vzhodno od gramoznice ter ob vodozbirni po-
vršini Mlinskega potoka v Dvorjanah, vse z namenom 
izboljšanja ohranitvenega stanja rjavega srakoperja s 
ciljem povečevanja prehranjevalnega in gnezditvenega 
habitata te vrste. 
V okviru sadnje avtohtonih drevesnih (divja češnja, div-
ja jablana, skorš, brek, poljski javor, hrast, beli gaber) in 
grmovnih (črni trn, glog, rumeni dren, brogovita, do-
brovita, leska) vrst je bilo na našem območju posaje-
nih skupno 3970 sadik, od tega 387 drevesnih in 3583 
grmovnih. V okviru setev travne mešanice z dodatkom 
žit pa bosta ponovno vzpostavljena dva hektarja eksten-
zivnih travišč.

Območje zasaditev ob gramoznici v Zgornjem Dupleku
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V okviru projekta, ki se bo zaključil predvidoma v dru-
gi polovici leta 2023, bo na območju gramoznice pos-
tavljen še interpretacijski poligon, kjer bo med drugim 
vzpostavljena tudi izobraževalno-interpretacijska vse-
bina z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu 
ohranjanja rjavega srakoperja. 

 

Rjavi srakoper 
Foto in vir: https://drava-natura.si/vrste/rjavi-srakoper

Rjavi srakoper je ptica selivka, ki prezimuje v Afriki, k 
nam pa se vrne konec aprila ali v začetku maja. Gnezdo 
si običajno splete v gostem trnovem grmovju (šipku, čr-
nem glogu, robidah). Vali enkrat na leto in znese 3 do 6 
jajc. Gnezdi od maja do julija.
Za ohranjanje ptice je zato nujno varovanje tako gnez-
ditvenega habitata (mejice, remize, posamične grmovne 
in drevesne vrste v kmetijski pokrajini) kot prehranjeval-
nega habitata (ekstenzivni travniki, visokodebelni sadov-
njaki in druge ekstenzivno obdelane kmetijske površine).
Rjavi srakoper prednostno pleni žuželke (kobilice, hroš-
če, poljske murne, metulje in bramorje) na ekstenzivnih 
travniških površinah, ne brani pa se manjših vretenčar-
jev (kot so npr. majhni ptiči, kuščarji, žabe, mali glodalci).

Natalija Jakopec

Z MASKO NA KOLO
Dupleški »pecikl fašenk« v izvedbi 
društva Ohranimo naravo čisto
Letos v naši občini žal ni bilo uradne pust-
ne prireditve. Ker v društvu Ohranimo 
naravo čisto spodbujamo kolesarjenje kot 
trajnostno obliko mobilnosti, smo se od-
ločili, da se na letošnjo pustno soboto v 
maskah zapeljemo po naših krajih s kolesi. 

Večji del poti je skupina kolesarila v lah-
kotnem tempu. Na poti smo se na kratko 
ustavili v vsaki vaški skupnosti, kjer nas je 
pričakalo okrepčilo (krofi, pijača). Kdor ni 
zmogel prekolesariti celotne poti, se nam 
je lahko pridružil na kateremkoli delu. 

Po štartu ob 13. uri s parkirišča Bara Namestnik v Spodnjem Dupleku smo se zapeljali do Dvorjan, kjer nam je prijaz-
na Brumnova Pepca ponudila tekočo okrepčilo. Za tem nas je čakal najtežji vzpon na poti, klanec na vurberški breg. 
Na Marofu smo ob 14. uri skočili na »pecikle« in začeli poganjati pedale proti Zgornji Koreni. Po krajšem postanku 
smo se odpravili proti Zimici do zadnjega postajališča. Ob 15. uri smo iz Zimice štartali proti Zgornjem Dupleku. Pot 

Ohranimo naravo čisto  Vse foto: Društvo Ohranimo čisto naravo
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nas je vodila skozi naselje Zabrege do cilja oz. 
štarta »pecikl fašenka« (Bar Namestnik). 
Vreme je bilo za ta čas leta kar dobro in vesel 
sem, da smo preživeli »fašenk« ob odličnem 
druženju na kolesih. Tako smo storili nekaj dob-
rega za svoja srca in duše. V primeru, da pustna 
prireditev tudi v letu 2023 odpade, za »fašenk« 
z veseljem ponovimo letošnje druženje na »pe-
ciklih«.

Vodja veselega dogodka in predsednik Društva 
ohranimo naravo čisto 

Borut Ludvik

Foto: Amanda Lesjak

4. NOVOLETNI SKOK V DRAVO
Tradicija se nadaljuje; reka Drava je imela 1. januarja 
2022 le 2,7 °C in je bila na ta dan najhladnejša reka v 
Sloveniji. 
Za uradno prireditev bi morali zagotavljati pogoje proti 
širjenju koronavirusa, ki pa so bili enostavno neizvedljivi. 
Na koncu nam je ostalo le, da uradno prireditev s težkim 
srcem preprosto odpovemo in 4. Novoletni skok v Dravo 
izvedemo samoiniciativno. 
To pomeni, da plavalcev nismo vabili. Lahko pa se je pla-
valec odločil za samoiniciativno plavanje na tem mestu. 
Ker je obala reke Drave seveda javno dobro, ima do tega 
vsak pravico. 

Sami upamo, da se časi izboljšajo in da bomo prvega ja-
nuarja 2023 priča boljšim, lepšim trenutkom, ko bo iz-
vedba dogodka mogoča v obliki javne prireditve. 
Ker mora biti varnost pri takšnih podvigih vedno na 
prvem mestu, je udeležence plavanja na pomolu spre-
mljala oseba, usposobljena za reševanje iz divjih voda. 
Na obali je plavanje spremljalo nekaj deset mimoidočih 
sprehajalcev. Najmlajši plavalec je bil star 20 let, najsta-
rejši pa je štel 64 let. Vsem plavalcem smo za spomin po-
darili skodelico z logotipom našega društva, da se bodo 
ob jutranji kavici spomnili na ta dogodek. 

Društvo Ohranimo naravo čisto izvaja prireditev Novo-
letni skok v Dravo predvsem z okoljevarstvenim name-
nom, s katerim želimo ozavestiti prebivalce o prednos-
tih reke Drave za naše okolje. Da ljudje ne bi gledali na 

Na sončen prvi januar 2022, je v Dravi zaplavalo 14 fantov in 4 dekleta.  
 Foto Karin Ludvik

Glavna nit dogodka je ozaveščanje o pomenu Drave za lokalno okolje  
Foto: Karin Ludvik

Varnost je na prvem mestu in ta dogodek ni bil izjema  Foto: Karin Ludvik
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svojo najbližjo reko samo negativno. 
Da je reka poplavljala in še bo ter da so 
rodovitna polja Dravskega polja posle-
dica poplavljanja reke v zgodovini. Da 
je treba reki pustiti prostor, kamor se 
lahko razlije in nam s tem zagotavlja 
pitno vodo. Da je Krajinski park Drava 
s svojo biotsko pestrostjo pomemben 
tako za živali kot za prebivalce ob Dravi. 
Hkrati je dogodek možnost, da se pla-
valci in gledalci 1. januarja podružimo 
v objemu narave in pozitivno vstopimo 
v novo leto. 
Čeprav letos ni bilo uradne prireditve, 
smo se plavalke, plavalci in naključni 
sprehajalci – seveda ob zagotavljanju 
potrebne razdalje – imeli super fino, 
za kar je bilo zaslužno tudi sončno in 
precej toplo vreme. Res škoda, da nam 
je korona prekrižala vse načrte, saj bi 
prireditev, če bi bila izvedena, kot je 
bilo planirano, pritegnila večje število 

plavalcev in še več gledalcev ter bi tako pomenila veliko 
promocijo občine Duplek. Glede na lepo vreme bi se na 
obali zbralo nekaj 100 ljudi, ki bi se lahko podružili ob 
dobri kapljici naših domačih vinogradnikov in tudi zaple-
sali ob živi glasbi. 

Ampak naših načrtov in tradicije virus ne bo uničil, zato 
že sedaj načrtujemo 5. Novoletni skok v Dravo, ki bo 1. 
januarja 2023. 

Borut Ludvik,
vodja dogodka in predsednik društva 

Ohranimo naravo čisto

NAMESTO DUPEL
V društvu Ohranimo naravo čisto smo izdelali 70 gnez-
dilnic za manjše ptice.
Za izvedbo projekta Gnezdilnice za manjše ptice smo se 
odločili, ker gnezdilnice nadomeščajo naravna dupla, ki 
so zaradi sekanja starih dreves vse redkejša. Drevesna 
dupla so za mnoge vrste ptic namreč edino mesto, kjer 
lahko samec in samica uspešno poskrbita za mladiče. 
Izdelane gnezdilnice so namenjanje manjšim pticam, kot so: 
velika sinica, belovrati muhar, vijeglavka, brglez, pogorel- 
ček, poljski vrabec, plavček, močvirska sinica in menišček.

Člani in podporniki društva smo z malce dobre volje iz-
delali 70 gnezdilnic za manjše ptice. Za izdelavo smo od-
delali 155 ur prostovoljnega dela. 
Pri izdelavi gnezdilnic smo uporabili načrt društva za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Prav tako smo 
se z njimi posvetovali glede uporabe materiala.
Material je društvo financiralo z donacijami, ki smo jih 
prejeli od občank in občanov za koledarje društva 2022. 
Na tem mestu se vsem, ki ste prispevali za dober namen, 
še enkrat iskreno zahvaljujemo. 

Primer izdelane gnezdilnice in vrste ptic, ki jo bodo potencialno zasedale
Gnezdilnice smo več dni izdelovali člani in podporniki društva 

Vse foto: FB Društvo ohranimo naravo čisto

Ekipa društva je poskrbela, da je vse potekalo po načrtu   Foto: Karin Ludvik
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Gnezdilnice smo predali ot-
rokom iz občine Duplek brez-
plačno. Namen projekta je 
otroke vključiti v ohranjanje 
manj in nekaterih bolj ogrože-
nih ptic v naših krajih. 
Ob predaji smo staršem in 
otrokom ustno predali navo-
dila za pravilno namestitev in 
vzdrževanje gnezdilnice. Prav 
tako smo s članom Društva 
za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije posneli video, ki 
so si ga lahko starši in otroci 
ogledali na strani društva. V 
videu je opisano vse potreb-
no za pravilno namestitev in 
vzdrževanje gnezdilnice.
Zahvala tudi vsem članom in 
podpornikom društva, ki so 
žrtvovali svoj prosti čas in pri-
skočili na pomoč pri izdelavi 
gnezdilnic.  Projekt je naletel 
na zelo pozitiven odziv star-
šev in otrok iz občine Duplek, 
tako da smo po dveh dneh že 
zaprli zbiranje prijav za prev-
zem gnezdilnic. Seveda je to 
dobra vzpodbuda, da projekt 
izvedemo tudi naslednje leto. 
Slednje bo vsekakor dodatno 
privabilo ptice v naša naselja 
in spomladi pričakujemo vese-
lo petje ter veliko ptičjih mla-
dičkov. 
Večja prisotnost manjših ptic 
bo v naseljih krajev občine Nekaj primerov gnezdilnic, ki so jih otroci s starši namestili v naših naseljih
Duplek vsekakor dobrodošla, saj te ptice po vrtninah in sadnem drevju pobirajo žuželke ter njihove ličinke in na ta 
način skrbijo za ravnovesje žuželk okoli naših domov.

Borut Ludvik, vodja projekta in predsednik društva Ohranimo naravo čisto 

Janez Ribič
predsednik Občinskega odbora 

Slovenske ljudske stranke Duplek

Kristusovo trpljenje in žrtve ter zmaga nad smrtjo naj nas 
utrjuje v veri, da lahko svoje poslanstvo izpolnjujemo le z 
ljubečim povezovanjem, v skrbi za dobro vseh.

Z najlepšimi željami!
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IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA
DREVO ZA SOVICE
Zasaditev drevesa na igrišču vrtca v Žitečki vasi
Konec novembra je bil za otroke in vzgojiteljice vrtca pri OŠ Duplek, 
enote Žitečka vas, zelo poseben. 

S pomočjo Vrtnarstva Tement in Občine Duplek so otroci skupine 
Sovice posadili novo drevo, ki bo krasilo igrišče našega vrtca in igra-
lo na njem pomembno vlogo. 

Otroci so se tega dne zelo veselili. O drevesih smo se namreč pogo-
varjali že prej, novembra. Ko sva jih ob koncu meseca razveselili z 
novico, da bodo pomagali pri posaditvi drevesa, so bili navdušeni in 
nestrpno so čakali dan, ko smo idejo realizirali. 

S seboj so v vrtec prinesli vsak svojo lopatko in bili primerno obuti 
ter oblečeni, da so lahko pomagali. Doživetje je bilo nepozabno in 
prav vsak izmed njih je pomagal pri posaditvi drevesa. Imeli smo se 
res prekrasno. Pri tem nam je seveda zelo pomagal gospod Miha 
Gajšek iz Vrtnarstva Tement, ki je vse skupaj pripravil in nas sprejel 
na našem igrišču. 

Ideja o novem drevesu se je porodila po pogovoru z gospo Tement. 
Z veseljem nam je prišla naproti in nam pomagala pri organizaciji, 
dogovoru z občino in realizaciji ideje. Veseli smo, da se je občina 
pozitivno in hitro odzvala na našo prošnjo in nam vse skupaj omo-
gočila. 

Drevo na našem igrišču nam bo prišlo zelo prav, saj nam bo dajalo 
senco v toplih dneh in olepšalo igrišče, ki ga otroci zelo radi obisku-
jejo.

Veseli smo, da smo lahko sodelovali pri tem projektu, in iz srca se 
zahvaljujemo vsem, ki ste nam to omogočili.

Anja Krajnc

Pomoč otrok pri zasaditvi drevesa Foto: Anja Krajnc

Uspelo nam je
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PALČKOVANJE
Veseli december smo nestrpno pričakovali tudi v Vrtcu 
Korena. V začetku decembra smo zaposleni kot vsako 
leto doslej otrokom pripravili Palčkovanje. 
Zaradi kovidnih razmer smo morali Palčkovanje z gradu 
Vurberk prestaviti v okolico vrtca. Cel mesec so bile de-
javnosti povezane s temo palčkov (branje zgodb o palč-
kih, ustvarjanje palčkov, učenje pesmic in deklamacij o 
palčkih). Tudi mi smo za en dan želeli postati palčki, zato 
smo si nadeli palčkove kape, prebrali palčkovo pismo in 
se navdušeni odpravili na lov za skritim zakladom. Na 
poti so nas čakale različne naloge (ples, petje, deklama-
cija) in namigi, s pomočjo katerih smo prispeli do skrite-
ga zaklada in presenečenja, ki so ga otroci nestrpno pri-
čakovali. Razveselili smo se škatle presenečenja, v kateri 
je bil paket za vsakega otroka (ročno izdelan palček za 
spomin in sadna ploščica). Otroci so bili ob vrnitvi v vr-

Sončki so uspešno opravili naloge in našli skrita darila.

 Naši najmlajši (Bibe in Pikapolonice) pri iskanju skritega zaklada Muce so se podale v gozd na lov za skritim zakladom.

tec navdušeni in vsi že nestrpno pričakujemo naslednje 
Palčkovanje.

Ksenja Petrič

Foto: Francka Nipič, Jožica Štefanec, Andrej Turk
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oblačilih, ki so jih nosili nekoč. Že zaradi 
oblačil smo se počutili kot v prejšnjem 
stoletju in bližje našemu največjemu 
pesniku.
Dan smo si popestrili s prebiranjem 
pesmi Povodni mož in Zdravljica. Pogo-
varjali smo se o neuslišanih ljubeznih, 
ogledali smo si podelitve medalj in pri-
znanj iz športnih prireditev, na katerih 
je v čast našim športnikom zadonela 
Zdravljica. Čutili smo ponos. Po malici 
smo se pogovarjali o jedeh nekoč in 
cedile so se nam sline ob pogovoru o 
dobrih domačih žgancih, sveže peče-
nem domačem kruhu in fižolu, zabelje-
nem z domačimi ocvirki, s kislo repo.
Tudi ustvarjali smo – portret Franceta 
Prešerna smo narisali v »preteklosti in 
prihodnosti«. Tako so nastale čudovite 
risbe, ki so na eni polovici črno-bele in 
na drugi mavrične. Za popoln konec 

dneva pa smo se odpravili na igrišče, kjer smo se – kot čisto pravi otroci iz preteklosti – igrali (že skoraj) pozabljene 
igre – ristanc, rajalne igre, lovljenje, iz kamenčkov smo izdelali tudi križce in krožce. Žoge in druge pripomočke smo 
tokrat pustili spravljene na svojem mestu. 
Dan je bil drugačen, poučen in zabaven. Zagotovo bomo kmalu spet uporabili svoje supermoči. 

Taja Lešnik,
razredničarka 1. b

1. b malo drugače

BILO JE DRUGAČE
V petek, 4. februarja 2022, je ekipa 1. b razreda podružnice Dvorjane obeležila slovenski kulturni praznik.

Od nékdaj lepé so Ljubljanke slovele,

al lepše od Urške biló ni nobene,

nobene očem biló bolj zaželene

ob času nje cvetja dekleta ne žene. –

Ko najbolj iz zvezd je danica svetla,

najlepša iz deklic je Urška bila.

(France Prešeren, Povodni mož)

S temi verzi je prvošolka Zala naredila uvod v naš dan, ki je bil tokrat malce 
drugačen. 
V dneh pred praznikom smo se veliko pogovarjali o življenju nekoč. Na 
sprehodu smo opazovali hiše in kaj hitro ugotovili, katere med njimi sto-
jijo že vrsto let. Tudi z babicami, dedki, prababicami in pradedki smo v 
teh dneh preživeli veliko časa in z zanimanjem poslušali njihove zgodbe o 
otroštvu in mladosti. Pokazali in posodili so nam tudi starinske predmete, 
ki smo jih predstavili sošolcem in jih razstavili v našem razredu. Tako nam 
vsak dan pričajo, kako drugače je bilo nekoč. 
Zgodbe so nas tako prevzele, da smo si zaželeli supermoči, s katerimi bi 
čas zavrteli nazaj in vsaj za kak dan pokukali v tiste čase. Pa smo jih dobili. 
In s svojimi supermočmi smo na tisti dan pristali v preteklosti, kar nekaj 
let nazaj. Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, smo tako preživeli v 

Povodni mož  Razstava starih predmetovRisanje – Franceta Prešerena
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TO IN TISTO NA PODRUŽNIČNI ŠOLI DVORJANE
Učenci podružnične šole Dvorjane vam pošiljamo poln 
zvezek dobrih misli, nasmejanih obrazov in prijaznih 
besed. Vsak dan ga prelistajte in se nasmehnite.
V razburkanem obdobju, ki je za nami, se je dogodilo 
veliko zanimivega, predvsem pa novega. Najprej nismo 
verjeli, a smo se vseeno brez težav navadili na samote-
stiranje na covid-19, ki smo ga v šoli izvajali vsak pone-
deljek, sredo in petek. Tudi nošnja mask je postala nekaj 
čisto običajnega. Sedaj ko smo jih lahko sneli, imamo 
občutek, da nam nekaj manjka.
Ob zaključku koledarskega leta nas je obiskal Božiček, ki 
so ga spremljale članice krajevne organizacije Rdečega 
križa Dvorjane. Hvaležni smo sprejeli božična darila s 
prikupnimi volnenimi kapami, svinčniki in sladkimi dob-
rotami. 
V spremstvu dobrega moža nas je obiskala tudi teta 
Zima, ki nam je prinesla koš dobre volje in dobrot.
Zelo radi smo zahajali v Medgeneracijski center Danica 
Duplek, kjer nas je prijazno pričakala zmeraj nasmejana 
gospa Manuela. Skupaj smo se pridružili vseslovenski 
akciji izdelovanja papirnatih ladjic – Šest milijonov ladjic 
za šest milijonov žrtev holokavsta. 
Pod spretnimi prsti je nastalo petnajst tisoč ladjic najra-
zličnejših vzorcev. Ob delu smo s starejšimi občani delili 
zgodbe in šale, prepevali pesmi, razrešili prenekatero 
težavo in vsaj takrat pozabili na zaslone, ki so naši pre-
pogosti spremljevalci. 
S starejšimi krajani smo igrali šah in se v času zimskih po-
čitnic udeležili različnih zanimivih delavnic in aktivnosti, 
ki nam jih je pripravila gospa Manuela.

Za vse smo ji iskreno hvaležni in ji sporočamo, da radi 
prihajamo.
Obiskali smo tudi kmetijo Pesel, kjer smo občudovali 
različne živali, stroje, staro kmečko hišo in se peljali z 
najnovejšim kombajnom. V slovo smo prejeli domače 
dobrote, se posladkali s slastnim toplim mlekom in sve-
žimi rogljički. Hvala za gostoljubje.
Tudi pustovali smo, pregnali zimo in v deželo priklicali 
pomlad. Za polno mizo dobrot sta poskrbela prijazna go-
stilničarja Brumen.
Marca pa smo za vas skupaj z moškim pevskim zborom 
Dvorjane pripravili pomladno prireditev. Po dolgem času 
je lahko prireditev potekala v živo, in sicer 25. marca 
2022 ob 17. uri v Domu kulture Dvorjane. 
Pa še tole … Vljudno vabljeni vsi občani, krajani, ki radi 
igrate šah, da se skupaj z učenci pomerite v priljubljeni 
miselni kraljevski igri iz časov, ko so vojne potekale le na 
leseni ploščadi s 64 celicami. V MGC Danica Duplek igra-
mo šah vsako sredo med 12. 45 in 13. 30. Tudi za kavico, 
sok in priboljške je poskrbljeno.
S hvaležnostjo se bomo učili iz vaših šahovskih izkušenj 
in potez!
Lep pomladni pozdrav od učencev podružnične šole 
Dvorjane!

Dunja Gostenčnik

Foto: Dunja Gostenčnik  Foto: Manuela StrmšekFoto: Dunja Gostenčnik

 Foto: Manuela Strmšek

Foto: Dunja Gostenčnik
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Marko Juhant: »Zadovoljstvo 
prinašajo težke, odgovorne 
naloge.«
Nepredvidljivi časi zahtevajo 
od človeka veliko prilagodlji-
vosti, kar ni nujno slabo. Tako 
postanemo bolj čuječi, kar je 
dobro za ohranjanje vitalnosti 
duha. Čuječnost je ena ključ-
nih veščin, s katero najdemo 

notranji mir ter pretrgamo cikel strahu in različnih an-
ksioznosti. Na to temo so napisane tudi resne knjige. Z 
drugimi besedami, novi časi nam prinašajo priložnosti, 
da pri sebi pretehtamo svoje navade in razvade ter mor-
da uvedemo kakšne spremembe. Tako se spreminjamo 
in duhovno rastemo.
Nenehnemu prilagajanju smo podvrženi tudi v institu-
cijah, kot so knjižnice in šole. Glede na kovidne razme-
re smo namreč morali določiti nov datum za gostova-
nje Marka Juhanta, specialnega pedagoga za področje 
obnašanja, čustvovanja in osebnosti otrok ter avtorja 
sedemnajstih knjig o vzgoji otrok, ki smo ga v Knjižnico 
Duplek želeli povabiti 23. novembra 2021. Novi datum 
bomo še sporočili. V pričakovanju njegovega obiska smo 
gospoda Juhanta za bralce Novic občine Duplek prosili 
za odgovore na nekaj vprašanj. Njegova razmišljanja o 
vzgoji in družbi lahko preberete v nadaljevanju.

Gospod Juhant, vaša pomembna spoznanja na podro-
čju vzgoje otrok in mladostnikov zagotovo niso nastala 
samo na osnovi prebranih knjig, ki ste jih preštudirali 
v času študija, ampak so jim botrovale tudi izkušnje. 
Če bi morali izpostaviti kakšno pomembno ugotovitev 
ali pa morda več, kjer praksa ni potrdila vaših začetnih 
(naučenih) teoretičnih izhodišč, katera bi to bila?
Učili so nas permisije (op. vzgoje brez omejitev, zahtev 
in odgovornosti), ki je bila takrat uradno ustrezen pri-
stop k mladini z vedenjskimi motnjami in tudi pri delu s 
srednješolci v dijaških domovih. Praksa je hitro pokazala, 
da tako daleč ne prideš, sprememb vedenja in šolskih re-
zultatov preprosto ni bilo v takem obsegu, da bi lahko bil 
s svojim delom zadovoljen. Zato je bilo treba spremeniti 
odnos do otrok in mladine – če sem delal bolj na oseb-
nem nivoju, sem zlahka zahteval in tudi dobil od mladi-
ne bistveno več – postajali so bolj uspešni v šolskem in 
vedenjskem smislu. Takrat sem odkril, da je šolski uspeh 
stranski produkt obnašanja, ne pa obratno, kar je takrat 
veljalo: uči se, dobiš lepše ocene in se boš dobro počutil. 
Danes, 40 let kasneje, veliko staršev, sploh pa učiteljev 
»bolj pomembnih predmetov« še vedno razmišlja tako. 
Deluje pa drugače: poskrbimo za odnose, počutje, po-
tem ni razloga za slabo šolsko delo. Potem se o šoli ne 
pogovarjamo z otrokom več o tem, zakaj, kdaj in koliko, 
ampak predvsem o tem, kako. Torej o kvaliteti pristopa 
in učenja, o željah, ciljih.

Pogled na vzgojo se spreminja tako kot družba sama. 
Pri nas je kar nekaj časa veljala paradigma permisivne 
vzgoje, in če se ne motim, ste prav vi presekali to man-

POGOVARJALA SE JE: TATJANA JAMNIK POCAJT

TEMELJNA VZGOJA SE IZVAJA DOMA
tro, kako moramo otrokom dovoliti, da se sami učijo iz 
svojih napak in poiščejo svoje meje. Postavili ste tezo, 
da se je treba bolj kot o otrokovih pravicah začeti po-
govarjati o otrokovih dolžnostih. Kako je uradna stroka 
sprejela to vaše »revolucionarno« stališče? Koliko ste 
uspeli prodreti s tem pri starših?
Ja, misel je bila revolucionarna, knjiga z naslovom Varuh 
otrokovih dolžnosti je vznemirila mnoge pristaše mehke, 
nezahtevne vzgoje. S soavtorico Simono Levc sva idejo 
promovirala s predavanji, opravila sva jih čez dva tisoč. 
Majčken delež skupaj, sicer pa praktično vsako popol-
dne od ponedeljka do četrtka na vseh koncih države. Kar 
nekaj let … in ne vprašajte po prevoženih kilometrih … 
Spomnim se ravnateljice iz Nove Gorice, ki me je vpraša-
la, ali se ne bojim, da me bodo dali v zapor, ker da sem 
proti otrokom in proti pravicam, proti vsemu, k čemur 
stremi sodobna evropska skrb za mlade.
Starši so uvideli, da samo s »pravičkami« ne pridejo ne 
otroci in ne oni sami prav daleč. Otrok namreč ne do-
zoreva s pridobivanjem pravic, dozoreva le z opravlja-
njem dolžnosti. Ob vsaki vzgojni modni muhi se pojavijo 
permisivne težnje, starši pogosto povzamejo idejo in jo 
speljejo tako, da od otrok terjajo malo ali nič. Čez par let 
se mnogi oglasijo s težavami v vzgoji. Praviloma krivijo 
šolo in stare starše, da so razvadili otroke, a so to naredili 
kar sami. Od popuščanja pri delu za šolo, nič obveznosti 
v gospodinjstvu pa do skoraj neomejene uporabe ekra-
nov. Da ne omenim neprimernega, manipulativnega ali 
nasilniškega obnašanja.
Seveda srečujem tudi drugačne otroke in starše, ki želi-
jo dobro stanje še izboljšati. Kot v vseh obdobjih je tudi 
zdaj tista mladina, ki je deležna primerne vzgoje, prav 
prijetna, sodobna, delovna, s cilji in iskanji ter s prilju-
dnim obnašanjem. Prav v veselje so mi, ko jih srečam! 
In za razliko od politikov, ti mladi res prinašajo svetlo pri-
hodnost.

Če bi iz svoje bogate zakladnice nasvetov o vzgoji otrok 
morali izpostaviti tiste najpomembnejše, kateri bi to 
bili? Jih lahko nekaj naštejete?
1. Vaš otrok je kompletna oseba, je dosti več kot le šolar.
2. Če rečeš, da imaš rad/a svoje otroke, mi pokaži svoj 

urnik na telefonu, da vidim, kje imaš rezerviran in pla-
niran čas zanje – tako kot za poslovne partnerje, šefe, 
sodelavce.

3. Če visiš na telefonu, ne pridigaj najstnikom, da ga ne 
smejo uporabljati, in si ne izmišljuj izgovorov zase.

4. Otroke vlači s sabo vsepovsod kot mačka mlade. Tako 
se naučijo vedenja v različnih situacijah.

5. Otrok ne hvali in jih le redko nagrajuj. Pač pa jih spod-
bujaj, ko delajo prave stvari na pravi način. Problem 
je, da moraš biti zraven …

6. Najlepši make up na ženski je nasmeh. Na maminem 
obrazu tudi le kratek nasmeh v trenutkih otrokove sti-
ske pomeni luč, ki otroka pomiri in mu da jamstvo, da 
bo kmalu vse v redu.
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Za rdečo nit svojega pogovora v živo sva si postavila 
samostojnost otroka. Kdaj lahko govorimo o samostoj-
nem otroku, ki posledično postane samostojen odra-
sel? Je možno med sabo primerjati različne družbe ali 
pa eno družbo v neki časovni preglednici? Ali je možno 
samostojnost pojmovati različno?
Kolikor otrok, toliko samostojnosti. Štiriletniki, če jih 
ustrezno poučite, v treh dneh obvladajo sesalnik in delo z 
njim. Osemletniki pa delo s pralnim strojem in sušilcem – 
seveda tudi fantje, tu ni razlik. Kaj mora obvladati otrok, 
da lahko osem ur ostane sam doma? Spisek je kar obse-
žen. Ko predavam o tem, kaj otrok zmore od drugega do 
šestega leta, se skoraj vedno oglasijo starši, katerih naj-
stniki vsega tistega še ne obvladajo. Češ, da je za otroke 
to pretežko. Moj odgovor je enostaven: »Ne, ni pretežko, 
le navadili jih tega niste!« Pozor – navadili, ne naučili.

Kako vidite današnjo družbo, današnjo Slovenijo? Če bi 
jo takole ocenili z vidika vzgojitelja, katere prvine so pri 
vzgoji umanjkale? Je možno na družbo pogledati na tak 
način?
Manjka zavedanje, da opravljene lahke naloge, lahki 
zahtevki prinesejo olajšanje, ne pa zadovoljstva. Zado-
voljstvo prinesejo izključno težke, zahtevne opravljene 
naloge. Ne govorim o domačih nalogah, širše, vse, kar 
otrokom naročimo, damo opraviti. Imamo generacije 
otrok, ki niso zadovoljne, ker sploh še niso opravile nič 
težkega, vedno jih rešijo takih nalog kar starši, ki delajo 
namesto otrok ali za njih. Ali pa pritiskajo na šolo, da bi 
znižali zahteve.
Manjka tudi zavedanje, da se vzgoja ne opravlja za mizo, 
ampak med skupnim delom. Primarna, temeljna vzgoja 
se izvaja doma, ne v vrtcu ne v šoli in ne na treningu.

Odgovornost je še ena taka beseda, ki se zdi zelo po-
membna, vendar ima mnogo različnih interpretacij. 
Kakšna je razlika med samostojnostjo in odgovor-
nostjo? Zdi se, da je dandanes veliko neodgovornih 
ljudi v družbi, predvsem med odraslim prebivalstvom. 
Trend je, da se nihče ne čuti odgovornega za nič ali pa 
dobri advokati to uspešno pokrijejo. Kako naj potem 
otroku razložimo in privzgojimo to lastnost, ki pa je, ne 
glede na vse, zelo pomembna?
Samostojni smo tisti, ki opravimo potrebne stvari brez 
navodil in opominjanja, pa tudi brez pretirane pomoči 
drugih. Odgovorni smo, kadar za opravljeno delo prev-
zamemo zasluge in tudi plačo v poklicnem smislu, hkrati 
pa tudi posledice za tisto, česar nismo ali pa smo slabo 
ali malomarno opravili. Brez izmikanja in laži.

Upam si zapisati, da ste na področju vzgoje otroka in 
mladostnika največja avtoriteta pri nas. Predvsem sta 
mi všeč proaktiven pristop in angažma, ki ga izvajate 
preko svojih predavanj in webinarjev, ne vem, če je še 
kdo tako prisoten in odmeven v našem prostoru. Bi 
lahko rekli, da je to, kar počnete, vaše življenjsko pos-
lanstvo? Ali lahko in kdaj lahko proaktiven vzgojitelj, če 
mu rečemo tako, prepozna učinke svojega dela? Kako 
vi vidite svoje poslanstvo?
Poslanstvo je nekaj, kar se spreminja. Gre preprosto za 
prilagajanje s ciljem, da lahko starši, ki želijo, bolj infor-
mirano in ciljno vzgajajo svoje otroke. Včasih uspe, da je 
tudi lažje. Tako napredujejo starši in otroci.

Poslanstvo je vedno iskanje tistega, česar nimaš. Če v iz-
javi o poslanstvu neke organizacije na primer piše: »… 
bomo z dobrimi odnosi …«, to pomeni, da dobrih od-
nosov nimajo. Poslanstvo je izdajalsko. Takoj vidiš, kaj 
manjka, kaj je nepopolno ali ne deluje. Če nekdo napiše, 
da bo na evropskem nivoju nekaj počel, to pomeni, da v 
evropskem prostoru še ni kaj prida prisoten. 
Torej izdajalsko o sebi: prenesti čim več izkušenj na star-
še in mlajše strokovnjake v šolstvu in skrbi za otrokovo in 
družinsko zdravje in blagostanje in posodobiti vse knjige, 
ki sem jih kdaj izdal, da bodo še bolj aktualne in mero-
dajne.

Koliko gre pri vašem delu dejansko za vzgojo otrok in 
koliko za vzgojo staršev? Brala sem knjigo Education 
begins before birth, v kateri avtor pravi, da je treba 
najprej vzgojiti starše, ker se napačni vzgojni pristopi 
takoj odrazijo na otroku. Koliko je sploh možno prev-
zgojiti odraslo osebo?
Naj začnem z zadnjim vprašanjem: da, odrasle lahko 
prevzgajamo, in sicer na dva načina: preko zelo močnih 
čustev in s popolnoma novo, drugačno osebno izkušnjo. 
Starši se na primer preoblikujejo, se trajno spremenijo 
ravno zaradi močne ljubezni do otrok. Ko nekaj ne delu-
je, so pripravljeni na spremembe, ko do njih pride, pri-
dejo drugačni rezultati in se z novo izkušnjo spremembe 
starševskih prijemov še utrdijo. 

Kaj pri svojem delu štejete za svoj največji uspeh?
Ni moj, najin je, s Simono Levc. To, da nobeden, ki kaj na-
piše, objavi, razpravlja in podobno, ne izolira več pravic 
od dolžnosti, ampak je vedno omenjeno prvo in drugo. 
Celo na strani Varuha otrokovih pravic so omenjene tudi 
dolžnosti.
Osebno pa to, da tudi tisti starši, ki so ta hip na mehki 
strani vzgoje in ne marajo niti slišati zame, vedo, kje v 
knjižnici ali na videu najti prijeme, ki so drugačni od nji-
hovih. Takrat, ko mehka varianta ne deluje več.

Kakšno bi bilo vaše sporočilo staršem za današnji čas?
Preprosto je: v vzgoji meje postavite po svojih trajnih 
vrednotah. Na otrocih je, da jih poskušajo kršiti, na vas, 
da jih vzdržujete. Prestavljate jih lahko sem ter tja, a le, 
kadar se jih otroci držijo. Ko jih kršijo, morajo meje os-
tati tam, kjer so. Ko jih upoštevajo, jih lahko prestavite. 
In jih morate prestaviti, ker otroci odraščajo hitreje od 
koledarja, vsaj zdi se tako. Nekajkrat greš spat, pa so že 
leto starejši. Ste zadnje leto uporabili ali ste ga zamudili?

Gospod Juhant, zahvaljujem se vam za pogovor.

Vprašanja za intervju in vse pogovore z gospodom 
Markom Juhantom je pripravila in izpeljala moja se-
stra Tatjana Jamnik. Z veliko žalostjo moram zapi-
sati, da se je 16. marca po kratki in hudi bolezni za 
vedno poslovila. Verjamem, da bo v Dupleku ostala 
v trajnem in lepem spominu vsem, ki ste zahajali v 
knjižnico. 

Na njeno prošnjo sem intervju pregledala in pripra-
vila za objavo. 

Mirjana Mladič
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ZA ŠIRJENJE BRANJA
Društvo Ohranimo naravo čisto je v Zgornjem Dupleku 
postavilo prvo izmenjevalnico knjig in dopolnilo izme-
njevalnico na Vurberku.
Proti koncu letošnjega januarja se je ponudila prilož-
nost, da pridobi naše društvo brezplačno večje število 
dobro ohranjenih knjig. Omenjene knjige so bile v lasti 
gospe Ornik iz Maribora. Pokojna gospa je bila vse živ-
ljenje strastna bralka. Ne bi si želela, da bi se na dobro 
ohranjenih knjigah nabiral prah oz. da bi šle celo v uni-
čenje in s tem izgubile svoj namen. Iskreno povedano, 
tudi sam si ne bi želel, da stvari, ki nas dopolnjujejo in 
širijo naše videnje sveta, gredo v nič. V svoji objavi sem 
opisal idejo o izmenjevalnici knjig kot o vsem nam pros-
to dostopnem mestu, kjer bi bile zbrane različne knjige. 
Izmenjevalnica bi delovala po sistemu, da posameznik 
odda eno ali več svojih knjig na polico in si izbere novo. 
Torej po sistemu preberi, prinesi, vzemi, ponovi. 

3. februarja sem na Facebooku povprašal svoje soobčan-
ke in soobčane, ali bi si želeli izmenjevalnice knjig v kate-
rem izmed naših krajev. Odziv na zastavljeno vprašanje 
je bil izjemno pozitiven. To je bila odlična spodbuda, da 
pohitim in skušam v dneh do 8. februarja s pomočjo čla-
nov društva idejo udejanjiti.
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo tako člani 
društva v Zgornjem Dupleku uredili večjo zbirko knjig. Iz-
menjevalnica vsebuje 120 knjig različnih avtorjev – tako 
slovenskih kot tujih. Mesto izmenjave je na hodniku 
zgradbe Splavar v Zgornjem Dupleku, prosto je dosto-
pno vsem ljubiteljem branja od 10. ure dopoldan do 22. 
ure zvečer. 
Na gradu Vurberk, pri Hudi Lizi, smo isti dan dopolnili že 
delujočo prosto dostopno izmenjevalnico s 33 knjigami 
iz zbirke Nobelovi nagrajenci Cankarjeve založbe iz se-
demdesetih let prejšnjega stoletja. Dostop do izmenjal-
nice je možen od 10. do 22. ure.
Omenjeni lokaciji smo prvenstveno izbrali zaradi zago-
tavljanja primernih pogojev za hrambo knjig. Prav tako 
se lokaciji nahajata na vstopnih mestih v našo občino.
Vse knjige je društvo pridobilo brezplačno in jih daje 
do nadaljnjega v prosto uporabo tako občankam in ob-
čanom kot tudi obiskovalcem naše občine. Starinska 
omara je v lasti društva. Naša želja je, da ob pogoju 
pridobitve primernih lokacij podobno izmenjevalnico 

postavimo v prihodnosti tudi v Zimici in Zgornji Koreni. 
S tem bi vzpostavili mrežo izmenjevalnic, ki bi bile našim 
soobčanom čimbolj dostopne.
Vabljeni, da uporabite prosto dostopne knjige za branje 
in dopolnite zbirko s knjigami, ki ste jih že prebrali in jih 
več ne potrebujete. Knjiga namreč ni le kos papirja, am-
pak širi pogled na naša življenja in nas dopolnjuje, zato 
je smiselno, da s pomočjo izmenjevalnic eno knjigo pre-
bere čim več ljudi. Naj sodelovanje občank in občanov 
vodi k lepšemu, človeka vrednemu in kulture polnemu 
življenju v naših krajih.

Borut Ludvik,
vodja projekta in predsednik društva 

Ohranimo naravo čisto 

Sistem delovanja izmenjevalnic knjig   Foto: FB Borut Ludvik

Izmenjevalnica knjig v Zgornjem Dupleku           Foto: Dominik Lepoglavec

Izmenjevalnica knjig v Hudi Lizi na gradu Vurberk     Foto : Miha Rojko
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ŽAN HAUPTMAN JE GLASBENIK, KI VELIKO OBETA
S svojo avtorsko skladbo Sledim je bil med finalisti Eme 
2022.
Žan Hauptman, znan tudi kot le Hauptman, rojen leta 
1994 v Mariboru, je slovenski pevec in pianist in med 
drugim tudi občan občine Duplek. Doštudiral je džez-
ovsko petje v Celovcu, kot vokalist, pianist in bekvokalist 
pa sodeluje z domačimi in tujimi glasbeniki.

Je morda na vaše ustvarjanje vplival oziroma še vpliva 
tudi kakšen glasbenik, glasbenica?
Vplivov je veliko. Izpostavil bi džez pevko Sheilo Jordan, 
pri kateri sem se dodatno izobraževal v Bostonu. V Ce-
lovcu sta mi največ znanja dala profesorja Robert Bargad 
(ZDA) in Karen Asatrian (Armenija). 
Poleg njiju so name vplivali tudi svetovno znani artisti, 
kot so Anderson Paak, Jordan Rakei, Lianne LaHavas, 
Ivan Lins.

Od kod črpate navdih za svoje pesmi?
Navdih za svoje pesmi črpam predvsem iz vsakdanjega 
življenja, recimo iz ljubezni, stvari, ki so se mi v življenju 
že zgodile, stvari, za katere bi rad, da se mi zgodijo. Vča-
sih poskušam besedilo napisati tudi skozi oči druge ose-
be, da ne izhajam vedno samo iz sebe. Kar se harmonije 
tiče, pa imajo vpliv name svetovno znani artisti. Pri svoji 
glasbi si želim predvsem tega, da ni vse na »prvo žogo«. 

Izdali ste že svoj album z naslovom Finished, not per-
fect. Katera pesem iz albuma vam je najljubša? 
Težko se odločim za eno pesem. Če bi izpostavil eno, bi 
to bila Daydreamin' of Cali, takoj za njo pa sta Finished, 
not perfect in Like a river. 

Kakšni so bili občutki, ko ste prvič poslušali album?
Proces ustvarjanja albuma je zelo dolgotrajen, zato glas-
benik albuma ob njegovem izidu ne dojema enako kot 
nekdo, ki ga sliši prvič. 
Vsekakor sem pa zelo zadovoljen in verjamem v kvalite-
to svoje glasbe.

Letos vam je uspel tudi eden izmed večjih dosežkov v 
vaši glasbeni karieri, uvrstili ste se namreč med finalis-
te Eme 2022 s svojo avtorsko skladbo Sledim. Kakšni so 
bili ob tem vaši občutki? 
Z Emo sem bil zelo zadovoljen, s sotekmovalci smo se 
zelo ujeli, med nami ni bilo pretiranega rivalstva oz. tek-
movalnosti. Želel bi si edino, da bi dobil višjo oceno stro-
kovne komisije, bil sem pa zelo zadovoljen s točkami, ki 
so mi jih namenili radijski producenti. Z odzivi in s celot-
no izkušnjo sem zelo zadovoljen.

Ali ste pričakovali, da se boste uvrstili med finaliste 
Eme 2022?
Iskreno povedano, tega nisem pričakoval. Na Emo sem 
šel brez pričakovanj, ker če bi imel pričakovanja, ki se ne 
bi uresničila, bi bil razočaran. Moj glavni cilj je bil predsta-
viti avtorsko glasbo. Vse, kar sem lahko storil, je bilo, da 
sem predstavil dobro pesem ter izvedel dober nastop. 

Kot pianist oz. klaviaturist in bekvokalist ste sodelovali 
z različnimi domačimi izvajalci, na primer Emkejem in 
Majo Keuc. Ali imate željo v bližnji prihodnosti posneti 
tudi kakšen duet s slovenskim ali tujim izvajalcem? 

Kako bi se opisali v nekaj stavkih?
Sem Žan Hauptman, diplomirani džez pevec in samouk 
na klavirju, leta 2019 sem pričel ustvarjati glasbo, janu-
arja 2021 sem izdal prvi album z naslovom Finished, not 
perfect, v letošnjem letu sem prvič sodeloval tudi na 
Emi. 

V Celovcu ste študirali džezovsko petje. Verjetno je bila 
to za vas lepa izkušnja. 
Zagotovo. Na začetku mi je bilo sicer malo težje navaditi 
se na džez, saj je po mojem mnenju pomembno, kako 
ti ga nekdo predstavi kot zvrst glasbe. Menim, da mi je 
bil vsaj na začetku predstavljen na napačen način. Čez 
čas sem izoblikoval svoj glasbeni jaz, ki je mozaik džeza, 
popa, soula in drugih zvrsti.

Ali vam je bil džez že od začetka najljubša zvrst?
Na razpolago sem imel študij klasike ali džeza, najbližja 
pop akademija je namreč v Berlinu, vendar nisem želel 
študirati tako daleč, zato je bil džez v tistem trenutku 
edina izbira.

Kakšni so bili začetki vaše glasbene kariere? Verjetno 
na začetku ni bilo lahko.
Sam sem mnenja, da so bili moji začetki v glasbeni ka-
rieri enostavnejši. Nisem imel skrbi, moja edina skrb je 
bila osnovna šola. Sedaj je malo težje, saj se moram z 
glasbo preživljati. Po končani nižji glasbeni šoli sem se 
vpisal na II. gimnazijo Maribor, vzporedno sem obiskoval 
tudi pouk klasičnega petja na Konservatoriju za glasbo in 
balet, vendar sem čez čas ugotovil, da ta zvrst ni zame. 
Glasbo sem doštudiral v Celovcu.
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Z Majo Keuc in Emkejem še vedno sodelujem. Z obema 
si želim posneti duet, vendar še zaenkrat ni nič fiksnega. 
Menim, da sta oba zelo dobra artista.
Za sodelovanja sem zagotovo zainteresiran, želim samo, 
da je kvalitetno in sveže.

Kateri je po vašem mnenju vaš največji dosežek do se-
daj?
Izdaja albuma ter nastop na festivalu ESNS na Nizozem-
skem, vendar se zaradi razmer, povezanih s covidom-19, 
žal ni izšlo. Izveden je bil online live stream. Bil sem pri-
jetno presenečen glede povabila, saj je bil to zame mej-
nik v karieri. 
Kakšen je vaš cilj v prihodnosti, kar se glasbe tiče?
V letošnjem letu želim posneti slovenski EP (krajši al-
bum) in EP v angleškem jeziku z dunajskim producentom 
Ericom Asatrianom. Moja velika želja je tudi nastopiti na 
Glastonbury festivalu v Angliji, saj menim, da je tam več 
posluha za glasbo, ki jo ustvarjam. V letošnjem letu na-
črtujem tudi nastop v Budimpešti in Novem Sadu. V ko-
likor bom imel željo v prihodnosti ustvarjati v angleščini, 
bi se mogoče preselil v Berlin ali na Nizozemsko. 

Foto: Jani Ugrin

In še za konec – kaj želite poslušalcem dati s svojo glas-
bo?
Želim si ustvarjati sproščujočo glasbo. Z dvema beseda-
ma, poslušalcem želim dati predvsem dobro počutje. 

Tjaša Simonič
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ŠPORT IN REKREACIJA
PRENOVLJENO IGRIŠČE V DVORJANAH

Na podlagi uspešne prijave na Javni razpis za sofinan-
ciranje investicij v športno infrastrukturo, ki ga je v letu 
2021 objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, smo za prenovo igrišča v Dvorjanah pridobili sofi-
nancerska sredstva v višini 22.916 EUR.

Po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi sofinancer-
skih sredstev, ki smo ga prejeli jeseni preteklo leto, smo 
pričeli s postopkom izbire izvajalca za prenovo igrišča.

Izbrani izvajalec je z deli pričel takoj po podpisu pogod-
be, vendar jih zaradi neugodnih vremenskih razmer ni 
mogel zaključiti, zato je z deli nadaljeval letos. V okviru 
posodobitve igrišča je bila najprej sanirana asfaltna po-
vršina igrišča s številnimi razpokami in neravninami do 

te mere, da je bila primerna za nanos multifunkcijske 
umetne mase (tartana). Podlaga je primerna za različne 
športe, kot so košarka, nogomet, rokomet, med dvema 
ognjema, odbojka ipd. V okviru prenove je bila zame-
njana tudi stara oprema, ki so jo nadomestili novi goli in 
novi koši, novo je tudi premično stojalo z mrežo za igro 
badmintona ali odbojke, s katerim razpolaga podružnica 
Dvorjane.

Vrednost celotne investicije znaša 58.376,71 EUR, od 
tega je ministrstvo sofinanciralo upravičene stroške in-
vesticije v višini 22.916,66 EUR. 

Natalija Jakopec

Prenovljeno igrišče v Dvorjanah Foto: Natalija Jakopec       
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ZAČELI SMO Z IZGRADNJO 
NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO

ZA ŠE VEČ SKUPIN ŠOLE ZDRAVJA

Župan Mitja Horvat in Miloš Junkar, direktor podjetja FS 
Group d. o. o., sta v začetku marca podpisala pogodbo 
za izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo v vred-
nosti 533.925,83 evrov z DDV-jem. 
Investicija bo v veliki meri financirana s sredstvi ob-
činskega proračuna, nekaj pa bo tudi sofinancerskih 
sredstev. Prejeli smo sklep Nogometne zveze Slovenije 
za sofinanciranje v višini 30.000 evrov, še vedno pa ča-
kamo na rezultate prijave na razpis Fundacije za šport, 
kjer bi, če bi bili uspešni, lahko dobili do 70.000 evrov 
sofinancerskih sredstev. 

Novo igrišče dimenzije 80 x 50 metrov je umeščeno na 
lokacijo pomožnega igrišča na južni strani Osnovne šole 
Duplek in zahodno ob športni dvorani. Igrišče bo ograje-
no. Ob severnem robu igrišča bo urejena tekaška steza z 
dvema progama. Za tekaško stezo, prav tako na severni 
strani igrišča, bo tribuna s 140 sedeži. Igrišče bo osvetlje-
no z reflektorji, ki bodo nameščeni na šestih drogovih 
višine 14 metrov. Zaključek del je predviden konec junija 
2022. 

Natalija JAKOPEC

Župan Mitja Horvat in Miloš Junkar, direktor podjetja FS Group d. o. o., ob podpisu pogodbe na lokaciji izgradnje igrišča   Foto: Natalija Jakopec

Dravske vile in Povodni možje vztrajajo že sedmo leto
Prav na 80. rojstni dan naše članice Slavice Golob so bile 
odpravljene številne restrikcije, zato smo se lahko že dan 
po tem zbrali in Slavici nazdravili na še mnoga, mnoga 
leta. A da bi se te naše želje lahko uresničile, ji priporo-
čamo, da se izogiba sosedovim ograjam, avtomobilom, 
ki vozijo prehitro in se zaletijo vanjo, ter sploh pazi nase.
Zahvalili pa bi se ji tudi za odlično malico, ki nam jo je 
pripravila.
Čas restrikcij je naša druženja onemogočal, tako da nam 
je Slavičin rojstni dan prišel zelo prav. Dva dni po tem pa 
smo se že odpravili na Ptuj poskusit, če so ptujski krofi 
kaj boljši od naših. (Niso!!) Šola zdravja ob redni dnev-
ni telovadbi skrbi tudi za prostočasne dejavnosti članov. 
Na srečo je kmalu prišel še pustni torek – zopet prilika 
za druženje. Seveda pa smo našemljeni še prej opravili 
svojo vsakodnevno telovadbo.

Naši cilji
V naši občini bi želeli ustanoviti še več skupin, ki bi skrbe-
le za zdravje občanov. Tako smo že začeli z razgovori z OŠ 
Duplek. Z gospodom ravnateljem Novakom smo ob šoli 

že našli primeren prostor na zelenici ob veliki smreki, ki 
nam bo v vročih dneh nudila senco. Tudi primeren nad-
strešek za telovadbo v slabem vremenu je na razpolago. 
Super! Sedaj pa je treba samo še določiti datum pričetka 
naše nove skupine, zato že sedaj vabimo vse gibanja želj-
ne občane, da razmislijo in ugotovijo, da bi bilo takšno 
razgibavanje primerno in koristno tudi zanje. Posebej 
priporočamo vaje vsem, ki so prestali operacijo kolkov, 
kolen …

Kako Šola zdravja deluje
Naše vaje, ki jih je sestavil nevrolog in manualni terapevt 
dr. Nikolaj Grišin, so primerne za vsakogar – za ljudi vseh 
starosti, za moške in za ženske. Vaje so enostavne, izva-
jajo se stoje in poskrbijo za razgibanje prav vseh sklepov. 
Vedeti moramo, da v sklepni tekočini ni krvnih žilic, ki bi 
to želatinasto snov ohranjale in hranile. To se dogaja le 
ob rednem gibanju sklepov, zato se naše vaje imenujejo 
tudi 1000 gibov.
Kdo nas financira? Redno dnevno telovadbo vodijo pro-
stovoljci, zato je za udeležence brezplačna. Plačamo le 
članarino 20,00 € na leto. S tem denarjem društvo Šola 
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zdravja, ki ima sedež v Domžalah, skrbi, da so vaditelji – 
prostovoljci primerno izobraženi in da dobimo enkrat na 
leto lepo barvno revijo z vsemi informacijami o tem, kaj 
se v veliki družini Šole zdravja dogaja. Strokovni delavci 
nas obiskujejo tudi na terenu in vodijo vadbo, tako da 
se res trudimo, da bi jih vsi udeleženci izvajali čim bolje, 
saj je potem tudi rezultat vadbe boljši. Članov po vsej 
Sloveniji je že več kot 5000. Če v juniju ne bo restrikcij, 
bomo tudi letos dobili zastonj avtobus, ki nas bo peljal 
v Piran, kjer se že deset let redno srečujemo. Ker delu-
je naša skupina kot sekcija Društva upokojencev občine 
Duplek, dobimo 100,00 € na leto tudi od njih. 
Kaj pa oprema za telovadbo? Ničesar posebnega ne 
potrebujete: udobne hlače, da se lahko pripogibamo, in 

udobne čevlje ali teniske. Če je slabo vreme ali močna 
rosa, pa si obujemo kar gumijaste škornje.
Torej, telovadba ne predstavlja nobenega posebnega 
stroška, potrebujete pa voljo in željo, da bi izboljšali svo-
jo gibljivost, ki z leti pač upada, če sami ne doprinesemo 
k ohranjanju svojih gibalnih možnosti.
Prisrčno vabljeni v naše vrste. 

Skupina Šole zdravja Zg. Duplek – Dravske vile in
 Povodni možje   

Za več informacij pokličite: 070 668 567 ali 040 707 282

Še na mnoga zdrava in vesela leta!Tudi maskirani smo telovadili.                Vse foto: Pavla Zupan

BOLJE PREPREČITI KOT LEČITI
Ljudje so pripravljeni narediti prav vse, ko enkrat zbo-
lijo, za to, da bi ostali zdravi, pa jim je po navadi škoda 
časa in denarja! 
Vemo, da ni vse črno-belo in da lahko zbolimo tudi, če ži-
vimo zdravo, a vseeno lahko za svoje telesno in psihično 
zdravje ogromno postorimo sami! Da ne bo prepozno …
Da ne bo tako in da ne bo prepozno, za vas in vaše telo v 
Bini akademiji poskrbimo z rednimi treningi, na katerih 
se nam lahko pridružite vsak ponedeljek in četrtek ob 
20.00 v prostorih Kulturnega doma Dvorjane.

Funkcionalni treningi
Treningi, na katerih kalorije kurimo na kvadrat. 
Že ime vadbe pove, da je njen cilj doseči funkcionalnost 
telesa. Pri funkcionalnem treningu aktiviramo več mi-
šičnih skupin in sklepov hkrati. Aktivirajo se predvsem 
mišice stabilizatorjev trupa. Gre za vadbo, pri kateri po-
rabimo do 30 % več energije kot pri klasični vadbi na 
napravah. Velika poraba kalorij pozitivno vpliva na ana-
bolni učinek v telesu.
Telo postane ob takem načinu treniranja bolj vzdržlji-
vo, zato obstaja manj tveganja za morebitne poškodbe 

pri športu in v vsakdanjem življenju. Treningi se izvajajo 
najprej s pomočjo lastne teže. Izvajajo se na več različ-
nih načinov, veliko k temu pripomore tudi domišljija. 
Najpogostejše oblike vaj so vaje za stabilizacijo, vaje za 
ravnotežje (npr. z uporabo žoge), vaje za pravilno držo in 
postavitev trupa, vaje na različnih ravneh (potisk žoge, 

Funkcionalni trening Foto Bine Štrucl
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dvigovanje uteži, metanje predmetov) in vaje z raznimi 
pripomočki – s kettlebelli, palicami z utežmi, z elastiko, 
drogovi in podobnim. V naravi lahko te pripomočke na-
domestimo tudi s kakšnim podrtim drevesom, če je na 
kupu več močnih rok.

Rezultati:
- povečanje mišične mase,
- izguba odvečne maščobe,
- stabilizacija telesa,
- izboljšanje telesne drže,
- čvrsto telo,
- funkcionalnost,
- manjše tveganje za poškodbe.

Komu je vadba namenjena?
Vadba je namenjena vsem, ki si želijo življenjskih rezulta-
tov in so pripravljeni za to trdo garati. Ker je vadba viso-
ko intenzivna, je pomembno, da izvajamo vaje pravilno 
in po napotkih trenerja, nikakor pa ne smemo pozabiti 
na zdrav način prehranjevanja, kajti hrana je sestavni del 
zdravega življenja.

Bine Štrucl,
osebni trener in prehranski svetovalec,

mojster borilnih veščin

PERNEKOVA V VRHU SLOVENSKEGA MLADINSKEGA 
FOOTGOLFA

Nikoli ni pretežko, punce zmorejo Foto: Bine Štrucl Punce po treningu, vedno dobre volje, pozitivne in nasmejane  
 Foto:Bine Štrucl

Karolina Pernek in Tomaž 
Pernek, brat in sestra iz 
Dupleka, krojita vrh sloven-
skega mladinskega foot- 
golfa.
Footgolf je šport, ki je me-
šanica nogometa in golfa 
ter je trenutno v največjem 
porastu in razmahu. Karoli-
na je osvojila naslov držav-
ne prvakinje in pokalno lo-
voriko, Tomaž pa je osvojil 
srebro na državnem prven-
stvu za leto 2021.

Oba sta člana Footgolf Sport kluba M, ki ima svoje domi-
cilno igrišče v Olimju, na golf igrišču Amon Olimje. Prav 
tam sta začela svojo športno pot v footgolfu. 
Footgolf v Sloveniji še vedno velja za novejši šport, 
čeprav je slovenska reprezentanca med 10 najboljšimi 
na stari celini. Namesto palic za golf in majhne bele trde 
žogice se footgolf igra z nogometno žogo številka 5 ter 
se udarja z nogo. Cilj je, da s čim manj udarci zadeneš 
luknjo, ki ni večja od 52 cm, teh pa je na tekmovanju 
kar 18. Pot do želenega cilja je nadvse zanimiva, saj so 
igrišča različna in vsebujejo številne pasti v obliki terena, 
vodnih ovir, peskovnikov, dreves, pa tudi vremenski po-
goji vplivajo na igro.

Karolina, brhka 16-letnica, je že v svoji prvi tekmovalni 
sezoni leta 2020 postala državna prvakinja. V letu 2021 
je na Ptuju naslov državne prvakinje še potrdila in mu 
dodala še naslov pokalne prvakinje v kategoriji U16. 
Tako zdaj kraljuje med dekleti v slovenskem mladinskem 
footgolfu. Ima vse vrline, ki so potrebne za pravo šam-
pionko. Je samozavestna in natančna, kar se še posebej 
izraža v footgolfu. 
Njen brat, 15-letni Tomaž, ki je odličen harmonikaš in 
nogometaš, s pridom uporablja pridobljeno nogometno 
znanje tudi v footgolfu. Letos ga je le nekaj centimetrov 
ločilo od prvega mesta, ki ga je zasedel njegov klubski 
kolega Anžej Kvas, tako da se je moral, tako kot leto prej, 
zadovoljiti s srebrno medaljo na državnem prvenstvu v 
kategoriji U16. Letošnja ima še posebno težo, saj je bila 
konkurenca izjemno močna. Tomaž je predstavnik tiste 
mlade »garde«, ki hitro nabira znanje te športne pano-
ge, zato se od njega upravičeno pričakujejo odlični rezul-
tati tudi v bodoče. 
Oba vadita pod taktirko trenerja Nanija Franca Matjaši-
ča, ki je prvi Slovenec z zmago v svetovnem pokalu, tako 
da nanju z veseljem prenaša prepotrebno znanje in iz-
kušnje. Veliko jima pomagata tudi starša, oče Boštjan z 
nasveti, saj je v mladosti odlično obvladal nogometno 
žogo v vrstah vijoličastih, in mama, ki skrbi za prevoze, 
saj so treningi kar precej oddaljeni od doma – na Ptuju 
ali v Olimju. 
Tako Karolina kot Tomaž sta izjemna športnika, dobra 

Karolina in Tomaž z medaljami
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učenca in vzorna mladostnika. V kolikor bosta nada-
ljevala v tem ritmu, se jim v footgolfu ponuja bleščeča 
športna kariera. Še posebej bo zanimivo dogajanje v 
tem letu, ki bo kvalifikacijsko za nastop na svetovnem 
prvenstvu, to pa bo prihodnje leto v Orlandu v Ame-

Karolina Pernek    Foto: SCM Tomaž Pernek   Foto: B. Pernek

riki. Tudi za mlade footgolfiste bo letos posebej poskr-
bljeno, saj jih čakajo kar štirje veliki mednarodni turnirji 
po celi Evropi. Prav Karolina in Tomaž pa bosta med naj-
močnejšimi aduti naše mlade izbrane vrste.  

Sport club M

V NOGOMETNEM KLUBU DUPLEK SE DOGAJA
Za nami je prav posebno in uspešno leto na nogome-
tnih zelenicah. 
Po pregledu delovanja Nogometnega kluba Duplek se 
lahko zahvalimo vsem trenerjem, ki skrbijo za to, da tre-
ningi potekajo v skladu z navodili nogometne šole, torej 
gre za kvalitetno in ciljno usmerjene treninge. Zahvala 
gre tudi upravnemu odboru kluba, ki s svojim znanjem 
in trudom pomaga pri njegovem vodenju. Ker delujemo 
v kraju, ki ima posluh za šport, smo posebej veseli, da 
lahko uspešno sodelujemo z Občino Duplek in županom 
Mitjo Horvatom ter njegovimi sodelavci, ki v različnih 
segmentih pomagajo klubu, da le-ta raste in se razvija 
naprej k cilju, ki smo si ga zastavili. 
Noben šport ne obstaja brez zvestih sponzorjev, ki so 
nam v preteklem letu izkazali izredno naklonjenost. S 
svojimi donacijami pomagajo k hitrejšemu in kvalitet-
nejšemu razvoju kluba. Čeprav imamo majhen klub, zanj 
vestno skrbijo tudi skrite osebe, ki pazijo na čistočo, red 
ter urejenost igrišč. Vsakič znova z veseljem opazujemo 
ob igriščih tudi starše vadečih otrok, ki spoštujejo špor-
tni red, otroke spodbujajo in motivirajo ter so naši zves-
ti in najboljši navijači. Na tem mestu vsem res iskrena 
hvala. 

Prav vsi se trudimo, da bi klub v kraju zaživel s posebno 
zgodbo, zato se člani kluba skupaj lotevamo tudi prene-
katerih delovnih akcij, v katerih s skupnimi močmi ure-
jamo obstoječe objekte na igrišču in ob njem. S temi ge-
stami vsakič znova pokažemo, da je v slogi moč.
Seveda smo pridobili tudi renome nogometne šole. V 
jesenskem ligaškem delu so uspešno tekmovale ekipe v 
selekcijah U7, U9, U11, U13 in U17, pri čemer lahko na 
kratko v nogometnem žargonu zapišemo, da je bilo več 
zmag kot porazov. 

Selekciji U9 in U12 sta se udeležili mednarodnega turnirja v Varaždinu na Hrvaškem

Selekcija U7 Vse foto: arhiv društva

41



Na žalost se zaradi kovidne situacije tekmovanje v zim-
ski ligi MNZ Maribor ni izvedlo, smo pa kljub temu lahko 
izvajali kvalitetne treninge in odigrali nekaj prijateljskih 
tekem v novi dupleški telovadnici, ki se je ravno v tem 
času izkazala kot nujno potrebna. In ja, gre za dodano 
vrednost tako na nivoju nogometnega kluba kot na rav-
ni celotne občine Duplek in mirno lahko rečemo, da je 
telovadnica lahko v ponos občini Duplek, kot smo lahko 
slišali iz ust igralcev in trenerjev iz drugih klubov.

Omeniti je treba, da je selekcija U17 prvič v zgodovini 
kluba tekmovala v 1. slovenski futsal ligi, na kar smo še 
posebej ponosni. Kljub strogim omejitvam zaradi kovi-
dne situacije, se je selekcija U9 januarja udeležila tur-
nirja v Celju, februarja pa sta selekciji U9 in U12 zelo us-
pešno nastopili na mednarodnem turnirju v Varaždinu 
na Hrvaškem in ponosno zastopali barve kluba. Marca 
sta se nogometnega turnirja v Račah udeležili naši naj-
mlajši selekciji U7 ter U9, slednji je uspelo premagati vse 
nasprotnike in osvojiti 1. mesto.

Februarja se je naša članska ekipa udeležila priprav v 
Umagu na Hrvaškem, prav tako je do sedaj odigrala ne-
kaj prijateljskih tekem in se že intenzivno pripravlja na 
spomladanski del ligaškega tekmovanja. Dokazala je, da 
je glavni motor kluba in vzor mlajšim selekcijam.

Marca je NK Duplek prvič, odkar obstaja, organiziral no-
gometno tržnico, katere namen je bila izmenjava/pre-
daja »kopačk« in druge športne opreme, kot so trening 
majice, nogometne nogavice itd., med različnimi selek-
cijami. Gre za prvi tovrstni projekt v našem klubu, ki ga 
bomo ponovno izvedli ob zaključku sezone, upamo in 
verjamemo pa tudi, da bo postal stalnica v naslednjih 
letih. 

Ker sta za vsak začetek potrebni dobra forma in prip-
ravljenost, so se selekcije U11, U13 in U17 odpravile 
na športne priprave, od 17. 3. do vključno 20. 3. 2022 
na Debelem rtiču v Ankaranu. Želimo si čim bolje začeti 
spomladanski del ligaškega tekmovanja, na katerega up-
ravičeno zremo optimistično in ga vsi že komaj čakamo.

Članska ekipa na pripravah  Vse foto: Arhiv NK Duplek

Zmaga selekcije U17 na tekmi 1. futsal lige v Kopru

Priprave selekcij U11, U13 in U17

Boštjan Peinkiher, predsednik NK Duplek
Robert MIRT, koordinator nogometne šole NK Duplek
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V SPOMIN USTANOVITELJU JUDO KLUBA DUPLEK
20. pokal občine Duplek in 2. memorial Milana Danka 
V soboto, 27. novembra 2021, smo v novi Športni dvora-
ni Duplek organizirali mednarodno tekmovanje 20. pokal 
občine Duplek in že drugi memorial v spomin na ustano-
vitelja Judo kluba Duplek Milana Danka. Veseli nas, da 
smo po letih čakanja ponovno organizirali tekmovanje 
na domačih tleh, v občini Duplek. Lani smo med drugim 
praznovali 20. obletnico obstoja svojega kluba, 20. turnir 
pa smo zaradi pandemije prestavili na leto 2021. Udele-
žilo se ga je 147 tekmovalcev iz 22 klubov iz Slovenije, 
Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. To je bilo uradno tek-
movanje za točkovanje v slovenskem pokalu za starostni 
kategoriji kadeti in kadetinje do 18 let ter za mlajše deč-
ke in deklice do 12 let. Po uradnem delu smo nadaljevali 
še s starostnima kategorijama starejši dečki in deklice do 
14 let ter cicibani in cicibanke do 10 let. 

Tekmovalci Judo kluba Duplek so dosegli naslednje re-
zultate:
Niko Grajfoner 1. mesto, Nina Auda 2. mesto, Nike Taja 
Peček 2. mesto, Tine Thaler Gostenčnik 2. mesto, Lina 
Zarja Zupanc 3. mesto, Tinej Kac Krajnc 3. mesto, Tilen 
Mulec 4. mesto, Lara Vohar 4. mesto, Ela Lepenik 5. 
mesto, Žiga Črnčič 5. mesto, Tim Kopecky 7. mesto, Pa-
trik Vesenjak 7. mesto.
Skupna razvrstitev po klubih: 1. mesto JK Železničar Ma-
ribor, 2. mesto JK Borsa (BIH), 3. mesto JK Apolon Mari-
bor, 4. mesto JK Drava Ptuj, 5. mesto JK Profectus Samo-
bor (Hrvaška).
Prav tako smo razglasili najboljšega kadeta na tekmo-
vanju, ki je postal Juraj Teković (JK Istarski borac Pula – 
Hrvaška), in najboljšo kadetinjo, ki je postala Klara Bro-
dej (JK Acron Slovenj Gradec). Oba sta prejela pokal in 
posebno nagrado v obliki bona v športni trgovini Koga 
Sport Shop.
Za uspešno izvedeno tekmovanje se zahvaljujemo Občini 
Duplek, županu Mitji Horvatu, ki je tudi otvoril medna-
rodno tekmovanje za pokal občine Duplek, Amaji Kraš-
na, ki je zapela slovensko himno, ter vsem donatorjem, 
podpornikom in staršem, ki so pomagali, da smo tekmo-
vanje uspešno izvedli. Hvala tudi podjetju Pokali, meda-

lje, plakete Miran Skutnik s. p. za prečudovite pokale in 
medalje. Zelo topel objem pa tudi članom društva Ohra-
nimo naravo čisto, ki so nas – čeprav samo skozi okno, 
saj jim trenutne razmere niso dovoljevale vstopa v dvo-
rano – prijetno razveselili s podporo.

DOSEŽKI TEKMOVALCEV JK DUPLEK 
NA TURNIRJIH
Miklavžev turnir za najmlajše
Po naporni soboti smo v nedeljo, 28. novembra 2021, 
organizirali turnir oziroma bolje rečeno druženje, zaba-
vo, igranje, spoznavanje juda za naše najmlajše. Najprej 
so nastopili otroci iz judo vrtca, ki so se pomerili v pri-
lagojeni spretnostni judo igri – sumo borbah ter v otro-
škem poligonu. Nadaljevali so šolarji, ki so se pomerili v 
judo borbah. Otroci so bili razdeljeni po letnikih in teži. 
Naši otroci so osvojil odlične rezultate:
Vrtec: 1. mesto so osvojili Izidor Drozg, Mark Bezenšek, 
Staš Škofič, 2. mesto so osvojili Zala Bezenšek, Miha Mu-
lec, Anže Drozg, Rok Hari, Vid Ragolič in Bine Balaj, 3. 
mesto pa Nik Krnjak Turk.

Šolarji: 1. mesto so osvojili Maša Zoja Zu-
panc, Lina Zarja Zupanc, Lara Vohar, Nike 
Taja Peček, Tej Lian Novak, Tine Thaler Gos-
tenčnik, Ajdin Mujezinović, Tinej Kac Krajnc, 
Jani Senekovič, Tim Kopecky in Patrik Vese-
njak. 2. mesto so osvojili Nika Breznik, Juli-
ja Palčec, Hana Cafuta, Ela Lepenik, Leon 
Klemenčič, Žan Hlebič, Adrian Hlebič in Staš 
Satler. 3. mesto so osvojili Doroteja Rihterič, 
Iza Konrad, Lucija Škof, Filip Cafuta, Ruben 
Škofič, Neo Auda, Jaka Drozg, Gal Korošec 
Marajh ter Anel Kreštič Hasaj. 
Čestitke in hvala pa tudi našim prijateljem iz 
Judo kluba Železničar Maribor, ki so se ude-
ležili tega druženja. Najlepša hvala Marketu 
sveti Martin za sladke Miklavže.

Miklavžev turnir   Foto: Judo klub Duplek

Miklavžev turnir   Foto: Judo klub Duplek
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Novoletni turnir
V soboto, 4. decembra 2021, je v telovadnici I. gimna-
zije Celje potekal Novoletni turnir, ki ga je organiziral JK 
Ivo Reya. Na turnirju je nastopilo 236 tekmovalcev iz 27 
klubov. Od naših tekmovalcev sta najprej nastopila Nina 
Auda in Tilen Mulec pri mlajših kadetih do 16 let. Nina 
je v kategoriji do 48 kg osvojila 2. mesto, Tilen pa v svoji 
kategoriji do 81 kg 3. mesto. Popoldan je Niko Grajfoner, 
ki je nastopil pri starejših dečkih do 14 let, v kategoriji do 
66 kg osvojil 1. mesto.

Božične judo igre
V petek, 17. decembra 2021, je v centru Apolon pote-
kalo druženje, ki so ga pripravili naši prijatelji iz Judo 
kluba Apolon Maribor-Hoče. Nastopilo je tudi 15 naših 
tekmovalcev, ki so osvojili naslednje rezultate: 1. mesto 
so osvojili Nika Breznik (ob tem pa še pokal za najboljšo 
tekmovalko), Ela Lepenik, Izak Lenart, Lina Zarja Zupanc, 
Tinej Kac Krajnc. 2. mesto so osvojili Tej Lian Novak, 
Maša Zoja Zupanc, Gal Korošec Marajh, Doroteja Rihte-
rič, Julija Palčec, Anel Kreštič Hasaj, Ajdin Mujezinović, 
Nika Plazar. 3. mesto sta osvojila Leon Klemenčič ter Pa-
trik Vesenjak.

Niko Grajfoner skupno 2. mesto na Pokalu Nika Vrabla
V soboto, 18. decembra 2021, je bilo še zadnje tekmova-
nje leta v športni dvorani Lukna pod okriljem Judo kluba 
Branik. Na tekmovanju je nastopilo 233 tekmovalcev iz 
30 klubov. Nastopili so trije naši tekmovalci. Nina Auda 
je pri mlajših kadetinjah v kategoriji do 48 kg osvojila 2. 
mesto, Niko Grajfoner pri starejših dečkih v kategoriji do 
66 kg in Tilen Mulec pri mlajših kadetih v kategoriji do 81 
kg pa 3. mesto. To je bilo tudi zadnje uradno tekmovanje 
za točkovanje v skupnem seštevku za slovenski pokal, 
kjer je Niko med vsemi starejšimi dečki osvojil odlično 
skupno 2. mesto.

OBETAVEN ZAČETEK LETA 2022
Pohorski bataljon 2022
V soboto, 15. januarja 2022, se je v športni dvorani Sre-
dnje šole Slovenska Bistrica odprla nova sezona judo 
tekmovanj Judo zveze Slovenije. Na 51. mednarodnem 
turnirju za pokal Pohorski bataljon so nastopili kadeti, 
kadetinje in člani. V kategoriji kadetov do 81 kg je nasto-
pil Tilen Mulec, ki je z dvema zmagama in enim porazom 
v finalu osvojil 2. mesto.

Državno prvenstvo za mladince
V soboto, 19. februarja 2022, sta v športni dvorani OŠ 
Prežihovega Voranca potekali dve državni prvenstvi. 
Dopoldan za mladince in mladinke do 21 let, v popol-
danskem delu pa za pasove, kjer prvouvrščeni prejme 
višjo stopnjo pasu. Obeh tekmovanj skupaj se je udeleži-
lo 193 tekmovalcev. Posebnost pasovnega prvenstva je, 
da sta na vsaki stopnji pasu samo dve težnosti katego-
riji. Pri ženskah sta to kategoriji do 57 kg in nad 57 kg, 
pri moških pa kategoriji do 73 kg in nad 73 kg. Na obeh 
tekmovanjih je nastopil Tilen Mulec. Čeprav je Tilen še 
kadet, je na mladinskem prvenstvu v kategoriji do 81 kg 
zabeležil zmago in dva poraza ter tako osvojil 9. mesto. 
Bolje se je odrezal popoldan, kjer je v kategoriji modri 
pas nad 73 kg zabeležil tri zmage in en poraz, zaradi ka-
terega na koncu ni prejel višjega pasu.

Pustno druženje z Judo klubom Železničar Maribor
V soboto, 19. februarja 2022, smo se z najmlajšimi po-
novno družili s svojimi prijatelji. Nastopilo je kar 34 otrok 
iz JK Dupleka. Pričeli so otroci iz vrtca, ki so se pomerili 
v spretnostnem poligonu in v prilagojenih sumo borbah, 
kasneje pa so na vrsto prišli šolarji, ki so svoje znanje po-
kazali v judo borbah. Zraven tega so seveda neizmerno 
uživali ob sproščenem igralnem vzdušju ter spoznavanju 
novih prijateljev. Prav vsi otroci so prejeli medalje, saj 
sta cilja tega tekmovanja druženje in zabava, ki sta za ti 
starostni kategoriji še kako pomembna.

Priprave Radenci    Foto: Judo klub Duplek

Niko, Ninna in Tilen na  Pokalu Nika Vrabla     Foto: Judo klub Duplek
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Državno prvenstvo za kadete in kadetinje
V soboto, 6. marca 2022, je v Žireh potekalo državno pr-
venstvo za kadete in kadetinje za leto 2022. V kategoriji 
do 81 kg je nastopil Tilen Mulec, ki pa je na tekmova-
nje šel z manjšo poškodbo, ki jo je staknil na treningu. 
Po zmagi v prvem kolu nad Gašperjem Pevcem iz Judo 
kluba Shido je naslednjo borbo proti Domnu Predniku 
iz Judo kluba Acron Slovenj Gradec izgubil. V popravnih 
bojih je dve borbi zmagal, borbo za tretje mesto proti 
Timoteju Kosu iz Judo kluba Impol pa je moral zaradi po-
škodbe predati. Na koncu je osvojil 5. mesto.
      
Istanbul, Turčija 
V tednu med 7. in 12. marcem 2022 sta naši trenerki 
Kristina Vršič in Tjaša Brumen sodelovali na praktičnem 
usposabljanju pod okriljem akademije Mednarodne 
judo zveze (IJF Academy). Znanje so jima predajala sama 
velika imena – Chikara Kariya (kodokan učitelj), Mark 
Huizinga (dobitnik treh olimpijskih kolajn, ene svetov-
ne in kar 12 iz evropskih prvenstev) in Franck Martial 
Ewane Moussima (večkratni dobitnik kolajn na afriških 
prvenstvih in udeleženec olimpijskih iger v Pekingu). V 
zaključnem delu sta morali opraviti tri izpite: katame-no-

-kata, prikaz programa za tehnike stoje (tachi-waza) in 
prikaz programa za parterne tehnike (ne-waza). Vse sta 
opravili z odliko in na koncu prejeli potrdilo o zaključeni 
2. stopnji – trener juda.

Rei 
Peter Brumen

PUSTOLOVSKI PARK VURBERK 
ZNOVA ODPIRA SVOJA VRATA

Istanbul   Foto: Judo klub Duplek

Pustolovski park Vurberk v aprilskih vikendih znova odpira vrata 
vsem ljubiteljem narave in adrenalina.
Poleg prej obstoječih aktivnosti, ki jih ponuja območje gradu, lahko v 
parku obiskovalci preizkusijo svoje fizične sposobnosti na treh višin-
skih in težavnostnih nivojih, skupno na kar 30 elementih, med katerimi 
so tudi vožnja z desko, zipline, slackline, vožnja s kolesom, plezalna ste-
na, pajkova mreža … Poleg moči obiskovalci razvijajo tudi ravnotežje, 
vztrajnost, potrpežljivost, solidarnost, čas pa lahko preživijo v naravi, 
na območju nekdanjega ruskega sanatorija. 
Park je primeren za goste od 5. leta starosti (v spremstvu odrasle ose-
be). Najstarejši udeleženec na sploh pa je štel več kot 70 let. 
V pustolovskem parku Vurberk 
je mogoče praznovati tudi rojstni 
dan. Poskrbimo za prijetne ak-
tivnosti v naravi ter za hrano in 
pijačo.
Park bo v tem koledarskem letu 
odprt ob vikendih, med počitni-
cami in ob dela prostih dneh do 
konca oktobra. 
Vse dodatne informacije lahko 
najdete na naši Facebook stra-
ni, Instagramu ali spletni strani 
www.pustolovski-vurberk.si.

Ekipa Pustolovskega 
parka Vurberk
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USPEH DAMJANA ŽINKA NA DRŽAVNEM PRVENSTVU 
V PARAKARATEJU 2022

Ob sproščanju ukrepov so se počasi začela vrstiti tek-
movanja, na katerih lahko tudi gledalci podpirajo svoje 
športnike. Posebej smo navdušeni ob dosežku posebne 
osebe iz Karate kluba WKSA Duplek. Konec februarja se 
je odvilo državno prvenstvo v parakarateju, na katerem 
lahko nastopijo vsi, ki se s svojimi vrstniki ne morejo tako 
ali drugače enakopravno pomeriti. Tudi ti otroci in odra-
sli imajo željo po dokazovanju in tekmovanju, a zaradi 
različnih razlogov ne morejo tekmovati oziroma nimajo 
niti priložnosti. V svojih vrstah imamo že dva člana, ki 
lahko nastopita v teh posebnih skupinah. Medtem ko 
je eden šele začel, je naš Damjan Žinko nastopil na tem 
izbranem tekmovanju, ki že ima veliko tekmovalcev. V 
svoji kategoriji jih je imel kar pet in vsi so se izkazali po 
svojih najboljših močeh. Kar dvakrat je moral nastopiti 
in obakrat izvedel kato brez napak, kar mu je prineslo 
odlično 3. mesto. VPIS V TEČAJ KARATEJA

Karate klub WKSA Duplek vabi k vpisu v tečaj karateja 
vse, ki so stari vsaj 6 let ali več. Vpis poteka čez vse leto, 
in sicer v torek ob 17. 00 in petek ob 18. 00 v novi Špor-
tni dvorani Duplek. S skupinsko vadbo otroci razvijajo 
motorične sposobnosti in se učijo tehnik karateja, kat in 
tudi športnih borb. Naučijo se natančnosti, koncentraci-
je, ravnotežja, sposobnosti orientacije v prostoru in ne-
nazadnje spoznavajo moč svojega telesa in bistrijo um. 
Pridi in treniraj z nami tudi ti.

Matej Verbošt, trener

Za dosežek mu seveda čestitamo, a moramo še pose-
bej poudariti, da so v kategoriji parakarateja zmagovalci 
prav vsi, ne glede na doseženo mesto.

Medalja z državnega prvenstva Vse foto: Matej Verbošt

Damjan med nastopom 

Damjan in Diandra Bekčić, naša najboljša parakarateista

Podelitev medalj
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KEGLJAČI SEKCIJE DU DUPLEK ZNOVA ZMAGUJEJO
Konec marca je v naši občini potekal Martinov pokal v 
kegljanju, ki je bil lansko jesen zaradi epidemije presta-
vljen. Vse prisotne je pozdravil župan Mitja Horvat in jim 
zaželel uspešen met ter še veliko kegljaških uspehov in 
dobrega sodelovanja.
Na Martinovem pokalu se pomerita kegljaška sekcija 
Društva upokojencev Duplek in pobrateno društvo upo-
kojencev Šentilj pri Velenju, kegljaška sekcija.
Na letošnjem tekmovanju so pokale osvojili:

MOŠKA SEKCIJA
1. mesto: Drago PETRINEC, kegljaška sekcija DU Duplek
2. mesto: Jožko KRAJNC, kegljaška sekcija DU Duplek
3. mesto: Milan ZAJŠEK, kegljaška sekcija DU Duplek

ŽENSKA SEKCIJA
1. mesto: Terezija BRAČKO, kegljaška sekcija DU Duplek
2. mesto: Anica ŽIŽEK, kegljaška sekcija DU Duplek
3. mesto Majda PODPBORNIK iz društva Šentilj pri Velenju

Kegljaška sekcija DU Duplek je osvojila prvi prehodni 
pokal. Pokale so razdelili: Branko Bratuša, predsednik 
kegljaške sekcije Društva upokojencev Duplek, Marinka 
Čučko, predsednica Društva upokojencev Duplek, in bi-
vši župan Janez Ribič.
Iskrene čestitke vsem ter še naprej uspešno kegljanje!

Darja Rojko
Branko Bratuša

 Vse foto: Darja Rojko
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IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV
VABILO UPOKOJENCEM

Leto je znova zavrtelo svoj krog življenja. Preživeli smo 
težke čase, ko nam je druženja preprečeval koronavirus. 
A obupali nismo.

Radostno in polni moči zremo v prihodnost. Čeprav je 
bolezen zdesetkala naše vrste, se še bolj zavedamo, 
kako dragocen je naš čas, zato ga preživljamo v upanju 
na boljše dni, ko se bomo lahko brez strahu rokovali in 
objemali. Prav stisk roke nam podarja blagoslov v odno-
su z drugimi.

Leta hitro minevajo. Treba je imeti v zavesti, da se noben 
zamujen dan več ne povrne. S pozitivno energijo zremo 
v prihodnost in med seboj ohranjamo čutne, ljubezni 
polne odnose.

Srečanja in druženja nas bogatijo in radostijo, zato si vze-
mite čas in se podajte z nami na nove poti po Sloveniji, 
na katerih si bomo znova napolnili srce, se sprostili in 
poveselili.  

Želim vam, da zdravje, radost in ljubezen napolnijo vaše 
domove, da ostanete čili in zadovoljni v jeseni svojega 
življenja. Naj vas spremljata optimizem in želja po dru-
ženjih s soobčani. 

Vabimo vas v svoje prostore DU ob sredah od 9. do 12. 
ure, kjer ste vedno dobrodošli za druženje in kramljanje.

Predsednica DU Dupleka
Marinka Čučko

TO VAM ŽELI 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DUPLEK.

NAJ VAM VELIKA NOČ PODARI 

MIR, RADOST, LJUBEZEN 

IN VELIKO 

DRUŽINSKEGA BLAGOSLOVA.
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novim vozilom bomo lažje, hitreje ter varneje pomagali 
vsem občanom v stiski in tistim, ki bodo našo pomoč 
potrebovali, predvsem ko bo potreben defibrilator. 
Takšen projekt nabave novega vozila, ki bo služilo nas-
lednjih nekaj desetletij, predstavlja veliko finančno 
breme za naše društvo. Kljub finančni pomoči Občine 
Duplek (25.000 €) moramo sami zbrati še več kot 33.000 
€. Člani Prostovoljnega gasilskega društva Korena bomo 
z majem začeli obiskovati vaše domove z namenom zbi-
ranja finančnih prispevkov za nabavo novega gasilskega 
vozila.
Za uresničitev navedenega se obračamo na vse občan-
ke, občane in ostale, da nam s svojo pomočjo pomagate 
pri nabavi gasilskega vozila.
Vljudno naprošamo vse, da nam priskočite na pomoč 
s finančnimi prispevki, s katerimi bomo nabavili vozilo 
in povečali svojo operativno sposobnost ter zagotavljali 
pomoč vam, ko jo boste potrebovali. 

Svečano predajo novega gasilskega vozila znamke Vol-
kswagen Caravelle bomo praznovali z veselico 2. julija 
2022.

POMAGAJMO, DA BODO LAHKO POMAGALI         
Prošnja za finančno pomoč pri nabavi gasilskega vozila 
za prevoz moštva znamke Volkswagen Caravelle  
Prostovoljno gasilsko društvo Korena deluje že 92 let na 
področju zaščite in reševanja, humanosti in pomoči lju-
dem v vseh vrstah nesreč v občini Duplek. V društvu vse-
skozi deluje več kot 90 članov, ki se redno izobražujejo in 
usposabljajo za posredovanje ob vseh vrstah morebitnih 
nesreč. V naših vrstah aktivno delujejo pionirji, mladinci, 
članice, člani, starejše gasilke in gasilci. 
Delujemo na gasilskem in tudi na družabnem podro-
čju, v katerega vlagamo veliko prostega časa. Trudimo 
se po najboljših močeh, da bi bili najuspešnejši na vseh 
področjih delovanja, še posebej na področju reševanja, 
vendar nas finančna sredstva omejujejo pri nabavi pre-
potrebne opreme. Ker se naše društvo razvija in želimo 
biti iz dneva v dan bolj usposobljeni ter v primeru nesreč 
učinkovito pomagati sočloveku, smo primorani slediti 
zahtevam na področju varstva pred vsemi vrstami ne-
sreč. Za opravljanje našega poslanstva pa ne zadostujeta 
samo naša pripravljenost za pomoč in žrtvovanje proste-
ga časa. Potrebujemo tudi sodobno opremo in tehniko, 
ker se morebitne nesreče bliskovito razvijajo z razvojem 
materialov in tehnologije na vseh ravneh življenja in 
okolja.
Ker je obstoječe vozilo staro 19 let in dotrajano ter ni več 
kos vsem zahtevnim nalogam, smo primorani v nabavo 
novega gasilskega vozila za prevoz moštva znamke Vol-
kswagen Caravelle s štirikolesnim pogonom. Zaradi vse 
zahtevnejših intervencij in posredovanj gasilcev želimo 
nabaviti novo vozilo, ki bo sposobno na intervencijo za-
nesljivo prepeljati operativne gasilce in različno opremo, 
ki jo potrebujemo za reševanje v morebitnih nesrečah. Z 

Sredstva lahko nakažete na 
TRR SI 56 6100 0000 9458 235 
s sklicem na številko 052022.

Slika je simbolična, naš avto bo zelo podoben.  Foto: Webo d. o. o.

Želimo vam vesele in blagos-
lovljene velikonočne praznike.

Z gasilskim pozdravom 
NA POMOČ!

Za PGD KORENA
Petra Škof
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ODLIČNI STRELCI LD DUPLEK
Kot v mnogih društvih občine Duplek smo tudi v Lovski 
družini Duplek ponosni na svoje člane, ki žanjejo uspe-
he. Ponosni smo na člane, ki se udeležujejo tekem v stre-
ljanju glinastih golobov. Občino Duplek predstavljajo na 
strelskih tekmah v različnih krajih po Sloveniji. 
Za prepoznavnost je najbolj zaslužen naš član Bojan 
Lešnik, ki je z dušo predan strelstvu in dosega na tekmo-
vanjih odlične uspehe. Ne smemo pa pozabiti na ostale, 
ki sodelujejo na strelskih tekmah. V ekipi sodelujejo še: 
Štuber Branko, Krepek Milan in Muršec Drago.

Lep pozdrav!
Krepek Milan

NA ŠKARJAH TRTA RODI
Tako so rekli člani Vinogradniškega, vinarskega, turi-
stičnega društva Trta in opravili rez potomk Stare trte 
z Lenta. 
Najprej so se zbrali pri trti potomki, ki raste pri cerkvi 
v Zg. Koreni. Njen skrbnik dr. Borut Pulko je skrbništvo 
prevzel leta 2005, ko je bila trta posajena. Vsako leto trta 
da tudi nekaj cepičev, tako da potomke rastejo pri vino-
gradnikih v kraju. Za cepiče potomk skrbi Stanko Kurnik, 
ki bo letos predal cepič vinski kraljici Barbari Štiftar. 
Vse trte potomke imajo skrbnike. 
Od matere trte se je družba odpravila na rez družine 
potomk pred dvorano v Koreni. Skrbnik teh potomk 
je kletar; sedaj je to Bojan Pravdič, ki mu pomaga Bo-
rut Pulko, kajti trte, ki so na brajdah, je treba rezati 
nekoliko drugače kot tiste v vinogradih. In prav zato 
smo rekli, da na škarjah trta rodi, kajti kot bo obreza-
na, tako bo jeseni obrodila.
Iz Korene je pot vodila še k trti v Žikarce. Ta trta je 
velika srečnica, saj ima več skrbnikov. To so Stanko 
Kurnik, Branko Škof, Anton Slanič in Matej Slanič. Čast 
obrezati to trto so skrbniki prepustili najstarejšemu 
Antonu Slaniču. Ob vseh potomkah so rezači za okre-
pčilo dobili tudi kozarček lanskoletnega pridelka, za 
katerega skrbi kletar po svoji funkciji.

Kakšna bo letina in kako bo trta obrodila, bomo videli, ko 
bo organizirana trgatev od potomke do potomke. Upa-
mo, da se bo družbi imetnikov potomke pridružil še kdo 
in nas jeseni povabil na trgatev. Še posebej pa bi se raz-
veselili lastnika našega bivšega predsednika pokojnega 
Franca Perka. Njegova trta je namreč slovela kot najlep-
ša trta, ki je vsako leto res bogato obrodila.

Marjana Glonar
Foto: Ivo Glonar

Vse foto: Danijel Dikaučič

 Strelci LD Duplek, pripravljeni na tekmo Bojan Lešnik ob svojih pokalih
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NOVI PROSTORI MOTORISTIČNEGA KLUBA 
BLACK DRAGONS SLOVENIJA

Triindvajset uspešnih let je za nami in s tem triindvajset 
let z našimi jeklenimi konjički na poti. 
V teh letih je bilo polno vzponov in seveda tudi padcev. 
Na srečo z motorji bolj malo. Največje razočaranje je bila 
izguba starega Club housa, ki smo ga morali zapustiti čez 
noč – in tako smo postali »brezdomci«. Po mesecih dru-
ženja po garažah dveh članov smo se z županom občine 
Duplek Mitjo Horvatom dogovorili o najemu parcele v 
Zgornjem Dupleku, kjer je bilo divje odlagališče raznih 
odpadkov.

Člani kluba smo zavihali rokave in pričeli s sortiranjem in 
odvozom odpadkov. Tako nam je do avgusta 2019 uspelo 
splanirati, utrditi in pozeleniti polovico parcele, ob kateri 
smo pričeli postavljati ograjo. Postavili smo nov objekt 
za svoja druženja, ki smo pa ga kasneje morali odstraniti.

Tudi ta hladen tuš z odstranitvijo objekta nas ni dotolkel 
in najbolj zagrizeni člani smo začeli snovati nove ideje 

drobljenega asfalta. Leta 2020 smo na parceli zasadili de-
vet dreves (lipe, orehe, češnje, slive …), prav tako smo že 
zasadili potomko stare trte zdajšnjega lastnika potomke 
našega bivšega predsednika in več okrasnih lovorikovcev. 
Dela na avtobusu so potekala počasi, saj so iz nas kar le-
tele ideje o notranjem izgledu novega Club housa. Tako 
smo februarja letos z veliko volje, truda, odrekanja in že-
lje po nečem novem in unikatnem zgradili nov Club hous 
Black dragons. 

glede na spoznanje o na-
membnosti prostora in 
omejitvah. Iz norih idej 
se rodijo ta prave in že 
v prvi polovici leta 2020 
smo od Zveze prijateljev 
mladine Maribor nabavi-
li Bibliobus. 
In skupaj se je začelo 
ustvarjati nekaj novega 
in unikatnega. Vzpored-
no z deli na avtobusu 
smo nadaljevali z utrjeva-
njem površin in navozom 

Preveč je podjetnikov, sosedov, simpatizerjev in drugih 
sovaščanov, ki so nam pri novi izgradnji pomagali, da bi 
jih vse našteli. Radi bi se vam zahvalili in rekli en veliki 
hvala! Vedno ste dobrodošli v našem Club housu.
Naše misli so že usmerjene v prihodnost in radi bi se po-
vezali z društvi v občini Duplek ter s skupnimi močmi na 
tem prostoru postavili večnamenski prostor za raznovr-
stne prireditve, namenjene občanom in turistom, ki bi 
obiskali našo občino.
Kot dolgoletni organizatorji prireditve Bikers weekend 
Duplek planiramo, da bi na tem novem »domu« pričeli z 

Vse foto: Black Dragons Slovenija
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novo obliko prireditve. V okviru 
Club house bara nameravamo na 
manjšem odru izvesti več manjših 
dvournih rock koncertov bodo-
čih zvezd, ki se bodo po nekem 
novem festivalskem vzdušju čez 
poletje uvrstili na glavno priredi-
tev, za katero verjamemo, da bo 
v prihodnjih letih presegla okvire 
starega Bikers weekenda Duplek.
Dobrodošli na Bikers weekendu 
Duplek od 26. 8.–29. 8. 2022

BLACK DRAGONS

KO BARVE SPREGOVORIJO
Mednarodna likovna kolonija Duplek art 13 bo pote-
kala od 3. do 5. junija, za umetnike iz tujine pa še 6. 
junija 2022. 
Na letošnji koloniji, ki je med slikarji zelo priljubljena, bo 
sodelovalo 42 slikark in slikarjev iz desetih držav; tako 
bomo v Dupleku poleg udeležencev iz Slovenije pozdra-
vili še ustvarjalce likovne umetnosti iz Ukrajine, Slova-
ške, Češke, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Av-
strije, Nepala in Kube.

Pripravljeni kažipoti sodelujočih držav, ki so do 
sedaj sodelovale na mednarodni likovni koloniji 
Duplek art. Razdalje so od Zg. Dupleka do glavnega 
mesta sodelujočih držav po zračni liniji.
Vsi sodelujoči na koloniji Duplek art 13 prejmejo 
spominsko medaljo, skupno delo Vere Kovačević, 
Iztoka Slaniča, Igorja Sitarja in Rajka Ferka.

Od letošnjih 42 slikark in sli-
karjev, ki se bodo udeležili li-
kovne kolonije Duplek art 13, 
je kar dobra tretjina takih, ki 
bodo prvič ustvarjali v naši 
občini, »stari« pa bodo lahko 
spoznali novosti, ki smo jih 
pridobili v enem letu. 
Poleg ustvarjanja na platna 
organizatorji junijskega likov-
nega druženja v občini Duplek 
za udeležence pripravljamo 
še ogled zanimivosti in lepot 
naših krajev. Prvi dan je tako 
namenjen panoramskemu 
ogledu znamenitosti v občini, 
večino časa pa bomo namenili 
ogledu gradu Vurberk, ki ima 
bogato zgodovino, ter pusto-
lovskemu parku in energet-
skim točkam, ki sicer trenutno 
niso v »pravem« stanju.

Priprave na ta dogodek so v polnem teku, tik pred tiskom so tudi spominske 
majice z logotipom, ki ga je oblikovala sodelujoča slikarka Vera Kovačevič iz De-
strnika, sicer pa arhitektka in nekdanja novinarka Večera. Vsi sodelujoči bodo 
za svoj trud prejeli »zlate« medalje, izdelane iz žgane gline in nato patinirane; 
avtor le-teh je kipar Igor Sitar. 
Novost in posebnost letošnje kolonije bo ovekovečen kažipot, postavljen v 
Zgornjem Dupleku, s tablami vseh do sedaj sodelujočih držav. Teh je bilo vključ-
no s Slovenijo 23. Na panoju oz. kažipotu bo ime države z navedbo kilometrov 
zračne linije od Zgornjega Dupleka do glavnega mesta sodelujoče države. Zelo 
zanimivo, kako smo si blizu po zračni liniji in kako daleč so na primer Tokio, 
Katmandu, Doha, Havana ali Lima.

52



Organizatorji likovne kolonije so navezali stike tudi s Turističnim društvom 
Vurberk, ki je vedno močnejše, kar spoznavajo tudi sodelujoči umetniki. K pripravi 
in izvedbi letošnje mednarodne likovne kolonije Duplek art 13, kot tudi minulih, 
pa velik delež prispeva Občina Duplek, ki je na ta mednarodni dogodek lahko 
ponosna.

Rajko Ferk

KOMENTAR K VINSKEMU LETNIKU 2021
Lanska lepa jesen nas je prijetno presenetila, saj je 
omogočila nadpovprečno dozorelost grozdja. 
Kako so pridelovalci to ponudbo izkoristili, pa je bilo od-
visno od cilja, vrste, sorte, stila in kakovosti vina, ki so ga 
želeli pridelati. Končni cilj je seveda odvisen predvsem 
od možnosti prodaje. 
Tako je bilo v letu 2021 možno pridelati vse vrste vin – od 
mirnih do penečih, pa tudi vse kakovosti – od deželne-
ga, kakovostnega in vrhunskega vina  do vrhunskih vin 
posebne kakovosti, kot so pozna trgatev, izbor, jagodni 
izbor in suhi jagodni izbor. 
Cilj vinogradnika in vinarja je pridelati in ponudili dobro 
vino, zato je treba redno spremljati njegov razvoj. Tako 
so vinogradniki DV Korena v začetku januarja organizirali 
delovno pokušino vin. Zbrali so 43 vzorcev, ki sta jih stro-
kovno komentirali Tadeja Vodovnik Plevnik in Katarina 
Kresnik iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Zaradi 
ukrepov za omejitev epidemije covida-19 so bili strokov-
no mnenje in ukrepi za nadaljnjo nego vinogradnikom 
posredovani po elektronski ali navadni pošti.
Na osnovi pokušine vin lahko zaključimo, da so vina le-
tnika 2021 zapeljivega videza – sijočih, sortno značilnih 
barv s prepoznavno in poudarjeno dišavo, ki se pri posa-
meznih sortah izraža v razkošju sadnih in cvetih vonjev. 
Po okusu pa so vina sveža, iskriva, primerno polna in pri-
jetno pitna.
Dosedanji analitični podatki kažejo, da imajo vina zmer-
no, višjo, včasih tudi visoko vsebnost alkohola, normalno 
vsebnost skupnih kislin, značilno za posamezne sorte, in 

Zdravo in lepo dozorelo grozdje je pogoj za 
dobro in zdravo vino.     Foto: Arhiv Hiše vin Kokol

ustrezen ostanek nepovretega sladkorja, tako da sta do-
seženi harmoničnost in zaokroženost okusa ter je sku-
pen vtis všečen.

Tadeja Vodovnik Plevnik,
specialistka za vinarstvo pri KGZ Maribor
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USTVARJALNE DELAVNICE Z DRUŠTVOM MELISA
Zeliščarski dopoldan v VGC Da-
nica v Dvorjanah
Sedaj so otroci že pridno v šol-
skih klopeh, med zimskimi po-
čitnicami pa je bilo zagotovo 
pestro. V Medgeneracijskem 
centru Danica v Dvorjanah se je 
vsak dan kaj dogajalo.
Odvijale so se delavnice za otro-
ke, starše, dedke in babice.
Imeli so kuharsko delavnico, 
pravljične urice, družabne igre, 
pustni torek na Ptuju z dru-
štvom Oldtajmer iz Dupleka, 
tačke pomagačke na obisku in 
druženje s kužki, kvačkanje, iz-
delavo voščilnic za mamice ob 
8. marcu in izdelavo rožic iz krep 
papirja. 
3. marca pa smo člani Društva Melisa pripravili zeliščarski dopoldan. Seznanili smo se s kamilico in njenimi zdravil-
nimi lastnostmi. Naučili smo se pripraviti kamilično kremico in se seznanili z njeno uporabo. Otroci so z zanimanjem 
sodelovali. 
Prinesli smo lončke, ki so jih otroci opremili z nalepkami z imeni, nalili kremico v njih in čakali, da se je strdila.
S tem darilcem so otroci presenetili svoje mamice ob dnevu žena. Bilo je veselja do neba.
Veseli smo, da sodelujemo z Medgeneracijskim centrom Danica Duplek, ki ga vodi Manuela – naša Manuela, ker smo 
jo vzeli za svojo. Trikrat lahko ugibate, zakaj. Veseli smo tudi, da lahko delimo znanje o zeliščih in njihovi uporabi ter 
da nam prisluhnejo in z nami sodelujejo tudi mladi. 
Na vrata trka pomlad, z njo pa delo na vrtu. Želimo vam plodno leto z obilo zdravega pridelka. 

Cvetka Kaisersberger

Predavanje o kamilici Priprava kamilične kremice
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90 LET MARIJE PEKLAR
Decembra 2021 je Marija Peklar praznovala častitljivih 90 let.
Hčerka Marica je ob temu jubilejnem dogodku povabila župana 
občine Duplek Mitjo Horvata, predsednico DU Dupleka Marin-
ko Čučko in Slavico Golob. Slavljenko Marijo Peklar poznamo 
kot prijazno gospo, dobro gospodinjo, skrbno mamo treh sinov 
in ene hčere. Rojstni dan je praznovala z vsemi svojimi otro-
ki, osmimi vnuki in petimi pravnuki. Pred tremi leti je izgubila 
moža, ki ga neizmerno pogreša.
Živi v topli sredini svojih, zanjo še posebej skrbita snaha Branka 
in hčerka Marica, ki je tudi njena soseda. 90-letnica je bila zelo 
vesela, da si je župan Mitja Horvat ob vseh svojih obveznostih 
vzel čas in prisluhnil njenim spominom iz mladosti, jo pohvalil 
za skrb za družino, v kateri je morala mnogo postoriti, saj je bil 
zaposlen samo mož. Pridne roke so Marijo ohranile mladostno in vitalno, ima prijetne spomine, obiski najbližjih 
pa ji lajšajo jesen življenja.
Ob visokem jubileju si želi, da je ne bi srečala demenca, saj je še vedno čila, nasmejana, srečnega videza in s 
svojimi bližnjimi lepo preskrbljena.
Zaželeli smo ji še mnoga leta, mnogo zdravja in da se ji uresničijo vse želje.
Ob koncu je Slavici Golob, ki je dopolnila 80 let, dejala, da jo bo za njenih 90 let sama obiskala in ji čestitala!
Marija, še na mnoga leta!          Slavica Golob

Marija Breg z županom Mitjem Horvatom, 
predsednico Rdečega križa Dvorjane Marino Toplak 
in tajnico Rdečega križa Nado Žmak.

90 let je praznovala naša občanka  
Mira Breg iz Dvorjan. 

Obiskali smo jo 
župan Mitja Horvat 
in prostovoljke RK.

Želimo ji veliko zdravja 

KORK Dvorjane

Februarja 2022 je doživela 
svoj okrogli jubilej Slavica Golob.

Želimo ji, da ostane še naprej 
aktivna, čila in zdrava.
Naj ji barka življenja mirno pluje, 
naj se izogne nevarnim čerem,
naj se ji samo lepo godi in
naj se še dolgo z nami zdrava veseli.

Članice in člani ter predsednica 
Društva upokojencev Duplek 

Marinka Čučko
Slavica s svojimi pevkami in upokojenkami  Foto: Mitja Horvat

VOŠČILO SLAVICI GOLOB
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POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE BOJAN TURČIN PRAZNOVAL 
OKROGLO OBLETNICO.

V marcu je poveljnik Civilne zaščite občine Duplek in gasilski poveljnik občine Bojan Turčin 
praznoval 60. rojstni dan. S svojo strokovnostjo, marljivostjo in natančnostjo že od leta 2013 
uspešno koordinira in vodi delo v štabu Civilne zaščite in Gasilskem poveljstvu Duplek. 

Ob njegovem prazniku mu želimo 
veliko zdravja ter dobro in uspešno 
sodelovanje tudi v prihodnosti.
 

Štab CZ občine Duplek 
Gasilsko poveljstvo občine Duplek

JUBILEJ SLAVICE GOLOB
Februarja je svojo okroglo obletnico, 80. rojstni dan, pra-
znovala Slavica Golob. Že nekaj mesecev so jo obhajali 
dvomi glede praznovanja, saj je bila epidemija takrat na 
vrhuncu in s tem povezani ukrepi tudi, vendar jih je ob 
vseh čestitkah, darilih in klicih kmalu dala na stran. 
Ker ji organizacija ne dela težav, je vsak dan praznovala 
v ožjem krogu v enem izmed društev, v katerih je dejav-
na. Spomnila se je vseh, pa tudi oni so se nanjo. In ker 
je Slavica v vseh letih po upokojitvi imela veliko funkcij, 
je praznovanje potekalo ves teden. Zagona, energije in 
veselja ji ni zmanjkalo, vsak dan je vestno načrtovala in 
skrbno izbrala čas za vsakega posameznika.
Vesela je bila vsakega klica in vsakega darila, posebej je bila presenečena, ko ji je kot svetnici čestital župan Mitja 
Horvat in jo presenetil s šopkom. 
In ko je opravila vse »obveznosti« do ljubih prijateljev in znancev, si je vzela čas za svojo družino in sorodnike, ki 
so ji naredili čudovit dan in ji dali vedeti, da jo cenijo, spoštujejo in imajo radi. Ja, družina je najmočnejša vez v 
življenju, in to je treba negovati in ceniti.
Pa na mnogo leta in VSE NAJBOLJŠE!          Darja Rojko
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V SPOMIN
TATJANI JAMNIK V SPOMIN
Kako krhko in minljivo je življenje, se zavemo, ko nekdo 
odide. Še posebej iznenada, nepričakovano. Od pomla-
di 2020 do sedaj smo v Mariborski knjižnici izgubili že 
tretjega člana kolektiva. Najprej Stanka Krainerja, potem 
Fredija Sirka, zdaj Tatjano Jamnik. Vse sredi delovnih na-
črtov, polne idej in vneme. Kaj se nam dogaja?
Na pragu običajne pomladi bi se te dni Tatjana odpra-
vljala v Bologno na knjižni sejem. Snovala bi pravljico za 
mariborski pravljični večer in razmišljala o tem, katero 
zgodbo bi izbrala za snemanje na Radiu Maribor. Načr-
tovala bi prireditev ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu 
mladinske književnosti. Ob tem pa skrbno in z vso od-
govornostjo vodila svojo enoto Mariborske knjižnice v 
Dupleku, kjer so jo bralci sprejeli za svojo knjižničarko od 
ustanovitve te knjižnice leta 2000. Ampak letošnja po-
mlad se ni začela običajno.
Tatjana se je v Mariborski knjižnici zaposlila 7. aprila 
1999 kot višja knjižničarka in kasneje končala fakulte-
tno izobrazbo ter opravila še magistrski študij s področja 
ekonomsko-poslovnih ved na temo strateškega načrto-
vanja v javnih zavodih na primeru Knjižnice Duplek. Ves 
čas je imela jasno vizijo, kako mora motivirati ljudi, da 
bodo prihajali v knjižnico. Znala se je povezati z okoljem 
in lokalnimi društvi. Skupaj z njimi je raziskovala lokalne 
znamenitosti in zgodovino, pripravljala zanimive temat-
ske razstave o gradu Vurberk, o tradiciji ljudskega gleda-
lišča v Dupleku, o lovstvu, gasilcih … Imela je jasno vizijo, 
kako vključiti najmlajše, in zasnovala je pesniška srečanja 
mladih v knjižnici. Organizirala in vodila je vrsto pogovo-
rov z ustvarjalci z različnih področij. Vse jo je zanimalo. 
Leta 2005 je pridobila naziv bibliotekarska specialistka. 
Zadnjih deset let je bila članica skupine pripovedovalcev 
v projektu Pravljični večeri za odrasle, s katerimi gostu-
jemo po vsej Sloveniji, prav tako pa je sodelovala v pro-
jektu snemanja pravljic na Radiu Maribor. 
Tatjana je bila človek mnogih talentov: pisateljica, pesni-
ca, fotografinja, subtilna pripovedovalka. Navduševali 
smo se nad njenimi pripovedovanji o dogodivščinah s 
potovanj v daljne dežele, nad njenimi fascinantnimi fo-
tografijami s teh poti. Bila je tudi posebna, večini ljudi 
s povprečnim dojemanjem sveta nerazumljiva. Bila je 
predana svojemu poslanstvu, načelna, direktna, samo-
svoja, pronicljiva, trmasta. Žal ji te njene pozitivne last-
nosti niso pomagale premagati bolezni, ki se je zahrbtno 
pritihotapila in bila usodna.
Ta pomlad res ni običajna. Namesto da bi se Tatjana pos-
večala svojim bralcem, snemala nove zgodbe na radiu, 
se, zaprepadeni in žalostni poslavljamo od nje. Zadnje 
dni smo ji vsak po svoje pošiljali pozitivna sporočila in 
dobre misli, ki pa žal niso pomagale. Morda so ji pa le 
olajšale prehod tja v neznano, na njeno Goro Denali, kjer 
jo, sem prepričana, pričakuje njen Duh Gore. Tako je za-
pisala v eni od svojih literarnih mojstrovin:
»Zjutraj navsezgodaj je Človek stal pod vznožjem Gore 
Denali in čakal, da se Duh Gore prebudi. Ko so posijali 

prvi žarki, se je Duh Gore ležerno pretegnil na svojem 
ležišču iz snega in pogledal navzdol Človeka. 'Majhen si,' 
je dejal. 'Naloga, ki te čaka, je velika.' 'Pripravljen sem,' 
je rekel Človek. 'Pridi k meni na Goro!' mu je odvrnil Duh 
Gore in v pozdrav zamahnil z roko, da so zaukali mrzli 
vetrovi. 'Čakam te!'
Minevali so dnevi in Človek se je vztrajno vzpenjal na 
Goro. Minilo je toliko časa, da dni in noči sploh ni več 
prešteval. Vedel je samo, da ne sme odnehati. Okrog 
njega so poplesavale meglice in brili so ledeni vetrovi.
Toda Človek se ni menil zanje. Gledal je samo navzgor. 
Vedel je, da se ne sme ozreti, saj bi tisti hip lahko oma-
gal.«
Tatjanin Človek je z velikimi napori dosegel vrh Gore 
in se srečal z Duhom Gore Denali. Zdaj potuje na svojo 
Goro tudi Tatjana. Duh Gore Denali nam bo pomagal oh-
ranjati spomin nanjo, Tatjani pa bo uteha na potovanju, 
ki je pred njo. 
Tukaj je pustila svoje močne sledi med bralci, ki jo bodo 
zagotovo pogrešali. Ostale bodo njene zgodbe, haikuji, 
fotografije. Kakšno soboto dopoldne bomo ujeli njen 
glas na Radiu Maribor … Zbogom, draga Tatjana, počivaj 
v miru.

Dragica Turjak, 
direktorica Mariborske knjižnice
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SLOVO OD MILANA SIMONIČA
Sedim pred njegovo fotografijo in ne najdem pra-
vih besed, s katerimi bi izrazila žalost, ker smo se 
morali posloviti od prijatelja in predsednika Vino-
gradniškega, vinarskega, turističnega društva Trta 
Milana Simoniča.

Milan je predsedovanje društva prevzel od Franca 
Perka. V načinu vodenja je zavel nov veter, kar je 
razumljivo, saj je bil tudi karakterno povsem dru-
gačna oseba. V društvu se je našel, saj je bil tudi 
sam vinogradnik, rad je imel trto in po številnih iz-
obraževanjih je postal tudi dober poznavalec vin.

V začetku januarja je bila kot običajno vsakoletna 
delovna degustacija vin. Na zbiranje vzorcev je prišel izjemno dobre volje, objel vse 
ženske in nam vsem zaželel predvsem zdravja. Enako tudi mi njemu. A naše želje se 

niso uresničile. Kmalu po tem dogodku smo prejeli obvestilo. Umrl je Milan oziroma Jager, kot smo ga tudi klicali. 
Izdalo ga je srce. Čez nekaj dni smo se člani upravnega in nadzornega odbora sestali na žalni seji. Ostali smo brez 
besed. Tega nisem bila vajena, saj smo večinoma govorili eden čez drugega, tako da je Milan moral vedno opozarjati, 
naj poslušamo in govorimo eden po eden. Sestavili smo še osmrtnico in se v tišini razšli.

Naslednji skupni sestanek obeh odborov je bil na njegovem domu, ker je bil tokrat kot gostitelj na vrsti on. Zbrali smo 
se vsi, a nekaj je manjkalo. Ni bilo pravih besed. Sonja je pripravila pogostitev, sin Jure pa je ponosno dal v pokušino 
več sort vin. Opravil je že pretok vin in Milan bi zagotovo bil ponosen nanj, če bi to lahko doživel. Verjamem, da bosta 
Jure in Sonja s svojo delavnostjo in znanjem uspešno nadaljevala z zastavljenim delom na kmetiji Vinogradništvo 
Simonič. Nenazadnje je prav zato Milan dal Jureta v kletarsko šolo. In tu je še hčerka Anja.

Družina bo morala brez njega nadaljevati z zastavljenim delom v vinogradih in na kmetiji, društvo Trta pa z društve-
nim delom in ciljem, s katerim je bilo ustanovljeno.

V imenu VVTD TRTA

Marjana Glonar
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V SLOVO MAKSU VELETU,
častnemu občanu občine Duplek

Foto: Darja Rojko

»Na grobu imamo zapisan datum 
rojstva in datum smrti in tisto črtico 
med njima ... no, tisto je življenje.« Tako 
pronicljivo je nekoč o življenju razmi-
šljal veliki kantavtor in umetnik Đorđe 
Balaševič. Besede morda res dobro 
opišejo minljivost življenja, še bolj pa 
zadenejo tiste, ki se večino svojega 
življenja pehajo za denarjem in mate-
rialnimi dobrinami. Pa vendar so tudi 
življenja velikih ljudi. Njihovega dela in 
spomina na njih ni mogoče omejiti le 
s črtico med datumom rojstva in datu-
mom smrti. In takšen človek je bil Maks 
Vele.

Težko je strniti vsa dobra dela in vsa dejanja gospoda Maksa, ki so doprinesla k razvoju krajev naše občine. Še težje je 
opisati toplino in plemenitost, ki ju je izžareval. Gospoda Maksa Veleta sem osebno spoznal v jeseni njegovega življe-
nja, z večino njegovih dobrih dejanj pa sem se podrobneje seznanil pred desetletjem, ko sem mu imel čast podeliti 
najvišje občinsko priznanje oz. naziv častnega občana občine Duplek. Neke vrste nagrado za življenjsko delo si je gos-
pod Vele zaslužil za svoje dolgoletno aktivno delovanje in sodelovanje na številnih področjih družbenega življenja. 

V letu 1960, ko je postal učitelj na Vurberku, se je vključil v javno življenje teh krajev. Sprva v delo mladine in prosvet-
nega društva. Bil je aktiven v takratnih družbeno-političnih organizacijah. Bil je sekretar mladine v krajevnem odboru 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, pa sekretar občinskega odbora SZDL in član predsedstva mestne konference 
SZDL Maribor, ves čas pa je bil aktiven tudi v domači krajevni skupnosti. 

Po preselitvi v Dvorjane se je aktivno pridružil skupnim naporom za pridobivanje infrastrukture, ki so jo ti kraji potre-
bovali. Gradnja gasilskega doma, pa kasneje kulturnega doma, širjenje električnega omrežja, vodovod in asfaltiranje 
ceste skozi Dvorjane – pri vseh teh pridobitvah je pustil pomemben pečat Maks Vele. 

Kot pedagog je izjemno dobro vedel, česa so ljudje v teh krajih sposobni, kot ravnatelj in član mnogih društev pa je 
seveda tudi znal prepoznati potrebe teh ljudi, zato je ves čas podpiral investicije in razvoj teh krajev, npr. gradnjo 
mostu ali šol na tem področju. Zaradi takšnih velikih ljudi občina Duplek ni več periferija. Zaradi njih tudi mi upamo 
sanjati velike stvari. 

V jeseni svojega življenja je bil dejaven predvsem na področju kulture. Po pripovedovanju mnogih, ki so živeli v 
času njegovega najbolj plodnega delovanja, je bil vsebinsko vključen v številne prireditve, predvsem pa se ga mnogi 
spomnijo kot izvrstnega govornika. Mnogi se ga bomo spomnil tudi kot pevca v zboru Kulturno umetniškega društva 
Franc Preložnik. Pevca, ki je z dušo in srcem vztrajal na odru, v društvu pa tudi še po tem, ko glas ni več zmogel in 
ko ga je telo že precej opozarjalo na utrujenost. A srce, ki je ves čas želelo sočloveka in družbo, se ni vdalo, njegov 
neverjetno zdrav um pa je še kako dobro vedel, da vsak daljši odmor pomeni še hitrejše staranje, zato je bil ves čas 
prisoten v družbi. Rad je zahajali v naš večgeneracijski center v Dvorjanah, na karte, pa na čvek k Manueli. Za mo-
žgansko telovadbo je redno skrbela njegova sopotnica – knjiga. Redkokdaj je izpustil občinsko prireditev, ko sam ni 
več zmogel, pa je na pomoč priskočila hčerka Mojca – in gospod Vele je bil z nami. Ko sem ga pozdravil in vprašal, 
kako je, mi je vedno jasno in odločno odgovoril: »JUNAČKI.«

Ker je po poti življenja ves čas stopal junaško in odločno, bo v naših srcih ostal še zelo dolgo. In njegovo življenje je 
pustilo precej večjo sled, kot je črtica med dvema datumoma na spomeniku.

Mitja Horvat, župan

59



MLADI DOPISNIK

Pozdravljeni, 
bralci Mladega dopisnika!

Učenci Osnovne šole Duplek imamo letos še posebej pesniško obarvano leto. Učenci 9. razreda smo januarja 
obravnavali Gregorčičevo pesem Soči. To nas je navdihnilo za pisanje lastnih pesmi, v katerih smo opevali reko 
Dravo in s katerimi smo počastili spomin na žrtve druge svetovne vojne. V spomin na žrtve holokavsta smo se 
učenci pridružili tudi projektu izdelovanja papirnatih ladjic. Vsi pridno sodelujemo, da bi dosegli svoj cilj in jih 
izdelali čim več.
Učenci osmega razreda so se prelevili v Franceta Prešerna in nastale so moderne verzije Povodnega moža, ki živi 
v 21. stoletju. O šoli nekoč pa se je pozanimala osmošolka, ki je opravila intervju s svojo mamo. Kar je izvedela, z 
veseljem deli z vami.
Tudi na Osnovni šoli Korena smo opravili intervju, tokrat celo s samim gospodom Prešernom, učenci pa smo pri 
pouku zaplavali v pravljične vode in se preizkusili kot basnopisci. 
Upamo, da boste uživali ob branju.

Uredništvo: 
Tia Horvat Zupančič, Alina Lilek in Sara Poštrak iz OŠ Duplek

Anej Mišić in Gaja Krajnc iz OŠ Korena
z mentoricama Majo Ferk in Martino Gomzi

MOJ DOMAČI KRAJ
Pri pouku družbe smo spoznavali in razi-
skovali domači kraj in občino, v kateri ži-
vimo. Spoznali smo, kdaj se je ustanovila 
občina, njen grb in njeno zastavo, katera 
naselja vključuje, koliko prebivalcev živi 
v njej, dejavnosti na področju kulture, 
šolstva, športa, zdravstva in gospodar-
stva v občini, župana in občinsko upravo 
ter njihove naloge ipd. 
V sklopu tega smo razmišljali, ali smo v 
svojem kraju zadovoljni z urejenostjo in 
čistočo okolja, urejenostjo prometnih 
poti, kolesarskih stez in pločnikov, ure-
jenostjo potniškega prometa, bližino in 
dostopnostjo do šole in zdravstvenih 
ustanov ter urejenostjo igrišč in drugih 
objektov. V primeru nezadovoljstva smo 
predlagali tudi rešitve oz. spremembe 
na določenem področju. Svoje zapise 
smo strnili v pismu županu. Ker smo to 
dejavnost opravljali ravno v Tednu pisa-
nja z roko, smo pismo napisali z roko, ne 
na računalnik. 
Nestrpno pričakujemo županov odgo-
vor.

Učenci 4. a OŠ Duplek
 z učiteljico Majo Ornik

Dobrota je pomembnejša od modrosti, 
to spoznanje pa je začetek modrosti.

(Theodore Isaac Rubin)
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VSAKA LADJICA ŠTEJE!

OŠ Duplek se je v šolskem letu 2021/22 pridružila do-
brodelnemu projektu Šest milijonov ladjic za šest mili-
jonov žrtev holokavsta, ki ga organizira društvo UP-ornik 
iz Maribora. V okviru projekta, ki traja od jeseni 2021 do 
maja 2022, bodo učenci OŠ Duplek v svojem prostem 
času doma skušali izdelati čim več ladjic iz odpadnega 
papirja. Več ladjic kot bodo otroci OŠ Duplek izdelali, več 
finančnih sredstev bo društvo UP-ornik zbralo za dobro-
delni namen.
Tudi sama sem se z velikim veseljem in zagnanostjo lo-
tila izdelave ladjic. Iz zabojnika, v katerem doma zbira-

mo star papir in ga sicer odvažamo v zabojnik pri šoli, 
sem prvi dan vzela kupček revij in tiskanih reklam ter jih 
odnesla v svojo sobo. Po natančnem ogledu navodil za 
izdelavo ladjic na YouTube kanalu sem pričela z izdelo-
vanjem. Takoj prvi dan sem jih izdelala že 20. Naslednji 
dan, po kosilu, sem vzela nov kupček odpadnega papirja 
in nadaljevala z izdelovanjem. Za cilj sem si zastavila iz-
delati 50 ladjic. Do večera sem ga tudi dosegla.
Pomagati čim več ljudem, ki potrebujejo pomoč, je bil 
moj edini motiv, zato sem ponosno odnesla v šolo 190 
ladjic iz odpadnega papirja. Upam, da se mi pridružite 
tudi ostali. 

Zala Ambrož, 7. a, OŠ Duplek

Zala Ambrož Foto: Goran Ambrož

Jurij Toplak
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PESEM JE IGRA BESED …

PISMO V SLOVO
Videl sem že prav vse,
le tebe že predolgo ne.
Rad bi spet prijel te za roko
in ti tiste besede tri prišepnil na uho.
Želim si spet videti tiste tvoje oči,
o katerih se mi sanja, ko se znoči.
A vse želje moje so zaman,
umrl bom mlad, jaz, partizan.
Veš, ko srce je polno bolečine,
človeka hitro radost mine.
Še vedno žalujem za vsemi brati,
zaradi katerih sem točil solze po lopati,
ko sem jih moral pokopati.
Hkrati pa pogrešam očeta in tebe, mati!
Veliko sta storila zame
in upam, da sta ponosna name.
Čeprav mi je hudo,
pišem tole pismo vsem vam v slovo,
saj jutri morda me krogla ujame.
Predolgo sem hodil po življenja robu.
Ne bi bil presenečen, če znajdem se v grobu.
Če se ne vrnem, te prosim, da pozabiš name,
čeprav te ne želim pustiti same.
Dolg je bil moj boj.
Ko umrem, me pusti za seboj.
Večno tvoj:
Peter

Mark Jelenc, 9. b, OŠ Duplek

V VOJNI
Skozi vode in bregove
sprehajala si se z menoj,
skozi gore in mejne prehode,
pomagala si mi v preboj.
Kako naj se ti zahvalim,
deklica zala,
ki zame si tako trdo garala
in bi zame celo svoje življenje dala?
Vendar, deklica zala,
zakaj si sredi bojišča ostala,
zakaj si se na tako nevarno
polje podala?
Tam ti še božja naklonjenost
ne bo pomagala,
o, teci, teci, deklica zala,
da te sablja taljena ne bo zaklala!
Zakaj si zaradi mene jokala,
ko si videla moje truplo
na polju ležati,
saj veš, da nikoli več ne bom mogel vstati …
Raje pojdi stran,
tja, kjer ljudje nimajo bojnih ran.
Pojdi tja, kjer ljudje ne trpijo,
tja, kjer dejansko živijo.
Mene pa pusti tukaj ležati,
za mene se ti ni treba bati,
jaz bom kar na tej meji ležal,
da bodo videli, kdo je zanjo življenje dal.

In prosim te, deklica zala,
ne pomisli na to, da bi življenje
za domovino dala,
saj se boš zato še močno kesala.
Ni ti treba tukaj ostati
in svojega življenja zavoljo
nehvaležnega naroda predati.
Saj sem tega že jaz dal,
nikogar se nisem bal,
upal sem na boljšo prihodnost,
vendar poštenjakov se je preveč zmanjšala rodnost.
O, kaj ti to pravim, deklica zala,
ko pa tukaj z menoj v luknji ležiš,
ne dihaš, ne govoriš,
tiho poslušaš in mrtvo ležiš.

Žan Korošec, 9. b, OŠ Duplek

DRAVI
V Italiji izviraš, se pelješ mimo gor in dolin,
Trst milo gledaš in si misliš, kako propada,
saj v njem ne visi več slovenska ta zastava.
Ko prideš v Slovenijo, vidiš narod ves prodan,
nesrečen, misleč, da je njihov trud ves zaman.
Spremljaš svet nestrpen, nesramen, 
le nekaj ljudi te še slavi
za to, k čemur pripomogla si.
O, Drava!
Kam šli so časi zagnanosti, zakaj zavladale so ločitve,
zakaj nas ločuješ še ti s svojim tokom odločitve?
Ljudje ti niso več hvaležni, temveč te zaničujejo,
medtem ko te drugi objokujejo.
Kaj nas je pripeljalo do takšnega propada?
O, Drava!
Narod tvoje večje sestre nas sovraži,
naj tvoj tok to sovraštvo oblaži!
Sestre severnih dolin prosi,
da prevlada zvok violin in ne orožja.
Soči, Savi in Savinji pa sporoči,
da ni daleč več ta dan,
ko Slovencu narodna zavest poči.
O, Drava!
Samo tožarimo o svojih napakah in dejanjih,
a na našem svetu še vedno ni miru,
brenči povsod kakor v panjih.
O, naša Drava!
Kam boš šla,
ko nate bo prišla vojska okupatorja?
Se z nami boš držala
ali se boš okupatorjevemu pogumu vdala,
kam zanesel te bo tvoj tok,
k nam ali iz naših rok?
Te poplavil bo jok
ali zelo glasen krik otrok,
da boš Slovencem rekla stop?
Skupaj si sezite v roke,
ne sprijaznite se z nemirom,
temveč se na polje s tovariši poženite z gvirom!
Ni miru in ne domovine,
če na prvem mestu ni prihodnosti dravske te mladine!
Zato, Drava, združi nas!
Da v Sloveniji bodo le en narod,
en ponos in ena čast!

Jan Korošec, 9. b
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DRAVI
Mogočna si, prečudovita Drava!
Globoka in široka, ta prava!
Vsa živa, vendar brez slave,
kraljica naše si narave.
A ko pridereš nam na njive,
so tvoje misli ranljive?
“Vse nam je unič’la,
zakaj je to ušpič’la!”
Kaj ti po strugi divja,
da si tako nagajiva?
Mogočna si, prečudovita Drava!
Zakaj nisi več tako vesela,
kot je bila narava,
ko si jo prvič objela?
Neslišno in počasi tečeš,
z domačini vedno kakšno rečeš.
S tabo se neizmerno veselimo
in te s srcem častimo.
Vse naredila si za nas,
čez tebe plula je vsa vas.
Bi rada, da te na miru pustimo?
Ali še naprej s splavi po tebi drvimo?
Vedi, da naša si že od nekdaj,
naj se ti zahvalimo še za nazaj.
Mogočna si, prečudovita Drava!
Težko mi je razmišljati o tem,
kaj se lahko zgodi potem.
Kaj ko bom nekoč morala oditi?
Težko te bo zapustiti.
V slovo te takrat poljubim
in da se vrnila bom, ti obljubim.
Mogočna si, prečudovita Drava!

Tia Horvat Zupančič, 9. b, OŠ Duplek

DRAVI
Krasna si, bistra hči dolin,
prirodna v svoji si lepoti,
mojih staršev korenin,
daj no, le strah te naj ne zmoti.
Si b’la delovna in pridna,
si b’la nam v pomoč!
Zdaj povej mi, moja Drava,
kdo vzel ti je to moč?
Roditelj naj bo tvoj splavar,
daj svojo mu lepoto.
Vodi naj te tvoj mornar,
daj svojo mu poroto.
Radodarna si bila, življenje si nam dala,
najdaljša bi bila, a ko tukaj je še Sava.
Priljubljena si, nam v srcu boš ostala,
ostani tukaj in miruj, dolina te ne bo izgnala.

Karin Ludvik, 9. b, OŠ Duplek

VEČERNI ŠKRATJE 

V mraku pred vrati
že čakajo škrati.
Prvi prižiga kresnicam lučke,
da se ne izgubijo.
Drugi zapira otrokom veke,
da lažje zaspijo.

Tretji zapreže par belih konjev
 v sanjsko kočijo.
Zdaj boš s temi prijaznimi škrati
moral v deželo sanj potovati.
Sanjaš o belih velikih konjih,
o majhnih medvedkih,
listju, ki pada, in velikem psu.
Otroci nepozabno rajajo in zagledaš plešoče živali.
Z neba ulije se na tone sladkarij
in takrat pride čebela in te piči v ramo,
tebe pa sploh ne boli.
Takrat se zbudiš
in sanjaš o slavi.

Ajda Tepeh, 3. a, OŠ Duplek

SNEŽINKA

Snežinka z neba lepo se vrti.
Nežno pada, nikamor se ji ne mudi.
Ena dva tri, lepo se zavrti.
Žametno pristane in se zasmeji.
In zvezdica ji pomežikne.
Nazaj se ji zasmeji.
Kaj hočem, pomladi še ni.
A tako bom pela še vse dni.

Lilly Klemenčič, 3. c, OŠ Duplek

POVODNI MOŽ V 21. STOLETJU 
Ravno danes je ta ples,
Urška rihta se,
v njeni sobi je potres.
Rada bi,
da neki frajer jo zaroči.
Naša fejmička Urška na Instagramu objavi,
da čez minuto bo na zabavi.
Že prispe na ples,
vsi strmijo v njo, zares!
Urška pogleduje na vse strani,
da vidi, če kakšen frajer kje sedi.
Vsak povabi jo na plesišče,
ona pa vse zavrne in steče na stranišče.
Ko s stanišča pride,
vidi, da en frajer odide.
Na teraso on stopi,
Urška pa za njim,
takoj zagleda ga,
luštnega mladeniča.
On povabi jo na ples,
Urški v srcu vžge se kres.
On hitro jo zavrti,
post na Instagramu se že množi.
Urška sploh opazila ni,
da ven iz gostilne zaplesala sta
kot dva tulipana.
Vsi to burno snemajo,
hitro vsepovsod jo »tegajo«.
On pa reče ji:
»Urška, hitreje stopi.«
Že odvihrala sta v noč,
vsi iskali so ju na vso moč.
Vse sledi
so izginile v Ljubljanici.

Nikolina Štenta, 8. a, OŠ Duplek
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ŠOLA NEKOČ

Danes sem intervjuvala svojo mamo, 46-letno Andre-
jo Pivec. V šolo je rada hodila in bila odlična učenka, 
zato se je intervjuja veselila in je zelo lepo sodelovala. 
Ob tem je tudi obudila spomine na svoje prelepe šolske 
dni, kar jo je občasno skoraj pripeljalo do solz.

Koliko si bila stara, ko si se vpisala v osnovno šolo? Se 
še spomniš svojega prvega šolskega dneva?
Ko sem šla v osnovno šolo, sem bila stara okoli 7 ali 8 let. 
Na žalost se prvega šolskega dneva ne spomnim dobro, 
se pa spomnim dneva, ko smo v šolo lahko prinesli svojo 
najljubšo igračo. Mama mi je šla zaradi tega kupit čisto 
novo punčko, saj doma igrač nisem imela. Bila sem zelo 
žalostna, ko sem ugotovila, da sem jo pozabila v šoli, pod 
klopco. Tudi čistilka mi je pomagala iskati mojo punčko, 
a je nisva našli.

Koliko učencev je bilo v razredu? Kakšna je bila vaša 
razredna skupnost?
V razredu nas je bilo glede na današnje čase kar malo, 
osemnajst. Vsi smo se razumeli, a smo bili hkrati tudi na-
vihani. Občasno je po zraku švignila goba za tablo, pripe-
til se je tudi kakšen prepir.

Katere predmete ste imeli v šoli? Opaziš kakšne razlike 
med predmeti prej in zdaj?
Učili smo se osnovne stvari: matematiko, slovenščino, 
spoznavanje narave in družbe, imeli smo glasbeno ter 
likovno vzgojo. Imena predmetov so se sicer malo spre-
menila, a je sam predmet v bistvu ostal enak. Prav tako 
je predmetov bilo manj, ker je eden zajel več snovi.

Kdaj se je pouk začel in kako dolgo je trajal?
Pouk se je pričel ob 7.50. Šolski dan je trajal izrazito manj 
časa kot danes, saj smo imeli le 4, izjemoma 5 ur.

Kateri predmet si imela najraje? Zakaj?
V šolo sem rada hodila. Pri vseh predmetih sem uživala, 
čeprav moram priznati, da sta mi bili najbolj všeč glas-
bena in športna vzgoja. Bilo je res zabavno, večinoma 
zaradi petja in gibanja na prostem.

Se spomniš katerih učiteljev in zakaj so ti ostali v spo-
minu?
Slabše se spomnim treh učiteljic razrednega pouka, naj-
bolj pa se spomnim tistih, ki še zdaj učijo na dupleški 
šoli, recimo učitelja Branka, učiteljice Marine ter učite-
ljice Marije, ki se je sicer že nekaj časa nazaj upokojila. 
Vsak je v mojem življenju pripomogel k nečem zelo po-
membnem, kar me je konec koncev tudi pripeljalo do 
mojega poklica.

So bile šolske potrebščine drage, kje ste jih kupovali in 
katere ste uporabljali?
Potrebščine so bile kar drage, mama jih je vedno kupila 
v Mladinski knjigi. Kupila jih je z denarjem, ki je bil del 

nekakšnega sklada. Rekli so mu »vzajemna«, starši so 
vložili vlogo za denar in ga dobili od delodajalca, nato pa 
mu ga obročno vračali. Uporabljali smo zvezke, običajno 
štiri, palčke za računanje pri matematiki, nalivno pero 
in svinčnike za pisanje, osnovne likovne pripomočke za 
ustvarjanje ter učbenike, recimo berilo, ki smo jih mo-
rali prva štiri leta kupovati, nato pa smo si jih že lahko 
izposodili.

Ste imeli malico in kakšna je bila?
Malice smo imeli, pa tudi kosilo je bilo na voljo, ki ga 
jaz v šoli nikoli nisem imela. Pri malici smo običajno jed-
li pariško salamo s polbelim kruhom, pa kakšen mleč-
ni zdrob, mlečni riž ali pa kruh in marmelado. Za pijačo 
smo dobili belo kavo, čaj in redko kakav. Najbolj smo bili 
veseli, ko smo namesto navadnega kruha dobili žemljice.

Kako so učitelji ocenjevali znanje? Ste pisali teste in 
imeli napovedano spraševanje?
Učitelji so spraševali nenapovedano. Med učenci pa so 
izbirali naključno, recimo po datumu ali pa mestu v re-
dovalnici. Vedno smo bili prestrašeni in se skoraj tresli, 
ker nismo vedeli, koga bo učitelj poklical. Tudi testi so 
bili nenapovedani, a smo se na njih vedno malo pripra-
vili. Kontrolnih nalog ni bilo veliko. Običajno so učitelji 
zahtevali kar veliko, zato smo se za dobro oceno res mo-
rali potruditi in biti vedno dovolj dobro pripravljeni.

Kako so takrat kaznovali učence, ki niso bili pridni pri 
pouku?
Najbolj pogosta kazen je bila stanje v kotu. Drugih kaznih 
mi v šoli nismo imeli.

So bili uspešni učenci ob koncu leta nagrajeni?
Najuspešnejši učenci so dobili diplomo ali priznanje ob 
koncu šolskega leta. Najpomembnejši pa je bil izkaz, 
majhna knjižica zelene barve, v katero so se vpisale oce-
ne. Tudi jaz sem dobivala priznanja in izkaze. Starši so bili 
vedno ponosni name, a nisem dobila denarja ali kakšne 
druge nagrade. Mama mi je vedno rekla: “Saj se za sebe 
učiš.” Čeprav je bilo to res, me je včasih kar prizadelo, 
ker sem bila navdušena zaradi priznanj, ki sem jih dobi-
la, ona pa mi je vedno odgovorila tako, kot da so dobre 
ocene samoumevne.

Se ti zdi, da je bila šola nekoč boljša ali slabša od da-
našnje?
Šola danes definitivno ni slabša od tiste prej. Je pa res, 
da smo se več družili. Sploh zaradi manj razvite tehno-
logije, zaradi katere smo morali namesto z avtobusom 
hoditi peš domov in v šolo. Med potjo po Dupleškem 
vrhu se nas je nabral že en kup. Včasih smo se tudi stepli 
ali pa preprosto skregali. Videli smo se tudi v knjižnici, 
kjer smo morali namesto na računalnikih informacije po-
iskati v knjigah. Veliko smo se družili po šoli, zunaj – na 
prostem, kar je pripomoglo tudi k našemu zdravju.

Mami se zahvaljujem za zanimiv intervju in sodelovanje 
pri opravljanju naloge iz slovenščine na daljavo. 😊

Teja Pivec, 8. b, OŠ Duplek
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INTERVJU S FRANCETOM PREŠERNOM

Danes je z nami največji slovenski pesnik. Napisal je 
slovensko himno Zdravljico in naredil veliko za Sloveni-
jo. To je seveda France Prešeren.

No, pa začniva. Kdaj ste se rodili in kaj so vam starši 
povedali o vzdušju, ko so nestrpno čakali na tretjega 
otroka?

Povedala sta mi, da je bilo mrzlo in da je bil pravi decem-
brski dan. Bilo je zelo vznemirljivo in nenavadno živah-
no. Vsi so bili zelo živčni. 3. decembra 1800, ko je bila ura 
tri popoldne, sem pa prišel na svet. Moji dve sestri sta 
mirno spali. Moj oče je bil zelo vesel, saj sem bil seveda 
njegov prvi sin.

Kakšna je bila vaša domačija in kje ste sploh preživljali 
otroška leta?

Živel sem v Vrbi. Spomnim se, da je bila to tretja največja 
kmetija v Vrbi. Nismo imeli tako velike hiše, ampak je 
bila dovolj velika za vse nas. Bila je klasična kmetija tistih 
časov – črna kuhinja, shramba, podstrešje in tako dalje. 

Kakšna sta bila vaša starša? Ali sta bila zelo stroga?

Moja mati Mina je bila zelo močna ženska, zelo pametna 
in izobražena. Do nas je bila res srčno dobra, ko pa smo 
se kdaj skregali, pa je lahko bila tudi stroga. Ni marala 
kreganja, laži in nevoščljivosti. Zelo je bila verna in je ho-
tela, da bi postal duhovnik. Moj oče pa je bil drugačna 
oseba. Bil je zelo tih, na zunaj neroden, a dober in globo-
ko čuteč mož. Nadvse je ljubil kmetovanje.

Kakšno je bilo vaše otroštvo?

Pri nas je bilo osem otrok. Trije sinovi in pet hčera. Kadar 
smo v družini bili dobre volje, smo zelo radi zapeli. Ko so 
prišli bolj mrzli časi, nas je mama rada poučevala. Slo-
venskega branja in pisanja je naučila vse, razen mene, 
ker sem s sedmimi leti odšel od doma. Šel sem k stricu 
Jožefu na Kopanj. Tam sem ostal do svojega desetega 
leta. 

Bi nam morda lahko povedali več o svojem šolanju?

Že pri sedmih letih sem se odpravil k stricu, ki me je po-
učeval vse do vstopa na normalko. Čez dve leti sem se 
vpisal na normalko v Ribnici na Dolenjskem, ki sem jo 
spomladi 1812 zaključil z odličnim uspehom. Istega leta 
jeseni sem se vpisal v tretji razred normalke v Ljubljani, 
kjer sem tudi dokončal gimnazijo. Leta 1819 sem se vpi-
sal na študij filozofije na ljubljanskem liceju. Dve leti kas-
neje sem opravil tretji letnik filozofije na Dunaju. Kasne-
je sem se vpisal na pravno fakulteto dunajske univerze, 
ki sem jo dokončal med letoma 1826 in 1827. Leta 1828 
sem končal zadnje izpite in sem postal doktor prava. 

Ko ste se vrnili v domovino, kaj ste delali?

S prvim septembrom sem začel delati kot odvetniški 
pravnik v pisarni dr. Leopolda Baumgartna. Spomladi 
leta 1829 sem zaprosil za neplačano mesto praktikanta 
na finančnem uradu. Leta 1832 sem se odpravil v Celo-

vec in sem tam ostal skoraj pet mesecev ter opravil od-
vetniški izpit. Oktobra sem prvič zaprosil za samostojno 
odvetniško delo, ampak so me zavrnili. Marca 1834 sem 
zapustil Baumgartnovo pisarno in sem šel delat kot od-
vetniški pomočnik. 

Velikokrat ste povedali, da ste se nesrečno zaljubljali. 
Kdo so bile vaše ljubezni?

Ojoj. Moja prva ljubezen je bila Zalika Dolenc. S prija-
teljem sva skupaj hodila v gostilno Jakoba Dolenca na 
Karlovški cesti. Tam sem se zaljubil vanjo. Bila je lepotica 
in zelo dobra pevka. Očitno me ni ljubila tako močno kot 
jaz njo, zato me je zavrnila. Takrat sem napisal Povodne-
ga moža. Med letoma 1829 in 1832 sem prijateljeval z 
Marijo Johano Khlun iz Gradca. Šlo je za resno in sprva 
obetavno zvezo, vendar sem se pozneje iz neznanih ra-
zlogov umaknil. Kasneje sem spoznal Julijo Primic, hčer 
bogate ljubljanske trgovke, ki pa me je zavračala. Zara-
di nje sem zapadel v veliko krizo. Štiri leta pozneje sem 
spoznal petnajstletno Ano Jelovšek. Skupaj sva imela kar 
tri čudovite otroke. Imel sem jih neizmerno rad. Hudo pa 
sem trpel, ker nisem mogel živeti z otroki, saj nisem imel 
stalne službe. Čez nekaj let sem se spet zaljubil, tokrat 
v Jerico Podboj, ampak se tudi ta ljubezenska zgodba ni 
izšla.

Kdo so bili vaši najbližji prijatelji? 

Moj najboljši prijatelj je bil seveda Matija Čop. Matija je 
bil zelo izobražena oseba. Spoznala sva se med študijem 
in skupaj sva preživljala počitnice. Veliko sva se pogo-
varjala o pesništvu in starejši evropski književnosti. Vsak 
večer sva se dobivala in zabavala. Ko sem slišal, da se je 
utopil, sem se zlomil. Nikakor si nisem oprostil, da mu 
nisem mogel pomagati. Bilo mi je grozno. Svoja čustva 
sem izlil v Sonetu Matiji Čopu. Med bližnjimi prijatelji je 
bil tudi Andrej Smole, ki sem ga prav tako imel zelo rad. 

Žana Glavica, 4. razred, OŠ Korena
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Bil je zelo vesela oseba. Ko sva bila študenta, sva rada 
hodila v gostilne. Ko je umrl, me je tudi ta smrt zelo po-
trla, ampak sem z dvignjeno glavo nadaljeval svoje živ-
ljenje. 

Kaj bi lahko povedali o svoji pesmi Zdravljica?

Zdravljico sem napisal novembra 1844. Hotel sem jo ob-
javiti, ampak sem moral počakati do leta 1848. V njej 
sem izpostavil slovensko vino, dobro družbo, kako bi se 
morali razumeti in združiti. 

Bi nam morda lahko opisali svojo zunanjost?

Z veseljem. Ljudje so me primerjali s predpisano vojaško 
mero – zdrav obraz, resen pogled, sive in košate obrvi. 
Do svojega 30. leta sem bil vitek, nato pa sem se začel 
rediti. Po navadi sem nosil frak, na glavi pa cilinder. Ob-
lačil sem se v bolj temne barve, saj svetlih nisem maral. 
Moja stalna obutev so bili škornji.

Kako bi se označili, kakšni ste po značaju? 

Lahko bi rekel, da sem zelo dobra oseba. Zelo rad imam 
otroke. Vedno hočem pomagati ljudem, ki nimajo veliko 
v življenju, kajti vsak si zasluži nekaj dobrega.
France Prešeren, hvala, da ste bili danes z nami. Bilo mi 
je v veliko čast.

Jana Rojs in Gaja Krajnc, 
9. razred, OŠ Korena

DEKLICA IZ SNEŽNE JAME
Nekoč je živela deklica, ki je bila sirota. Starši so jo pustili 
pod čudežnim drevesom.
Deklica je jokala in jokala, dokler je ni zaslišala vila. Vzela 
jo je v naročje in odnesla v svojo snežno jamo. Skrbela je 
zanjo in deklica je bila kmalu stara že deset Zemelj okoli 
Sonca, kot so se imenovala vilinska leta. Takrat je našla 
čarobno palico in vilo po nesreči začarala v zlobno čarov-
nico. Vsem je želela povedati, da tega ni naredila zana-
lašč, toda nihče ji ni verjel. Čarovnica (vila) je odšla živet 
v zapuščen grad, deklica pa je odšla do mesta, kjer so 
jo zapustili starši. Tam je jokala in jokala, dokler ni spre-
govorilo čudežno drevo. Reklo ji je, naj gre do ribnika in 
ujame tri žabe in tri žabce ter se vrne k njemu. Deklica je 
vsak dan in vsako noč ujela žabo ali žabca. Po treh dneh 
in treh nočeh se je vrnila k čudežnemu drevesu. To ji je 
reklo, da naj čarovnica poljubi vse, kar je deklica ujela. 
Čarovnica je to res naredila, saj je imela rada žabe. 
Spremenila se je nazaj v vilo in skupaj z deklico živela v 
snežni jami do konca svojih dni.

Nika Lubej, 
6. razred, OŠ Korena

GOZDNA PRAVLJICA
Pred davnimi časi je v raztrgani bajti blizu gozda živel si-
romak s svojima otrokoma. Mati jim je že davno umrla in 
vse, kar so imeli, je bil star petelin.
Petelina so imeli zelo radi. Neko noč pa je prišla iz gozda 
kokoš in šla v bajto. Prišlo je jutro. Siromak je opazil kokoš, 
ki je takoj spregovorila: »Pojdi v gozd in najdi eno zlato 
gozdno jagodo. Potem ti bom izlegla zlato jajce. Medtem 
ko boš iskal v gozdu, bom pazila na otroke.« Siromak je od-
šel s štruco kruha na pot. Hodil je in dolgo iskal in končno 
je našel zlato jagodo. Prišel je domov, kokoš je izlegla zlato 
jajce, nato pa je izginila. To zlato jajce so obdržali. 
Otroci so šli v gozd, da bi nabrali nekaj lesa za zimo, am-
pak je prišla čarovnica in jih začarala v žabe. Siromak si 
je zaželel, da bi čarovnica umrla. Ko si je to zaželel, je 
držal v rokah jajce in želja se mu je uresničila. Nato si je 
zaželel, da bi njegovi otroci postali spet ljudje. Tako se je 
zgodilo. Prišli sta še dve čarovnici in spet si je zaželel, da 
bi izginili, od koder sta prišli. Zgodilo se je tako. Tako so 
otroci in siromak odšli iz gozda. Ko so prispeli domov, si 
je zaželel, da bi živeli v palači in bi postal kralj, ki bi kralje-
val v gozdu. Nato je dal jajce otrokom. Otroci so si lahko 
zaželeli še zadnjo željo. Zaželeli so si, da bi njihov petelin 
živel brez trpljenja tako dolgo, dokler ne bi skupaj umrli, 
in zlato jajce je izginilo iz njihovih rok.
Živeli so srečno do konca svojih dni in še zdaj živijo, če 
niso že zdavnaj umrli.

Monika Cvikl, 
6. razred, OŠ Korena

LISICA IN ZAJEC
Nekoč je lisica zajca povabila na kosilo. 
Ko je zajec prispel v lisičin dom, sta se udobno namestila 
in lisica je postregla sveže pečeno meso, ki zajcu ni naj-
bolj dišalo. Malo je pojedel, trudil se je še malo pojesti, 
ampak mu ni šlo v želodec. Lisica je vse pojedla in ga 
hinavsko vprašala, ali ni dobro. Zajec ni želel reči ničesar, 
zato je odšel in se zahvalil. Čez nekaj dni je zajec povabil 
lisico na kosilo, da bi se ji oddolžil za povabilo. Ko je lisica 
prispela, je sedla in zajec je na mizo prinesel solato iz 
paradižnika, zelja in korenčka, kar pa lisici ni ravno diša-
lo. Zajec je pojedel vse, lisica pa se je mučila, da je nekaj 
malega pojedla. Lisica se je nato zahvalila in lačna odšla 
nazaj v svoj brlog, zajec pa se je sladko smejal. 
Lisici je bilo žal, da je mislila samo nase, in si je zapomni-
la, da se slabo s slabim vrača.

Luka Mumlek, 
7. razred, OŠ Korena
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BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR
V četrtek, 16. decembra, smo imeli tehniški dan, na ka-
terem smo izdelovali jedilne in kopalne soli ter mila, ki 
smo jih ponujali na božičnem sejmu, ki je potekal 18. in 
19. decembra v Dupleku. V dveh dneh nas je obiskalo 
veliko ljudi in kupilo precej izdelkov. Prišli so tudi učite-
lji in učiteljice naše šole ter kuharice. Na našo tržnico 

so prišli tudi starši, ki so pohvalili naše delo ter našo 
razredničarko, ker se je spomnila dobrih in kreativnih 
izdelkov za prodajo. Zahvaljujemo se vsem, ki nam 
boste s prostovoljnimi prispevki pomagali organizirati 
zaključek z zaključnim izletom in valeto.

Anej Mišić, 
9. razred, OŠ Korena

Foto: Renata Rižner
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Vse foto: arhiv OŠ Duplek, podružnica Dvorjane

Praznovanje materinskega dne 

je v Kulturnem domu Dvorjane organiziralo društvo

KUD Franc Preložnik.


