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Palčkovanje

Ko začne odpadati listje, se v Vrtcu 

Korena začnejo igre in aktivnosti, 

povezane s palčki.

Po dveh letih premora smo se korenški 

palčki vrnili na Vurberk, kjer smo izvedli 

tradicionalno PALČKOVANJE malih 

in velikih palčkov. Bilo je čarobno, 

pravljično, neponovljivo.

Kolektiv Vrtca Korena
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Vsem občanom in občankam 
želimo lepe božične praznike 
in srečno novo leto, 
hkrati pa vam čestitamo 
ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti.

Mitja Horvat, župan
Svetniki in svetnice občinskega sveta
Člani Nadzornega odbora

Foto: Tatjana Vogrin



Prižgali smo praznične luči in počasi zaključujemo 
zadnje poglavje leta 2022. Večkrat smo slišali, da je 
šlo za super volilno leto. Morda so volitve res ne-
koliko zaznamovale leto 2022 v Sloveniji, pa vendar 
mislim, da lahko to leto označimo predvsem kot 
leto, ko se je svet dokončno izvlekel iz krča pande-
mije in ko se je življenje vsaj na družabnem podro-
čju pretežno vrnilo v staro normalo. 
Žal se pa še vedno kažejo mnoge spremembe v živ-
ljenju, poslovanju in mednarodnih trgih, ki so posle-
dica virusne krize ali pa jim raznorazne krize služijo 
predvsem kot izgovor za spremembe, ki zagotovo 
izbranim posameznikom tudi koristijo. Svet se vrti 
naprej, življenje na njem pa je še vedno svetlobna 
leta oddaljeno od idealov. Tako bo verjetno še nekaj 
časa. Pa vendar, v teh dneh, ko se bo vsak od nas za 
hip nekoliko ustavil, namenil nekaj trenutkov sebi 
in svojim najbližjim, se bo marsikdo od nas ponov-
no zavedel, da smo lahko neizmerno hvaležni, da 
živimo na mirnem predelu sveta, kjer je še vedno 
ogromno naravnih dobrin, kjer se človeška popula-
cija še ne duši in utaplja v lastnih smeteh, kjer se 
večina pozna po imenu in se veselimo medsebojnih 
srečanj. 
Tudi pri nas ni vse idealno. Nismo vsi v enakem po-
ložaju in vsi stremimo k boljšemu, zato ima v tem 
času leta verjetno vsak izmed nas določene želje 
in gojimo upanje, da nam bo novo leto prineslo kaj 
novega, kaj dobrega. Praznične luči so zato neka-
kšen simbol tiste edine prave luči, ki nas vse vodi do 
ciljev – takšno je upanje. 
Sam upam, da bomo kot skupnost tudi v prihodnjih 
štirih letih karseda zadovoljni, da bomo sposobni 
sodelovati in da bomo dosegli čim več skupnih ci-
ljev. Seveda sem hvaležen za zaupanje, ki so mi ga 
občanke in občani izkazali tudi na letošnjih volitvah. 
Vsekakor mi je s tem ponovno naložena odgovor-
nost in v pretežni meri tudi precejšnje breme od-
ločanja o pomembnih stvareh, ki se vedno dotikajo 
ljudi kot skupnosti, pa tudi posameznikov. Velikok-
rat pride do situacij, ko neka stvar, ki koristi enemu, 
škodi drugemu. Velikokrat si moramo postaviti pri-
oritete, ker vseh stvari, čeprav potrebnih in dobrih, 
nismo sposobni financirati, zato se zavedam, da za 
vse ne bom idealen župan, dajem pa vsem besedo, 
da se bom tudi v prihodnje po svojih najboljših mo-
čeh trudil in da bom naredil vse za nadaljnji razvoj 
občine in čim večje zadovoljstvo občank in občanov.
 Da je življenje v naši občini pestro, dinamično in 
polno lepih zgodb, vsaj štirikrat na leto dokazujejo 
naše Novice, ki že vrsto let kažejo, kako se ti kraji 
razvijajo in kako v teh krajih ljudje dihajo. Vsak iz-
med nas je lahko pomemben kamenček v mozaiku 
in lahko pomembno doprinese k temu, da bo dob-
rih zgodb v naši občini tudi v prihodnje veliko. 

V prazničnem de-
cembru vsem vam 
želim, da naredite 
svoj rezime leta. 
Morda se vam vse 
želje niso izpolni-
le, a ne obupajte. 
Morda ste sebi, 
svojim željam in ci-
ljem namenili pre-
malo časa ali ste si 
morda celo zastavili 
napačen cilj. Zasta-
vite si nove cilje, 
pa tudi pot. Vztraj-
nost, odločenost in 
srčnost so tisto najpomembnejše, kar potrebujete 
na poti do tja. Predvsem pa naj vas zmeraj vodi luč 
– upanje. Življenje ima vzpone in padce, predvsem 
pa ima nešteto lepih in nepozabnih trenutkov, ki jih 
nekdo lahko opazi ali spregleda. Želim vam, da bi 
spregledali čim manj lepih trenutkov okoli sebe in 
da bi se vam v letu 2023 svet zdel lepši. Svet ni po-
poln in morda nikoli ne bo, lahko pa je iz dneva v 
dan boljši, če bomo ljudje odgovorni, strpni, srčni in 
predani ciljem.
Vsem kristjanom v občini Duplek želim lep, miren in 
doživljajev poln božič. Božični večer ob jaslicah naj 
utrdi družinske vezi, vas napolni z ljubeznijo in obda 
z novim upanjem. Iskrene čestitke vsem ob držav-
nem prazniku samostojnosti in enotnosti, ko se 
spominjamo zgodovinsko zelo pomembnega časa 
osamosvajanja, časa, ko smo kot narod izrazili jasno 
voljo in željo, da bi živeli v lastni državi, pri tem pa 
izkazali največjo enotnost, ki jo od takrat premore-
mo morda le še ob uspehih športnikov. Prijeten za-
ključek leta in prijetne praznike ob začetku novega 
leta. V novo leto vstopite pogumni, odločni, zdravi 
in srečni ter takšni ostanite vse leto.

Vaš stari in novi župan, 
Mitja Horvat 

ŽUPANOV UVODNIK
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PO OBČINI
PO VOLITVAH

Številka: 041-052/2022
Datum: 24. 11. 2022

Na podlagi 90. člena v zvezi z 41. členom Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiš-
čeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju 
končnega uradnega izida volitev v občini Duplek z dne 23. 11. 2022 je občinska volilna komisija sestavila

POROČILO
o izidu volitev za župana, članov občinskega sveta ter članov svetov vaških skupnosti 

Zgornji Duplek, Spodnji Duplek, Dvorjane, Vurberk, Korena in Zimica.

I.
Občinska volilna komisija je na svoji seji dne 23. 11. 2022 ugotovila izide glasovanja za volitve župana, članov občin-
skega sveta Občine Duplek ter članov svetov vaških skupnosti Zgornji Duplek, Spodnji Duplek, Dvorjane, Vurberk, 
Korena in Zimica.

II.

V občini Duplek je od skupnega števila volivcev 5727 glasovalo 35,04 % vseh volilnih upravičencev.

III.
Izid volitev za župana

Pri glasovanju za župana je od skupnega števila volivcev 5727 bilo oddanih 2005 glasovnic, od tega je bilo 277 neve-
ljavnih in 1728 veljavnih glasovnic. Volilni odbor na predčasnem glasovanju in volilni odbor na volišču Vurberk sta 
ugotovila, da pri vsakem glasovanju kljub izdani glasovnici ena glasovnica ni bila oddana v volilno skrinjico in da je 
dejansko bilo oddanih manj glasovnic, kot jih je bilo predanih.

Kandidat je dobil naslednje število glasov:

1. Mitja HORVAT, roj. 11. 5. 1977, Žikarce 50, 2242 Zg. Korena, je prejel 1728 glasov ali 100 %.

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana 
izvoljen 

Mitja HORVAT, roj. 11. 5. 1977, Žikarce 50, 2242 Zg. Korena.

IV.
Izid volitev za člane občinskega sveta

Za volitve članov občinskega sveta je od skupnega števila volivcev 5727 bilo oddanih 2008 glasovnic, od tega je bilo 
neveljavnih 59 in veljavnih 1949.
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Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

Zap. št. Ime liste Število glasov % glasov
1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 269 13,80
2. SOCIALNI DEMOKRATI 58 2,98
3. Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska stranka Slovenije 247 12,67
4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 156 8,00
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 311 15,96
6. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 10 0,51
7. Državljansko gibanje Resni.ca 52 2,67
8. Modra lista – lista župana Mitje Horvata 636 32,63
9. Preprosto za vas – lista Stanka Grajfonerja 210 10,77

V občinski svet Občine Duplek so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Lista: 1 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Skupno št. glasov: 269 % glasov: 13,80 % Št. izvoljenih: 2 
1. Tim RIBIČ, roj. 1. 6. 1980, Dupleški vrh 50, 2241 Spodnji Duplek
2. Irena LENIČ, roj. 28. 6. 1956, Zgornja Korena 41, 2242 Zgornja Korena

Lista: 3 – LISTA FRANCA KANGLERJA – NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 247 % glasov: 12,67 % Št. izvoljenih: 2
1. Gašper KANGLER, roj. 19. 12. 1988, Korenska cesta 52, 2241 Spodnji Duplek
2. Nataša KELHER, roj. 2. 10. 1982, Dvorjane 110a, 2241 Spodnji Duplek

Lista: 4 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Skupno št. glasov: 156 % glasov: 8 % Št. izvoljenih: 1
1. Marko REMS, roj. 9. 8. 1970, Zgornji Duplek 43d, 2241 Spodnji Duplek

Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 311 % glasov: 15,96 % Št. izvoljenih: 3
1. Janko HAUPTMAN, roj. 29. 5. 1964, Dvorjane 89, 2241 Spodnji Duplek
2. Vesna DOBAJ, roj. 8. 4. 1965, Dvorjane 89, 2241 Spodnji Duplek
3. Borut LUDVIK, roj. 4. 8. 1975, Cesta 4. julija 68, 2241 Spodnji Duplek

Lista: 8 – Modra lista – Lista župana Mitje Horvata
Skupno št. glasov: 636 % glasov: 32,63 % Št. izvoljenih: 6
1. Mitja HORVAT, roj. 11. 5. 1977, Žikarce 50, 2242 Zgornja Korena
2. Natalija JAKOPEC, roj. 13. 6. 1976, Korenska cesta 40, 2241 Spodnji Duplek
3. David KUMER, roj. 28. 9. 1984, Dvorjane 19, 2241 Spodnji Duplek
4. Zinka DOKL, roj. 3. 8. 1960, Zgornji Duplek 117, 2241 Spodnji Duplek
5. Peter ZAJC, roj. 28. 6. 1960, Zgornja Korena 5g, 2242 Zgornja Korena
6. Violeta VOGRINEC, roj. 29. 6. 1958, Vurberk 36b, 2241 Spodnji Duplek

Lista: 9 – Preprosto za vas – Lista Stanka Grajfonerja
Skupno št. glasov: 210 % glasov: 10,77 % Št. izvoljenih: 2
1. Stanko GRAJFONER, roj. 14. 9. 1962, Šolska pot 26, 2241 Spodnji Duplek
2. Valerija PIHLER, roj. 7. 10. 1965, Cesta 4. julija 52, 2241 Spodnji Duplek

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so preferenčne glasove na listah, ki so izpolnile pogoj v skladu z 18. členom 
Zakona o lokalnih volitvah za upoštevanje preferenčnih glasov, in sicer pogoj ene četrtine oddanih preferenčnih 
glasov od skupnega števila volivcev posamezne liste, prejeli kandidati, ki so bili na prvih mestih na listi, tako da pre-
ferenčni glasovi niso v ničemer vplivali na izid volitev.
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1. VAŠKA SKUPNOST ZGORNJI DUPLEK
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Zgornji Duplek je 
bilo oddanih 488 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 
13 in veljavnih 475 glasovnic.

V svet Vaške skupnosti Zgornji Duplek so bili izvoljeni 
naslednji kandidati: 

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
10 Dejan Breznik 215 45,26
1 Lana Bračič 205 43,16
16 Sabina Weingerl 190 40,00
13 Zinka Dokl 172 36,21
22 Blaž Kores 164 34,53
21 Jure Laure 152 34,53
26 Renata Putarek 112 32,00

2. VAŠKA SKUPNOST SPODNJI DUPLEK
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Spodnji Duplek 
je bilo oddanih 544 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 
30 in veljavnih 514 glasovnic.

V svet Vaške skupnosti Spodnji Duplek so bili izvoljeni 
naslednji kandidati:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
22 Mitja Tement 213 41,44
20 Tim Ribič 212 41,25
21 Primož Drozg 198 38,52
3 Mitja Greifoner 193 37,55
17 Melita Berlič 188 36,58
8 Timotej Vovk 163 31,71
10 Nataša Hergamas 158 30,74

3. VAŠKA SKUPNOST KORENA
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Korena je bilo 
oddanih 390 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 17 in 
veljavnih 373 glasovnic.

V svet Vaške skupnosti Korena so bili izvoljeni naslednji 
kandidati:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
2 Gregor Bezjak 176 47,18
5 Marija Brumen 173 46,38
1 Jože Murko 169 45,31
9 Danica Mumlek 163 43,70
6 Nataša Krajnc 161 43,16
19 Boštjan Preložnik 160 42,90
4 Izidor Weingerl 156 41,82

4. VAŠKA SKUPNOST DVORJANE
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Dvorjane je bilo 
oddanih 293 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 21 in 
veljavnih 272 glasovnic.

V svet Vaške skupnosti Dvorjane so bili izvoljeni nasled-
nji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
5 Lea Blatnik 136 50,00
1 Silvester Paluc 118 43,38
13 Saša Paluc Kekec 115 42,28
6 Marina Toplak 85 31,25
19 Majda Steiner 82 30,15
7 Andrej Kristanič 80 29,41
18 Janko Breg 76 27,94

Za svet Vaške skupnosti Dvorjane sta dva kandidata do-
segla enako število glasov, tako da si delita sedmo mesto, 
in sicer Janko Breg, katerega predlagatelj sta bila Mitja 
Horvat in skupina volivcev, in Darja Kramberger, katere 
predlagatelj je bila Slovenska ljudska stranka – SLS. Po 
žrebu, ki je bil opravljen na sedežu volilne komisije dne 
23. 11. 2022, je bil v Vaško skupnost Dvorjane izvoljen 
Janko Breg.

5. VAŠKA SKUPNOST ZIMICA
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Zimica je bilo od-
danih 153 glasovnic, od tega je bilo 8 glasovnic neveljav-
nih in 145 veljavnih.

V svet Vaške skupnosti Zimica so bili izvoljeni naslednji 
kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
10 Boštjan Vohl 60 41,38
4 Bojan Pravdič 58 40,00
9 Jožica Tkalčič 49 33,79
7 Zlatko Zupančič 49 33,79
11 Maja Bezjak 47 32,41

6. VAŠKA SKUPNOST VURBERK
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Vurberk je bilo 
oddanih 137 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice ne-
veljavne in 133 veljavnih.

V svet Vaške skupnosti Vurberk so bili izvoljeni naslednji 
kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
2 Miha Rojko 62 46,62
14 Miran Minih 59 44,36
6 Iztok Kristanič 52 39,10
1 Blaž Sakelšek 52 39,10
4 Violeta Vogrinec 49 36,84

V.
Izid volitev za svete vaških skupnosti
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VI.
Zoper delo volilnih odborov ni bilo vloženih nobenih ugovorov.

VII.
OVK je soglasno ugotovila, da v zapisnikih volilnih odborov niso bile ugotovljene nepravilnosti, in je izide glasovanja 
za vsa volišča potrdila kot veljavne. 

Jana GREIFONER, univ. dipl. prav.,
predsednica OVK Občine Duplek

PREDSTAVLJAMO VAM  NOVOIZVOLJENE SVETNICE IN SVETNIKE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS

Tim RIBIČ, Dupleški vrh 50, 1. 6. 1980, magister in operni pevec
Po končani Srednji ekonomski šoli Maribor sem z odliko zaključil študij glasbe na Univerzi 
za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. Po študiju sem se izpopolnjeval v opernem 
studiu Nacionalne akademije Sv. Cecilija v Rimu in na Akademiji Verdiana v Bussetu. Nastopil 
sem na številnih priznanih opernih in koncertnih odrih v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, na Hrva-
škem, v Španiji, Italiji in na Japonskem. 
Po obdobju solističnih vlog in nastopov sem se posvetil delu asistenta režije v SNG Maribor, 
kjer sem od leta 2018 redno zaposlen. Delno zaposlitev opravljam tudi kot učitelj petja na 
Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, pomagam pa tudi v družinskem podjetju, ki se 

ukvarja z računovodstvom, davčnim svetovanjem, revizijami in gostinstvom.
Z udejstvovanjem na kulturnem in tudi gospodarskem področju sem pridobil veliko znanja in mednarodnih izkušenj; 
prav to prežemanje spoznanja praktičnega življenja, umetnosti in večnih vrednot domačega in mednarodnega okolja 
pa bogatita moj čut in pogled na delovanje v družbi.
Prepričan sem, da lahko s sodelovanjem mladih in starejših na vseh področjih dosežemo boljše rezultate in kvalite-
tnejše življenje za vse generacije. Zavedajoč se, da je s sintezo praktičnih izkušenj in evalvacijo večnih vrednot možno 
izboljšati stanje v družbi, se aktivno vključujem tudi v lokalno politiko.

Irena LENIČ, Zgornja Korena 41, 28. 6. 1956, upokojenka
Ljubezen do narave se je v meni prebudila že v otroštvu, ko sem na domačem travniku na-
birala šopke cvetlic za mamo in odkrivala brezmejne lepote domačega kraja. Končala sem 
trgovsko šolo za blagovni promet, srednjo kmetijsko šolo ter gimnazijo in srednjo šolo za 
kemijo in farmacijo. Zaradi želje po pridobivanju novih znanj in veščin se redno udeležujem 
izobraževanj, seminarjev, posvetov in delavnic s področja ekološkega kmetovanja, ohranja-
nja biotske pestrosti, zeliščarstva, varovanja okolja in izobraževanja odraslih. 
Kot predsednica društva Melisa Korena, ustanoviteljica Nacekove hiše – društva za ohra-
njanje naravne in kulturne dediščine – ter mentorica študijskih krožkov se zavzemam za 
vzpostavljanje odprtih učnih okolij ter za prenašanje in posredovanje znanja širši skupnosti. 

Kot svetnica se bom zavzemala za varovanje okolja, vključevanje občanov v vseživljenjsko učenje ter mednarodno 
povezovanje in izmenjavo izkušenj in znanj za vse generacije v okviru evropskega programa Erasmus+.

LISTA FRANCA KANGLERJA – NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE
Gašper KANGLER, Korenska cesta 52, roj. 19. 12. 1988, prometni tehnik, referent
Svoje otroštvo sem zaradi služb staršev preživel v Ljubljani. Moje štajerske korenine so bile 
premočne, zato sem se pri osemnajstih letih odločil preseliti nazaj v Spodnji Duplek. Tukaj 
sem si ustvaril družino, sem poročen in oče fanta in deklice, za katera si želim, da bi odrasla v 
močna, a tudi sočutna človeka. Želim si, da bi znala podeliti iskren nasmeh, objem in ponuditi 
roko sočloveku. Že več kot deset let delam v javni upravi, zadnja leta pa me lahko srečujete 
tudi na krajevnem uradu v Dupleku. Spet drugi ste me lahko srečali ob svojem srečnem dnevu 
v vlogi matičarja. S svojo fleksibilnostjo, dostopnostjo in pozitivnim načinom delovanja sem 
pripravljen poprijeti za vsakršno delo. Neposreden stik z občani mi omogoča spoznati njihove 

potrebe in ideje. Zavedam se, da je občinski proračun omejen, zato se bom kot občinski svetnik zavzemal za skladen 
in enakomeren razvoj občine. Delovati želim dostopno in sproščeno, vendar z resnimi nameni soustvarjati kvalitetno 
prihodnost v občini Duplek. Normalno je, da smo različni in imamo svoja stališča, zelo pomembno pa je, da si znamo 
prisluhniti in si med seboj ne glede na razlike pomagati, ker bomo samo tako lahko dosegli napredek v družbi. Hvala za 
zaupanje, ki ste nam ga izkazali na volitvah. 
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Nataša KELHER, Dvorjane 110/a, roj. 2. 10. 1982, dipl. ekon. 
Zaposlena sem na Finančni upravi Republike Slovenije, kjer opravljam delo finančne izterje-
valke. Vse svoje življenje živim v občini Duplek, ki je zame najlepši kraj. S ponovno izvolitvijo 
v občinski svet ste mi namenili že tretji mandat občinskega svetnika, za kar se vam iskreno 
zahvaljujem. V tem mandatu se bom zavzemala za rešitev prostorske stiske v osnovnih šolah 
in vrtcih, hkrati pa tudi za obnovo dvorjanske šole, ki je res nujno potrebna. Prav tako ne 
smemo pozabiti na starejše in poskrbeti, da v kraju pridobimo nujno potreben dom starejših 
občanov. Seveda bom prisluhnila tudi željam krajanov in jim jih poskušala pomagati uresni-
čiti. Skupaj si bomo prizadevali za smotrno porabo proračunskih sredstev in pravično razdeli-
tev le-teh. Verjamem, da nam bo z uspešnim sodelovanjem to uspelo. V upanju na boljši jutri 

in lepšo prihodnost vam želim mirne in blagoslovljene praznike ter uspešen vstop v leto 2023.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
Marko REMS, Zg. Duplek 43/d, roj. 9. 8. 1970, lesar širokega profila, administrator 
Najprej se vam v svojem imenu in imenu Slovenske demokratske stranke zahvaljujem za vaše 
glasove. V občinskem svetu Občine Duplek bo to moj drugi mandat in v preteklih štirih letih 
sem dokazal, da znam in zmorem delati dobro, pošteno in korektno za vse občane v naši obči-
ni. Rojen sem bil 9. avgusta 1970, sem oče dveh odraslih otrok. V Zgornjem Dupleku na naslo-
vu Zgornji Duplek 43 d sem si zgradil svoj dom in tam prebivam že 21 let. Kot otrok sem vrsto 
let med šolskimi počitnicami preživel prav v Spodnjem Dupleku pri družini Dvoršak, maminih 
sorodnikih, saj tudi moja pokojna babica Elizabeta Krajnc izvira iz teh krajev. Duplek mi je kot 
kraj zmeraj nudil domačnost in okolje, kamor sem se vedno rad vračal, in prav zato je postal 
tudi moj dom. Skozi kilometrino življenja sem razvil socialni in pravični čut za ljudi in okolje, 

v katerem živim, in v prejšnjem svetniškem mandatu sem podprl vse dobre in odlične projekte za dobrobit občanov 
ter celotne skupnosti. Tako bom deloval tudi v bodoče, saj je živeti v razviti in napredni občini pravica vseh občank 
in občanov. Prav vsak prebivalec občine Duplek, ne glede na politično pripadnost, se je vedno lahko obrnil name, da 
sem bil njegov glasnik tudi v občinskem svetu. Glas ljudi je vedno potreben med nami vsemi in tudi v prihodnje si 
želim, da me kontaktirate, mi zaupate svoje težave ali probleme v svojem bivalnem okolju, ki jih bomo skušali skupaj 
reševati. Za kontakt vam prilagam tudi mail predsednik.duplek@sds.si, na katerega mi lahko pišete. Zagotavljam, da 
bom v občinskem svetu skupaj z ostalimi svetniki sodeloval korektno in pošteno v korist nas vseh Duplečanov za še 
lepšo in boljšo prihodnost.  

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Janko HAUPTMAN, Dvorjane 89, 29. maj 1964, ekonomist
Že vse življenje živim v Dvorjanah, na Johah, kjer sem si ustvaril družino. 
Večkrat sem bil že izvoljen v občinski svet Občine Duplek, kjer sem vselej podpiral koristne 
projekte za krajane. Poklicne izkušnje sem si nabiral v bančništvu, in sicer na področju infor-
matike. Sedaj sem upokojen, svoj prosti čas pa namenjam aktivni pomoči v družinskem pod-
jetju. Ukvarjam se tudi z glasbo, sem navdušen navtik in motorist. Ob precej zapolnjenem 
urniku sem že deset let predsednik krajevnega odbora Rdečega križa Duplek.
V občinskem svetu bom kot doslej po najboljših močeh zastopal svoje volivke in volivce, se 
zavzemal za enakomeren razvoj vseh zaselkov občine, prispeval k izgradnji doma starostnikov 

in konstruktivno sodeloval v občinski ekipi.

Vesna DOBAJ, Dvorjane 89, 8. april 1965, učiteljica slovenščine
Že 30 let z družino živim v Dvorjanah. Sem učiteljica slovenščine na OŠ Janka Padežnika v 
Mariboru, vključena v mnoge projekte, predana delu z mladimi in za mlade. Zavzemam se 
za to, da v občini mladim ponudimo prostor in dejavnosti za prosti čas, da ob dejavnostih, v 
društvih in ob raznih projektih razvijajo svojo ustvarjalnost in bogatijo našo občino s svežimi 
idejami, saj bodo jutri nadaljevali naše delo. 
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Borut LUDVIK, Cesta 4. julija 68, roj. 4. 8. 1975, dipl. ekon.
Sem Borut Ludvik, stanujoč v Spodnjem Dupleku, predsednik društva Ohranimo naravo čis-
to. Sam sem bolj človek dejanj in manj besed, zato bom temu primerno kratek. 
V Spodnjem Dupleku živim že od rojstva in se bom tukaj najbrž tudi postaral. Tako mi je še 
toliko pomembneje, da je in bi bilo v prihodnje naše bivalno okolje zame, za moje družinske 
člane in za soobčanke ter soobčane dovolj varno in kvalitetno. Večina ljudi me pozna kot 
zavzetega Duplečana, ki, kadar vidi, da nekaj ni prav, ne pogleda proč, ampak, če je le možno, 
hitro preide v akcijo za potrebno spremembo. Ker sem pri svojem prostovoljnem delu z leti 
dobil občutek, da sem bil sam – prav tako kot številni drugi, ki so si želeli spremembe na bolje 
– premalo slišan s strani lokalne oblasti, sem se odločil kandidirati za svetnika. Na volitvah so 

volivci večletno delo v dobro lokalne skupnosti znali nagraditi z glasovi zame in za našo listo. 
Kot izvoljeni svetnik se bom zavzemal, da bodo imeli občanke in občani občine Duplek – tako starejši kot tisti najmlaj-
ši – dovolj varno in kvalitetno bivalno okolje. Predloge mi lahko pošiljate na elektronski naslov: borutludvik.svetnik@
gmail.com ali na domači naslov: Borut Ludvik, Cesta 4. julija 68, 2241 Spodnji Duplek.

MODRA LISTA – LISTA ŽUPANA MITJE HORVATA
Mitja HORVAT, Žikarce 50, 11. 5. 1977, univ. dipl. ekon., župan
Rojen je bil leta 1977 v Mariboru. Po opravljeni maturi na Srednji ekonomski šoli Maribor se 
je vpisal na Ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru in diplomiral iz smeri financ in ban-
čništva. Že v srednji šoli je poleg nogometa precej časa pomagal v bratovi tiskarni. Po krajši 
zaposlitvi v mednarodnem podjetju Velux je svojo poslovno pot nadaljeval v Zdravstvenem 
domu Slovenska Bistrica in nato na Občini Slovenska Bistrica, kjer je deloval v finančno-
-računovodskem sektorju. Leta 2007 se je na Občini Duplek zaposlil kot višji svetovalec za 
proračun in premoženje občine. Od leta 2012 je župan občine Duplek. Poleg županovanja 
upravlja tudi funkcijo predsednika nadzornega odbora skupnosti občin Slovenije. Prav tako 
je bil izvoljen za predsednika lokalne akcijske skupine Las Ovtar Slovenske gorice. 

Natalija JAKOPEC, Korenska cesta 40, 13. 6. 1976, specialistka managementa, direktorica 
občinske uprave
Na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor je diplomirala iz smeri bančništva in financ, leta 
2009 pa zaključila podiplomski študij na Fakulteti za management. Poklicno pot je pričela v 
podjetju IMP Montaža Maribor in ELSA Gornja Radgona kot vodja finančno-računovodske 
službe in kontrolinga. Bila je članica in kasneje tudi predsednica nadzornega odbora Občine 
Duplek, kjer je spoznala delovanje lokalne samouprave. Od leta 2012 je zaposlena na Občini 
Duplek kot direktorica občinske uprave. Ob rednih nalogah skrbi za prijave na javne razpise 
za pridobivanje sofinancerskih sredstev iz različnih evropskih in drugih skladov. Skrbela je 
za pripravo in izvedbo številnih projektov s področij šolstva, kulture, športa, sociale (špor-

tna dvorana, prizidek vrtca v Žitečki vasi, energetska sanacija šol, obnova gradu Vurberk, sanacija grajske zidanice, 
izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo, prenova igrišč s tartanom …), varovanja okolja, medgeneracijskega 
sodelovanja in aktivnega vključevanja različnih skupin iz obeh osnovnih šol in vrtcev, podjetij in lokalnih društev. Je 
tudi članica štaba Civilne zaščite občine Duplek.

David KUMER, Dvorjane 19, 28. 9. 1984, gimnazijski maturant, tehnik vzdrževanja železni-
ških naprav in tirnih vozil 
Živi v Dvorjanah, od koder izhaja tudi njegova družina. Že vse od svojega 14. leta je bil akti-
ven v medijih, večino časa kot radijski moderator, svojo poklicno pot pa sedaj nadaljuje na 
Slovenskih železnicah. Občinski svetnik je že od leta 2010, od 2012 pa je tudi podžupan. Velik 
poudarek daje prostovoljnemu delu za dobrobit krajanov, zato je že vrsto let prostovoljni 
gasilec in že drugi mandat predsednik PGD Dvorjane. Rad sodeluje z ostalimi društvi in jim 
pogosto pomaga pri organizaciji in vodenju številnih prireditev. Ker je redno v stiku z občani, 
lahko njihove probleme, ideje in mnenja iz prve roke posreduje občinskemu svetu. V aktual-
nem mandatu se je aktivno zavzemal za dodatno izboljšanje pogojev za delo in financiranje 

sicer že dobro zastavljenega sistema civilne zaščite in predvsem prostovoljnih gasilcev, s čimer želi nadaljevati tudi 
v prihodnjem mandatu, saj razmere in sodobni standardi narekujejo potrebo po kvalitetni opremi, da lahko pomoči 
potrebnim občanom hitro in strokovno priskočimo na pomoč.
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Zinka DOKL, Zg. Duplek 117, 3. 8. 1960, prof. likovne umetnosti, učiteljica
Prihaja iz Zg. Dupleka in je kot likovna pedagoginja zaposlena na OŠ Draga Kobala v Maribo-
ru. Ima bogate pedagoške izkušnje, ki jih kot mentorica deli številnim študentom in učiteljem 
pripravnikom. Kot vodja študijskih skupin za likovne pedagoge in aktivna članica razvojnih 
timov redno sodeluje z zavodom za šolstvo in številnimi zunanjimi institucijami. Skrbi za kul-
turno življenje na šoli in izven nje. Pri svojem delu poudarja pomen družbe kot celote, ki za 
svoj napredek potrebuje aktivne in odgovorne člane. Tako se tudi sama rada loteva izzivov, 
ki ljudi povezujejo. Aktivno deluje v Vaški skupnosti Zg. Duplek in je prav tako aktivna članica 
v upravnem odboru Turističnega društva občine Duplek. V dosedanjem mandatu se je zaradi 
dobrega poznavanja domačega kraja uspešno spopadala s problemi in izzivi ter pomagala pri 

iskanju optimalnih rešitev za vse. S svojo fleksibilnostjo, dinamičnostjo in večletnim ustvarjalnim delom v šolstvu in 
na področju kulture je pridobila znanja in dragocene izkušnje, s katerimi lahko pripomore k svežemu in kreativnemu 
soustvarjanju vsem nam prijazne in uspešne občine. 

Peter ZAJC, Zg. Korena 5g, 28. 6. 1960, avtoelektrikar, upokojenec
Njegova poklicna pot se je začela v Certusu, kjer je delal kot avtoelektrikar, nato je bil kar 
nekaj let šofer avtobusa. Pred upokojitvijo smo ga srečevali kot hišnika oziroma vzdrževalca 
opreme na Osnovni šoli Korena. Aktiven je tudi v društvih, saj je že več kot štirideset let 
član folklorne skupine KUD Breznar Tonček iz Korene in Gasilskega društva Korena. Letos 
je ponovno postal predsednik KUD-a Breznar Tonček Korena. Je komunikativne narave in 
zna poprijeti za marsikatero delo. Od leta 2002 je tudi svetnik na Občini Duplek, zato dobro 
pozna delovanje občine in njenih organov. V svojih mandatih se je zavzemal za enakomer-
no porazdelitev sredstev po celotni občini. Zaveda se, da so za uspešno občino pomembni 
sodelovanje, znanje, izkušnje in neposreden stik z občani. Slednje mu omogoča, da lahko 

težave in vprašanja občanov predstavi tudi občinskemu svetu.

Violeta VOGRINEC, Vurberk 36b, 29. 6. 1958, ekonomski tehnik, upokojenka
Štirideset let je delovala kot računovodkinja, sedaj pa je že nekaj let upokojena. Je poročena 
in ponosna mama in babica. Nikoli ji ni dolgčas, rada potuje, njena hobija sta tudi kolesar-
jenje in hoja. Vedno je pripravljena pomagati in sodelovati na raznih področjih. Zadnja leta 
aktivno sodeluje pri delu Turističnega društva Vurberk, sedaj je tudi tajnica društva. Je tudi 
lokalna turistična vodnica. Poleg razvojnih nalog, ki si jih je zastavila Modra lista župana Mi-
tje Horvata, želi s svojim delovanjem pomagati predvsem pri razvoju Vurberka, saj verjame, 
da ima kraj velik razvojno-turistični potencial. Zagovarja in podpira celosten in enakomeren 
razvoj v občini Duplek, ki je iz leta v leto viden na vseh področjih. »Pred nami je še veliko 
izzivov in projektov, pri katerih bi skupaj z županom in Modro listo želela sodelovati.«

PREPROSTO ZA VAS – LISTA STANKA GRAJFONERJA
Stanko GRAJFONER, Šolska pot 26, 14. 9. 1962, Sp. Duplek, vodja režijskega obrata
Poznate me že od leta 1990, ko sem začel delati na Krajevni skupnosti Dvorjane in kasneje 
tudi na Krajevni skupnosti Vurberk kot tajnik. Aktivno sem sodeloval v različnih športnih  in 
turističnih društvih. Od tedaj sem neposredno vključen v to okolje in delovanje naše občine 
ter sem del vaših vsakdanjikov. Zelo rad imam naše kraje, v veselje mi je delo z vami tudi tak-
rat, ko si moramo pomagati in predvsem prisluhniti. Sem preprost človek, zato ste mi blizu. 
Sem preprosto za vas. Za vas, preproste delovne ljudi, med katerimi vrednota iskrenosti še 
vedno nekaj velja.

Valerija PIHLER, Cesta 4. julija 52, 7. 11. 1965, Sp. Duplek, samostojna podjetnica
Sem Valerija Pihler, rojena v Mariboru. S svojo družino živim v Spodnjem Dupleku. Po izo-
brazbi sem kozmetičarka in v svojem poklicu uživam že 32 let, od tega imam 22 let svoj salon 
v domačem kraju. Sem ponosna mamica perspektivnih dvojčkov Naia in Lana, zaradi katerih 
sem aktivno vključena v športne dejavnosti. Sem tudi članica upravnega odbora Nogome-
tnega kluba Duplek. Članica občinskega sveta sem že osem let in vam občanom se moram 
zahvaliti, da bom aktivno vključena še naprej. Sem zaščitnica in ljubiteljica živali ter jim po-
magam, med drugim tudi s tem, da jim namenim vsako svojo sejnino. Moj življenjski moto 
je: Kar lahko storiš danes, ne odlagaj na jutri.
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SPREJET 2. REBALANS PRORAČUNA OBČINE DUPLEK
Na 24. redni seji občinskega sveta tudi o polletnem po-
ročilu o izvrševanju proračuna Občine Duplek za leto 
2022 in revidiranem letnem poročilu Mariborskega vo-
dovoda za leto 2021

Proračun Občine Duplek za leto 2022 je bil sprejet na 20. 
redni seji občinskega sveta dne 20. 12. 2021 in na 23. 
redni seji njegov prvi rebalans. Ker je v tem času priš-
lo do sprememb pri izvajanju investicijskih projektov, je 
občinska uprava pripravila skladno z veljavno sistemsko 
zakonodajo na področju javnih financ korekcije sprejete-
ga proračuna. Občinski svetniki so po opravljeni obrav-
navi potrdili predlagane spremembe.

V okviru priprav na lokalne volitve ter novi mandat žu-
panu in občinskim svetnikom so obravnavali in sprejeli 
Odlok o delnem povračilu stroškov za organizacijo volil-
ne kampanje za lokalne volitve, po katerem višina del-
nega povračila stroškov organizatorjem volilne kampa-
nje na volitvah za člane v občinski svet ne sme presegati 
višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne 
kampanje za poslance državnega zbora, ki znaša 0,33 
EUR, višina delnega povračila stroškov organizatorjem 
volilne kampanje za župana pa ne sme presegati 0,12 
EUR. Sprejeli so tudi spremembe Odloka o financira-
nju političnih strank, s katerim se znižajo sredstva za fi-
nanciranje političnih strank z 0,27 EUR na 0,15 EUR na 
glas volivca na mesec. S tem bodo sicer prejeli svetniki, 
ki so kandidirali na strankarski listi, nekaj manj finanč-
nih sredstev, a bodo po drugi strani prejeli še dodatna 
sredstva iz naslova povrnitve stroškov za delo svetniških 
skupin po Pravilniku o sredstvih za delo svetniških sku-
pin in samostojnih članov občinskega sveta, ki so ga sve-
tniki na novo sprejeli. Po tem pravilniku bo vsak svetnik 
na mesec upravičen do 40 EUR, ki se lahko porabljajo 
izključno za namene delovanja svetniške skupine oz. sa-
mostojnega člana občinskega sveta.

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
v Občini Duplek, podjetje Mariborski vodovod, je sve-
tnikom predložil v obravnavo in potrditev elaborat za 
oblikovanje cen gospodarske javne službe oskrbe s pi-
tno vodo v občini Duplek ter predlagal spremembo cene 
vodarine v letu 2022. Glede na obračunske cene za leto 
2021 in predvidene stroške za leto 2022 je predlagal, 
da se cena vodarine spremeni, medtem ko ostaja cena 
omrežnine nespremenjena. Svetniki so elaborat potrdili 
in sprejeli sklep, da Občina Duplek subvencionira pre-
dlagano ceno vodarine gospodinjstvom in izvajalcem 

nepridobitnih dejavnosti v višini celotnega zvišanja cene 
vodarine glede na predhodni cenik do konca leta 2022 
iz proračuna občine. Subvencija vodarine znaša 0,3884 
EUR/m3 brez DDV. Subvencionirana cena vodarine za 
gospodinjstva znaša 1,0708 EUR/m3 brez DDV do konca 
leta 2022.

Svetniki so na predlog izvajalca javne službe za prihod-
nje obračunsko obdobje potrdili znižanje cene komunal-
ne storitve ravnanja z blatom iz CČN Maribor za 5 %, in 
sicer na 0,3743 EUR/m3 porabljene pitne vode brez DDV 
za obračunsko obdobje 1. 11. 2022–31. 10. 2023. Cena 
se uporablja od 1. 11. 2022.

Potrdili so tudi sistemizacijo delovnih mest za področje 
predšolske vzgoje v OŠ Duplek in OŠ Korena za šolsko 
leto 2022/23. Na podlagi Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja sta predloga sistemizacije 
podala OŠ Duplek za 14 oddelkov predšolske vzgoje in 
OŠ Korena za štiri oddelke vrtca. Najvišje število otrok, 
vključenih v oddelke predšolske vzgoje v občini Duplek, 
določeno na podlagi Pravilnika o normativih opravljanja 
dejavnosti predšolske vzgoje, se lahko poveča za dva ot-
roka na oddelek.

Svetniki so obravnavali tudi predlog podrobnega občin-
skega prostorskega načrta. Območje urejanja je v občin-
skem prostorskem načrtu definirano kot enota urejanja 
prostora EUP SD-2 in obsega naslednja zemljišča: parc. 
št. v k. o. 692 – Spodnji Duplek: 836/1, 836/2, 838/7 del, 
838/9, 838/10, 839/1 del, 839/4, 839/5 del, 840/3. Veli-
kost celotnega območja je 0,70 ha. Predmet podrobnega 
občinskega prostorskega načrta je gradnja individualnih 
stanovanjskih objektov in zelenih površin s pripadajoči-
mi prometnimi, komunalnimi in ostalimi ureditvami.

Občinski svet je na podlagi sklepa Državne volilne komi-
sije in Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Duplek v 
volilno telo za volitve člana državnega sveta in za dolo-
čitev kandidata za člana državnega sveta imenoval Mitjo 
Horvata in Davida Kumra za predstavnika Občine Duplek 
v volilno telo za člana državnega sveta ter določil Franca 
Kanglerja za kandidata za člana državnega sveta na pri-
hajajočih volitvah v državni svet. Splošne volitve članov 
državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov – so 
v skladu z Odlokom o razpisu volitev v državni svet razpi-
sane za sredo, 23. novembra 2022.

Dušanka Novak

Foto: Arhiv občine
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DONACIJA, KI VAS NE UDARI PO ŽEPU
Namenitev dela dohodnine za donacije 
Vsako leto lahko davčni zavezanec rezident 1 % svoje 
dohodnine donira nevladnim organizacijam, političnim 
strankam, reprezentativnim sindikatom ter registriranim 
cerkvam in drugim verskim skupnostim. Določite lahko 
do 10 upravičencev donacije, med katere lahko razdelite 
svoj 1 % dohodnine (vsakemu lahko podelite vsaj 0,1 % 
oziroma največ 1 %). Če se za donacijo ne odločimo, gre 
ta 1 % od odmerjene dohodnine v proračun RS. V prime-
ru, da odmerjena dohodnina znaša 0 EUR, je tudi znesek 
donacije 0 EUR.
Vlada RS je 30. septembra objavila Sklep o določitvi 
upravičencev do donacij za leto 2022. Na seznamu so 
vse nevladne organizacije, ki so do 31. decembra 2021 
pridobile status nevladne organizacije v javnem intere-
su ter bile v evidenco nevladnih organizacij v javnem in-
teresu vpisane do 30. junija 2022. Na seznamu je 5999 
nevladnih organizacij. Sklep je objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022, upravičenci so nave-
deni v prilogi. 

Načeloma lahko vlogo oziroma prejemnika donacije do-
ločimo kadarkoli, vendar je treba, če želimo, da se preje-
mnika dela dohodnine upošteva že za letošnjo dohodni-
no (2022), vlogo oddati do konca leta. Ko vlogo vložite 
enkrat, velja vsako leto. Vloge ni treba vlagati ponovno, 
razen če želite spremeniti prejemnika donacije.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:
  • elektronsko s pomočjo storitev elektronskega poslo-

vanja FURS eDavki,
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Mateja Mihelin Dežman

DVIG POVPREČNINE ZA LETI 2023 IN 2024
Največji del prihodkov občin zagotavljata dohodnina in 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede na njihovo 
razvitost, velja enak sistem financiranja. 
Občinam se za izvajanje obveznih nalog zagotavljajo 
sredstva za financiranje na podlagi sistema primerne 
porabe. Postopek izračuna se prične z izračunavanjem 
povprečnih stroškov na prebivalca, tako imenovane 
povprečnine. Povprečni stroški na prebivalca se določa-
jo vsako leto znova v dogovoru z občinami, upošteva-
joč štiriletno povprečje pretekle porabe občin, splošne 
javnofinančne okoliščine ter fiskalno pravilo. Energetska 
kriza in tudi visoka stopnja inflacije sta povzročili, da pro-
računski finančni viri občin ne zadoščajo za pokritje stro-
škov zakonsko določenih nalog.
20. oktobra je bil dosežen dogovor z Vlado Republike 
Slovenije in reprezentativnimi združenji občin za največji 

dvig povprečnin doslej, in sicer s prvotnih 647 EUR na 
700 EUR na prebivalca. Dogovorjena povprečnina se na-
naša na leti 2023 in 2024. Občina Duplek bo na osnovi 
dviga pridobila dodatnih 357.128 EUR sredstev.
Med drugim se zvišujejo tudi sredstva za uravnoteženost 
razvitosti občin, ki se občinam zagotavljajo na podlagi 
59. člena ZIPRS2324 v višini 8 % primerne porabe, kar za 
Občino Duplek znaša 262.414 EUR.
Ker je bil proračun za leto 2023 sprejet na 20. redni seji 
20. decembra 2021 v okviru sprejemanja dvoletnega 
proračuna za leti 2022 in 2023, bomo spremembe, ki 
so nastale v vmesnem obdobju, upoštevali pri pripravi 
sprememb proračuna za leto 2023 oziroma pri pripravi 
prvega rebalansa proračuna 2023.

Mihaela Borovnik

POMEMBNA JE UPORABA 
ČISTE ENERGIJE

V okviru operacije Zelena in digitalna prihodnost smo 
v občini Duplek pripravili prvi sejem o energetski ne-
odvisnosti.
V današnjem času je vse bolj pomemba uporaba čis-
te energije, saj ta na dolgi rok predstavlja edino rešitev 
za ohranitev narave. Naš planet ne bo več dolgo zdržal 
takšnega izrabljanja neobnovljivih naravnih virov, zato je 
energetska samooskrba iz obnovljivih virov energije nuja. 
S ciljem varovanja okolja, blaženja podnebnih spre-

memb s poudarkom na spodbujanju učinkovite rabe vi-
rov, zmanjšanju onesnaževanja in rabe okolju prijaznih 
oblik transporta je bil v naši občini organiziran prvi se-
jem o energetski neodvisnosti. 
Na sejmu, ki je oktobra potekal v Športni dvorani Duplek, 
se je predstavilo več ponudnikov, ki so obiskovalcem nu-
dili informacije glede sončnih elektrarn, malih čistilnih 
naprav, električnih koles, električnih vozil in električnih 
polnilnic. Podjetje E-projekt, d. o. o., ki se ukvarja s pro-
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jektiranjem elektroenergetskih objektov ter izvajanjem 
gradenj vseh vrst obnovljivih virov električne energije, 
je predstavilo literaturo in razstavne predmete s pod-
ročja solarne energije. Zainteresiranim obiskovalcem so 
računalniško izdelali tudi osnutek sončne elektrarne za 
njihovo stavbo. 
Obiskovalci sejma so lahko dobili številne informacije 
tudi s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Pri 
sodelavcih občinske uprave so lahko prevzeli občinski 
razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komu-
nalnih čistilnih naprav ter vloge za prijavo pri podjetju 
Nigrad, d. o. o., in Roto group, d. o. o., ki se med drugim 
ukvarja tudi s prodajo čistilnih naprav, dobili so pa tudi 
vse potrebne tehnične specifikacije in informacije o ma-
lih čistilnih napravah.
IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, ki na področju 
okoljevarstva znanstveno in strokovno povezuje znanja 
iz ekologije in varovanja okolja s poudarkom na čiščenju 
odpadnih voda, je obiskovalce seznanil z lastnim certi-
ficiranim proizvodom, imenovanim MBR (membranski 
biološki reaktor). Proizvod odlikuje možnost upravlja-
nja na daljavo, kakovosten nadzorni sistem in preprosto 
upravljanje. Od že poznanih čistilnih naprav se razlikuje 
predvsem v kakovosti prečiščene vode, ki je primerna za 
ponovno sanitarno uporabo. 

Za trajnostno mobilnost
S področja trajnostne mobilnosti je bilo mogoče dobiti 
informacije o električnih vozilih in električnih kolesih, za-
interesiranim pa je bila na voljo tudi testna vožnja. Pod-
jetje Vizije mobilnosti, d. o. o., ki podjetjem, društvom 
in drugim organizacijam nudi uporabo električnih vozil 
po posebnem dogovoru ter postavitev in upravljanje 
polnilne infrastrukture, je predstavilo dostavno e-vozilo, 
domačo lastno polnilnico in storitve uporabe oziroma 
najema različnih e-vozil.
Podjetje Urgenca bike, servis in trgovina, d. o. o., ki nudi 
široko ponudbo koles, opreme za kolesarje in servis ko-
les, je na sejmu predstavilo šest različnih električnih ko-
les in ergonomske sedeže za kolo, ki izničijo negativne 
posledice kolesarstva na telo.

Urgenca bike z električnimi kolesi                       Foto: Natalija Jakopec

Skupna občinska uprava Maribor, oddelek za varstvo 
okolja, in Energetsko podnebna agencija za Podravje sta 
obiskovalce ozaveščali o varovanju okolja, pravilni rabi 
kuriv, čiščenju dimnikov …
Osnovna šola Duplek, ki je tudi bila partner v projektu, 
je pripravila razstavo izdelkov osnovnošolcev na temo 
pomena varovanja okolja in uporabe obnovljivih virov 
energije. Z namenom ozaveščanja in izobraževanja pa 
je bila že pred krompirjevimi počitnicami za predšolske 
in šolske otroke odigrana otroška predstava z okoljskimi 
vsebinami. 

Izobraževalni sklop
Ob razstavnem delu in informacijskih točkah pri razsta-
vljavcih je bil obiskovalcem na voljo tudi izobraževalni 
sklop, v okviru katerega so se zvrstila predavanja. Mag. 
Peter Kaube, direktor projektov v Elektru Maribor, je 
predaval na temo nove energetske regulative, novih 
tehnologij, novih trendov in samooskrbnih energetskih 
skupnostih, predstavniki družbe RISO, d. o. o., so preda-
vali o tem, kje dobiti nepovratne finančne spodbude za 
energetsko neodvisnost, podjetje RADIX, d. o. o., pa je 
na primeru dobre prakse prikazalo, kako se lotiti investi-
cije v stanovanjsko hišo in kmetijsko gospodarstvo, da še 
vedno ostaja energetsko učinkovita. 

13



OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Ponudbo so s svojimi proizvodi in izdelki dopolnili lokalni 
ponudniki z območja LAS Ovtar Slovenske gorice: Dru-
štvo za zdravilne rastline, cvetje in vrtnine Melisa Kore-
na, Hiša vin Kokol, kmetija Pesel, Društvo za ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine Nacekova hiša, kmetija 
Ješovnik in domača obrt Ivan Vajngerl. 
Z uspešno prijavo na četrti javni poziv za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin, ki 
so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slo-
venske gorice, sofinanciranih iz Evropskega regionalne-
ga sklada (ESRR), Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje 

Izobraževalni sklop         Foto: Natalija Jakopec
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, so nam bila za izvedbo operacije z nazivom Ze-
lena in digitalna prihodnost zagotovljena sofinancerska 
sredstva do višine 23.862 evrov. Občina je zagotovila še 
lastna sredstva v višini 46.000 evrov in s tem pridobila 
potrebno lastno opremo za izvajanje različnih prireditev. 
Gre za talne plošče za zaščito parketa, 500 prireditvenih 
stolov in avdiovizualno opremo (LED zaslone s stojali).

Natalija Jakopec

13. Srednjeveški dan na gradu Vurberk, kot ga še ni bilo.    
Po dveletnem premoru zaradi covida-19 smo letos pole-
ti na gradu Vurberk ponovno doživeli srednjeveški utrip. 
Prireditev je kljub manjši plohi na začetku v celoti uspe-

la. Zvrstile so se animacije Teatra Cizamo iz Ljubljane, 
družabne igre Vitezov Otoških, razstave in otroški ring 
Viteške skupine iz Celja, srednjeveški plesi gospode iz 
Šaleka, orientalski plesi Fenix Tribe iz Maribora, predsta-
ve Družinskega gledališča Kolenc, kaligrafska delavnica 
in še bi lahko naštevali.
Da je bil letošnji srednjeveški utrip edinstven, so poskr-
beli Vitezi okroglega sodčka, ki so v svojo viteško bra-
tovščino sprejeli župana občine Duplek Mitjo Horvata in 
vurberško skupino, ki organizira prireditev v sodelovanju 
z Občino Duplek. Spoznali smo legendo o zmaju, ki so ga 
pokorili vitezi. Predstavnice nežnejšega spola vurberške 
skupine smo dobile nove obleke, zato je bil letošnji sre-
dnjeveški dan še toliko bolj svečan.  

Mini živalski vrt Družinsko gledališče Kolenc       Foto: zasebna zbirka

Sprejem v viteško druščino okroglih sodčkov       Foto: Damjan Versic Vurberska grajska skupina                     Foto: Damjan Versic 
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Prireditev je bila brez vstopnine, finančno pa jo je v celo-
ti pokrila Občina Duplek. V ta namen je rezervirala prib-
ližno 3000 evrov, še dva tisočaka pa je lokalna skupnost 
zagotovila za sedem novih damskih srednjeveških oblek.
Ustvarjalci prireditve se zavedamo, da je ohranjanje kul-
turnozgodovinske dediščine izjemnega pomena, in tako 
obujanje spomina na srednjeveški Vurberk je vsem v iz-

jemno čast in zadovoljstvo. Ponosni smo na sodelovanje 
Občine Duplek in na številne obiskovalce, ki nas s svojim 
obiskom navdušijo ter potrjujejo, da delamo nekaj dob-
rega za vse nas.    
Prijazen pozdrav do naslednjega srednjeveškega utripa 
na gradu Vurberk.  

Jelka Rojko, idejna vodja prireditve 

SLAVICA GOLOB PONOSNA NA DELO 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV DUPLEK

Slavica Golob je dejav-
na upokojenka, ki ima 
svoj urnik popolnoma 
zapolnjen s številnimi 
dejavnostmi v društvih, 
prostovoljnim delom in 
tudi udejstvovanjem 
v lokalni politiki. Ob 
vseh nalogah kljub vse-
mu nikoli ne pozabi na 
starejše, bolne in soci-
alno ogrožene.

Se lahko na kratko 
predstavite in poveste, 
kako ste povezani z na-
šimi kraji? 
Sem Slavica Golob, po-
nosna mama dveh hče-

ra in še ponosnejša babica treh zlatih vnukov Jana, Teje 
in Sare. Imam jih zelo rada, včasih mislim, da sem do njih 
preveč oblastna. Osnovno šolo sem obiskovala v Duple-
ku, po končani osnovni šoli sem se vpisala na gimnazijo 
v Mariboru. Študij sem zaključila na Ekonomski fakulteti 
v Mariboru (prej VEKŠ). Po končanem študiju sem se za-
poslila v Metalni, kjer sem si pridobila veliko izkušenj, saj 
sem opravljala delo v različnih oddelkih. Pri 52 letih sem 
se upokojila. 

Čeprav ste upokojeni, ste še zmeraj zelo dejavni na šte-
vilnih področjih. Nam lahko zaupate nekaj več o svoji 
karierni poti in kako preživljate prosti čas, sedaj ko ste 
upokojeni? 
Od zaključka študija do upokojitve sem delo opravljala v 
Metalni. Več kot 20 let sem bila vodja prodaje gradbene 
opreme. Za tiste čase je bilo zelo čudno, da je bila ženska 
vodja prodaje gradbene opreme, še posebej za poslov-

ne partnerje. V času opravljanja te funkcije sem dosegla 
številne uspehe. Ko sem se upokojila, sem skoraj takoj 
prejela klic s predlogom, da bi prevzela vodenje Društva 
upokojencev Duplek, saj se je takratni predsednik gos-
pod Slavko Verbančič upokojil. 
Prostega časa nimam veliko. Veliko se gibam, saj vsak 
dan telovadim, obiskujem tudi srečanje v Mariboru, obi-
skujem pevski zbor. 16 let sem bila tudi članica občin-
skega sveta občine Duplek in 21 let predsednica Društva 
upokojencev Duplek.

V letu 2018 ste prejeli naziv častna občanka občine 
Duplek. Kaj vam osebno pomeni to priznanje?
Priznanje mi pomeni zelo veliko, ker je bilo v delovanje 
društva vloženega veliko truda, napora in dela. Sama 
menim, da to priznanje ni samo moje, ampak gre za pri-
znanje nas vseh upokojencev, ki so bili izredno delovni, 
dejavni pri delovanju društva. 

21 let ste uspešno vodili Društvo upokojencev Duplek. 
Po predaji funkcije ste bili imenovani za častno predse-
dnico. Ali vam je vodenje društva predstavljalo izziv? 
V društvo sem vložila ves svoj čas, imela sem to sre-
čo, da sem bila sama in sem se lahko društvu posvetila 
100-odstotno. Društvo upokojencev je na začetku moje-
ga mandata štelo približno 354 članov, z dobro organi-
zacijo sekcij, izletništvom, kulturnimi dejavnostmi se je 
članstvo povečalo na 1.200 članov. Društvo je znano po 
vsej Sloveniji. Za odlično delovanje smo prejeli zlato pla-
keto ZDUS Ljubljana. Leta 2006 je društvo na 5. kongresu 
prostovoljcev v Sežani prejelo zlati kovanec, ki nam ga 
je izročil dr. Drnovšek. Na kongresu je bilo prisotnih 450 
društev upokojencev Slovenije, kjer je bilo Društvo upo-
kojencev Duplek razglašeno za najboljše društvo v Slove-
niji. Prejeli smo tudi priznanja Zgornjepodravske pokra-
jinske zveze in tudi številna občinska priznanja. Društvo 
ne bi bilo tako uspešno, če ne bi bilo tako dobre ekipe, ki 

Srednjeveški ples - Šaleška gospoda               Foto: zasebna zbirka Legenda o Erazmu predjamskem - Teater Cizamo   Foto: zasebna zbirka

Foto: Darja Rojko
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je vložila veliko truda v delovanje društva. Letos je Društvo upokojencev 
Duplek prejelo tudi eno izmed najvišjih priznanj, in sicer zlati grb. Na to 
priznanje smo zelo ponosni, saj je dokaz, da društvo dela zelo dobro.

Pod vašim vodstvom je Društvo upokojencev Duplek razvilo številne de-
javnosti. Bi lahko izpostavili kakšne?
Izpostavila bi kegljaško, strelsko, ribiško sekcijo in odličen moški pevski 
zbor, ki je deloval 25 let, prejel nešteto priznanj in bil trikrat izbran za 
nastop v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na novo so se ustanovile tudi 
številne druge sekcije, kot so: ljubiteljske pevke, ročnodelska sekcija, lite-
ratke in telovadke. 

Vrsto let ste bili tudi članica občinskega sveta v Dupleku. Kako to, da ste 
se odločili za opravljanje te funkcije?
Članica občinskega sveta sem bila 16 let, torej štiri mandate. Menila sem, 
da je smiselno, da je tudi nekdo od starejše populacije vključen v občinski 
svet in se zavzema za blaginjo starejših občanov. Zavzemala sem se tudi za 
kraj oziroma za občino kot takšno. V občinskem merilu je bilo narejenega 
veliko dobrega, skupaj smo dobro sodelovali tudi na kulturni ravni. 

Bili ste tudi podpredsednica Zveze društva upokojencev Slovenije. Ali to 
funkcijo opravljate še danes?
Podpredsednica Zveze društva upokojencev Slovenije sem bila osem let, 
dva mandata. 
Po prenehanju mandata sem postala tudi častna podpredsednica, še dan-
danes me vključujejo tudi v marsikatero prireditev v Ljubljani. 

Po katastrofalnih poplavah, ki so uničile rekreacijski center v Zgornjem 
Dupleku, ste bili gonilna sila pri nastanku novega tovrstnega centra v 
Spodnjem Dupleku. Verjetno vas na te kraje vežejo lepi spomini, obdani 
s trenutki, ki si jih boste zapomnili za vedno.
Čudoviti spomini, storili smo ogromno. Najhuje je bilo, ko nam je v eni 
sami uri poplava odnesla vse, kar smo imeli. S pomočjo sodelovanja vseh 
upokojencev in ob veliki pomoči župana Mitje Horvata smo v Spodnjem 
Dupleku zgradili nov objekt. Sedaj se v novem objektu organizirajo tek-
movanja v kegljanju, ljudje prihajajo iz vse štajerske regije. Organiziramo 
razna srečanja, dneve odprtih vrat, praznovanja rojstnih dni. Imamo tudi 
svoje vino, ki ga ponujamo društvom, ki pridejo k nam na obisk. 

Sodelovali ste tudi v projektu Starejši za starejše. Ali nam lahko poveste 
kaj več o tem projektu? 
V projekt Starejši za starejše smo se vključili leta 2007. Gre za projekt, ki je 
bil prvi na štajerskem področju. Starostnike obiskuje 16 prostovoljk na tere-
nu. S starejšimi se povežemo, jim prisluhnemo in jim pomagamo. Menim, 
da je staranje zelo težko obdobje, saj je velikokrat prisotna osamljenost. 

Ob vseh projektih in nalogah kljub vsemu niste pozabili na bolne in so-
cialno ogrožene. Znano je, da ste se za prenekatere osebno zavzemali in 
jim tudi pomagali.
Bolnim in socialno ogroženim pomagam še danes. Kadar izvem za težavo, 
se poskušam vključiti in pomagati. Mlajša generacija je dandanes vedno 
bolj zasedena, obremenjena s službami, starejši zato trpijo, saj se počutijo 
osamljene. 

Tjaša Simonič

LOKALNE VOLITVE 

Jesen odhaja, a ni še prave zime,
ko se naenkrat vsakdanji mir prekine.
Na vsakem oglu je plakat,
s strahom hodijo ljudje jih brat.
A ni bojazni, to je le humor –
na vsaki tabli je naslikan pevski zbor.

Vsi malo žuti, eni imajo štrajf zeleni,
eni kakor sliva čisto plavi,
a vsi kričijo: Mi smo pravi!
Oni drugi samo blebetajo, norije govorijo:
Mi gradimo, za občino skrbimo,
vse za blagor vaš storimo.

A vsi so isti, isti šmorn, ista pašta,
prav vsi obljubljajo nam svašta.
Gradove v oblakih nam gradijo,
a v žepu fige vsi držijo.

Vsi čvekači, nastopači, lenuhi, zgube,
pridni kmetje, brihtne glave,
vsi karieristi in senilni penzionisti,
sopranistke in basisti, naši mladi tenoristi
in ostali vsi statisti
vrstijo se v zbor smejé,
kot čisto nove imeli bi zobé.

Dirigent jim hrbet kaže, takt jim daje,
od njega levo, desno vsi stojijo,
s plakatov kot pečeni mački se režijo,
gledajo nas poželjivo,
glasovi naši strašno jih skrbijo.

Spoštovani ti občan!
Ko pride tisti dan, pokaži se na plan,
daj nam ti svoj tisti glas,
saj veš, da mislimo na vas.
Ni nam za čast in slavo,
ni nam za sejnine,
ko malo kimaš, roko dvigneš,
pa zehaš, da čas mine,
še prej ko treneš, domov ko kreneš,
že par zelenih v žepu zgine.

Prav vsak se za vsak glas bori,
junaški boj se razplamti,
a le en dan pred sodnim dnem
se vse nekako pomiri,
še prej ko komisija rezultate razglasi,
nam upanje na mir zbledi,
pred nami so že referendumi.

Maks Kobal
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PRAZNIK SV. MARTINA V 
DVORJANAH

13. novembra 2022 se je tradicionalno odvila Martino-
va nedelja. Člani vaške skupnosti Dvorjane smo pred 
cerkvijo sv. Martina organizirali pogostitev po koncu 
svete maše. 
Zahvaljujemo se vsem krajanom, ki so prispevali razno-
vrstno hrano in pijačo. Prav tako gre zahvala vsem tis-
tim, ki so pomagali pri izvedbi tega tradicionalnega do-
godka. Veseli nas, da se ga je udeležilo veliko ljudi. 
Se vidimo naslednje leto.

Člani vaške skupnosti Dvorjane

TRADICIONALNO SREČANJE SOSEDOV 
V CIGLENCAH

8. oktobra 2022, smo se po nekaj letih končno spet 
zbrali v Majeričevi grabi in se družili najbližji sosedi za-
četnih hišnih številk Ciglenc in okolice.
Veseli nas, da smo v letih, ko piknika nismo prirejali, 
pridobili precej podmladka, tako je bilo naše prizorišče 
ob ribniku polno vrveža otrok, ki so se v popoldanskem 
času zadrževali predvsem na napihljivem gradu, ki nam 
ga je posodil Dominik Lepoglavec. Ko je padla tema, pa 
so se greli ob ognju in pekli penice ter skupaj s starši 
okušali slastne kostanje, ki jih je, kot vsakič do zdaj, od-
lično spekel Stanko Krajnc.

Odrasli smo se zamotili po svoje – nekateri so pod nad-
zorom Vida Vogrina streljali z zračno puško, drugi so se 
preizkusili v ruskem kegljanju pod budnim očesom Silve 
Javornik. Kar nekaj se jih je pomerilo v obeh disciplinah, 
s čimer so imeli večjo možnost osvojiti plaketo, ki se je 
tokrat imenovala po zmagovalcu zadnjega piknika, Mila-
nu Tepehu. Plaketa (zlati minek) je letos pripadla prvou-
vrščenemu Marku Majeriču, ki se je ob glasbeni podlagi 
začetne špice lige prvakov v nagovoru najlepše zahvalil 
staršem, predvsem mami in očetu. 
Beer ponga tudi letos nismo izvedli do zaključne faze, saj 
je disciplina res zelo zahtevna, tekmovalci pa amaterji. 

Ker je organizator Martin Majerič član društva Ohrani-
mo naravo čisto, sta nas prišla pozdravit tudi predsednik 
društva Borut Ludvik in njen član Dominik Lepoglavec, ki 
sta s seboj prinesla lokalno Breznerjevo vino. 
Spet smo dokazali, da se znamo imeti lepo in se povese-
liti, predvsem pa se je izkazalo, da smo res pogrešali dru-
ženje, saj se nas je zbralo več kot 70 in še več bi se nas, 
če bi datum določili že prej. Tako pa je organizacija kar 
zahtevna, sploh ker smo že pred leti postavili kar visok 
nivo in si popuščanja nikakor ne smemo dovoliti. Organi-
zator Martin, po domače Tine, Tina ali Tinč, je klonil pod 
pritiskom in tako na hitro skupaj z Albinom Krajncem or-
ganiziral naše že osmo tradicionalno srečanje.

Foto: Laura Marcel Blatnik
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Marsikdo je mnenja, da bi takšne vrste druženja morali 
organizirati vsaj dvakrat na leto, spomladi in jeseni. Spet 
so padale tudi ideje, da se, kot pred leti, ponovno dobimo 
tudi 1. 1. 2023 hitro po polnoči, a za organizacijo takšnih 
podvigov Tine predaja pooblastilo komu drugemu. 
V čast nam je, da se je našega piknika poleg ostalih ob-
veznosti, ki jih ima, udeležil tudi župan občine Duplek 
Mitja Horvat z ženo.
Posebna zahvala gre Danijelu Dikavčiču, ki je samoini-
ciativno spretno fotografiral celotno dogajanje ter nas 
opremil s fotografijami, s katerimi bomo še leta obujali 
spomine na letošnje druženje.

 Maja Majerič
Avtor vseh fotografij: Danijel Dikavčič

PRIJETNE IN BLAGOSLOVLJENJE 

BOŽIČNE PRAZNIKE IN 

SREČE V LETU 2023 VAM

ŽENSKA REKREACIJA KORENA ŽELI

Ko sivo pot prekrije snežna belina,

zakrije tudi vse sledi pelina.

Da ti možnost, da klešeš nove sledi, 

stopinje zdravja, sreče, radosti in zadovoljstva,

ki te vodijo v nove srečne dni.
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OKOLJE IN PROSTOR
Kmečka tržnica Duplek vabi! 

Potrošniki se danes vedno bolj zavedamo pomena uživanja lokalno pridelane hrane za zdravje. 
Prednost Kmečke tržnice Duplek je v tem, da kupec pozna pridelovalca in mu zato lažje zaupa.

Z nakupi na Kmečki tržnici Duplek 
podpiramo domačo pridelano hrano. 

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

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

Prodajalci Kmečke tržnice Duplek                             Foto: Franc Fras

Ob prihajajočih praznikih želimo vsem obiskovalcem  Kmečke tržnice Duplek 
in občanom vesele božične praznike in v letu 2023 vse dobro.

Hvala za zaupanje!

DUPLEŠKA ŠTORKLJA GNEZDI NA POLJSKEM

Štorklje so večne popotnice in ambasadorji med naro-
di. Njihova popotovanja so res neverjetna.
Selitev štorkelj v daljno Afriko, celo na skrajni afriški jug, 
je občudovanja vredna; ta dogodek se konec poletja od-
vija vsako leto zapored. Spomladi se po isti poti znova 
vračajo v svoja gnezda. Mlade štorklje v naslednjem letu 
običajno ostanejo v Afriki ali na Bližnjem vzhodu. Po treh 
letih se znova vrnejo v Evropo in iščejo nova gnezdišča, 
ki so lahko od rodnega gnezda oddaljena nekaj deset ali 
več sto kilometrov. Prav tak primer beležimo pri mladi 
štorklji, ki smo jo obročkali 21. junija 2019 v Zg. Dupleku 
z oznako W0804. Letos (2022) je pričela gnezditi v kraju 

Obročkanje štorkelj v Sp. Dupleku, 15. 6. 2022        Foto: Franc Bračko

Odrasla štorklja v gnezdu, Zg. Duplek, 15. 6. 2022      Foto: Stanko Jamnikar

19



Oświęncim (Auschwitz) na Poljskem, kar 1053 km zrač-
ne črte proč od nas. To je že sedmi podatek o dupleških 
štorkljah, ki gnezdijo v drugih krajih ali pa so v Duplek 
prišle gnezdit od drugod. Letos se je v gnezdo v Zg. 
Dupleku ponovno vrnila štorklja z oznako W0660, ki je 
tu gnezdila že lani. Obročkana je bila v gnezdu 2017 v 
Lukavcih pri Ljutomeru. Po mojih podatkih je to največ 
povratnih informacij (najdb) z enega gnezda v Sloveniji 
nasploh.
V slikovito ozelenelem gnezdu štorkelj v Sp. Dupleku, ki 
je postalo prava atrakcija, sta letos dorasla dva mladiča, 
v Zg. Dupleku trije in v naselju Zabrege dva. Obročkanje 
štorkelj smo izvedli 15. junija 2022; sodelovala sta Stan-
ko Jamnikar in Darko Vogrin z nepogrešljivo avtokošaro. 
Iz prve roke ocenjujem, da je letošnji gnezditveni uspeh 
štorkelj dokaj dober, povprečno okoli dva mladiča na 
gnezdo. 
Ljudski rek pravi: »Tam, kjer gnezdijo štorklje, so dobri 
ljudje doma.« Za krajane Dupleka to prav gotovo velja, 
in prav je tako. Upam, da nas bodo štorklje še dolgo raz-
veseljevale in spomladi oznanjale pomlad, z odhodom 
avgusta pa napovedale skorajšnji prihod hladne jeseni. 
Na koncu se za pomoč in podporo pri obročkanju najlep-
še zahvaljujemo županu gospodu Mitji Horvatu.
V Slovenskem centru za obročkanje ptic (SCOP), ki delu-

je v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Prešerno-
va 20, Ljubljana, zbiramo podatke o odčitanih obročkih 
štorkelj in drugih ptic. Če vam je uspelo odčitati obroček 
ali pa ste ptico našli mrtvo ali poškodovano, vas prosi-
mo, da nam podatke z obročka pošljete na zgornji naslov 
ali na mail: sll@mrc.pms-lj.si. 

Franc Bračko 
in Stanko Jamnikar

Pri letošnjem obročkanju štorkelj v Dupleku je sodelovala tudi Darja Rojko.  
                                         Foto: Stanko Jamnikar

Gnezdeča štorklja v Zg. Dupleku z obročkom W0660 iz Lukavcev 
Foto: Stanko Jamnikar

Gnezdo štorkelj v Sp. Dupleku in letošnja mladiča 
Foto: Franc Bračko
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PRIJAVE ZA PTIČJE GNEZDILNICE
Z veseljem vas obveščamo, da bomo na začetku leta 
2023 ponovno izvajali projekt izdelave ptičjih gnezdilnic.
Če želite tudi vi na svojem domu opazovati ptice, vas va-
bimo, da izpolnite spodnjo prijavnico in jo pošljete na 
naš naslov. O kraju in času brezplačne predaje gnezdilnic 
vas bomo obvestili.
Kratke informacije:
- Člani društva bomo z malo dobre volje in prostovolj-

nim delom izdelali ptičje gnezdilnice za male ptice 
(sinice, plavčke …).

- Pri izdelavi gnezdilnic upoštevamo navodila in načrt 
Društva za ohranjanje ptic Slovenije.

- Material financiramo z donacijami, ki jih prejmemo 
od občanov z raznosom koledarjev.

- Gnezdilnice bodo razdeljene občankam in občanom 
brezplačno.

- Izdelali bomo približno 70 gnezdilnic, zato pohitite s 
prijavo, saj bo upoštevan vrstni red prejetih prijavnic.

- Vsako gospodinjstvo lahko prejme 1 gnezdilnico.
- Namen projekta je zbližati ljudi z naravo in s povezo-

vanjem obojih poskrbeti za trajnostni razvoj v naših 
krajih.

Borut Ludvik, 
ŠO društvo Ohranimo naravo čisto

..............……….........................…… ODREŽI in pošlji na naslov društva ................…….…......................……

(ŠO društvo ohranimo naravo čisto, Cesta 4. julija 68, 2241 Sp. Duplek)

PRIJAVNICA ZA PTIČJO GNEZDILNICO (izpolni vse podatke za potrebe obveščanja)

Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………………….................................…

Naslov: ……………………….............................................……………………………………………………………………………

Tel. št.: …………..........……………  E-pošta: …………………............………………............................……………………..

……………………….............................................………………………….............…………………………………………………

Naj bo novo leto srečno, zdravo, 
prijazno in z uspehi polno.

SREČNO 2023!

Gasilsko poveljstvo občine 
Duplek

POPRAVEK:
V prejšnjih Dupleških novicah se nam je v članek 50 let TD Vurberk prikradla neljuba napaka. Gospod Branko 
Polanec je predsednik Turističnega društva Vurberk, ne Duplek. Za napako se iskreno opravičujemo. 

Uredništvo
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VABI NA 5. NOVOLETNI SKOK V DRAVO

ŠPORTNO OKOLJEVARSTVENO DRUŠTVO 
OHRANIMO NARAVO ČISTO

Čas: Nedelja, 1. 1. 2023, ob 13. uri

Kraj: Vurberška plaža ob reki Dravi 
(lokacija, kjer vsako leto poteka tekmovanje z gasilskimi čol-
ni)

- Ker je prostor za parkiranje omejen, vse obiskovalce pro-
simo, da, če je le možno, na prireditev pridete peš oziro-
ma s čim manjšim številom avtomobilov.

- Ker želimo, da bi na prireditvi nastalo čim manj odpadne 
embalaže, bomo zelo veseli, če si obiskovalci prinesete 
svoj kozarec ali skodelico.

- Ker pričakujemo rekordno število obiskovalcev, priporo-
čamo, da pridete na kraj prireditve pred 13. uro.

- Za pijačo, jedačo in glasbo na prireditvi bo poskrbljeno.

PRIJAVE UDELEŽENCEV ZA PLAVANJE ZBIRAMO NA KRAJU 
DOGODKA MED 12.30 IN 12.45.

  Borut Ludvik
  ŠO društvo Ohranimo naravo čisto

Kakor z roko v roki Kakor z roko v roki 
skozi snežno gazskozi snežno gaz

gremo skupaj skozi čas.gremo skupaj skozi čas.
Kam se nam tako mudi?Kam se nam tako mudi?

Kaj je cilj vseh nas, vseh ljudi?Kaj je cilj vseh nas, vseh ljudi?

SREČA, ZDRAVJE, RADOST, BLAGOR, MIR,SREČA, ZDRAVJE, RADOST, BLAGOR, MIR,
VEDNO ZNOVA TUDI NOVE ŽELJEVEDNO ZNOVA TUDI NOVE ŽELJE

TOKRAT BOŽIČ, PA TUDI TOKRAT BOŽIČ, PA TUDI 
NOVO LETO NAJ PRIPELJE! NOVO LETO NAJ PRIPELJE! 
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE 

IN VSE NAJLEPŠE V LETU 2023 IN VSE NAJLEPŠE V LETU 2023 
VAM ŽELI VAM ŽELI 

KO RK KORENA. KO RK KORENA. 
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Tudi četrto leto zapored projekt društva 
zelo uspešen
V zadnjih štirih letih smo v okviru pro-
jekta Otroci sadijo medonosna drevesa 
otrokom iz občine Duplek predali že čez 
200 sadik dreves in sadilnega materiala.
V društvu Ohranimo naravo čisto, ki de-
luje na območju občine Duplek, smo že 
četrto leto zapored uspešno zaključili ak-
cijo predaje sadik medonosnih dreves in 
sadilnega materiala. S pomočjo družbe-
no odgovornih podjetij iz lokalnega oko-
lja in izven občine smo prijavljenim otro-
kom predali sadike medonosnih dreves, 
in sicer sadike češenj in lip, zemljiščem z 
manj prostora pa smo letos namenili še 
večjo grmovnico – šmarno hrušico, ki ima užitne sadeže. 
Sadike so kvalitetne, otrokom pa jih izročimo v loncih, 
priložimo sadilni material in navodila za sajenje ter skrb.
V zadnjih letih smo povprečno razdelili okoli 50 sadik, 
letos pa smo jih kar 65, saj smo imeli zelo dober odziv 
donatorjev in otrok, sadike pa nam je uspelo razdeliti po 
vseh kotičkih naše občine. Prijave zainteresiranih otrok za 
sadike smo zbirali na območju celotne občine, eden od 
pogojev pa je, da otroci drevesa posadijo skupaj s starši 
oziroma dedki in babicami, in to na svojem vrtu, če ga 
nimajo, pa lahko tudi na zemljišču pri starih starših. Otroci 
drevesa posadijo, nato pa zanje tudi skrbijo, jih zalivajo 
in podobno. Naše društvo podjetjem, s katerimi sode-
luje, pošlje prošnje za donacijo, glede na višino prejetih 
sredstev pa nabavimo določeno količino sadik. Posajena 
drevesa poleg zagotavljanja hrane opraševalcem in pti-
cam opravljajo tudi funkcijo zasenčenja, zato je dobro, da 
so posajena na južnih legah, saj imajo rada sonce.
V štirih letih tako na račun omenjene akcije na območju 
dupleške občine raste več kot 200 novih medonosnih 
dreves.

OTROCI POSADILI 65 DREVES
Zahvala za donacijo v letu 2022
Uspešne zgodbe ne nastanejo same. Za 
njimi so vedno ljudje ali družbeno odgo-
vorna podjetja. 
S svojim sodelovanjem ste donatorji iz 
naše občine in tudi izven njenih meja pri-
pomogli, da so bile 65 otrokom iz krajev 
občine Duplek predane sadike medonos-
nih dreves (češnje, lipe, šmarne hrušice) 
in ves potreben sadilni material. Tako je 
bilo prijavljenim otrokom omogočeno, 
da skupaj s svojimi starši, dedki, babica-
mi na svoji zelenici posadijo družinsko 
drevo.
Društvo Ohranimo naravo čisto se za iz-
kazano zaupanje v obliki donacij za pro-

jekt Otroci sadijo medonosna drevesa 2022 iskreno zah-
valjuje vsem spodaj navedenim pravnim osebam.

Srčna hvala vsem donatorjem:
Tesnila Bogadi, d. o. o.; Ustanova zDravo jutri; Šabeder in si-
novi, d. o. o.; Vip tehnika, d. o. o.; Profix, d. o. o.; Deka-mont, 
d. o. o.; Tetibo, d. o. o.; Boštjan Korpar, s. p.; Da bo mont, d. 
o. o.; Kremko, Timmlux, d. o. o.; FF group, d. o. o.; Sašo Da-
miš, s. p.; Veterinarska ambulanta Usar, d. o. o.; Zavod Majda; 
Dejan Vuković, s. p.; Letonja Aleksander, s. p.; Dravske elek-
trarne Maribor, d. o. o.; Krka, d. d., Novo mesto; Fine design; 
Komunala Slovenske gorice, d. o. o.; 24 Nep, d. o. o.; Andreja 
Simonič Kirbiš, s. p.; Klavdija Perko, s. p.; Agado Hr, d. o. o.; Bio 
lux, d. o. o.; Igor Rebernik, s. p.; Klavdija Novak, s. p.; Mtm les, 
d. o. o.; Sašo Šantl, s. p.; Ploh Silvester, s. p.; Metalid, d. o. o.; 
Dejan Lovše, s. p.; Živex trgovina, d. o. o.; Market Sveti Martin, 
d. o. o.; Transport Dvoršak, d. o. o.; Korpar Boštjan, s. p.; Katja 
Breznik, s. p.; Milan Krajnc, s. p.

Borut Ludvik, 
vodja projekta in predsednik društva 

Ohranimo naravo čisto

Lipa posajena             Foto: Nina Beber

Zeleni, kot nas eni kličejo, pred predajo sadik in sadilnega materiala  Foto: Urša Krajnc
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IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA
OBISK GASILCEV V VRTCU ŽITEČKA VAS 

V OKTOBRU 2022
Otrokom iz skupin Lisičke, Polžki, Mehurčki in Sovice 
vrtca Žitečka so gasilci PGD Dvorjane predstavili svojo 
opremo in avtomobile. Malčkom iz starejših skupin so 
omogočili, da si ogledajo notranjost vozil in vanje tudi 
sedejo. Pomerili so si vse vrste čelad, ki jih uporabljajo 
v različne namene. Seznanili so jih s telefonsko številko 
112, na kateri so vedno dosegljivi. 
Starejši otroci so lahko preizkusili, kako je »špricati« z 
ročnikom in vodo, nekateri so že sedaj izrazili željo, da bi 
nekoč postali gasilci. Za otroke je bila predstavitev zelo 
zanimiva. Najmlajši otroci so imeli prvi stik z gasilci in 

Predstavitev gasilskega vozila 

Prvo srečanje z gasilci Strpno čakanje na ogled notranjosti vozila

Vse foto: Mojca Kirbiš

Škropljenje vode z dlančnikom

njihovim vozilom, zato so vsi samo opazovali in gledali 
starejše otroke, ki so »špricali« z vodo.
Vse nas pa so podučili, kako odreagiramo v primeru po-
žara: zelo je pomembno, da se čim prej odpravimo na 
prosto in se preštejemo. Zagotovo bo kdo od otrok v 
prihodnje postal gasilec, saj so bili zelo navdušeni nad 
predstavitvijo in prijaznostjo gasilcev. 
Zahvala gasilcem PGD Dvorjane za zanimivo in poučno 
dopoldne. Želimo jim še naprej vse dobro pri opravljanju 
tega dela, ki zahteva veliko truda in predanosti.

Mojca Kirbiš

Gasilska fotografija starejših skupin    
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BOTRA JESEN V VRTCU DVORJANE
Botra jesen že v deželo prihaja,

z dežjem in vetrom nam rada nagaja.
V polje in gozd je že urno zavila,
barve jesenske povsod je razlila.
S kapljico rose je barve zmešala,
kaplje dežja pa še zraven dodala.

(Janez Kuhar)

Našo deželo je obiskala botra jesen in jo odela v prekrasne barve jeseni. Obi-
skala je tudi skupino Zvezdice in nas s svojim obiskom zelo razveselila. V vrtec je 
vstopila s prekrasnim jesensko okrašenim klobukom, pisanim razkošnim krilom 
in košaro, polno jesenskih dobrot. Otroke je prav lepo pozdravila in jim postavila 
uganko o ježku, nato pa zapela pesmico ter s svojim prelepim glasom povabila k 
petju vse zbrane otroke. Otroci so z veseljem zapeli Jesensko pesem in Pesem o 
jabolku ter tako tudi sami zelo razveselili botro Jesen. 
V nadaljevanju je pripovedovala zgodbico o ježku in miški in spoznali smo, kako 
pomembno je, da znamo deliti stvari – en košček meni, en košček tebi. Tako kot 
v pravljici nam je botra Jesen razdelila jabolko, vsak je dobil svoj kos in za vse ga 
je bilo dovolj. Nato smo vsi skupaj rajali ob glasbi, se veselili in uživali v skupnem 
druženju. Kmalu je napočil čas za slovo, zahvalili smo se za obisk in obljubili, da 
se bomo tudi v prihodnje trudili deliti stvari, spoštovati naravo, drug drugega in 
starejše. 
Hvala upokojeni vzgojiteljici Marinki Čučko in MGC Dvorjane za obisk ter prijetno 
popestritev našega dopoldneva.

Gabrijela Potrč in Doroteja Žunkovič, vzgojiteljici

V prijetni družbi Foto: Ana Poropat Botra jesen (Marinka Čučko) 
Foto: Gabrijela Potrč

"En košček jabolka meni, en košček 
jabolka tebi."           Foto: Gabrijela Potrč

Niso le sladke sanje,
ki za hip zaživijo v nas,
ves svetel in lep
ni le praznični čas.

Je misel, ki nas vodi
skozi vse leto, vse dni,
naj dobrota prebiva
med vsemi ljudmi. 

SREČNO 2023!
Štab Civilne zaščite občine Duplek
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Med 3. in 7. oktobrom je tudi letos potekal Teden otroka. 
Osrednja tematika, ki je odmevala tudi v naši enoti vrtca 
Zg. Duplek, je bila: Skupaj se imamo dobro. Želja vseh 
strokovnih delavk je bila popestriti vsakdan otrok, zato-
rej smo premišljeno izbirale in načrtovale zanimive de-
javnosti in dogodke. 
Teden otroka smo pričeli z obiskom gasilcev PGD Dvorja-
ne, ki nas v sklopu požarne varnosti redno obiščejo vsak 
oktober. Gasilci so nam predstavili svoj poklic in pripo-
močke, ki jih uporabljajo pri delu. Ogledali smo si še zu-
nanjost gasilskega avtomobila, zatem pa vanj vstopili in 
videli še notranjo ureditev ter opremo vozila. Za konec 
so se otroci preizkusili v vlogi gasilca, si nadeli pravo če-
lado in poprijeli za gasilno cev. 

Naslednji dan je bil glasbeno razigran. V prostorih vrtca 
je odmevala glasba različnih zvrsti, na katero smo ple-
sali, pridružili pa so se še zvoki inštrumentov, s katerimi 
so otroci preizkušali svoje glasbene spretnosti. Otroci 
starejših skupin so s pomočjo glasbene kocke urili tem-
po, dinamiko in ritem petja poznanih otroških pesmi. Iz 
odpadnega materiala so si otroci izdelali še ropotuljice, 
jih okrasili in nanje zaigrali.
V sredo se je pred vrtec pripeljalo prav posebno vozilo 
oz. delovni stroj – traktor. Obiskal nas je gospod Breznik 
z bližnje kmetije Breznik. Otroci so z nasmehi na obrazu 
radovedno opazovali njegov prihod. Sprva smo si ogle-
dali zunanjost traktorja, na katerem so otroci opazili ze-
leno barvo, znamko Fendt, priklop za mulčenje, luči na 
strehi in velikost koles. Gospodu Dejanu so otroci zasta-
vili številna vprašanja o traktorju, na katera je z veseljem 
odgovoril, hkrati pa nam je z veliko vneme povedal še 
nekaj informacij o tem vozilu in njegovi vlogi pri delu na 
kmetiji. Zatem smo si lahko ogledali še notranjost, ka-

TEDEN OTROKA V ENOTI VRTCA ZG. DUPLEK
mor so otroci z našo pomočjo posamezno vstopali in v 
kabini sedli tudi na sedež. 

Četrtek je bil športno obarvan. Vse skupine smo bile 
aktivne, strokovne delavke pa smo otrokom pripravile 
številne gibalne aktivnosti. S tekanjem smo se najprej 
ogreli, z gimnastičnimi vajami pa poskrbeli za raztezanje. 
Podali smo se na pustolovščino in premagovali poligone 
različnih težavnosti glede na starost. Mlajši so se spre-
hodili še po čutni poti in s stopali potipali različne sen-
zorične podlage. Manjkale niso niti vožnja s poganjalci in 
igre z žogami.

Teden otroka poudarja pomen prijateljstva, druženja in 
predvsem povezanosti, zato smo v načrtovane dejavno-
sti vključili tudi starše otrok. Njihov izziv se je pričel te-
den poprej, naloga pa je bila, da v vrtec prinesejo čim več 
in čim bolj raznolike jesenske plodove in pridelke. Med 
njimi je bilo predvsem veliko kostanjev (Hm ... le zakaj? 
Več v nadaljevanju …). Prineseno so predšolski otroci in 
njihove vzgojiteljice uporabili pri oblikovanju vhodne de-
koracije, s katero so pričarali čudovito jesensko vzdušje. 

Gasilci - skupina Pingvinčki

Traktor - skupina Miške

Jesenska dekoracija - skupina Metulji
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GASILEC JE PRAVI JUNAK

Vsakodnevno igrivo dogajanje je pospešilo čas, in kot bi 
mignil, je bil že zaključek tedna. Na veseli petek smo se 
odločili za skupno rajanje na prostem. Obiskal nas je hi-
šnik Igor in na vrtčevskem igrišču zanetil ogenj. Da, spe-
kel nam je slastne kostanje, pri lupljenju katerih smo uri-
li fino motoriko. S polnimi trebuščki, iskrivimi nasmehi 
in krasnimi vtisi smo tako uspešno zaključili tudi letošnji 
Teden otroka. 
Vsem sodelujočim, ki so pomagali pri organizaciji in iz-
vedbi Tedna otroka – gasilcem PGD Dvorjane, gospodu 
Brezniku, staršem otrok in hišniku Igorju – se iskreno 
zahvaljujemo in jih prisrčno vabimo k nadaljnjemu so-
delovanju.

Nina Grobovšek in Nina Kopič, 
vzgojiteljici

Zanimiv obisk gasilcev PGD Korena v tukajšnjem vrtcu
»Gasilci, korenški pogumni možje, za ognjem hitijo, nihče se jim ne upre …« je 
odmevalo po našem vrtcu. Oktobra, ko obeležujemo mesec požarne varnosti, 
smo se tudi v našem vrtcu podrobneje spoznavali z gasilsko dejavnostjo. Slogan 
letošnje požarne varnosti je bil: Tudi baterije lahko zagorijo. 
Z otroki smo s pomočjo zgodb in fotografij gasilske opreme ter avtomobilov iz-
delali plakat o gasilcih. Ogledali smo si posnetke gasilskih intervencij, spozna-
vali pesmi o gasilcih in deklamacijo Pogumni korenški gasilci. Izdelali smo pravo 
gasilsko cisterno na kolesih, s katero smo se vozili po vrtčevskem hodniku. Na 
vrtčevskem igrišču smo pripravili gasilsko vajo z vedrovko in pričarali pravo ga-
silsko tekmovanje. 
V sklopu dejavnosti spoznavanja gasilcev smo nazadnje obiskali tudi PGD Kore-
na, kjer so nam predstavili opremo gasilcev in njihovo orodje, ki je potrebno za 
intervencije. Otroci so bili navdušeni nad prižiganjem sirene, ogledom notran-
josti gasilskega avtomobila in preizkušanjem radijske sirene. Na pobudo otrok 
so povedali deklamacijo o pogumnih gasilcih in se jim zahvalili z majhno pozornostjo.  Prostovoljno delo bi moralo 
biti iz leta v leto bolj cenjeno, to lahko rečemo tudi za delo gasilcev, v praksi pa vemo, da vedno ni tako. Ravno zato 
je pomembno, da že najmlajše ozaveščamo o pomenu prostovoljnega dela in medsebojne pomoči. Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Korena se zahvaljujemo za sodelovanje, predstavitev in izkazani čas. 
Na koncu smo se poslovili z verzom iz deklamacije: »Gasimo kot nori, tega ne upa si vsak, saj kdor je gasilec, je pravi 
junak!«

Metka Kolar, vzgojiteljica iz vrtca Korena

Razburljiva vožnja v izdelanem gasilskem 
avtu         Foto: Manja Čurič

Gasilska vaja z vedrovkami  Foto: Metka KolarObisk pri gasilcih  Foto: Francka Nipič

Kostanji - skupina Pikapolonice
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VESELI TEDEN OTROKA V VRTCU KORENA 
Vrsta zanimivih dogodkov za spodbujanje dobrih med-
sebojnih odnosov
Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine že od 
leta 1954. Njegov namen je opozoriti na aktualno stanje 
in potrebe otrok, letos pod sloganom: Skupaj se imamo 
lepo. V prvem tednu oktobra so bili v ospredju otrok in 
njegovo druženje z vrstniki ter grajenje medsebojnih od-
nosov, ki so nujno potrebni za zdrav socialni in psihološki 
razvoj posameznika.
Za vstop v ta veseli teden, poln zanimivih dogodivščin, 
smo si v petek, 30. septembra 2022, ogledali čudovito 
predstavo Škratka Sladka v izvedbi gledališča Ku-Kuc. Ot-
roci so vneto sodelovali, šteli in pomagali čarati s prstki. 
Prijateljstvo med Škratko Sladko in Piškotkom nas je vse 
spomnilo, kako pomembno je, da imamo ob sebi prijate-
lje ter se imamo radi.   

V torek smo v Plesni mavrici zaplesali in praznovali s ple-
sno učiteljico Natalijo, ki je poskrbela, da smo se s ple-
som vsi razgibali in se ob tem zabavali. 

Škratka Sladka in Piškotek  Foto: Francka Nipič                 
V ponedeljek nas je obiskala specialna pedagoginja Ta-
mara Filipaj iz osnovne šole in nam predstavila Unicefov 
projekt Punčka iz cunj. Skozi pravljico je ozavestila, da vsi 
otroci le nimajo toliko igrač in drugih stvari za »prijazno« 
življenje. Otroci so po pravljici risali stvari, ki bi jih po-
darili revnim otrokom, in iz naravnih materialov ustvar-
jali ter lepili punčke. Mlajši otroci so uživali v glasbenih 
ugankah in petju ob spremljavi kitare.

Branje pravljice Punčka iz cunj  Foto: Jožica Štefanec

Ples z Natalijo pri Pikapolonicah  Foto: Francka Nipič 

V sredo nas je obiskala upokojena vzgojiteljica Marin-
ka Čučko, ki je bila preoblečena v teto Jesen, in nam 
predstavila jesen na zelo zabaven način. Predstavila nam 
je jesenske pridelke, zastavila uganke in povedala zgodbo 
o ježku in miški. Skupaj z njo smo se poveselili, zapeli in 
zaplesali ter tako doživeli jesen v vseh barvnih odtenkih.

Plesanje in petje s teto Jesenjo Foto: Francka Nipič 

Četrtek je bil dan »ustvarjalnic«. Izdelovali smo ježke iz 
slanega testa, naravnih materialov in gobice. Vse skupaj 
smo razstavili v našem predprostoru. Bil je zelo ustvarja-
len in zanimiv dan.

Otroci tako urijo fino motoriko.  Foto: Francka Nipič 
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Praznični teden smo zaključili s trgatvijo in kostanjevim 
piknikom pod brajdami na vrtčevskem igrišču.

Peka kostanjev s hišnikom Markom Grušovnikom   Foto: Metka Kolar

Otroci so poskusili iztisnjen sok iz grozdja    Foto: Metka Kolar

Poskušanje grozdja pri najmlajših Bibah  Foto: Tina Ajlec

V preteklih mesecih je bilo druženja med vrstniki bistve-
no manj, zato je prav, da poudarimo večji pomen so-
delovanja, sklepanja prijateljstev in ustvarjanja dobrih 
medsebojnih odnosov. Zahvaljujemo se vsem, ki so nas 
obiskali v času Tedna otroka, nam pomagali in popestrili 
dneve. Se vidimo spet drugo leto!

Manja Čurič in Metka Kolar, 
vzgojiteljici

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
OBČINSKI ODBOR DUPLEK

Spoštovani!
Čestitamo vam ob 26. decembru, dnevu samostojnosti in enotnosti.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam, po tem ko deset let nismo sodelovali na lokalnih
volitvah, zaupali dva mandata v občinskem svetu občine Duplek. Naša želja je, da bi s
posluhom za ljudi v občini Duplek skupaj gradili še boljšo prihodnost.
Smo v času pričakovanja in priprav na praznovanje božiča. Želimo vam, da ga
preživite v miru, veselju in hvaležnosti.
Naj bodo mir, radost in sreča vaš spremljevalec v osebnem življenju in pri uresničevanju
naših skupnih ciljev v novem letu 2023. Predvsem pa vam poleg vseh dobrih stvari 
želimo razumevanja, potrpežljivosti in zdravja.  Janez RIBIČ,

Predsednik OO Slovenske ljudske stranke Duplek

Želimo vam, da bi se vam
uresničile vse želje, 

pričakovanja in sanje.

Tudi tiste, ki ste jih
postavili visoko nad oblake.

NAJ BO LETO 2023 
SREČNO IN ZADOVOLJNO!

Uredniški odbor 

POZDRAV IZ UREDNIŠTVA
Rok za oddajo člankov je najkasneje  

10. marec 2023. 
Prosimo vas, da članke oddate v Wordovem dokumentu, kjer označite, kje se 

posamezna slika nahaja, slike pa oddate posebej v jpg. formatu.  
Slike morajo biti zaradi kvalitete vsaj 300 dpi ločljivosti.

Uredniški odbor
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KOSTANJEV PIKNIK

Jesen nas je s svojimi pisanimi barvami že pozdravila. V 
Vrtcu Žitečka vas smo v oktobru veliko ustvarjali, spoz-
navali jesenske pridelke, ličkali in luščili koruzo, razvr-
ščali, šteli, risali in se učili novih pesmi o jeseni. Uživali 
smo ob gledanju zgodbice Razbita buča, bučo razrezali, 
raziskali njeno notranjost in ustvarjali iz odpadne emba-
laže. Velikokrat smo se odpravili na sprehod v gozd, tam 
opazovali drevesa in nabirali jesenske plodove. 
Tako kot vsako leto smo se tudi letos v dopoldanskem 
času zbrali na igrišču vrtca, čakajoč na prav poseben 
dogodek. Po jutranjih dejavnostih smo se vzgojiteljice 
skupaj z otroki iz vseh skupin odpravile na igrišče, kjer 
nas je že pričakal naš hišnik Igor. Pripravil je žar za peko 

Kostanjček zaspanček na veji visi,       
zavit ves v lupino prav sladko še spi.
Tedaj pa zapiha vanj veter močan, 
kostanjček zaspanček, jesen je, na plan.            

in kmalu je zadišalo po pečenem kostanju. Otroci so 
bili zelo navdušeni, hiteli so lupit še tople, sveže peče-
ne kostanje. Z zanimanjem so opazovali peko kostanjev, 
spet drugi so uživali na igralih. Mlajšim otrokom smo pri 
lupljenju pomagale. Večina se jih je do sitega najedla. 
S starši so jih v dnevih pred piknikom namreč ogromno 
nabrali in jih prinesli v vrtec. Tako je za nami čudovito 
jesensko druženje na svežem zraku, ki je bilo za vse nas 
težko pričakovano in neprecenljivo.

Anita Ketiš, vzgojiteljica predšolskih otrok 
– pomočnica vzgojiteljice

Fotografije: Mojca Kirbiš

Na OŠ Duplek (vključno z obema podružni-
cama) že vrsto let izvajamo planinski krožek 
pod okriljem PD Ptuj. Mladi preživljajo ved-
no več časa za zasloni in v zaprtih prostorih, 
kar dokazano zavira njihov optimalen razvoj 
(telesni, psihološki in socializacijski). Planin-
ski krožek je dobra priložnost, da jim ponu-
dimo večurno preživljanje v naravi in s tem 
izkustveno učenje, gibanje, spoznavanje nji-
hovih zmogljivosti in proste domišljijske igre. 
Trudimo se, da se skupaj gibamo in družimo 
vsaj pet sobot v šolskem letu. Zavedamo se 
namreč, da je to edinstvena priložnost, da 
otroci svoj prosti čas preživijo drugače, v na-
ravi, sproščeno, z vrstniki in sovrstniki ter na 
tak način zadovoljijo potrebo po gibanju v 
različnih vremenskih razmerah, druženju, iz-
menjevanju izkušenj, medsebojni pomoči, se 
motivirajo, presegajo svoje meje ipd. V času 
kovida smo dejavnost izvajali v okrnjeni ob-
liki ter spoznavali svoj domači kraj, letos pa 

PLANINSKI KROŽEK

ponovno spoznavamo kraje v bližnji in daljni okolici. Mentorice smo 
navdušene nad odzivom otrok, saj nas je iz izleta v izlet več in pridno 
polnimo avtobus do zadnjega sedeža. 

Na Donački Gori
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Mentorice Marija Baškarad, Maja Ornik, Dunja Gostenčnik in 
Maja Emeršič

Zapisali Marija Baškarad in Maja Ornik

SREČANJE SOŠOLCEV GENERACIJE 1982
8. oktobra 2022 smo si vzeli 
čas za druženje in praznova-
nje ob 40. obletnici. Genera-
cija OŠ Duplek 1982 je bila 
sicer številnejša, prisotni na 
celodnevnem druženju pa 
korajžni in zvesti.
Že na avtobusu, s katerim 
smo se popeljali v Belo kra-
jino, je bilo prijetno živahno 
in udobno. Beseda je tekla 
o dogodivščinah iz šolskih 
klopi, o življenjskih dosežkih, 
o hobijih. Med potjo smo si 
ogledali vojaško različico le-
tala DC-3 – dakota, ki stoji v 
spomin belokranjskim in dru-
gim slovenskim letališčem v 
času narodnoosvobodilnega 
boja. Po dobrem kosilu smo 
si ogledali Vinsko klet Metli-
ka. Ta slovi po metliški črnini, 
ki jo pridelujejo iz vseh rdečih 
sort, ki rastejo na tem območju (frankinja, žametna črnina, portugalka, šentlovrenka, gamay, modri pinot). Na poti 
domov smo se soglasno odločili, da se ustavimo v pivnici Haler, kjer smo prvič pili zeleno pivo. Druženje nas je zbli-
žalo in poglobilo naše vezi.

sošolka Albina

Foto: Mojca Bračič

Učna pot Ruta nad Falo

Pred falskim gradom
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PO ENAINPETDESETIH LETIH PONOVNO V ŠOLI
Obiskovali smo zelo ugledno šolo, ki je 
bila zgrajena davnega leta 1812.
Letos mineva že 51 let, odkar smo 
učenci generacije, rojene leta 1956, za-
pustili osnovnošolske klopi. Že kar ne-
kaj let je minilo od zadnjega srečanja, 
zato je bila želja, da se ponovno sreča-
mo, še toliko večja. 
Tako smo se 8. oktobra 2022 v popoldan-
skih urah zbrali pred kulturnim domom 
v Zgornji Koreni. Srečanje je bilo zelo 
čustveno, saj se nekateri nismo videli 
vse od zaključka osnovne šole. Po nekaj 
objemih in stiskih rok smo se odpravi-
li proti osnovni šoli, kjer nas je pričakal 
ravnatelj OŠ Korena Peter Lešnik.
Pred vstopom v šolo nam je postavil 
nekaj vprašanj, vezanih na šolo. Med 
vprašanji je bilo tudi, ali mogoče kdo 
ve, katerega leta je bila OŠ Korena zgra-
jena. Seveda smo kar nekaj časa ugibali 
o letnicah, vendar žal nobeden ni ugo-
tovil pravilne. To se je zgodilo že dav-
nega leta 1812. Seveda se je v teh le-
tih, kar smo zapustili šolske klopi, zelo 
spremenila in povečala s telovadnico, 
kuhinjo, jedilnico in učilnicami. Ravna-
telj nam je z velikim veseljem razkazal 

vse šolske prostore.
Po končanem ogledu šole nas je povabil in pospremil še do »učilnice na 
prostem«, od koder je prečudovit razgled na okoliške griče, Pohorje in 
Dravsko dolino. Na tem mestu smo se ravnatelju zahvalili za trud in čas, ki 
si ga je vzel, ter da nam je z ogledom šolskih prostorov še dodatno polep-
šal začetek našega druženja. 
Srečanje smo nadaljevali v gostilni Ornik v Selcah. Med druženjem smo 
obudili veliko spominov in »štorij«, ki smo jih doživeli v osnovnošolskih 
letih. Z veliko dobre volje, smeha se je naše druženje zavleklo pozno v 
noč. Ob slovesu pa smo si obljubili, da se čez pet let ponovno srečamo, 
zato ob tej priložnosti vabim tudi tiste sošolke in sošolce, ki jih tokrat ni 
bilo, da se nam pridružijo, saj čas prehitro mine.

Branko Grajfoner

Foto: Peter Lešnik

SREČANJE SOŠOLCEV GENERACIJE 1962
»Vse bi dal, da čas lahko bi zavrtel na-
zaj ...« Tako se začne refren pesmi An-
sambla Toneta Rusa. Naša generacija je 
sredi oktobra čas res zavrtela nazaj – v 
leto 1962, ko smo prvič prestopili prag 
»hiše učenosti« v Dvorjanah.
Pozno popoldne smo se začeli zbirati 
pred našo staro šolo. Nasmehi, močni 
stiski rok in objemi so govorili, da smo 
komaj čakali na to srečanje. Še posebej 
smo bili veseli »tovariša« Riharda Ko-
želja, sedanjega ravnatelja OŠ Duplek 
Đana Novaka in dupleškega župana 
Mitje Horvata. Po kratkem klepetu smo 
se odpravili v šolo, v tisto učilnico, ki je 
bila nekoč povezana s šolsko kuhinjo, in 
prisluhnili pozdravu župana in ravnate-
lja. V nas so se prebujali mnogi spomini 
na osnovnošolska leta, na neštete zgo-
de in nezgode med poukom in odmori, 
na prve ljubezni, prva razočaranja … 
Spomnili smo se učiteljev in sošolcev, ki 
so nas že zapustili in odšli med zvezde.
Po dobri uri obujanja spominov smo 
odšli na kmetijo Janka Pesla, kjer smo 
ob pogrnjenih mizah in glasbi veselo 
zapeli ter ugotavljali, da je med nami 
kar nekaj dobrih pevk in pevcev. In tudi 

to smo ugotovili, da nismo še za staro šaro, saj so nam poskočne polke in 
valčki šli odlično od nog.
Preden smo se odpravili domov, smo se vprašali: »Kaj bi vsakdo od nas 
spremenil, če bi lahko zavrtel čas nazaj v tista leta?« Odgovori naj osta-
nejo naša skrivnost, ni pa skrivnost, da se čez tri leta ponovno srečamo.
Tistim sošolkam in sošolcem, ki so srečanje »špricali«, pa kličemo: »Pridi 
naslednjič tudi ti, saj veš, da je v mozaiku vsak delček dragocen in nena-
domestljiv!«

Cvetka Klampfer Kukovec

Na obletnici valete. Čepijo: Slavko Jurša, Cvetka Klampfer Kukovec, Rudi Vogrin. Prva vrsta: 
Ivan Ribič, ravnatelj Đano Novak, Vojka Purgaj Lešnik, Milena Pulko Hribernik, Milena 
Pečar, Franc Koser. Druga vrsta: »tovariš« Rihard Koželj, Štefan Kocbek, Ivan Rebernik, 
Slavko Štiberc, župan Mitja Horvat, Drago Muršec, Majda Ornik Šenveter, Ivan Peklar. Na 
fotografiji manjka Darko Kekec, ki se nam je pridružil kasneje.
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OBUJANJE SPOMINOV NA ŠOLSKE DNI
Vurberško osnovno šolstvo ima bogato zgo-
dovino, začetki segajo v leto 1806. 
Takrat je bilo v šolo vpisanih okrog 80 otrok, 
pouk pa je potekal v župnišču. Ker je z leti 
ob povečanju vpisa otrok soba postajala pre-
tesna, je bila leta 1889 zgrajena za takratne 
čase moderna enonadstropna stavba s štiri-
mi svetlimi in velikimi učilnicami. Med obe-
ma vojnama, pa tudi v prvih letih po drugi 
svetovni vojni je šolo na Vurberku obiskovalo 
tudi več kot 300 otrok. Sredi druge polovice 
prejšnjega stoletja se je število šoloobveznih 
otrok iz leta v leto zmanjševalo, razlog pa je 
bil zagotovo postopno ukinjanje razredov 
višje stopnje. Leta 1982 je takratna Občina 
Maribor - Pobrežje, v katero je Vurberk tudi 
spadal, sprejela sklep o »začasni« prekinitvi 
pouka na Osnovni šoli Vurberk. Začasnost 
sicer še vedno traja, kaj to pomeni za priho-
dnost, pa je težko ugotoviti.

Spomini nekdanjih učencev »Stare dame na 
tromeji«, kot je bila ljubkovalno poimenova-
na vurberška šola, seveda ostajajo. Zadnjo 
soboto v oktobru so se namreč na Vurberku 
srečali nekdanji učenci, ki so svojo pot v svet 
»učenosti« začeli na Osnovni šoli Vurberk, 
in sicer leta 1957, ter tudi tisti, ki so v šolo 
vstopili leto ali dve prej ter so v naslednjih 
letih sedli v klopi generacije 1950, in tako 
skupaj obeležili 65-letnico vstopa v šolo. 
Osnovnošolska srečanja so običajno posve-
čena zaključku šolanja, tako imenovani vale-
ti, a generaciji 1957 vurberške osnovne šole 
ni bilo omogočeno, da bi osemletno šolanje 
končala na Vurberku; učenci so se namreč 
prešolali na druge šole ter osmi razred obi-
skovali na Ptuju, v Koreni ali Dvorjanah, saj 
na Vurberku ni bilo osmega razreza, čeprav 
je bilo učencev dovolj (17).

Ob zaključku spominske maše še »gasilska« v spomin na srečanje     Foto: Dr. A. Lah

Srečanje – udeležilo se ga je 19 nekdanjih učenk in učencev genera-
cije 1950, ki so danes že babice in dedki – se je začelo s spominsko 
mašo v župnijski cerkvi na Vurberku, daroval jo je domači župnik dr. 
Avguštin Lah. Poklonili so se pokojnim sošolkam in sošolcem, dva-
najst jih je namreč že preminulo. Veseli in sproščeni del so nadalje-
vali v gostinskem lokalu na vurberškem gradu, kjer so pozno v noč 
obujali spomine na takratne lepe, kdaj pa kdaj tudi na manj lepe šol-
ske dni. Žal se nekateri vabljeni, nekateri živijo tudi izven naših meja, 
srečanja iz zdravstvenih razlogov niso mogli udeležiti, saj je sedem 
križev na hrbtu prenekaterega sošolca tudi že (pre)težko breme za 
odhod od doma. Iz najbolj oddaljenih krajev sta na srečanje prišli 
Marija Grlica (Krepek) iz Vremskega Britofa in Danica Grat (Rojko) iz 
Radomelj pri Domžalah.

Ob slovesu in stisku rok pa so bile izrečene želje: »Dobimo se ponov-
no, morda že pred okroglo sedemdesetletnico, ki jo bomo obeležili 
2027.«

Janez Toplak
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KOSTANJEV PIKNIK V DANici
Pridružili so se nam tudi iz Medgeneracijskega centra 
Rače - Fram in stanovalci Doma Danice Vogrinec.
Oktober je mesec kostanjev in veselega druženja ob 
pečenih kostanjih in moštu se prav vsi veselimo. Letos 
smo s soncem obsijani dan izkoristili za šesti tradicional-
ni piknik. S skupnimi močmi smo si pričarali nepozaben 
dopoldan, poln smeha, veselja in druženja, tudi srečanj s 
starimi znanci ni manjkalo. Veseli smo bili, da so se nam 
pridružili tudi iz Medgeneracijskega centra Rače - Fram 
ter stanovalci in njihovi spremljevalci iz Doma Danice 
Vogrinec Maribor, ki so jih na Vurberk s starodobniki 
pripeljali člani društva Oldtimer Duplek. Občina Duplek 
nam je omogočila, da smo koristili piknik prostor na 
prekrasni lokaciji – na Vurberku. Naša Cvetka Kaisersber-
ger, ki je tudi lokalni turistični vodič, je gostom predstavi-
la bogato zgodovino gradu in okolice.

 Člani DU Vurberk so popestrili dogodek s harmoniko in 
ubranim petjem. Gospod Stanko Krajnc iz društva Old-
timer Duplek pa nam je spekel božanske kostanje. Tudi 
za pecivo in pijačo je bilo dobro poskrbljeno, saj so se 
ženske potrudile za domače dobrote. Pridružila sta se 
nam še župan občine Mitja Horvat in direktor Doma Da-
nice Vogrinec Marko Slavič. Vsi smo neizmerno uživali. 
Tu bi se rada zahvalila vsem, tudi tistim drobnim cvet-
kam, ki vedno prvi pridejo in zadnji gredo, in tistim, ki 
so poskrbeli za domačo pecivo ter mošt, saj brez njihove 
pomoči ne bi zmogla!

Manuela Strmšek Adam

Srečanje

Uživanje v dobri družbi ob petju DU Vurberk

Kostanje je pekel gospod Stanko Krajnc
 iz društva Oldtimer Duplek.

Medgeneracijsko druženje

Gospa Cvetka Kaisersberger nam je povedala veliko zanimivega o 
Vurberku in okolici.                            Vse fotografije: Manuela S. Adam
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ŠPORT IN REKREACIJA
USPEH NAŠIH KARATEISTOV NA 

12. MEDNARODNEM TEKMOVANJU MARIBOR OPEN 2022
Nova sezona tekmovanj se je tudi letos za naše člane za-
čela z mednarodnim tekmovanjem Maribor OPEN 2022. 
Na tekmovanju, kjer je nastopilo 530 tekmovalcev iz 75 
klubov, ki so bili kar iz devetih držav, smo tokrat nastopi-
li v dveh disciplinah, in sicer v katah mlajših kadetov in 
ekipno v katah mlajših kadetinj. Sicer smo se tekmova-
nja želeli udeležiti v večjem številu, a se pripravljamo na 
druga tekmovanja, ki bodo sledila.

Tjaša, Gaja in Lejla z medaljami Foto: Matej Verbošt

Med mlajšimi kadeti nas je pozitivno presenetil Staš Gr-
gec (OŠ Duplek), ki je v konkurenci 17 tekmovalcev sicer 
prvo kolo izgubil, a ga je poznejši podprvak kategorije 
»povlekel« vse do boja za tretje mesto, ki pa ga je Staš 
na žalost izgubil. Kljub neizkušenosti je pokazal velik ta-
lent in gotovo bomo za njega še slišali.
Dekleta Lejla Verbošt ter Tjaša in Gaja Rojs so kot že ve-
likokrat prej nastopile v kata timu, kjer vse tri sinhrono 
nastopijo in pokažejo, kaj so se naučile. Tokrat so prika-
zale novo višjo kato in suvereno premagale nasprotnice 
iz Murske Sobote. Vsi njihovi nastopi so bili prava paša 
za oči in po marsikaterem mnenju bi morale v kategoriji 
celo zmagati. Na koncu so se morale zadovoljiti s tretjim 
mestom, ki so si ga več kot zaslužile. 

Matej Verbošt

3. POKALNA TEKMA KARATE ZVEZE 
SLOVENIJE 2022
Zadnja pokalna tekma pred državnim prvenstvom pod 
okriljem panožne Karate zveze Slovenije 
Naši tekmovalci so dosegli po eno tretje, peto in šesto 
mesto ter pokazali kar nekaj odličnih nastopov. Natopilo 
je 376 najboljših karateistov iz 52 klubov iz vse Slovenije. 
Najprej je nastopil Mario Fras v katah, in sicer v kate-
goriji kadetov. Na žalost se mu ni vse izšlo po načrtih, 
saj je naredil napako in mu je bil nadaljnji nastop one-
mogočen. Za njim je nastopila Sara Rojs, ki je prav tako 

nastopila v katah, in sicer v kategoriji mladink, kjer so 
bili najlepši nastopi na tekmi. Konkurenca je bila tokrat 
prehuda in za naslednjo tekmo se bo treba še dodatno 
pripraviti. Kljub še dvema nastopoma Timoteje Čas in 
Tjaše Rojs si nam v katah ni uspelo priboriti medalj ali 
vidnejšega rezultata. 
Svoje upe smo tudi tokrat polagali v športne borbe, saj 
smo upravičeno pričakovali odlične nastope. Gaja in Tja-
ša Rojs sta nastopili v kategoriji deklic +40 kg in obe sta 
bili naši favoritinji. Tjaša je bila prvo kolo prosta, v dru-
gem je dobila odlično izzivalko iz Postojne, ki pa vseeno 
ni bila kos nožnim tehnikam naše tekmovalke. Uspelo 
ji je doseči celo dva ippona in se taktično boriti vse do 
konca boja. Njeni nastopi so spodbudili celotno ekipo in 
ovacije občinstva. Naslednji boj je imela s tekmovalko iz 
Ljutomera, ki je že od nekdaj trn v peti obema našima 
tekmovalkama. Tjaša se je hrabro borila, a na žalost iz-
gubila z minimalno razliko. Nato je imela še boj za tret-
je mesto v repasažu, kjer pa ji sodniki niso bili najbolj 
naklonjeni, saj bi boj zlahka dobila. Tako se je na žalost 
morala zadovoljiti s petim mestom. 

Tjaša Rojs med bojem Foto: Matej Verbošt

Tudi Gajini nastopi niso bili neopaženi, saj so jo sestri-
ni boji še dodatno podžgali, da se je tudi ona odlično 
borila in nazadnje dosegla odlično tretje mesto. V tej 
kategoriji je bila moralna zmagovalka Tjaša Rojs, saj je 
pokazala neverjetno željo in borbenost, a na žalost ji je 
zmanjkalo nekoliko športne sreče. Še ena izkušnja več. 
Tudi med mladinci smo imeli nastop, v katerem se je bo-
ril Anel Zemljič v kategoriji +76 kg. Manjka mu še veliko 
izkušenj, kljub temu mu je med izkušenimi borci uspelo 
doseči šesto mesto.

Matej Verbošt
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ŠE VEČ USPEHOV NAŠIH 
KARATEISTOV NA 14. ODPRTEM SKIF 
INTERNACIONALNEM KARATE-DO 
TURNIRJU V DOMŽALAH
Udeležili smo se mednarodnega tekmovanja v Domža-
lah, ki ga je organizirala SKIF zveza Slovenije.
Na turnirju je sodelovalo 274 tekmovalcev in tekmovalk, 
ki so prihajali iz 15 klubov iz Slovenije, Romunije, Če-
ške in Italije. Na tekmo smo se zaradi bolezni nekaterih 
odpravili z enajstimi tekmovalci in se okronali s kar osmi-
mi medaljami: dvema zlatima, štirimi srebrnimi in dve-
ma bronastima. Kot najboljša v kategoriji je Lejla Verbošt 
dobila celo pokal, ki ji bo dal dodatno spodbudo. 

Lejla Verbošt in Gaja Rojs na prvih dveh mestih Foto: Matej Verbošt

V parakarateju sta nas zastopala Lan Duh in Damjan Žin-
ko, oba opravila nastope brez napak ter zasedla drugo 
in tretje mesto. Med številnimi tekmovalci so v katah 
nastopili tudi Aida Gaberšek, Nik Rapič in Staš Grgec, ki 
pa niso imeli sreče pri žrebu, povrh pa še veliko konku-
renco, tako da jim kljub dobrim nastopom preboj v vrh 
ni uspel, a so vsi pokazali veliko željo in borbenost, ki jim 
bosta gotovo še kdaj prinesli dobre rezultate. Smo pa v 
katah znova dočakali lepe nastope Tjaše in Gaje Rojs, ki 
sta dosegli drugo in tretje mesto. Premagala ju je samo 
predstavnica Romunije. 
Sledile so športne borbe, v katerih so naša dekleta po-
žela ovacije občinstva, saj so z atraktivnimi tehnikami 
dvignila gledalce na noge. Tjaša Rojs je kljub odličnim 
nastopom imela nekaj smole, in ker ni bilo repasažev, se 
je morala zadovoljiti s petim mestom. Kljub temu da je z 

nožnimi tehnikami z lahkoto dosegala ippone in požela 
velik aplavz, ji ni uspelo dominirati v kategoriji, zato pa 
je Gaja Rojs imela več sreče z žrebom in nasprotnicami 
ter dosegla drugo mesto. Prvo mesto je bilo rezervirano 
za Lejlo Verbošt, saj je zmagala v svoji kategoriji in za do-
sežek dobila tudi pokal. V športnih borbah je nastopila 
tudi Nikolina Štenta, ki šele dobiva prve izkušnje v tej 
disciplini, a že kaže velik potencial in bomo o njej gotovo 
še veliko slišali. Prav tako je nastopila Jana Rojs, ki pa je 
imela zelo čvrste nasprotnice. Naj omenimo, da je bilo to 
tekmovanje v tradicionalnem karateju in so bili pri sta-
rejših dovoljeni kontakti v glavo, ki so se tudi točkovali, 
zato je točke na takem nivoju še težje doseči. 

Matej Verbošt

NEUSTRAŠNI KARATEISTI V 1. KROGU 
OSNOVNOŠOLSKE LIGE 2022
V prvem krogu osnovnošolske lige smo prejeli tri zlate 
in eno srebrno medaljo.
Ker je za nami kar nekaj delovnih koncev tedna, smo se 
na 1. krog osnovnošolske lige odpravili samo z nekaj tek-
movalci, ki so nas znova lepo presenetili. Dosegli smo tri 
zlate in eno srebrno medaljo ter znova poželi pohvale za 
svoje nastope. 
Najprej je nastopil Aleks Kelemina, ki je na ligaškem tek-
movanju debitiral in kljub bolezni solidno nastopil. Pri 
teh prvih izkušnjah je videl, koliko bo še moral trenirati, 
če bo želel premagati številne nasprotnike v svoji katego-
riji. V nadaljnjih nastopih v katah smo ostajali še naprej 
zelo konkurenčni, a od vseh se je najbolj izkazala Stela 
Kostanjevec, ki je med starejšimi deklicami zmagala. Za 
povrh so v ekipnih katah zmagala še naša dekleta (Tjaša 
in Gaja Rojs ter Lejla Verbošt).

Naša dekleta na prvem mestu Foto: Matej Verbošt

V borbah so prav tako prevladovale in dokazovale svoj 
talent. Tjaša, ki je znova odlično nastopala, je imela smo-
lo in ji je medalja za las ušla, ko je izgubila boj v repasa-
žu. Gaja Rojs pa je znova opravila odlične nastope in na 
koncu zasedla drugo mesto. Tudi Lejla ni razočarala in 
je povsem prevladala v svoji kategoriji. V finalu je po-
kazala daleč najboljšo borbo doslej. Povsem rutinsko je 
dosegala točke in zasluženo zmagala v svoji kategoriji. 
Dekleta so pokazala odlične boje in formo pred držav-
nim prvenstvom in tekmovanji, ki jih še čakajo. 

                  Matej VerboštZmagovalka Nikolina Štenta Foto: Matej Verbošt
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VPIS V TEČAJ KARATEJA
Karate klub WKSA Duplek v svoje vrste vse 
leto vpisuje otroke, stare 6 let ali več. Vpis 
poteka na treningih, objavljenih na letakih in 
spletni strani www.wksaduplek.si, vsak torek 
ob 17.00 in sredo ob 17.30 v Športni dvora-
ni Duplek. S skupinsko vadbo otroci razvija-
jo motorične sposobnosti in se učijo tehnik 
karateja, kat in tudi športnih borb. Naučijo 
se natančnosti, koncentracije, ravnotežja, 
sposobnosti orientacije v prostoru ter nena-
zadnje spoznavajo moč svojega telesa in bi-
strijo um. Pridi in treniraj z nami tudi ti.

Matej Verbošt

MARIJA BRUMEN NA NEWYORŠKEM MARATONU
»Odkar tečem na maratonih, sem si srčno želela, da bi 
enkrat v življenju pretekla maraton v New Yorku.«
Trajalo je celih sedem let, da sem si izpolnila to željo in 
v svojo zbirko medalj dodala še eno, ki je zelo poseb-
na, saj gre za največji (z najbolj množično udeležbo) in 
najtežji maraton na svetu. Preteči 26,2 milje ali 42.195 
kilometrov v New Yorku in premagati mnoge mostove 
na progi namreč ne pomeni premagati enakega napora 
kot na primer preteči maraton v Berlinu, kjer je proga 
popolnoma ravna. 

Moja nepozabna tekaška avantura se je začela točno na 
moj 61. rojstni dan, 2. novembra 2022, v zelo zgodnjih 
jutranjih urah. Tokrat je mojega največjega motivatorja, 
moža Vilija, zamenjala hčerka Jerneja, saj sem na poti in 
tam potrebovala zanesljivo prevajalko. 

V New York sva prispeli v poznih popoldanskih urah in se 
namestili v Midtown Manhattnu, ki predstavlja osrednji 
del otoka Manhattan. Nastanjeni sva bili v osrčju New 
Yorka, le streljaj od vseh znanih stolpnic (npr. Chrysler 
Building, Trump Tower, sedež OZN itd.) in famozne Pete 
avenije. Dan po namestitvi sva prevzeli štartno številko, 
kar nama je vzelo kar precej časa, saj se je Expo odvi-
jal na drugem koncu mesta. Naslednji dan sva si ogle-
dali pot do trajekta, da sem bila pravočasno logistično 
pripravljena in pomirjena, če se že nisem mogla povsem 
znebiti slabosti zaradi »potovalne bolezni«. Štart mara-

Vse fotografije: Jerneja Brumen

tona je namreč potekal v drugem mestnem okrožju, na 
Staten Islandu. Tja sem morala s trajektom in nato še z 
avtobusom. Tudi z menjavo časovnega pasu in spancem 
sem imela nekaj težav, zato sem zadnja dva dni pred ma-
ratonom kar počivala.

Tekaška trasa je potekala po vseh petih okrožjih New 
Yorka, od Staten Islanda, skozi Brooklyn, Queens, Bronx 
in nato nazaj do Manhattna ter veličastnega cilja v Cen-
tralnem parku. Pred štartno črto se nas je 6. novembra 
postavilo več kot 50 tisoč tekačev iz več kot 150 držav, 
ob progi pa nas je spodbujalo več kot dva milijona gle-
dalcev. Težko je na kratko opisati vse občutke, ki jih mno-
žičnost takega dogodka vzbudi v vsakem udeležencu. 

Med tekom

Ob vrnitvi
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Na dan maratona je bilo tudi neobičajno vroče za ta letni 
čas, saj so termometri namerili 24 stopinj Celzija. Orga-
nizator je zaradi neoptimalne temperature za tek podvo-
jil okrepčevalnice ob progi in dodatno delil led. Zavedala 
sem se, da moram teči modro, da se mi kaj ne zgodi, saj 
sem bila dobesedno na drugem koncu sveta. Maraton 
pa je tako ali tako najtežja atletska disciplina nasploh, 
zato sem tekla počasneje kot običajno, saj sem morala 
na progi premagati tudi številne višinske razlike, ki so se 
zgostile predvsem proti koncu trase. Srčna želja se mi je 
navkljub vsem tegobam, ki so bile kar moteče, izpolnila. 
Nasmejana in vesela kot vedno sem dosegla svoj dolgo-
letni cilj. 

Moja navijačica Na cilju Statistika teka

Maraton v New Yorku sem tako pretekla v 4 urah, 11 
minutah in 44 sekundah. Skupaj nas je v cilj priteklo 
47.744, moje mesto pa je bilo 12.992., kar pomeni, da 
sem prehitela 34.752 tekačev. Občutke v cilju je težko 
opisati. Tega prestižnega maratona se je udeležilo le 17 
Slovencev, od tega 6 žensk in 11 moških, vsi iz Ljubljane 
in moja malenkost iz Zgornje Korene. Zelo sem ponos-
na nase, na svoj kraj in na dupleško Ameriko, po kateri 
večkrat tečem in mi je zakon. 

Po prihodu domov so me že v Mariboru pričakali prijate-
lji. Hvala vsem, ki se takih uspehov veselite z mano.
 

Marija Brumen

LEOPOLD KLAMPFER, ATLETSKI VETERAN
Predstavljamo vam Leopolda Klampferja iz Korene, 
člana Atletskega kluba Poljane Maribor in veteranske 
zveze Slovenije. 
Leopold se je za atletiko navdušil že v osnovni šoli. Obi-
skoval je takratno Osnovno šolo Ivana Cankarja v Mari-
boru, na kateri je telesno vzgojo poučeval Bojan Struger, 
kasneje tudi zelo priznan športni strokovnjak in pedagog 
(kondicijski trener smučarskih in odbojkarskih reprezen-
tanc ter trener Filipa Flisarja, smučarja prostega sloga). 
Gospod Struger je takrat sestavil ekipo petih fantov, med 
njimi je bil izbran tudi Leopold. Fantje so pričeli trenirati 
atletiko pod njegovim nadzorom. Tako je Leopold začel 
treninge suvanja krogle, meta žogice in štafetnih tekov. 
Na regijskih pionirskih atletskih tekmovanjih je dosegal 
medalje in odlične rezultate. 
Kasneje se je lotil treniranja dodatnih atletskih disciplin, 
kot so: tek čez ovire, tek na 400 m, skok v daljino, met 
kopja in met diska. Po trenerjevi oceni so se kazali prvi 
znaki, da bi se lahko Leopold pomeril v atletskih mno-
gobojih. Tako sta s trenerjem Strugerjem pričela tudi s 
treningi skoka ob palici in kasneje je bila ta disciplina 
tudi najudarnejša v njegovih mnogobojih. 

Leopold je začel sodelovati tudi na tekmovanjih atlet-
skih mnogobojev, in sicer v pionirski konkurenci v šeste-
roboju, v mladinski v osmeroboju in v mlajši članski 
konkurenci v deseteroboju. Na prvenstvu Slovenije je 
v pionirski konkurenci osvojil tretje mesto v atletskem 
šesteroboju. Med drugim je bil tudi prvak Slovenije v 
atletskem osmeroboju za starejše mladince. 
Prav tako je dosegal odlične rezultate v posamičnih di-
sciplinah: bil je podprvak Jugoslavije v mladinski konku-
renci v skoku ob palici in šesti posamično na prvenstvu 
Jugoslavije v skoku v daljino. 

Služenje vojaškega roka je prekinilo njegovo aktivno tre-
niranje atletike, ki se žal po vojaščini ni nadaljevalo, kajti 
Leopold se je zaposlil v Mariborski livarni in kasneje tudi 
študiral ob delu. 
Športno je bil še nadalje aktiven, saj je za podjetje igral 
košarko v takratni močni sindikalni ligi na nivoju regije. 
Kasneje je za košarko navdušil tudi sina Andreja, ki je 
treniral in tekmoval za Košarkarski klub Maribor Messer. 
Potem se je Andrej odločil, da ekipni šport zamenja za 
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individualnega in tako preveri svoje telesne zmožnosti, 
zato je prav tako kot oče začel trenirati atletiko, in sicer 
met diska. V tej disciplini je dosegal odlične rezultate in 
bil tudi v državni reprezentanci.

Med veterani
Z leti je Leopolda ponovno prevzela želja po tekmo-
valnosti, zato se je v letu 2021 aktivno vključil v Zvezo 
atletskih veteranov in pričel s treningi in tekmovanji v 
atletskih disciplinah, kot so suvanje krogle, met kopja in 
met diska. 

Leopold na tekmovanju v metu diska 

Na treningih sodeluje s sinom Andrejem, ki mu daje 
smernice za pravilne aktivnosti in tehnično dovršenost 
pri metih.   

 
  Leopoldov trener, sin Andrej

V tekmovalnem letu 2021 se je Leopold Klampfer med 
drugim udeležil treh velikih atletskih tekmovanj za vete-
rane v kategoriji M55; ta so bila:
– Odprto prvenstvo Slovenije za veterane 2021 (3.–4. 7. 

2021):
 1. mesto – zlato odličje – prvak Slovenije za veterane 

(kategorija M55, met krogle);
 1. mesto – zlato odličje – prvak Slovenije za veterane 

(kategorija M55, met diska);  
– Prvenstvo avstrijske Štajerske za veterane 2021 (21. 8. 

2021):
 2. mesto – srebrno odličje – podprvak avstrijske Šta-

jerske za veterane (kategorija M55, met krogle); 
 1. mesto – zlato odličje – prvak avstrijske Štajerske za 

veterane (kategorija M55, met diska);

– Odprto prvenstvo Hrvaške za veterane 2021 (12. 9. 
2021):

 1. mesto – zlato odličje – prvak Hrvaške za veterane 
(kategorija M55, met krogle); 

 1. mesto – zlato odličje – prvak Hrvaške za veterane 
(kategorija M55, met diska). 

 

                     Met kopja na atletskem stadionu na Ptuju

V tekmovalnem letu 2022 se je Leopold Klampfer med 
drugim udeležil petih velikih atletskih tekmovanj za ve-
terane v kategoriji M55, in sicer:

– Odprtega prvenstva Slovenije v dvorani za veterane 
2022

 Novo mesto, 5. 3. 2022 – suvanje krogle, 1. mesto 
(M55);

– Balkanskega prvenstva v dvorani za veterane 2022
 Novo mesto, 12. 3. 2022 – suvanje krogle, 4. mesto 

(M55);
– Zimskega prvenstva Slovenije v dolgih metih za vete-

rane 
 Ptuj, 19. 3. 2022 – met kopja, 1. mesto (M55), met 

diska, 1. mesto (M55);
– Odprtega prvenstva Slovenije za veterane 2022
 Ravne na Koroškem, 25. in 26. 6. 2022 – met kopja, 

1. mesto (M55), met diska, 1. mesto (M55), suvanje 
krogle, 1. mesto (M55), in

– Prvenstva avstrijske Štajerske za veterane 2022
 Leibnitz, 3. 9. 2022 – met diska, 3. mesto (M55), suva-

nje krogle, 3. mesto (M55).

 

         Balkansko prvenstvo v dvorani 2022
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V okviru odprtja atletske sezone 2022 je potekal atlet-
ski miting v Mariboru, ki se ga je udeležil tudi letošnji 
svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh, s katerim sta 
tekmovala tudi Leopold in Andrej. 
Po zelo uspešnih zadnjih dveh sezonah je Leopold že v 
pripravah na sezono 2023, v kateri si želi še boljših in 
daljših metov, s katerimi bi dokazoval uspešnost še nas-
lednji dve leti v kategoriji M55 atletskih veteranov Slo-
venije. 
Junija letos je Leopold dobil tudi priznanje Občine 
Duplek za vrhunske športne dosežke v letu 2021.  
V Atletskem klubu Poljane Maribor smo ponosni in vese-
li, da imamo v svoji sredini tako uspešnega atleta vetera-
na iz občine Duplek. Želimo mu, da bi s svojimi rezultati 
še naprej uspešno in ponosno zastopal svojo občino in 
Atletski klub Poljane Maribor ter da bi bil še naprej član 
veteranske zveze Slovenije. 

Atletski klub Poljane Maribor
Sebastijan Jagarinec   Otvoritev sezone 2022 s Kristjanom Čehom

21. MEDNARODNI TURNIR OBČINE DUPLEK IN 
3. MEMORIAL MILANA DANKA 

Na tekmovanju je nastopilo 265 tekmovalcev iz 33 klu-
bov in petih držav (Slovenija, Avstrija, Bosna in Hercego-
vina, Hrvaška, Italija).
V soboto, 12. novembra, je v Športni dvorani Duplek 
že drugič zapored potekalo mednarodno tekmovanje 
v judu, ki ga je že enaindvajsetič organiziral Judo klub 
Duplek. Tekmovanje je uradno štelo tudi za točkovanje v 
slovenskem pokalu 2022 v starostnih kategorijah kade-
ti/kadetinje do 18 let in mlajši dečki/deklice do 12 let. 
Za tem sta tekmovali še dve starostni kategoriji, in sicer 
starejši dečki/deklice do 14 let ter cicibani/cicibanke do 
10 let. Nastopilo je kar 27 tekmovalcev in tekmovalk JK 
Duplek, ki so osvojili naslednje rezultate:
U18
Nina Auda, do 44 kg, 1. mesto
Tilen Mulec, do 81 kg, 2. mesto

U14
Lara Vohar, do 44 kg, 2. mesto
Nike Taja Peček, do 52 kg, 3. mesto
Alen Stres, do 50 kg, 3. mesto

Klara Mulec, do 48 kg, 4. mesto
Miha Magdič, do 60 kg, 4. mesto

21. mednarodni turnir občine Duplek     

 Vse foto: Peter Brumen
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U12
Taja Radin Jordan, do 40 kg, 1. mesto
Žan Hlebič, do 55 kg, 2. mesto
Tilen Širec, do 60 kg, 2. mesto
Gašper Konrad, do 50 kg, 3. mesto
Žiga Črnčič, nad 60 kg, 3. mesto
Jure Banič, do 32 kg, 4. mesto
Lan Lilek, do 50 kg, 5. mesto
Tilen Radoševič Kocbek, do 42 kg, 7. mesto

U10
Zala Horvat, 1. mesto
Tine Thaler Gostenčnik, 1. mesto
Tinka Mulec, 2. mesto
Julija Palčec, 2. mesto
Lina Zarja Zupanc, 2. mesto
Nika Breznik, 3. mesto
Tinej Kac Krajnc, 3. mesto 
Nuša Vukadin, 4. mesto
Doroteja Rihterič, 4. mesto
Mia Berberovič, 4. mesto
Peter Magdič, 4. mesto
Neo Auda, 4. mesto

V skupni klubski razvrstitvi je JK Duplek osvojil pokal za 
2. mesto.

EKIPNA RAZVRSTITEV prvih petih klubov:
Judo klub Branik Maribor, 1. mesto
Judo klub Duplek, 2. mesto
Judo klub Borsa Mostar (BIH), 3. mesto
Judo klub Železničar Maribor, 4. mesto
Judo klub Tatami, 5. mesto
Na tekmovanju smo v starostni kategoriji kadeti/kade-
tinje do 18 let podelili nagrado za najboljšega kadeta in 
kadetinjo po izboru sodnikov. To sta postala Timotej Kos 
iz Judo kluba Impol in Ajda Gašper iz Judo kluba Acron 
Slovenj Gradec. Zmagovalca sta prejela bon za 100 EUR 
v trgovini Koga Sport.
Čestitke vsem prejemnikom kolajn in nagrad, še pose-
bej pa odličnim judoistom in judoistkam iz Judo kluba 
Duplek, ki so se na domačih tleh izvrstno odrezali!

Zahvale
Za izvedbo turnirja se zahvaljujemo v prvi vrsti Občini 
Duplek in županu Mitji Horvatu ter Judo zvezi Slovenije 
za možnost izvajanja uradnega turnirja že vrsto let za-
pored.
Zahvaljujemo se donatorjem, ki so bili: Bogdan Moran-
del, s. p.; MTM LES; Gradnje M & M, d. o. o; Decathlon 
Slovenija; Koga Sport in Žalar, d.o.o..
Zahvaljujemo se tudi: podjetju Pokali, medalje, plakete 
Miran Skutnik, s. p., za najlepše kolajne in pokale, Tiskar-
stvu Garb za izvedbo transparentov in plakatov, E-Sports 
Workshop za najlepšo opremo, društvu Ohranimo Nara-
vo ČISTO s predsednikom Borutom Ludvikom na čelu za 
nesebično pomoč pri pripravi tekmovanja, Mihi Steiner-
ju in Nini Kocpek za pomoč pri hrani, Sandiju Sorkotu 
za pomoč pri pijači, Marketu Sveti Martin za pomoč pri 
pijači, Timu Ribiču za zapeto himno, hišniku Sandiju Vo-
danu za strpnost in vso pomoč glede dvorane.

Na koncu pa najpomembnejšim: hvala celotnemu uprav-
nemu odboru in trenerjem JK Duplek ter otrokom in 
staršem naših tekmovalcem. Ekipa, bili smo odlični! 
Se vidimo znova naslednje leto, ko bo naš turnir na spo-
redu 30. septembra! Do takrat pa športni pozdrav, REI!

Igor Zupanc
Član odbora JK Duplek

Tilen Mulec 2. mesto

JUDO CUP UNA BIHAĆ 2022                               
V soboto, 22. oktobra 2022, je pri prijateljih iz Judo klu-
ba Una Bihać potekalo mednarodno tekmovanje, ki smo 
se ga z veseljem udeležili. 
Nastopilo je osem naših tekmovalcev, in sicer Peter Ma-
gdič, Vid Majcen in Tine Thaler Gostenčnik (vsi U9), Jaka 
Režek, Žiga Črnčič in Patrik Vesenjak (vsi U12) ter Miha 
Magdič in Nike Taja Peček (oba U14).
Osvojili so naslednje rezultate:
Vid Majcen, 2. mesto 
Patrik Vesenjak, 2. mesto 
Žiga Črnčič, 3. mesto 
Nike Taja Peček, 3. mesto 
Jaka Režek, 5. mesto 
Miha Magdič, 5. mesto 
Peter Magdič, 9. mesto 
Tine Thaler Gostenčnik, 9. mesto 
Nabrali so si veliko izkušenj in verjamemo, da bo nasled-
njič še več medalj.

Igor Zupanc
Član odbora JK Duplek
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EVROPSKI POKAL ZA KADETE V KOPRU
30. oktobra 2022 je v Kopru potekal evropski pokal v starostni katego-
riji kadetov U18, na katerem je nastopilo 331 tekmovalcev iz 23 držav. 
Nastopil je tudi naš tekmovalec Tilen Mulec, ki je ponosno zastopal slo-
venske barve.
Tilen je nastopil v kategoriji do 81 kg, kjer se je za najboljšega borilo kar 
37 tekmovalcev. V prvem krogu mu je žreb namenil predstavnika Gruzije 
Giorgija Bendelianija. Tilen je najprej padel na wazaari, a mu je kaj hitro 
uspelo vrniti met, za katerega pa je prejel ippon in uvrstitev v drugi krog. 
Tam ga je čakal predstavnik Hrvaške Slavko Škopljanac, ki ga je Tilen us-
pel obrniti v končni prijem in se je tako uvrstil v tretji krog proti Romunu 
Fabianu Iorgu. Tudi Romuna je Tilen premagal z metom na hrbet in se 
tako uvrstil v četrtfinale, kjer se je bojeval proti Ukrajincu Yehorju Paladii. 
Tilen je bil celotno borbo suveren in z dominantnim gardom, a mu je 
tik pred koncem popustila koncentracija, ki jo je Ukrajinec izkoristil in ga 
vrgel na wazaari, česar naš tekmovalec ni mogel nadoknaditi in je tako 
izgubil možnost napredovanja v polfinale. Tilen se je uvrstil v popravne 
boje z Italijanom Alessandrom Brunom D'Urbanom. Žal je bil v tej borbi 
Italijan spretnejši in Tilna že pred iztekom časa premagal z ipponom.
Tilen je na koncu osvojil deveto mesto in si pridobil veliko novih izkušenj 
za naslednje leto, ko bo zadnje leto nastopal v kadetski konkurenci. Mi 
smo nanj ponosni: BRAVO, TILEN!      

Igor Zupanc
Član odbora JK Duplek

40. IRŠIČEV MEMORIAL 2022
V soboto, 5. novembra 2022, je v športni dvorani Lukna 
potekal tradicionalni že 40. Iršičev memorial, ki ga vsako 
leto organizira Judo klub Železničar Maribor. Na tekmo-
vanju je nastopilo 247 tekmovalcev iz 47 klubov in sed-
mih držav. Nastopili so tudi trije naši tekmovalci, in sicer 
Niko Grajfoner, Tilen Mulec ter Staš Kokotovič.
Najprej so potekale borbe v starostni kategoriji mlajših 
kadetov do 16 let, kjer je Niko premagal vse nasprotnike 
in v kategoriji do 73 kg osvojil prvo mesto. Pri kadetih 
U18 je nadaljeval Tilen Mulec, ki je v kategoriji do 81 
kg obstal tik pod stopničkami na petem mestu, sedmo 
mesto pa je osvojil še v starostni kategoriji članov. Pri 
članih se je ponovno izkazal Staš, ki je v kategoriji do 66 
kg s tremi zmagami osvojil prvo mesto.

Igor Zupanc
Član odbora 

JK Duplek

Tilen Mulec, Evropski pokal za kadete v Kopru
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GIBANJE JE NAŠE ZDRAVJE
Ljudje bi se morali včasih bolj zavedati, da gibanje nuj-
no potrebujemo.
Gibanje smo preprosto mi sami. Brez gibanja človek ne 
more funkcionirati.
Že samo za to, da naredimo en sam korak, vključuje 
ogromno delo mišic, ki se jih sploh ne zavedamo. Vsak 
zdrav človek se lahko giba in vsak zdrav človek bi moral 
ceniti, da to lahko počne. Žal pa je tudi pri gibanju tako 
kot pri ostalih vsakodnevnih stvareh v življenju, da ga 
prepogosto začnemo ceniti šele, ko nam je onemogoče-
no. Gibanje je prioriteta v življenju in tako bi ga morali 
tudi jemati.
Kolikokrat se ti ne ljubi iti na trening? Kolikokrat bi raje 
obsedel/a na kavču? Kolikokrat si želiš, da bi začel/a, a 
ne najdeš tiste volje, da bi vstal/a in rekel/a: grem? Pa 
poglejmo z druge strani ... Kolikokrat si žalosten/a, da za-
radi kakšne zdravstvene težave ne moreš iti na trening? 
Verjemi, ta žalost je kar pogosta, ko enkrat postane gi-
banje naš način življenja. In predvsem ko enkrat okusiš, 
kako izgleda, ko človek dejansko nečesa ne more storiti 
zaradi zdravstvenih težav – takrat zares ceniš možnost 
gibanja.

Kako začeti?
Ko človek enkrat obsedi na kavču, je težko, vsekakor. 
Prvo pravilo pa je: začeti je treba počasi. Po navadi 
ljudje naredijo napako in začnejo z najtežjimi treningi, 
potem pa potrebujejo cel teden počitka, da si telo opo-
more. In dejstvo je, da večina po tedenski regeneraciji 
preprosto obupa. Torej, izberi vadbo, šport ali karkoli, 
kar ti bo vsaj malo všeč že na prvi pogled. Morda si lah-
ko za lažji začetek najdeš tudi družbo, vendar pazi, da te 
ta kasneje ne odvrne od gibanja. Saj poznaš tisto: »Če 
prijatelj/ica ne gre, tudi jaz ne grem.« Najbolje je, da 
začneš sam/a, družba pa, če želiš, pride ob tvojih špor-
tnih dejavnostih sama. Splošno gledano je veliko bolje, 
da si družbo najdeš na športni aktivnosti, saj bodo tam 
enako misleči ljudje, ki jim gibanje pomeni veliko. In 
točno takšne ljudi, predvsem na začetku, potrebuješ ob 
sebi. Potem začni počasi. Korak za korakom. In verjemi, 
vsak trening bo lažji. Spoznal/a boš, da je gibanje nekaj, 
kar potrebuješ.

Trening in zdrava prehrana 
Katera so tri najpomembnejša področja za ohranjanje 
zdravja in vitalnosti? Redna vadba, druženje in zdrava 
prehrana. Z njimi ne boš le upočasnil/a staranja uma, 
temveč njegovo delovanje izboljšal/a. V Bini Akademiji 
združujemo vsa tri področja. Izvajamo vadbo za različne 
okuse v družbi izjemnih ljudi – tebe in tvojih »sotrpinov« 
na vadbi.

Zakaj vadbe, še posebej v zimskih mesecih, ne bi 
smel/a zanemariti?
Vadba pozitivno vpliva na možgansko učinkovitost, spo-
sobnost učenja in koncentracijo. Prav tako veliko pripo-
more k dobremu počutju in občutku sreče, zmanjšuje 
stres ter izboljšuje produktivnost in kreativnost. Za dob-
ro počutje v zimskih dneh si privošči oreščke, mandlje, 
orehe, suhe slive, suhe fige in jagodičevje ter veliko vi-
tamina C.

Cross Fit mix  Foto: Bine Štrucl

Na koncu poskrbimo še za cardio in sprostitev mišic.       Foto :Bine Štrucl
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Ko te dlje časa ni na trening, se je prekleto 
težko spet spraviti nazaj v ritem, ki bo vsaj 
približno podoben prejšnjemu. A ni nemo-
goče, če to res hočeš! Če si pa samo želiš, 
potem kmalu najdeš kakšen izgovor, ki je 
močnejši od želje.
Naredi korak naprej in se nam pridruži že 
danes! Vadbe in treningi potekajo vsak 
ponedeljek in četrtek od 20.00 do 21.00 v 
prostorih doma kulture v Dvorjanah.

Kako pomemben je zajtrk?
Zjutraj vstanete, si natočite skodelico kave 
in se s praznim želodcem odpravite na delo 
... Iskreno, komu je to poznano? Nekateri 
preskočijo zajtrk, da bi prihranili kalorije, 
drugi preprosto raje spijo. Pravzaprav ni 
pomembno, kateri skupini pripadate, po-
membno je le, da boste morda slabše za-
čeli dan v primerjavi z ljudmi, ki zajtrkujejo.
Zajtrk lahko na primer pomaga: preprečiti 
lakoto čez dan, izboljšati razpoloženje, kon-
centracijo, zmanjšati občutek utrujenosti, 
potešiti kruleč želodec, potešiti brbonči-
ce. In to je le majhen seznam prednosti 
zajtrka. Če pa zjutraj nimate časa zanj, si 
lahko vnaprej pripravite na primer ovsene 

kosmiče za čez noč ali spečete nekaj zdravih dobrot. Tisti, ki poskuša-
jo prihraniti kalorije tako, da zjutraj ne jedo, lahko ugotovijo, da jim 
zajtrk pomaga, da se izognejo neobvladljivemu večernemu apetitu in 
tako zmanjšajo skupen energijski vnos. In seveda, kaj je boljšega za 
začetek dneva kot skodelica kave in dobra hrana?
Kateri zajtrk je po vašem mnenju najboljši? Dajte ga na svoj jedilnik in 
preprosto začnite dan z najboljšim zajtrkom!

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE DUPLEK ŽELIMO LEP IN 
MIREN BOŽIČ TER SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO NOVO LETO 2023!

Bine Štrucl,
osebni trener, prehranski svetovalec 

SKRBIJO ZA SVOJE ZDRAVJE 
IN LEPOTO KRAJA

Anica Kirbiš, nova predsednica Šole zdravja v 
Zg. Dupleku
Lepo je predati delo mlajšim. Posebno, če veš, 
da bo skupina ostala enako uspešna in prijazna, 
kot je bila do sedaj. Nobeno naključje pa ni, da 
je vodja postala Anica Kirbiš. Že vsa leta je bila 
pomočnica vodje, pa ne samo to. Ves čas telova-
dimo na travniku Kirbiševih, ki ga vestno in redno 
kosi Aničin mož Milan Kirbiš, njegov sin ali pa že 
njegov vnuk. Pri njih tudi vsak torek in četrtek pi-
jemo kavo in čaj, ki jo prav tako skuhajo Kirbiševi, 
se srečujemo in praznujemo rojstne dneve svojih 
članov, postavljamo klopotec, pečemo kostanje 
ali se družimo ob kakšni drugi priložnosti. Torej 
prisrčna in iskrena hvala vsem Kirbiševim, ki so v 
delo skupine Šole zdravja Zg. Duplek tako tesno 
vpeti že dobrih osem let.

V skupini Šole zdravja pa radi poskrbimo tudi za 
lep izgled našega kraja. Že večkrat smo opozorili, 
da je vstop v našo občino pri mostu eden naj-
slabše urejenih predelov občine. Dobili smo za-
gotovilo, da se bo to uredilo z novim krožiščem. 
Kdaj pa bo to? 

Kolikor in kar smo lahko postorili sami, smo pod 
Aničinim vodstvom takoj naredili v dneh pred 1. 
novembrom. Očistili smo prostor ob spomeniku 
padlim v NOB, kjer je bil tudi zelo pester izbor 

Po treningu vedno nasmejani in pozitivni  Foto: Bine Štrucl

Zasaditev korita pri pizzeriji Splavar
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cigaretnih ogorkov in trdovratnega plevela. Odstranili smo tudi 
plevel v obeh koritih ter nasadili mačehe.

Ker nekatere članice stanujejo na Šterčki, hodijo mimo parki-
rišča ob piceriji Splavar, kjer jih je poleg odpadkov na parkiri-
šču motilo tudi zanemarjeno korito, nekoč zasajeno z rožami. 
Očistili smo ga in zasadili z mačehami, ki jih je prinesla naša 
telovadka Vika Muršec. Obrezali smo tudi korito z zimzelenim 
nasadom, tako da je sedaj parkirni prostor lepše urejen. To je 
opazil tudi najemnik picerije in nas po opravljeni nalogi počastil 
s kavo. Hvala!

Skupina Šole zdravja pridno koristi tudi zastonj prevoze z vlaki in 
avtobusi. Letos smo že bili na Ptuju v času kurentovanja, ogle-
dali smo si razstavo Alme Karlin v Celju in pokrajinski muzej, v 
Slovenj Gradcu smo si ogledali Muzej štirih kovačev in Koroški 
pokrajinski muzej, zadnji izlet pa je bil v Laško.

Tako se vidi, da ne skrbimo le za zdravo in gibčno telo, pač pa se 
srečujemo tudi na drugih druženjih in zanimivih ogledih, zato 
vas vabimo, da se nam pridružite: sedaj imamo v občini že dve 
skupini – v Zg. in Sp. Dupleku – in upamo, da nam jih bo uspelo 
ustanoviti še več.

Sonja Černčič Lagerwall
Urejeno korito ob spomeniku NOB 

Foto: Pavla Zupan

Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak 
nasmeh lahko prinese srečo drugim ljudem. 

Vsak trenutek je lahko nov začetek. 
Veliko upanja ustvarja velike ljudi, zato radostno 

pojdimo naproti novemu letu 2023. 
Da bi se vam in vašim najdražjim uresničila 

mnoga pričakovanja, vam želi   
      

KO RK Dvorjane.
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IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV

PREGLED DELOVANJA RIBIŠKE SEKCIJE KLEN 
V LETU 2022

ZAHVALA
DU Duplek se zahvaljuje 
družini Kirbiš iz Zg. Dupleka 
za gostoljubje ter možnost 
telovadbe in druženja dravskih 
vil in povodnih mož iz Šole 
zdravja pod njihovo streho.

Zahvaljujemo se tudi Milki 
Vrbanič in Zaliki Čeh za vodenje 
telovadne skupine.

Marinka Čučko,
predsednica DU Duplek

Ribiška sekcija deluje v sklopu Društva upokojencev 
Duplek. 
V tem letu smo ponovno zaživeli in izvedli mnoge aktiv-
nosti.21. aprila 2022 smo organizirali čistilno akcijo, v ka-
teri je sodelovalo 15 članov. Očistili smo bližnjo okolico 
ribnika III in seveda tudi svojo hiško.
Za praznik občine, 23. junija 2022, smo organizirali ri-
biško druženje občanov. Za nabavo pokalov je poskrbela 
občinska uprava. Pokale sta v novi športni dvorani slav-
nostno podelila župan občine Duplek Mitja Horvat in 
predsednica Društva upokojencev Duplek Marinka Čuč-
ko. Druženja ribičev se zaradi slabših vremenskih razmer 
niso udeležili vsi ribiči. Tako kot že 
vrsto let je bil na ribiškem druženju 
najboljši Bogdan Kopič, drugi je bil 
Aljaž Čeh in tretji Vojko Cvikl. Iskrene 
čestitke vsem sodelujočim, še pose-
bej pa dobitnikom pokalov. V času 
dopustov (julija in avgusta) smo za-
radi nizkega vodostaja opustili ribo-
lov na tem ribniku. V tem letu smo 
izgubili dva ribiška prijatelja. Spo-
mladi je preminil Ivan Janez Vagner, 
v septembru pa še njegov brat Jože. 
Bližnjim iskreno sožalje.
Zaključek ribolovne sezone in podeli-
tev pokalov za najboljše ribiče, člane 
sekcije Klen, smo organizirali v sobo-
to, 22. oktobra 2022. V skupni razvr-
stitvi je bila najboljša Sonja Jerenec, 
drugi je bil Sašo Rola in tretji Mari-

jan Slanič. Ribiški car je za leto dni postal Stanko Krajnc. 
Iskrene čestitke.
Letos smo verjetno končali s košnjo trave, ostane pa nam 
še hranjenje rib, da bodo lažje pričakale pomlad. 
Ga. Milena Petrinec nam je poklonila puzzle – sestavljen-
ko z motivom ribiča. Sestavljenka bo na vidnem mestu v 
naši hiški, gospe Mileni pa se iskreno zahvaljujemo.
Za zaključek pa še zahvala gospodu županu Mitji Horvatu 
in predsednici Društva upokojencev Duplek Marinki Čuč-
ko za vso podporo.

Milan Konrad                                                                                                
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Popravek
Naši dolgoletni prostovoljki RK 
Dvorjane Nadi Žmak se opravi-
čujemo zaradi nepravilnega na-
ziva: pri nas ni opravljala dela 
blagajničarke, ampak je bila od 
leta 1977 tajnica humanitarne-
ga društva. Za neljubo napako 
se opravičujemo.

KORK DVORJANE

Podpora kolesarjenju je že tradicija našega društva. Vsa-
ko leto pripravimo transparent za Tour de France. V po-
letnih mesecih smo organizirali kolesarsko etapo Dravski 
krog, zato smo za našega šampiona Primoža Rogliča, ki 
je s skupino kolesarjev odpeljal Zlati krog skozi naše lepe 
kraje, pripravili nekaj posebnega – pripeljali smo najdalj-
še kolo v Sloveniji.
Najdaljše slovensko kolo, ki meri 6,2 metra in s katerim 
se lahko pelje devet ljudi, je leta 1994 izdelalo Prosto-
voljno gasilsko društvo (PGD) Zlatoličje na pobudo že 
pokojnega Andreja Sagadina. Ker si želimo čezdravskega 
sodelovanja, smo jih tokrat povabili v Duplek, da z naj-
daljšim kolesom prekolesarimo Tour de Duplek. Seveda 
so bili povabila zelo veseli in so se nanj takoj odzvali.
S kolesom smo se člani PGD Zlatoličje in ŠO društva Oh-
ranimo naravo čisto popeljali od picerije Splavar v Zgor-
njem Dupleku do krožišča v Spodnjem Dupleku (pri Koc-
ki). Zahvaljujemo se vsem gostincem, ki so s pijačo na 

PRIMOŽA ROGLIČA PRIČAKALI Z NAJDALJŠIM KOLESOM 
V SLOVENIJI

poti poskrbeli za nas, to so bili Picerija Splavar, Bife Joca, 
Bar Namestnik in Gostišče Valerija. Najlepša hvala tudi 
Kremkotu, saj smo se posladkali s sladoledom in si nab-
rali moči, da smo se s kolesom lahko vzpeli po bregu do 
svojega cilja. Za dobro voljo je cel čas skrbel harmonikaš 
Žiga Muršec, za kar se mu najlepše zahvaljujemo, saj je 
na našo željo v tem dnevu vsaj 20-krat zaigral Avseniko-
vo Golico.

In nato je sledil vrhunec dneva – pozdrav Primoža Rog-
liča in ostalih kolesarjev, ki so sodelovali na tej priredi-
tvi za dober namen. V krožišču pri Kocki smo vsi zbrani 
poskrbeli za glasen pozdrav našemu šampionu in celotni 
ekipi, ki ga je spremljala. 
BRAVO, PRIMOŽ IN EKIPA!

Petra Ferlič,
ŠO društvo Ohranimo naravo čisto

47



POTOMKE BOGATO OBRODILE

SLAVNOSTNO RAZVILI SVOJ PRAPOR

Od matere potomke so se trgači odpravili še do drugih 
potomk v občini.
Po opravljenih trgatvah v domačih vinogradih so člani Vi-
nogradniško, vinarsko, turističnega društva Trta in drugi 
vabljeni gostje opravili še trgatev potomk, ki rastejo na 
različnih krajih Korene. Zbrali so se pri materi potomki, 
ki raste pri cerkvi sv. Barbare in katere skrbnik je vse od 
njene posaditve Borut Pulko. Stanko Kurnik in Borut sta 
naredila kar nekaj cepičev, ki jih je potem Stanko razde-
lil, tako da potomke rastejo pri raznih skrbnikih, to je na 
brajdah pred domom kulture v Koreni (za te trte skrbi 
vsakokratni kletar), pri Alojzu Palucu s skrbnikom Mar-
janom Lorencijem in v Žikarcah, kjer ima trta kar več 
skrbnikov: Antona in Mateja Slaniča, Stanka Kurnika in 
Branka Škofa. 

Prešanje je resno in odgovorno delo.

Pri Alojzu Palucu  Vse foto: Ivo Glonar

Trgači so se zbrali pri materi potomki pri 
cerkvi. Trgatev so s svojo udeležbo počas-
tili prvi gospodar Janez Ribič, njegov nasle-
dnik in drugi gospodar župan Mitja Horvat. 
Trgatve se je udeležil tudi skrbnik sestre 
potomke, ki raste ob grajskem obzidju na 
Vurberku, Maks Gajšek.
Od matere potomke so se trgači odpra-
vili na pot od potomke do potomke. Vse 
trte so lepo obrodile, da je bilo kar nekaj 
grozdja, le brajde so bile prazne, ker so bili 
škorčki in škorci hitrejši od trgačev ter so 
pozobali vse grozdje. Zelo bogato je obro-
dila potomka v Žikarcah, kar ni čudno, saj 
jo božajo in negujejo kar štirje skrbniki. Tu-
kaj so škorci nemočni.

Po opravljenih trgatvah so se trgači odpravili še na prešo. Tudi tokrat so grozdje prešali pri Stanku Kurniku. Medtem 
je velik grozd s svoje trte potomke prispeval še Alojz Vogrin. Po prešanju je bil mošt predan v nego kletarju Bojanu 
Pravdiču. Kot se po takšnem opravilu spodobi, je sledila zaslužena malica.

Marjana Glonar 

V društvu smo se odločili, da svojo dejavnost predsta-
vimo tudi na simbolni ravni.
Zadnji dve leti našega življenja in delovanja je v veliki 
meri krojila epidemija covida-19. Z njo smo se spoprije-
mali nepripravljeni, a kljub temu dokazali, da s skupnimi 
močmi zmoremo. Poslavljamo se od poletja in prijazna 
jesen je letos naravi pomagala, da je še posebej bogato 
obrodila in se obarvala v prijetne jesenske barve, kakor 
da hoče nadoknaditi zamujeno.
V Društvu za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine 
OLDTIMER DUPLEK jemljemo to kot poseben dodatek k 
slavnostnemu razvitju prapora – za vsako društvo pose-
ben dogodek, ki ga spremlja tudi svečanost.
V društvu smo se odločili, da po vseh letih uspešnega 
delovanja organizacijo dvignemo tudi na simbolni rav-
ni. Člani upravnega odbora smo že na svoji 30. seji 26. 
januarja 2019 na pobudo gospoda Borisa Demšiča spre-

jeli sklep, da se pristopi k izvedbi osnutka in realizaciji 
društvenega prapora. Kar za dve leti nas je čas korone 
ustavil in podaljšal naše aktivnosti. Po veliki angažira-
nosti Borisa Demšiča, predsednika Milana Šamca in 
ostalih članov smo 15. oktobra 2022 v Kulturnem domu 
Zg. Korena slavnostno razvili svoj prapor.
Simbol vsakega društva je društveni prapor, saj pooseb-
lja lastnika in izkazuje pripadnost. Na pomembnejših 
prireditvah se z njim društvo predstavi. Imenovali smo 
tri praporščake, ki so čuvarji in nosilca prapora: Borisa 
Demšiča, Danila Majeriča in Ivana Greguriča.
Prireditev so popestrili plesalci folklorne skupine KUD 
Breznar Tonček Korena pod vodstvom mentorja Davori-
na Tepeha in Dvorjanski muzikanti pod vodstvom men-
torja Boža Čobca, ki so poskrbeli za prijetno glasbeno 
spremljavo. Veseli smo bili tudi gostov: župana občine 
Duplek Mitje Horvata, predstavnika zveze SVS Slavka 

48



Pislaka in ostalih, saj so s svojo prisotnostjo počastili 
našo prireditev.
Na nosilni palici prapora so pritrjeni trakovi, zlati in sre-
brni žebljički donatorjev, članov društva in drugih pod-
pornikov.
Naj se v imenu društva zahvalim vsem donatorjem, ki ste 
vsak po svojih močeh prispevali k temu, da je društvo 
lažje zmoglo strošek nabave.

Slavnostni prihod prapora Naš prapor Ponosni na nov statusni simbol

Naši gostje in člani Veselo druženje Vse foto: Gregor Weingerl

Člane društva bo tako simbolno povezoval tudi prapor, 
predvsem pa druženje in dejavnosti, ki jih načrtujemo 
čez leto. Še naprej se bomo trudili ohranjati stkane vezi 
med člani. 

Zvonka Gregurič,
tajnica društva 
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ZAKLJUČNA VOŽNJA Z »OLDIJI«
V soboto, 22. oktobra 2022, smo člani društva Oldtimer 
Duplek opravili zaključno vožnjo v tem letu.
Zbor je bil na sedežu društva v Spodnjem Dupleku, kjer 
smo parkirali svoje stare avtomobile in stara kolesa. Kle-
petali smo ob kavici in se dogovorili o relaciji vožnje tis-
tega dne.
Kolesarji so odkolesarili do Športne dvorane Spodnji 
Duplek, kjer so se udeležili sejma o energetski neodvi-
snosti, z avtomobili pa smo se odpeljali proti Mestni ob-
čini Maribor, skozi TAM do botaničnega vrta v Pivoli. Tam 
smo imeli kratek postanek in ogled tržnice z lokalnimi 
izdelki ter pokušino medenega žganja. Pot smo nadalje-
vali po občini Hoče - Slivnica proti Rogozi in se skozi gozd 
pripeljali do občine Miklavž.
S svojimi starimi vozili smo privabili mnoge poglede, saj 
nas je bilo v koloni kar nekaj, verjamemo pa tudi, da smo 
vaščanom s svojo prisotnostjo popestrili dan.
Pot nas je vodila nazaj na štartno mesto do naših 
društvenih prostorov, kjer smo si privoščili dobro kosilo, 

gibanico in pečene kostanje. Nič nas ni presenetil popol-
danski dež, saj smo bili že varno pod streho. Zadovoljni 
smo se odpravili domov s prijetnimi vtisi.
Veselimo se nove sezone, novih izzivov, druženja in vo-
žnje s svojimi »oldiji«.

Petra Fras

Foto: Petra Fras

Foto: Zoran Perko

 Foto: Vinko WeingerlFoto: Zoran Perko

Foto: Zoran Perko
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VELIKOŠMARENSKI MARATON
17. maratona na Vurberku se je ude-
ležilo 130 kolesarjev.
Turistično društvo Vurberk je pod 
pokroviteljstvom Občine Duplek ter 
v sodelovanju z Olimpijskim komi-
tejem Slovenije in Kolesarsko zvezo 
Slovenije letos že sedemnajstič or-
ganiziralo Velikošmarenski kolesar-
ski maraton. 
Gre za tradicionalni dogodek, ki po-
teka vsako leto na Vurberku (razen 
leta 2020 zaradi epidemioloških raz-
mer). Poimenovan je po prazniku 
Marijinega vnebovzetja in je del do-
godkov Kolesarske zveze Slovenije.
Štart maratona je pri kulturnem 
domu na Vurberku, kolesarjem pa 
sta na voljo dve progi (krajša 33-ki-
lometrska in daljša 47-kilometrska) in poteka po cestah 
med Dvorjanami, Koreno, Selcami, Janžekovci, Ptujem, 
Mestnim vrhom, Grajeno in Vurberkom. Daljša proga 
obide kar pet občin: občine Duplek, Lenart, Destrnik, 
Trnovsko vas in Ptuj. Udeleženci maratona se prijavijo 
na štartno-ciljnem mestu (ob plačilu prijavnine), dobijo 
štartno številko, ob progi jim naši člani ponujajo vodo in 
okrepčilo (banane), po prihodu v cilj pa prejmejo majico, 
medaljo in kupon za malico.
Letos je kolesarje pred pričetkom maratona pozdravil 
predsednik Turističnega društva Vurberk Branko Pola-
nec, ki jim je podal natančna navodila o progi in varo-
vanju le-te (spremljevalno vozilo, gasilci …) ter jim zaže-
lel varno vožnjo in veliko užitkov na kolesu. Udeležence 
kolesarskega maratona je pozdravil tudi župan občine 
Duplek, Mitja Horvat. Pohvalil je pripravo in izvedbo ma-
ratona v organizaciji Turističnega društva Vurberk, vesel 
pa je bil tudi velikega števila udeležencev. Seveda nam 
pri izvedbi kolesarskega maratona vedno pomagajo naši 
zvesti sponzorji, za kar se jim iz srca zahvaljujemo.

Letos je bilo prijavljenih 130 kolesarjev. Maraton je po-
tekal varno in v sproščenem ozračju, po mnenju Kolesar-
ske zveze Slovenije pa je vurberški Velikošmarenski kole-
sarski maraton tudi eden bolje organiziranih v Sloveniji.
Turistično društvo Vurberk podeli kolesarjem tri pokale, 
in sicer pokal za najmlajšega udeleženca, za najstarejše-
ga udeleženca in za najštevilčnejšo ekipo na maratonu. 
Najmlajši udeleženec letošnjega kolesarskega marato-
na je bil star osem let, najstarejši pa kar 86 let, najšte-
vilčnejša ekipa so bili člani kolesarskega društva iz Selc.
Ivan Žižek, vodja projekta Velikošmarenskega kole-
sarskega maratona pri TD Vurberk in podpredsednik 
društva, je bil z izvedbo maratona zelo zadovoljen, saj je 
organizacija takšnega projekta velik in odgovoren orga-
nizacijski izziv.
Člani Turističnega društva Vurberk se že veselimo 18. ko-
lesarskega maratona. Z veseljem vas vabimo na ta tradi-
cionalni športni dogodek v avgustu 2023 in vam kličemo: 
Vsi na kolo za zdravo telo!

Violeta Vogrinec

RAZSTAVA DEL 8. SLIKARSKE KOLONIJE NA VURBERKU
Likovne kolonije se je udeležilo 50 likovnikov. Svoja 
dela so postavili na ogled v Kulturnem domu Vurberk.
Prva sobota v oktobru je za člane Turističnega društva 
Vurberk vedno nekaj posebnega. Že več let zaporedo-
ma, letos že osmič, organiziramo razstavo likovnih del 
naših cenjenih likovnikov, udeležencev slikarske koloni-
je, ki poteka junija na Vurberku.
Letošnje 8. likovne kolonije v organizaciji Turističnega 
društva Vurberk in likovne sekcije pod vodstvom neut-
rudnega člana Marjana Špinglerja se je udeležilo 50 li-
kovnikov in prav toliko likovnih del smo 1. oktobra 2022 
razstavili v dvorani Kulturnega doma Vurberk.
Letošnja dela so slikarji ustvarjali po trenutnem navdihu 
in marsikateri motiv upodablja tudi naš prelepi Vurberk 
in čudovito okolje okoli grajskih ostalin, pa tudi pozitivna 

energija likovnih del pove, da je bilo vzdušje ob ustvarja-
nju prijetno in sproščeno.
Predsednik Turističnega društva Vurberk Branko Pola-
nec je na prireditvi pozdravil vse navzoče. Poudaril je, 
da smo v TD Vurberk ponosni in zadovoljni, da poleg 
drugih zelo odmevnih in kakovostnih prireditev orga-
niziramo tudi slikarsko kolonijo in razstavo, s katero 
ljubiteljem tovrstne umetnosti in številnim drugim 
obiskovalcem, ki si jo ogledajo, pobliže predstavimo 
upodobljena dela, v katera je vloženega veliko prostega 
časa in nadarjenosti. Tudi podžupanja občine Duplek, 
Milica Simonič-Steiner, je pozdravila udeležence razsta-
ve in naše goste. Turističnemu društvu Vurberk je za-
želela še veliko dobrih prireditev, našim likovnikom pa 
mnogo ustvarjalne energije.

Štartno mesto kolesarskega maratona  Foto: arhiv TD Vurberk
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Letošnjo prireditev so popestrili pevci MoPZ Franc Pre-
ložnik iz Dvorjan in pevke Mladinskega cerkvenega pev-
skega zbora Sveta Barbara. Tudi člani kluba Oldtajmer iz 
Dupleka vsako leto na ogled postavijo svoje starodobne 
jeklene konjičke. Hvala vsem.
Predsednik TD Vurberk Branko Polanec in podpred-
sednik TD Vurberk Marjan Špingler sta vsem likovnim 
ustvarjalcem podelila zahvale za sodelovanje na likovni 
koloniji in razstavi del na Vurberku. Nepogrešljiva gostja 
Cecilija Bernjak, predsednica likovno-fotografske sekcije 
KUD Stane Petrovič iz Hajdine, pa nam je tako kot vedno 
namenila nekaj iskrivih in spodbudnih besed.
Razstavo je odprla podžupanja občine Duplek Milica Si-
monič-Steiner, članice likovne sekcije TD Vurberk so pos-
krbele za sladke dobrote, za degustacije dobre kapljice 
pa je, kot vedno, poskrbel vinar Stanko Kurnik.
Vsem ljubiteljem slikarske umetnosti se zahvaljujemo za 
sodelovanje na koloniji in razstavi ter se že veselimo sre-
čanja na Vurberku prihodnje leto. Nasvidenje!

Vse foto: arhiv TD Vurberk

Violeta Vogrinec

TRGATEV POTOMKE NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU
Potomka se je z obilnim pridelkom oddolžila za pozor-
nost in skrb.
Da je prvi vikend v oktobru res zelo zanimiv za člane Tu-
rističnega društva Vurberk, potrjujeta dve čudoviti prire-
ditvi v enem dnevu, ki privabita v naš kraj veliko število 
gostov, tako ljubiteljev umetnosti kot tudi ljubitelje dru-
ženja ob trgatvi potomke, vročih kostanjih in pokušini 
vina lanske trgatve grozdja modra kavčina.
Takoj po odprtju 8. razstave likovnih del v dvorani Kultur-
nega doma Vurberk smo vse goste povabili in dogodek 
nadgradili še s trgatvijo potomke najstarejše vinske trte 
na svetu z Lenta, katere skrbnik je naš Maks Gajšek.

Leta 2005 je Turistično društvo Vurberk v sodelovanju z 
Občino Duplek na grajskem obzidju posadilo potomko 
najstarejše vinske trte na svetu iz Maribora. Vse od tak-
rat v Turističnem društvu Vurberk skrbimo, da trta lepo 
raste, neumorni skrbnik Maks Gajšek pa poskrbi, da je 
trta pognojena, zalita in zaščitena.
Letošnjo letino grozdja je ogrožala suša, vendar je skrb-
nik trte poskrbel, da je bila vedno zalita, in tako smo na-
trgali kar okoli 130 velikih, lepih in zdravih grozdov trte 
modra kavčina.
Grozdje so kot vsako leto trgali številni gosti, ki so bili na 
trgatvi potomke. Brenta, ki jo vsako leto nosi naš skrb-

Dekoracija trgatev potomke na Vurberku 2022 Trgatev potomke na Vurberku 2022
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ni gospodar društva Marjan Rap, se 
je hitro napolnila. Grozdje so prinesli 
na grajsko dvorišče, kjer so člani tu-
rističnega društva zanimivo pripravili 
prizorišče s čudovito naravno jesensko 
dekoracijo, slamo, bučami, prelepi-
mi jurčki naravnost iz gozda, pa tudi z 
brajdami in še s čim. Grozdje so zmleli 
in stisnili, vse na način, kot so to počeli 
naši predniki. Iz stiskalnice je priteklo 
veliko kapljic sladkega mošta, ki ga je 
skrbnik prevzel in obljubil, da bomo le-
tošnji pridelek lahko poskusili na trgat-
vi potomke naslednje leto. Pevci MoPZ 
Franc Preložnik so nam prepevali lepe 
slovenske narodne pesmi, člani kluba 
Odtajmer so na grajsko dvorišče pripe-
ljali svoje starodobne jeklene konjičke.
Člani turističnega društva s predsedni-
kom Brankom Polancem smo pripravili 
sproščeno in prijetno vzdušje, tudi do-
mačih dobrot in pečenih kostanjev ni 
manjkalo. Skrbnik trte Maks Gajšek je 
poskrbel za pokušino vina lanske trgat-
ve modre kavčine, pa še za kakšno dru-
go dobro kapljico.
Veliko število Vurberčanov, gostov in 
drugih obiskovalcev potrjuje, da v TD 
Vurberk delamo dobro in s srcem.
Hvala vsem in se vidimo na naših prire-
ditvah naslednje leto.

Violeta Vogrinec

Trgatev Vurberk 2022   Vse foto: arhiv TD Vurberk

BLACK DRAGONSI PONOSNI NA SVOJO DEJAVNOST
Pregled dela potrjuje, da je bila motoristična sezona 
2022 zelo uspešna.
Leto gre h koncu in s tem se tudi motoristična sezona 
zaključuje. Black Dragonsi smo v tem letu uspešno pre-
vozili kar nekaj kilometrov na jeklenih konjičkih. Otvo-
ritveno vožnjo smo opravili na velikonočni ponedeljek, 
ko smo se odpeljali na krožno vožnjo po občini Duplek. 
Še prej pa smo se ustavili pri cerkvi sv. Martina na žeg-
nanju motorjev. Hvala župniku Iveku za opravljeni bla-
goslov.

Z blagoslovom motorjev se je začela naša motoristična 
sezona, v kateri smo se vse leto vozili na motoristična 
srečanja po Sloveniji. V okviru Dupleškega tedna in dveh 
open-air koncertov smo organizirali parkiranje za obisko-
valce koncertov na zemljišču ob svojih prostorih. Poma-
gali smo pri varovanju (zapori ceste) državnega prven-
stva v triatlonu Dooplek 2022, na katerem je tekmovala 
tudi Anina Kirbiš, hči našega člana Andreja. Zadnji dan 
v juliju je bil rezerviran za obisk in presenečenje našega 
najstarejšega člana Mihaela Pulka, saj je dopolnil 80 let.
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Avgusta smo se odpravili na štiridnevno motoristično 
turo po Srbiji, kjer smo si ogledali podzemni grad Ka-
rađorđevićev, etno vas Sunčana reka, destilarno rakije 
BB Klekovača v Bajini Bašti in dva dni preživeli na festiva-
lu trobentačev v Guči.

Po vrnitvi iz Guče so se začele priprave na moto sre-
čanje, ki je potekalo od 26. do 27. avgusta 2022. Kljub 
slabemu vremenu smo srečanje izpeljali odlično. Nasto-
pile so štiri rock skupine in DJ. Srečanja se niso udele-
žili samo motoristi iz Slovenije, ampak tudi iz Avstrije, 
Hrvaške in Bosne. Na prireditvi smo se zahvalili svojima 
najstarejšima članoma Mihaelu Pulku in Radu Kukoviču 
za zvestobo in vse opravljeno delo v klubu z večdnevnim 
razvajanjem v Stubičkih toplicah. 
V ponos so nam pohvale drugih motorističnih klubov, da 
imamo enega najbolj inovativnih in najlepših klubskih 
prostorov v Sloveniji.
V septembru smo se udeležili 16. Dragon partyja pri MC 
Firedragons na Bavarskem, kjer smo se družili s pobrate-
nimi klubi iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Češke in Madžar-
ske. Na srečanju so se predsedniki klubov dogovorili, da 
bo 17. Dragon party pri nas v Dupleku.
Oktobra smo pomagali pri zapori križišč v sklopu dobro-
delne kolesarske vožnje Zlati krog s Primožem Rogličem.
Oktober je mesec kostanjev in mesec, ko se zahvalimo 

vsem sponzorjem za pomoč (finančno, materialno ...) s 
kostanjevim piknikom. Na piknik smo povabili tudi svoje 
sosede, da se jim zahvalimo za potrpežljivost, če smo bili 
kdaj preglasni.
Ob dnevu mrtvih smo se spomnili preminulih članov s 
prižigom svečk na njihovih grobovih.
Tako se motoristična sezona počasi zaključuje, saj priha-
jajo hladnejši dnevi. Zimski meseci so dolgi in za pravega 
motorista dolgočasni. Komaj čakamo, da se malo otopli 
in bomo lahko ponovno zagnali svoje jeklene konjičke. 
Ob prihajajočih praznikih vam Moto klub Black Dragons 
želi, da jih preživite v objemu svojih najdražjih. Naj bodo 
prazniki čas počitka in veselja, vaše življenje pa dinamič-
no kot vožnja z motorjem in naj se vam na božični večer 
zgodi nekaj lepega.

Aleš Simonič, 
Tajnik Moto kluba BLACK DRAGONS

Vse foto: arhiv Black Dragons
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ZAHVALA 
OBDAROVANCEV

Zahvaljujeva se vsem članom motori-
stičnega kluba Black Dragons za prese-
nečenje na moto zboru v obliki darila, 
večdnevnega razvajanja v Stubičkih to-
plicah. 
Hvala, da prepoznate najino zvestobo, 
vloženo delo v klub in da to cenite.
Veseliva se nadaljnjih skupnih voženj in 
druženj v klubu. 
Hvala.

PRIGODE TOPNIČARJA JOŽETA IZ ZGORNJEGA DÜPLEKA
Gledališko društvo Vurberk pripravlja uprizoritev istoi-
menske veseloigre. 
V Gledališkem društvu Vurberk se po dveh letih zatišja 
zaradi epidemije ponovno sestajamo ob pripravi uprizo-
ritve veseloigre Prigode topničarja Jožeta iz Zg. Düpleka. 
Gre za avtorski tekst in eno od zgodb iz knjige Vaški go-
dec, ki jo je avtorica dr. Breda Mulec, naša rojakinja iz 
Dupleka, predstavila javnosti letos junija.
Gledališko društvo Vurberk nadaljuje gledališko izročilo 
na Vurberku že od leta 2009. V tem času smo bili zelo 
dejavni, saj smo pripravili že šest celovečernih predstav: 
Nasvidenje nad zvezdami, Kulturna prireditev v Črni 
mlaki, Gospodična Mici, Štajerc v Ljubljani, Partnerska 
poroka in Trije vaški svetniki ter veliko število skečev ob 

različnih priložnostih. Tradicionalno pa vsako leto v za-
četku adventa v sodelovanju z društvi občine Duplek or-
ganiziramo tudi Večer pesmi, plesa in humorja v dvorani 
Kulturnega doma Korena.
Tokratna predstava na humoren način prikazuje našega 
rojaka Jožeta iz Dupleka, ki je v letih 1870–1873 služil v 
avstro-ogrsko vojski v Puli, kjer je doživel veliko zanimivih 
stvari, ki jih vojaki-kanonisti topniškega polka lahko do-
živijo v dolgih treh letih služenja cesarske vojske. V dobri 
urici gledališkega humorja vas bomo tokrat popeljali 150 
let nazaj med življenje avstro-ogrskih vojakov in utrinke 
domačega življenja ter prikazali veselje ob vrnitvi domov. 
Scensko in kostumsko zahtevno predstavo z lahkotnim 
tekstom, deloma tudi v domačem »düpleškem« nare-

čju za našo gledališko skupino, 
v kateri je angažiranih 20 članov 
društva ter številni zunanji so-
delavci, bomo premierno posta-
vili na oder dvorane Kulturnega 
doma Vurberk v januarju 2023. 
Veselimo se adrenalina, ki ob 
premiernem nastopu prevzame 
igralce na odru in za njim, ter 
energije gledališkega duha, ki jo 
želimo deliti z gledalci. Vabljeni v 
našo družbo januarja 2023!

 Branko Polanec

Vsem gledalcem, 
simpatizerjem, prijateljem 

in občanom 

ŽELIMO ZDRAVJA, 
ZADOVOLJSTVA 

IN OSEBNE SREČE
V LETU 2023!

                                                                      
člani 

Gledališkega društva 
Vurberk
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TAMBURAŠI VADIJO IN NASTOPAJO
Po dveh letih premora zaradi epidemije 
spet delujemo, na srečo v enakem šte-
vilu.
Komaj smo že čakali na druženje, tako 
da nam niti počitnice niso predstavljale 
ovire. Vadili smo celo poletje, izmenja-
je se v manjšem številu. Prsti so postali 
spet gibčni, tamburica je zazvenela, na-
učili smo se nekaj novih skladb in začeli s 
prvimi nastopi, ki jih ni bilo malo.
Najprej smo nastopili na občnih zborih 
za Turistično društvo Duplek, Čebelarsko 
društvo Pobrežje - Duplek, Društvo upo-
kojencev Maribor, društvo Tamburaški 
orkester Duplek.
Zvrstili so se še drugi nastopi: Deveto 
srečanje tamburaških skupin v Miklavžu, 
Slikarska kolonija Duplek Art, Glas 
društva AS Maribor – koncert, priredi-
tev za starejše občane Dupleka v novi 
športni dvorani, 75-letnica DU Maribor 
– koncert v Festivalni dvorani Lent, Tu-
ristično društvo Duplek – jesenski piknik 
za člane društva, kmečka prireditev – 
trgatev Belski Vrh, pevsko društvo – Ma-
tej Bor Dobrovce – otvoritev nove bru-
narice – »KOČA BOR«.
Do konca leta imamo še kar nekaj pova-
bil, med drugim bo decembra potekal 
tudi naš tradicionalni koncert.
Prijazno vas vabimo na svoj letni koncert 
v Koreno in vam želimo prijetne prazni-
ke, ki so pred nami.

Tamburaški orkester, predsednica
Marta Muršec

Foto: Rajko Ferk

Foto: Marjan Glonar

Foto: Oto Štrucl

Na bo srečno

 in lepih trenutkov polno 

novo leto 2023!

Društvo Melisa, Korena

Na bo srečnoNa bo srečno

 in lepih trenutkov polno  in lepih trenutkov polno 

novo leto 2023!novo leto 2023!

Društvo Melisa, KorenaDruštvo Melisa, Korena
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PREDSTAVITEV ŠTEVILNIH DEJAVNOSTI 
UPOKOJENCEV

12. oktobra 2022 je na kegljišču DU Duplek potekal dan 
odprtih vrat. 
Nagovoril nas je župan Mitja Horvat. Predstavile so se 
posamezne sekcije.
Ljubiteljske pevke so se predstavile s tremi pesmimi, 
štiri literatke (Zalika Poš, Jožica Vake, Milena Petrinec in 
Marinka Čučko) so predstavile vsaka po eno pesem. Na 
posebni razstavi so bila predstavljena ročna dela.
Vodje posameznih sekcij so spregovorili o njihovih de-
javnostih in povabili člane, da se posameznim sekcijam 
pridružijo: strelci – Andrej Štrus, kegljači – Branko Bratu-
ša, ribiči – Milan Konrad, ljubiteljske pevke – Marija La-
vuger, ročna dela – Marija Jančič, telovadke Dravske vile 
in povodni možje – Anica Kirbiš, telovadke Zg. Korena – 
Štefka Ljubojević, telovadke Sp. Duplek – Milka Vrbanič.
Projekt Starejši za starejše in letovanje v Delfinu je 
predstavila Silva Radić.
Sodelovanje in povezovanje z društvi v kraju in izven, 
sodelovanje z občino, pobratenima društvoma Voličina 
in Šentilj pri Velenju, sodelovanje z OŠ in vrtci, ZPPZ in 
ZDUS je predstavila Marinka Čučko.
O dejavnosti VGC Danica Duplek in o povezovanju z dru-
štvom je spregovorila Manuela Strmšek Adam.
Prireditev so z glasbo popestrili glasbeniki strelske sekci-
je, in sicer z ustnimi orglicami in s kitarami. Programu in 
predstavitvi je sledilo druženje ob pogostitvi. Z obiskom 
smo bili zelo zadovoljni, prav tako tudi udeleženci.

Zahvaljujem se vsem za pripravo srečanja in udeležen-
cem za obisk.

Predsednica DU Duplek
Marinka Čučko

Pozdrav predsednice DU Duplek 
Marinke Čučko

Glasbeniki strelske sekcije DU Duplek 
so razveseljevali s svojo glasbo

Obiskovalci na Dnevu odprtih vrat DU 

Ljubiteljske pevke DU Duplek Ročnodelska sekcija DU se predstavi avtor fotografij je Andrej Štrus
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MARTINOVANJE V KORENI
Anja Simonič je novoizvoljena vinska kraljica.
V petek, 11. novembra, se je za vinogradnike začelo novo leto. 
Nekateri ta dan poimenujejo z različnimi nazivi, tudi jesenski 
pust itd. Vinogradniki VVTD Trta so se odločili, da bodo v so-
delovanju z Občino Duplek kljub vsemu organizirali martinova-
nje, kot je to večletna tradicija v Koreni. Tudi vreme je bilo nak-
lonjeno temu, da se je prireditev lahko odvijala pred Kulturnim 
domom Korena.
V programu so sodelovali: Moški pevski zbor KUD Tonček Brez-
nar, Dvorjanski muzikanti, Folklorna skupina KUD Tonček Brez-

nar, Lukasovi harmonikarji, poseben aplavz je požela folklorna skupina Osnov-
ne šole Korena, učenci 9. razreda korenske šole pa so namesto kostanjev pekli 
palačinke. Tudi druge stojnice niso bile prazne: na eni sodček vina z vinom 
– zvrstjo, v katerega so svoja vina zlili vinogradniki, drugo pa je z dobrotami 
zasedlo društvo Melisa z Ireno Lenič na čelu.
Na prireditev so bile povabljene vse bivše kraljice in seveda kletarji. Spomni-
mo. Prva kraljica je bila Nataša Slanič, izvoljena leta 1990. Sledile so ji: Maja 
Grušovnik, Mateja Zajc, Natalija Pravdič, Mojca Škof, Mihaela Šabeder, Katja 
Kurnik, Tjaša Čeh, Kornelija Poharič in Barbara Štiftar. Enajsta, novoizvoljena 
vinska kraljica je Anja Simonič, študentka zaključnega letnika na Fakulteti za 
turistične študije – Turistica v Portorožu. 

V svojem nagovoru je dejala, da je že od majhnih nog spoznavala delo v vinogradu in tako dobila željo, da postane 
vinska kraljica. Kot vinska kraljica bo predstavljala vse lokalne vinogradnike in njihovo lokalno vino ter tudi občino 
Duplek in Vinogradniško, vinarsko, turistično društvo Trta.
Kletarji pa so bili: Janko Praviček, izvoljen leta 2000. Sledili so mu Anton Slanič, Stanko Kurnik (sedaj tudi častni kle-
tar), Milan Kokol, Matej Slanič, Marko Praviček, Borut Pulko in Bojan Pravdič, ki je kletar od leta 2019.
Prireditev je povezoval Samo Tuš – Korl. Za zabavni večer sta poskrbela ansambel Ajda ter Turistična kmetija Slanič.
Da je prireditev tako uspela, se zahvaljujemo vsem nastopajočim, Občini Duplek, Šiviljstvu Markuš, Vanji Maher in 
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi programa in pogostitvi.

                                  Marjana Glonar

Vinska kraljica Anja Simonič, hčerka žal 
že pokojnega Milana Simoniča

Bivša kraljica Barbara Štiftar in nova kraljica Anja Simonič z županom Mitjo Horvatom 
in predsednikom društva Brankom Škofom

Krst, s katerim se je mošt spremenil v vino, je opravil 
Samo Tuš – Korl.                         Vse foto: Ivo Glonar
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PRIPRAVE NA DUPLEK ART ŽE TEČEJO
Še preden se je končala mednarodna likovna kolonija Duplek art 13, se že snuje 
program za novo.
Tokrat smo prestavili datum kolonije za teden dni, tako da pričnemo 9. junija 2023.
Mednarodno zanimanje za našo kolonijo je veliko in tako bodo prvič sodelovali ume-
tniki in umetnice iz Francije, Egipta, Grčije in Albanije. Glede na to, da traja kolonija 
štiri dni in da je do sedaj bilo na vsaki okoli 40 udeležencev, je moja naloga, da mo-
ram, žal, od 10 do 15 »starih« sodelujočih zamenjati z »novimi«. Odločitev je zelo 
težka, a drugače ne gre. Umetniki iz tujine prenesejo namreč v svoje domovine vtise 
o koloniji, organizaciji, naši kulturi, običajih in pokrajini.
Tokrat bi izpostavil akademskega slikarja iz Nepala NB Gurunga, ki je bil skupaj s še 
dvema Nepalcema prvič v Evropi. Gre za vrhunskega akvarelista, ki se udeležuje sve-
tovnih kolonij in ponosno nosi majico z naše kolonije Duplek art. Njegov predlog je 
bil, da je na majici tudi napis SLOVENIJA. V šali je povedal, da ves svet pozna Duplek, 
ne vedo pa, da leži v Sloveniji.
V novembru smo zaključili z razstavami likovnih del s kolonije in lahko so si jih ogledali v Dvorjanah, Radencih, Ka-
mniku, Velenju in Ptuju.

Rajko Ferk
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GASILSKO TEKMOVANJE PIONIRK IN PIONIRJEV 
PGD KORENA

DAN ODPRTIH GARAŽ PGD DVORJANE

Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za pre-
verjanje ter pridobitev strokovne in fizične sposobnosti 
gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih od-
nosov ter izmenjavo izkušenj. 4. junija 2022 je potekalo 
tekmovanje Gasilske zveze Maribor, na katerem so pi-
onirke PGD Korena osvojile drugo mesto, pionirji PGD 
Korena pa peto mesto. 2. oktobra 2022 je potekalo tek-
movanje mariborske regije, na katerem so pionirke PGD 
Korena osvojile tretje mesto in se s tem uvrstile na dr-
žavno tekmovanje, ki bo potekalo drugo leto. 9. oktobra 
2022 je potekalo memorialno tekmovanje Franca Flor-
jančiča v Miklavžu na Dravskem polju, kjer so pionirke 
PGD Korena osvojile prvo in pionirji PGD Korena osmo 
mesto. Gasilci smo zelo ponosni na vsa osvojena mesta 
in na pokale, ki jih prinesejo naši mladi gasilci v gasilski 
dom. Obema ekipama čestitamo za odlične uvrstitve na 

tekmovanju, hkrati pa se zahvaljujemo tudi mentorjem 
za vložen trud in čas za pripravo ekip.

                                                       Petra Škof

Zadnjo nedeljo v mesecu, 
30. oktobra 2022, smo PGD 
Dvorjane organizirali dan 
odprtih garaž, kjer smo ob-
čane seznanili z opremo in 
delovanjem društva. 
Pridružili so se nam tudi 
PGD Korena, GB Maribor, 
PGD Starše, PGD Smolnik, 
PGD Razvanje, PGD Lovrenc 
na Pohorju in naše pobra-
teno društvo FF Lebring ter 
reševalec motorist s svojo 
tehniko s Policijske uprave 
Maribor. Vabljena je bila 
tudi Slovenska vojska s svo-
jo tehniko, vendar so se žal 
opravičili zaradi mednaro-
dne vaje na Slovaškem. 
Za občane je bil omogočen 

V zadovoljstvo nam je obrniti list preteklega leta, 
v katerem je bilo doseženih mnogo začrtanih ciljev. 

Naj prihodnost prinese nove izzive. 
Vesele božične praznike in srečno novo leto 2023.

Vam Želi Prostovoljno gasilko društvo Korena

Foto: Darja Slanič

Foto: Nejc Bela Foto: Darja Slanič

Vse foto: arhiv PGD Dvorjane
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pregled gasilnih aparatov. Za hrano in pijačo je skrbela 
kuhinja PGD Dvorjan, tako da lačni in žejni nismo bili. 
Zahvalil bi se vsem društvom, ki so pokazala svojo teh-
niko občanom občine Duplek, in podjetju Gasilko za 
pregled gasilnikov ter občanom, ki ste si vzeli čas in nas 
podprli pri dnevu odprtih garaž.

Poveljnik PGD Dvorjane
Primož Drozg

OKTOBER, MESEC VARSTVA PRED POŽARI
Tema letošnjega oktobra, meseca varstva 
pred požari, je bila namenjena preprečitvi 
požara baterij in je potekala pod sloga-
nom: Tudi baterije lahko zagorijo – prepre-
čite požar baterij.
V četrtek, 20. oktobra 2022, je bila v orga-
nizaciji PGD Dvorjane izvedena skupna vaja: 
požar na piščančji farmi na kmetiji Kramber-
ger s PGD Korena, GB Maribor, PGD Dogoše, 
PGD Malečnik in PGD Miklavž na Dravskem 
polju. Na vaji je skupaj sodelovalo 70 gasilk, 
gasilcev in ponesrečencev. Vajo so si ogle-
dali župan občine Duplek Mitja Horvat, po-
veljnik GZ Maribor Samo Robič, poveljnik 
Gasilskega poveljstva občine Duplek Bojan 
Turčin in ocenjevalci vaje, ki so spremljali 
delovanje gasilskih enot. Po končani vaji so 
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ZLATE SONČNICE 2022

sledili nagovori župana, poveljnika GZ Maribor in povelj-
nika GPO Duplek ter lastnika kmetije Marjana Kramber-
gerja. Po postroju in nagovorih nas je družina Kramber-
ger pogostila s prigrizki in pijačo. V svojem in v imenu 
PGD Dvorjane bi se zahvalil županu Mitji Horvatu, GPO 
Duplek, vsem enotam za pomoč pri izvedbi vaje, foto-

grafom in snemalcem; vsem, ki ste si prišli vajo pogledat 
in nas s tem podprli. Prav posebej bi se rad zahvalil še 
družini Kramberger za njihov čas, prostor in gostoljubje. 
Hvala!

Poveljnik PGD Dvorjane
Primož Drozg

Turistično društvo občine Duplek je v soboto, 26. 11. 2022, 
na slavnostni prireditvi v kulturnem domu v Dvorjanah 
podelilo zlate sončnice vsem tistim, ki so v letošnjem letu 
izstopali v prizadevanju za lepšo podobo našega kraja.
Podelili smo tudi pohvale družinam in posameznikom, ki 
jim skrb za urejenost domov in okolice ni tuja. Prireditev 
smo obogatili s kulturnim programom, v katerem so so-
delovali Dupleški tamburaši, trio Lan in Tanej z mentorico 
Tamaro Vadur.

Fotografije: Stanislav Germauc in Anton Lenič

Vse foto: arhiv PGD Dvorjane
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Posebni gost je bil diplomiran filmski in gledališki igralec
Bojan Matoševič. Svečani program je povezoval naš 
večletni radijski napovedovalec Robert Levstik.
V zahvalo so prisotne nagovorili predsednik TD Stanislav
Germauc, župan občine Duplek Mitja Horvat, predse-
dnik hortikulturne sekcije Marjan Štiftar in častni občan
občine Duplek Janez Ribič.

V polni dvorani smo ob veselem vzdušju, prijetnem kle-
petu in druženju nadaljevali z lepim večerom.

Predsednik TD OBČINE DUPLEK 
Stanislav GERMAUC

PODELILI ZLATE KOSMATINCE

V akciji, ki jo vodi Turistično društvo Vurberk, je sode-
lovalo 47 domov.
V kulturnem domu na Vurberku se je 8. oktobra 2022 s 
slavnostno podelitvijo priznanj zaključilo ocenjevanje za 
vzorno urejanje okolja Zlati kosmatinec, ki ga je že sed-
mo leto zapored organiziralo Turistično društvo Vurberk. 
Prireditve, ki so jo z glasbo obogatili Dvorjanski muzikan-
ti, so se udeležili številni sodelujoči in povabljeni gostje. 
Ocenjevanje okolja je potekalo po ustaljenih merilih kot 
vsa preostala leta. 
Kriteriji za ocenjevane so vključevali: vtis o urejenosti 
okolja, hiš, balkonov, objektov, cvetje na oknih in bal-
konih, urejenost gred s sezonskim cvetjem in urejenost 
zelenic ter negovanost trate. Člani komisije Violeta Vog-
rinec, Jožica Lampreht, Miran Brumec, Romana Rojko, 
Nataša Ornik in Lilijana Kaučič smo obiskali ter ocenili 47 
prijavljenih domov. Tudi ocenjevalci okolja Zlati kosmati-
nec Turističnega društva Vurberk smo imeli veliko dela, 
v katerega smo vložili mnogo svojega prostega časa, 
vendar so nas razveseljevali in dodatno motivirali pri-
jaznost, gostoljubnost sokrajanov, izžarevanje pozitivne 
energije, razumevanje, da delamo za skupno dobro, da 

znamo sobivati, se družiti in živeti zdravo z naravo ter 
drug z drugim. 
Vsi, ki so kadarkoli prišli v naše kraje in na Vurberk, se ne 
morejo načuditi lepoti narave, miru in ljudem, ki živimo 
tukaj. Hribi, poraščeni s senčnimi gozdovi, polnimi narav-
nih darov, vinogradi, odeti v zlato, pod njimi bogata ro-
dovitna polja, po sladkem senu dišeči travniki in na vrhu 
hriba priča preteklosti – mogočen in hkrati zasanjan grad 
… Nešteto je lepot, ki dajejo našemu kraju dušo, magijo 
in neustavljivo privlačnost, vendar imajo pri vsem tem 
največjo vlogo njegovi prebivalci. S svojim odnosom do 
narave, s skrbjo za okolje, s spretnimi rokami in neusta-
vljivo domiselnostjo povezujejo svoje domove z naravo 
in nadgrajujejo njen čudoviti videz. 
Hvala vsem za sodelovanje in prisrčno vabljeni tudi pri-
hodnje leto.

Lilijana Kaučič

Foto: arhiv TD Vurberk
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NASVETI, PRIPOROČILA
KAKO IZBRATI KAKOVOSTEN MED, 

PRIDELAN V SLOVENIJI?
Skoraj na vsakem izletu po našem podeželju vas bo pot 
peljala mimo kakšnega čebelnjaka, ki stoji v idiličnem 
naravnem okolju. 
Slovenija je dežela z bogato čebelarsko tradicijo in po-
nosnimi čebelarji. Podnebne razmere so za čebelarjenje 
dokaj ugodne, velika rastlinska pestrost naravnega oko-
lja pa nam omogoča pridelovanje kakovostnega medu 
različnih vrst. 
Tako kot pri kupovanju ostalih živil se moramo tudi pri 
medu vprašati, ali je res varen in kakovosten, z znanim 
poreklom, pridelan na naraven način kot proizvod naših 
čebel. Kako se lahko prepričamo, da vse to drži in da smo 
res kupili kakovosten med? Eden izmed načinov je, da 
kupimo med čebelarjev, ki so vključeni v evropske she-
me kakovosti. 

V Sloveniji je približno 11.000 če-
belarjev, med njimi je 468 takšnih, 
ki zagotavljajo višjo kakovost svoje-
ga medu z vključitvijo v eno izmed 
evropsko priznanih shem kakovosti. 
V Sloveniji imamo tri takšne sheme 
za med.

Slovenski med z zaščiteno geograf-
sko označbo
Med je eden izmed redkih zaščitenih 
živilskih pridelkov, ki v imenu nosi 
ime naše države. To ni vsak med, pri-
delan v Sloveniji, ampak zgolj med 
čebelarjev, ki so vključeni v shemo 
kakovosti. Vsi postopki od pridelave 
do polnjenja potekajo na geograf-
skem območju Republike Slovenije, 
med pa mora ustrezati tudi višjim kri-
terijem kakovosti. To je zagotovljeno 

Če pa želite okusiti med s prav posebnimi značilnostmi specifičnega rastlinske-
ga sestoja neokrnjene narave, kupite med čebelarjev, ki so vključeni v nasled-
nji dve shemi kakovosti. 
»Kraški med« vključuje 12 čebelarjev in je posebnost našega Krasa; tamkajšnji 
čebelarji poleg bolj znanih vrst medu pridelajo še med divje češnje, rešeljike 
in žepka.
»Kočevski gozdni med« vključuje 17 čebelarjev, ki pridelujejo odličen gozdni, 
smrekov, hojev in lipov med.
Za čebelarje, ki so vključeni v zgornji dve shemi kakovosti, velja, da pridelujejo 
med na manjšem geografskem območju oziroma regiji s posebnim rastlinskim 
sestojem, kar daje medu tega porekla značilen okus in aromo. Njihov med 
nosi evropski znak kakovosti »Zaščitena označba porekla«. Dodatna kakovost 
je prav tako zagotovljena s kontrolami in laboratorijskimi analizami.
Med čebelarjev, ki so del evropske sheme kakovosti, je slovenskega porekla z 
zagotovljeno višjo kakovostjo in bogato pestrostjo okusov.

Vrstna pestrost slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo –
(od leve proti desni): akacijev, cvetlični, lipov, kostanjev, smrekov, hojev in gozdni med  

z laboratorijskimi analizami medu in kontrolami pri če-
belarjih. V shemo je trenutno vključenih 439 čebelarjev, 
njihov med pa prepoznamo po posebni zaščitni prelepki, 
ki je opremljena z evropskim znakom kakovosti »Zašči-
tena geografska označba« ter unikatno serijsko številko, 
s katero je zagotovljena sledljivost, saj jo lahko poveže-
mo z dotičnim čebelarjem – koristnikom sheme kakovo-
sti. Čebelar, ki je vključen v shemo višje kakovosti, kot 
je »SMGO«, jasno sporoča svojim potrošnikom, da ima 
ogromno čebelarskega znanja, dela vestno, brez strahu 
pred dodatno kontrolo, njegov med pa je varen in kako-
vosten, s tem pa tudi vreden višje cene.Evropski znak kakovost

 »Zaščitena geografska označba«

Prelepka za »Slovenski 
med z zaščiteno 

geografsko označbo«

Evropski znak kakovosti
 »Zaščitena označba porekla«

Kočevski gozdni med 
z zaščiteno označbo 

porekla

Kraški med z 
zaščiteno označbo 

porekla

Aljaž Debelak,
svetovalec za varno hrano

Čebelarska zveza Slovenije, 
Javna svetovalna služba v čebelarstvu
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ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE INVALIDOV
Predstavitev invalidskih vozičkov in medicinskih pripo-
močkov v Koreni
V Kulturnem domu Zgornja Korena je imelo podjetje 
Nova Reha s Ptuja v sredini novembra predstavitev in-
validskih vozičkov in medicinskih pripomočkov. Dogodka 
so se udeležili številni posamezniki, ki bodisi sami potre-
bujejo tovrstne pripomočke ali jih potrebujejo za svoje 
bližnje. Branko Šmigoc, ustanovitelj in lastnik podjetja, 
je nagovoril prisotne in predvsem poudaril njihovo pos-
lanstvo, ki ga izvajajo že štirinajsto leto.
Slogan podjetja Skupaj premagujemo ovire jim pomeni 
glavno vodilo pri opravljanju njihovega dela in pri odno-
su do cenjenih strank. Ukvarjajo se s prodajo, izposojo, 
izdajo in servisom medicinskih pripomočkov. V prvi vrsti 
želijo ljudem, ki imajo različne težave z gibanjem, ponu-
diti rešitve, s katerimi bodo zagotovo bolj kakovostno 
opravljali bolj ali manj vsakodnevna opravila, s tem pa 
se jim bo posledično izboljšala kakovost življenja. Te re-
šitve so lahko v obliki vrhunskih medicinskih pripomoč-
kov, servisa le-teh ali strokovnega nasveta. Nenehno so 
v koraku s časom ter svojim strankam nudijo najnovejše 
in najboljše rešitve. 
Namen predstavitve je bil širšo javnost pobližje sezna-
niti z invalidskimi vozički, tako električnimi kot tudi na-
vadnimi, s servisom teh vozičkov, skuterji, z dvigalko 
za v kopalno kad, s hoduljami, z rampami, s straniščni-
mi pripomočki in z ostalo medicinsko opremo, ki je na 
trgu na razpolago, prav tako tudi s pravicami, ki jih ima-
jo posamezniki, a morda s tem niso seznanjeni (pravica 
do vsakoletnega brezplačnega servisa vozička, pravica 
do novega vozička na vsaka tri leta ali pet let, odvisno 
od statusa uporabnika, pravica do brezplačne uporabe 
številnih pripomočkov …). Želijo, da vsak posameznik iz-
bere takšno vrsto opreme, ki je prilagojena njemu in je 
po njegovi izbiri, ter tudi, da jo prejme brezplačno, če 
mu pripada. Vse prilagoditve vozičkov izvajajo v svojem 
servisu, zato so lahko tudi maksimalno prilagodljivi, kar 
stranke najbolj cenijo in jim to tudi veliko pomeni.

Uporabniška izkušnja udeleženke Tatjane Drevenšek 
z Novo Reho: »Ko so nam iz bolnice sporočili, da nam 
bodo v popoldanskem delu dneva pripeljali domov 
mamo, ker so vse naredili, kar je bilo v njihovi moči, in 
je od prihoda v bolnico postala in ostala nepokretna, 
smo bili v šoku. Nemudoma smo klicali na Novo Reho 
in jim sporočili stanje. Bliskovito so odreagirali in še v 
istem dnevu pripeljali domov električno posteljo, trapez 
in invalidski voziček. Nadvse prijazna zaposlena delavka 
in delavec Nove Rehe sta opremo namestila in nam pre-
dala ustrezna navodila. Neizmerno smo jim bili hvaležni 
za tako hitro rešitev.«
Branko Šmigoc je tudi povedal, da so ponosni na sode-
lovanje s Permobilom, švedskim podjetjem, ki med dru-
gim proizvaja najboljše invalidske vozičke na električni 
pogon. Z njimi imajo sklenjeno ekskluzivno pogodbo za 
Slovenijo. V Sloveniji torej lahko dobite Permobilove vo-
zičke samo na Novi Rehi. So vrhunske kakovosti in upo-
rabniku zagotavljajo številne funkcionalnosti, od ležeče-
ga, stoječega do sedečega položaja. 
Omeniti velja tudi njihov servis, ki deluje 24 ur na dan in 
7 dni v tednu. Tako so svojim strankam v primeru težav 

Vse foto: Angelca Ademovič
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pravzaprav na voljo vse dni v letu. Tudi v primeru okvare 
vozička so prilagodljivi, po voziček lahko pridejo tudi na 
vaš dom, če nimate prevoza, ga odpeljejo, popravijo in 
ga pripeljejo nazaj, istočasno strankam v času popravila 
vozička omogočijo vsaj osnovno mobilnost z alternativ-
nim vozičkom. Seveda so zelo ponosni na vsakega po-
sameznika v svojem podjetju, saj se sleherni zaposleni 
maksimalno trudi za skupno dobro, medtem ko vsi sku-
paj zaradi medsebojnega sodelovanja sestavljajo veliko 
in zdravo celoto. 
Nekateri udeleženci dogodka Novo Reho že poznajo, ne-
kateri so se z njo srečali prvič. Vendar so si prav vsi enot-
ni, da si želijo takšnih dogodkov, saj imajo možnost videti 
različne pripomočke, o katerih morda še niso ničesar ve-
deli. Možnost uporabe se jim na ta način razširi, izbolj-
ša se jim tudi kakovost življenja. Z velikim zanimanjem 
so preizkušali opremo, nekateri se bodo odločili tudi za 
nakup, prijazni zaposleni so jim z veseljem svetovali in 
predstavili prednosti. Zaključek predstavitve se je končal 

Vse foto: Angleca Ademovič

s pogostitvijo udeležencev. 
Na njihovi spletni strani https://www.novareha.si/sto-
ritve/izposoja-in-izdaja si lahko ogledate izdelke, ki jih 
izposojajo ali izdajajo. Večino vozičkov in medicinskih 
pripomočkov si je mogoče izposoditi z naročilnico za 
medicinski pripomoček, ki jo izda ZZZS. Izposojo ali iz-
dajo vam lahko predpiše osebni zdravnik ali specialist.
Poslanstvo podjetja Nova Reha je vsem gibalno oviranim 
osebam omogočiti najboljše možno življenje, da se drug 
od drugega učijo in napredujejo in da skupaj premagu-
jejo ovire. Najdete jih lahko na lahko dostopni lokaciji v 
neposredni bližini Term Ptuj. Z njimi lahko stopite v stik 
po telefonu (02) 782 01 06 ali jim pošljete e-pošto na 
naslov: info@novareha.si. Z veseljem vam bodo sveto-
vali in predlagali ustrezno rešitev. Nova Reha, d. o. o., 
Mlinska ulica 1A, 2250 Ptuj.

Nova Reha
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FIZIOTERAPIJA ZA KREPITEV ZDRAVJA
Fizioterapevtska ambulanta je v občini Duplek začela 
delovati julija 2020. 
Najdete nas na lokaciji Cesta 4. julija 65 v Spodnjem 
Dupleku. Fizioterapevtske storitve izvaja mag. Simona 
Videnšek. 
V fizioterapevtski ambulanti izvajamo fizioterapevtske 
storitve:
- po delovnem nalogu (v dopoldanskem času) in
- samoplačniško (po dogovoru). 
Naročanje za tiste z delovnimi nalogi izvajamo med ted-
nom med 9.00 in 12.00. V tem času smo dosegljivi tudi 
za telefonske informacije za paciente in stranke. 

Glede na trenutno stanje v zdravstvu, kar se tiče čakal-
nih dob, z vsemi stopnjami nujnosti napotitve na fiziote-
rapijo (zelo hitro, hitro, redno) nedopustno presegamo 
čakalne dobe.

Na našo fizioterapevtsko ambulanto se obračajo pacien-
ti zaradi različnih bolečinskih stanj, obrabnih sprememb, 
stanj po operativnih posegih in po poškodbah. Najpogo-
stejša bolečinska stanja so bolečine v vratu in križu, ob-
rabne spremembe v kolenih, kolkih in hrbtenici, različne 
poškodbe, kalcinacije v ramenih, bolečine v komolcih, 
mravljinčenja v peti idr. Do različnih bolečinskih stanj 
najpogosteje vodi naš način življenja (prisilni položaji te-
lesa, enolični gibalni vzorci), sedeče delo, premalo giba-
nja, premajhno zavedanje glede pravilne uporabe telesa 
pri gibanju in poškodbe.

Na področju fizioterapije smo specializirani za obravna-
vo različnih bolečinskih stanj mišično-skeletnega siste-
ma, za področje respiratorne fizioterapije (fizioterapija 
pri obolenjih dihal, nepravilnih dihalnih vzorcih, težavah 
z dihanjem) in svetujemo pri obravnavi težav z urinsko 
inkontinenco (uhajanjem urina).

Samoplačniške storitve, ki jih izvajamo, so:

- fizioterapevtski pregled: vključuje anamnezo, pri če-
mer oseba razloži svoje težave glede bolečine in gi-
banja, izvedemo fizioterapevtski pregled, pogledamo 
diagnostične izvide in stranki svetujemo pri ustrezni 
izbiri fizioterapije; 

- svetovanje: redki posamezniki vedo, da je pri fiziote-
rapevtu mogoč tudi posvet oziroma svetovanje, kaj 
lahko posameznik naredi, da zmanjša oziroma odpravi 

svoje težave glede bolečin, slabe telesne drže, izbolj-
ša vzorec hoje. Svetujemo tudi glede zdravega načina 
življenja in sodelujemo z izdelovalci individualnih orto-
pedskih vložkov;

- respiratorna fizioterapija pri težavah z dihanjem, pri 
obolenjih dihal ipd.;

- terapija z udarnimi globinskimi valovi: je zelo učinkovi-
ta terapija pri kalcinacijah v ramenih, pri mravljinčenju 
v petah, plantarnih fascitisih …;

- physiokey terapija pri različnih bolečinskih stanjih 
(vrat, križ, hrbet, boleča mesta);

- ANF-terapija: je zelo učinkovita terapija z ANF-diski za 
zmanjšanje bolečin, vnetnih stanj ipd.

Pri nas je možen tudi nakup darilnega bona, s katerim 
sebi ali dragim osebam podarimo kakšno fizioterapev-
tsko storitev ali izdelek iz našega programa.

O naši ponudbi storitev si lahko več preberete na naši 
spletni strani www.simonavidensek.si.

Našo fizioterapevtsko prakso bogatijo 23-letne delovne 
izkušnje z različnih področij fizioterapije, znanje, stal-
na strokovna izpopolnjevanja, deljenje informacij … Za 
svoje stranke in vse zainteresirane posameznike, ki jih 
zanima zdrav življenjski slog, organiziramo vsak prvi pe-
tek v mesecu ob 17. uri različna brezplačna tematska 
predavanja o zdravem življenju. Temo objavimo na svoji 
Facebook strani ali obvestilo napišemo pred ambulan-
to. Na predavanja se je treba predhodno prijaviti zaradi 
prostorske omejitve.

Za konec še dobronameren nasvet za bralce našega pri-
spevka. V časih, v katerih živimo, ne pozabite VLAGATI 
VASE – POSKRBETI ZASE, saj je naložba vase najboljša 
naložba. Ob prihajajočih praznikih vam želim vse dobro.

Simona Videnšek
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POROČILI SO SE
Lahko verjamete, da je jesen že za nami? Kako hitro čas beži, ko se imamo lepo. 

V soboto, 1. oktobra 2022, sta se poročila 
član PGD Dvorjane Blaž Blatnik in njegova 
izbranka Laura. Kot je že tradicija, so jima ga-
silci pripravili »mauto«.
Iskrene čestitke mladoporočencema. Članice 
in člani PGD Dvorjane vama želimo obilo sre-
če, ljubezni in lepih trenutkov na vajini skup-
ni življenjski poti ter da čarobnost tega dne 
za zmeraj ohranita v spominu.

Lea Blatnik

POROKA ČLANA PGD DVORJANE

OB 80. LETNICI OBISKALI 
BRIGITO VRBANČIČ

29. septembra 2022 je okroglih 80. let praznovala Brigita 
Vrbančič. Obiskali so jo župan Mitja Horvat, prostovoljka Za-
lika Poš in predsednica DU Duplek Marinka Čučko.
Zaželeli smo ji veliko zadovoljstva v krogu družine in prijate-
ljev ter še mnogo zdravih in radostnih let. 

Predsednica DU Duplek
Marinka Čučko

Foto: Arhiv PGD Dvorjane.

Lepo sta se imela tudi mladoporočenca Blaž Blatnik 
in Laura Marcen. V oktobru sta se odločila za skleni-
tev zveze in si izrekla večno zvestobo. 
Paru želimo veliko sreče in razumevanja na skupni 
poti ustvarjanja večnih spominov. Čestitamo!

Monika Kokol
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V SPOMIN
V SPOMIN JOŽETU VAGNERJU
V turobnem septembrskem popoldnevu je ribiče pretresla nenadna vest. 8. 
septembra smo izgubili Jožeta Vagnerja, rojenega 14. marca 1951. 
Bil je ribiški prijatelj prijateljskega kroga Klen. Naš ribiški prijatelj je bil deja-
ven od vsega začetka leta 2019. 
Bil je tudi zelo uspešen in vztrajen ribič, vesel in ponosen na vsak prijem. 
Imel je tudi velike načrte za prihodnost, ki pa se na žalost niso uresničili, saj 
je usoda hotela drugače.
Dragi naš Pepi, za vedno boš ostal v naših srcih. 
Počivaj v miru!

TVOJI RIBIŠKI PRIJATELJI

MLADI DOPISNIK
Pozdravljeni dragi bralci/bralke Mladega dopisnika!

Tako kot vsakič do sedaj sta bila zadnja meseca zelo pestra. V 
družbi prijateljev in sošolcev smo se 9. razredi OŠ Duplek odpravili na zaključno ekskurzijo. Za nas je to bil dan 
počitka z obilico veselja in smeha. Nasmejali in najedli pa smo se tudi na šolski trgatvi, katere glavna zvezda je 
bila potomka najstarejše trte na svetu. V oktobru nas je kljub vsemu čakala še malce resnejša zadeva. Odpravili 
smo se namreč na različne srednje šole v upanju, da si olajšamo odločitev o nadaljnjem šolanju. Kasneje smo se 
izkazali še na športnem in kreativnem, tj. literarnem področju, na športnem dnevu ter s pisanjem poučnih basni 
in poezije. 
Vabimo vas, da si preberete izvrstna dela naših mladih nadobudnežev in nas spremljate še v prihodnjih izdajah. 

Uredništvo: 
Taja Horvat Zupančič, Teja Pivec in Marisa Špičko iz OŠ Duplek

Lucija Šmid in Lan Petrič Grajfoner iz OŠ Korena
z mentoricama Majo Ferk in Martino Gomzi

ADRENALINSKI IZLET DEVETOŠOLCEV
Končno je prišel tudi naš čas. Tako kot vsi šolarji do sedaj 
se tudi letošnji deveti razredi vedno bolj približujemo 
koncu osnovne šole. Bliža se čas odločanja in odrašča-
nja, pa tudi žalostne ločitve dolgoletne naveze, ki je med 
skupnim šolanjem v devetih letih doletela čisto vsakega 
izmed nas. Kot zaključek dolgoletnega druženja smo se 
deveti razredi v petek, 16. septembra, odpravili na zak-
ljučni izlet.
Ves dan smo preživeli skupaj, v prijetni družbi prijate-
ljev in učiteljev, ki so poskrbeli, da nam nedvomno ni 
bilo dolgčas. Ekskurzija oziroma zaključni izlet je bil zelo 
pester. Zjutraj smo se zbrali pred šolo in več kot le nav-
dušeni pričakali svoj avtobus. Po prijetni vožnji smo priš-
li do prvega cilja v Ljubljani.
Prva postaja je bil Laser-Tag. Najprej smo pojedli malico, 
nato pa se lotili »dela«. Pravila igre so preprosta, tako 

»Tisti, ki ne verjamejo v čarobnost, 
je ne bodo nikoli našli.«

    Roald Dahl

smo z malo tekmovalnosti in precej adrenalina dosegali 
odlične rezultate in se pri tem resnično zabavali. Razde-
lili smo se v tri skupine ter se izmenjevali v krogih igre. 
Vsaka skupina se je tako pomerila z vsako, izmenično 
smo se preizkusili tudi na dveh različnih nadstropjih. Cilj 
igre je bil obraniti svojo zastavo oziroma preprosto pre-
magati nasprotno skupino. Po koncu prve aktivnosti smo 
se odpravili proti Woop Areni.
Po kratki vožnji do Woop Arene smo lahko testirali Wo-
opove bowling steze, ki niso bile le sodobne, temveč 
zelo digitalizirane. Na tablice ob kavčih, na katerih smo 
se lahko tudi spočili po izposoji čevljev, smo vpisali ime-
na in določili število članov v vsaki skupini. Tako smo 
lahko pokazali svoje vrline in sposobnosti pri bowlanju, 
gotovo nam je šlo odlično. Zadeli smo tudi kakšen »stri-
ke«, a vsi smo ne glede na uspeh zelo uživali in se zraven 
dodobra nasmejali (ob uspehu in neuspehu prijateljev). 
Ko je bilo aktivnosti v Woopu konec, smo se fotografirali 
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ter počakali na prevoz. Vkrcali smo se na avtobus in že 
smo bili na poti v Kranj.
Pa smo pričakali še zadnjo adrenalinsko dejavnost. 
Končno je bil čas še za dirkanje z gokarti. Po kratkem 
pozdravu in uvodnih navodilih smo že lahko opazili 
prvo skupino dirkačev. Po imenitni progi smo se vozili z 
izvrstnimi gokarti. Seveda smo bili čisto zares opremljeni 
s čeladami. Tako je bilo poskrbljeno za našo varnost, kar 
pa ne pomeni, da nismo kot odlični dirkači proge dob-
ro odpeljali. Nase smo namreč nedvomno morali paziti 
tudi sami. Čas ob vožnji je hitro minil, na koncu smo se 
fotografirali na stopničkah – v dokaz naših dosežkov. Poti 
pa nismo nadaljevali lačni, tako smo se po gokartu odpe-
ljali proti McDonald’su in si privoščili sijajen obrok.
Izleta pa ni bilo konec kar tako. Po McDonald’su smo se 
odpeljali še na Bled. Seveda smo napravili še nekaj sku-
pinskih slik ob najbolj očarljivem delu Bleda, rdečem srč-
ku, za katerim je dobro vidno Blejsko jezero. Nato smo 
imeli prosti čas, ki smo ga vsi pošteno izkoristili za kakšno 
kavico, nakup spominčka ali pa le za preprost sprehod. 
Po uri sprehajanja je na vrsto prišel najbolj vznemirljiv 
del večera. Disko!
Povzpeli smo se po stopnicah in se sprehodili do dis-
koteke, ki je bila najeta le za nas. S kupončkom za eno 
zastonj pijačo po svoji izbiri smo odšli navzdol po sto-
pnicah in takoj opazili izjemen prostor z velikim plesiš-
čem, na katerem smo preživeli celoten večer. Z DJ-jem in 
dobro družbo smo plesali kar nekaj časa. Poslušali smo 
najboljše disko »hite«, prijazen DJ pa je upošteval tudi 
nekaj glasbenih želj, ki smo mu jih zaupali. Žal je čas po 
mnenju večine prehitro minil, tako smo se ob deveti uri 
odpravili proti avtobusu, ki nas je utrujene pripeljal do-
mov okoli polnoči.
Po tako enkratnem izletu smo vsi svoj dan odlično oceni-
li. Čeprav je bilo ekskurzije konec, smo si ustvarili ogrom-
no fantastičnih spominov, ki jih bomo nedvomno dolgo 
obdržali v srcu.

Teja Pivec, 9. b, OŠ Duplek 

TRGATEV 2022
V petek, 23. septembra 2022, se je na Osnovni šoli 
Duplek odvijala trgatev potomke najstarejše trte na sve-
tu. Organizirali in pripravili smo jo učenci devetega ra-
zreda pod vodstvom učiteljic Marjetke Bezjak in Marine 
Herman.
Prva šolska ura je potekala normalno, nato pa se je 
skupina organizatorjev začela pripravljati na dogodek v 
učilnici osmega razreda. Medtem ko smo organizatorji 
dogodka imeli generalko, so dekleta tam pripravila vso 
hrano. Pred prireditvijo smo se oblekli v narodno nošo 
in se dokončno uredili. Približno ob enajstih sta se cela 
šola in vrtec zbrala na dvorišču pred trto, kjer je potekala 
trgatev. Dogodek smo vodile Staša, Taja H. Z., Mateja, 
Lara, Kristina, Taja K. in ovtar Kevin. Ob igranju harmo-
nikašev so fantje 9. a razreda obrali našo trto in grozdje 
dali v puto.
Nato se je program prestavil pred glavni vhod šole, kjer 
so nastopili učenci in vrtec. Sledila je predaja ovtarske 
palice, ki jo je dobil Tai Pavel iz 8. c v upanju, da bo dobro 
skrbel za našo trto. Ko smo dobili novega ovtarja, smo se 
še malo zavrteli, nato pa je sledila pogostitev iz domačih 

kuhinj. Naši pridni učenci so izpraznili vse pladnje ter za 
seboj niso pustili niti drobtinice. Ko so se ostali učenci 
vrnili v šolske klopi, smo devetošolci pospravili in počis-
tili sledi trgatve, da je bilo vse čisto kot solza.
Za nas učence je bil ta dan zanimiv, saj smo se zabavali 
in na koncu tudi najedli, da smo lahko končali šolski dan 
z veliko energije.

Mateja Greifoner in Staša A. Kukovec, 9. a, OŠ Duplek

TEHNIŠKI DAN
 NA SREDNJIH ŠOLAH
Ob 7.30 sem prišla v šolo, kjer smo najprej imeli razred-
no uro, ki jo je vodil učitelj Branko, dokler ni prišla uči-
teljica Natalija. Potem smo imeli malico. Ob 8.45 smo se 
odpravili na avtobus in kombi, ki sta nas odpeljala do Izo-
braževalnega centra Piramida. Tam smo se izkrcali iz av-
tobusa. Ko smo prišli v šolo, so nas sprejeli in razdelili v 
skupine. Naša skupina se je odpravila do čokoladnice. V 
eni učilnici smo se preoblekli v belo majico, predpasnik 
in si nadeli mrežico za lase. V čokoladnici smo izdelali 
čokoladne lizike s prvo črko svojega imena in čokoladico 
bounty. Ko smo morali oditi iz čokoladnice, smo se pre-
oblekli. Naslednja postaja se je imenovala zdrav zajtrk. 
Tam smo si pripravili zdrave kosmiče in čokolino. Ko je 
bilo dejavnosti konec, smo se odpravili v naslednjo učil-
nico, kjer smo lahko poskusili sladko vodo. Na koncu teh-
niškega dne smo vzeli svoje čokoladice in se odpravili na-
zaj na avtobus. Odpeljali smo se nazaj do šole ali pa smo 
izstopili na postajah. Meni je bilo najbolj všeč, ko smo si 
izdelali čokoladice in bounty. Zanimivo pa je bilo, da smo 
videli zelo malo učencev te šole. Šola je bila čisto prazna.

Mia Gaberšek Jančič, 6. a, OŠ Duplek

Zjutraj smo se ob 7.30 zbrali v matičnih učilnicah. Imeli 
smo razredno uro. Bili smo razdeljeni v skupine po tri ali 
štiri. Predstavili smo, kaj nam je na osnovni šoli všeč in 
kaj ne ter kaj bi dodali. Nato smo ob 9.05 pojedli malico. 
Po malici smo se z avtobusom ob 9.25 odpeljali v Ruše 
na Srednjo šolo za kemijo in farmacijo. Tam smo se raz-
delili po razredih. Imeli smo predavanja v laboratorijih in 
učilnicah. V laboratorijih smo se malo poigrali s kemijo, v 
učilnicah pa smo imeli kratko predstavitev o kapsulah in 
drugih zdravilih, v glavnem – o farmaciji. Na koncu smo 
reševali kratek kviz o zdravilnih rastlinah in izpolnili učne 
liste. Z avtobusom smo se odpeljali proti šoli. Nekate-
ri so izstopali na postajah, drugi pa smo odšli na šolsko 
kosilo. 
Mislim, da smo odnesli veliko novega znanja.

Viva Ribič Brumec, 7. b, OŠ Duplek

V sredo, 13. 10. 2022, smo učenci osmih razredov Osnov-
ne šole Duplek obiskali Tehnični šolski center Maribor. 
Ob osmi uri smo se z avtobusi odpravili proti TŠC-ju. Ko 
smo prišli do šole, smo se vsi trije razredi ločili in tako 
menjavali pri dejavnostih. Dejavnosti je bilo kar nekaj, a 
vseeno so bile prav vse zabavne. Ena izmed njih je bilo 
tridimenzionalno risanje kocke. Razred se je posedel v 
učilnico, tako da je vsak učenec imel svoj računalnik. 
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Nato je v učilnico stopil profesor in nam vse razložil ter 
pokazal. Profesor je zelo dobro razložil, kaj smo morali 
narediti, in tako ni bilo težav. Ura je hitro minila in naše 
kocke so bile narisane. Ker smo kocko narisali, smo jo 
morali tudi izdelati. Tako smo šli v delavnico in s profe-
sorjem naredili kocko. Čeprav je bil večji del kocke že na-
rejen, smo lahko vseeno poskusili vrtati luknje vanjo. Vsi 
smo bili zadovoljni s končnim izdelkom, ki smo ga lahko 
vzeli domov.
Na TŠC-ju smo tudi gledali in upravljali robotsko roko, 
upravljali pa smo tudi robota na kolesih, ki so ga izdelali 
dijaki. Profesorji so nam pokazali, kako delaš z različnimi 
materiali in kaj vse lahko izdelaš iz njih. Omenili so nam, 
da so se večkrat udeležili raznih tekmovanj in dosegli 
zelo dobre rezultate.
Marsikomu se zdi, da je obdelovanje lesa in raznih dru-
gih materialov ter izdelovanje robotov samo za fante, a 
so tudi dekleta, ki jih to veseli. Res je, da jih je na celi šoli 
zelo malo, ampak so vse zelo dobre učenke. Na Tehnič-
nem šolskem centru smo se naučili veliko novih stvari in 
mislim, da je prepričalo nekaj naših učencev, da ga bodo 
v prihodnosti obiskovali.

Ana Toplak, 8. c, OŠ Duplek

V sredo, 12. 10. 2022, smo imeli tehniški dan vsi učenci 
od 6. do 9. razreda. 
Dan se je začel že ob 7.30, ko smo se dobili v matičnih 
učilnicah. 9. razredi smo imeli razredno uro, na kateri 
smo se pogovarjali o srednjih šolah. Pojedli smo malico, 
nato pa se počasi odpravili proti SERŠ-u. Njihova sveto-
valna delavka nas je prijazno sprejela, nato pa nam je 
njihov profesor pokazal delo učencev – električno kolo. 
Imeli smo tudi kar nekaj delavnic, na katerih smo se po-
učili o fotografiranju, poslušali glasbo, igrali na prave in-
štrumente … Na koncu sta sledili malica in delavnica, na 
kateri smo si izbrali lik iz animirane risanke Simpsonovi 
ter postavili svoj obraz nanj.
Dan je bil zelo zabaven, všeč mi je tudi, da imamo takšne 
dneve ter si skupaj ogledujemo srednje šole, da jih bolje 
poznamo. 

Taja Horvat Zupančič, 
9. a, OŠ Duplek

RESNIČNOST
Bila sem tvoja boljša polovica.
Skupaj sva bila od začetka,
bila naj bi tvoja kraljica
vse do prejšnjega petka.
Če sem bila prej uničena,
brez življenja,
sem zdaj samo naveličana,
a še vedno brez življenjskega veselja.
Obljubil si mi veliko reči:
skupaj naj bi živela
in z otroki ostarela –
sedaj nama ni pomoči.
Ko mi boš dokončno odpustil,
me boš verjetno še zadnjič zapustil.

Ana Šohar Lorenčič, 
9. a, OŠ Duplek

DOGAJALO SE JE …
ŠPORTNI DAN
28. 9. 2022 se je za tretjo triado organiziral športni dan. 
Nekaj časa so na šoli potekale športne igre, nato pa smo 
se po razredih odpravili do dupleške gramoznice. 
V sredo zjutraj smo se ob 8. uri zbrali na šolskem igrišču. 
Počakali smo, da po nas pride razredničarka. Odpravili 
smo se pred šolo, kjer smo dobili malico. Nato smo se z 
razredom odpravili v večnamenski prostor. Pridružil sem 
nam je šestošolec, ki je zamudil avtobus s svojim razre-
dom. Razdelili smo se v skupine in prižgali glasbo. Pričeli 
smo z igro »vrečkanje«. Igra se je izvajala tako, da smo 
z določene razdalje metali vreče, ki si jih moral zadeti v 
luknjo ali na površino deske. Vsaka ekipa je metala trik-
rat. Zmagala je tista, ki je imela največ točk, in to je bila 
naša skupina. Nato smo se odpravili v telovadnico. Tam 
smo v parih igrali namizni tenis. Med tem časom smo 
lahko igrali badminton, nogomet in še druge igre oziro-
ma športe. Zmagal je par, v katerem sta bila fanta.
Po igrah smo pojedli malico in se pripravili za odhod z av-
tobusom. Odšli smo v gramoznico, kjer smo imeli uro in 
petnajst minut veslanja. Veslali smo v kanuju in kajaku. 
Ko smo prišli, sta nas pričakala dva gospoda. Tam smo si 
oblekli rešilne jopiče in se pripravili na veslanje. Gospod 
nam je razložil, kako se vesla, in nam povedal, da se pri 
kanuju uporablja enolistno, pri kajaku pa dvolistno ves-
lo. Seznanil nas je s tem, da je kajak manjši od kanuja. V 
skupinah smo se usedli v kanuje, nekateri pa posamično 
v kajake. Čez čas smo se zamenjali. Zelo hitro je minilo in 
že smo odšli nazaj v Koreno.
Pred športnim dnevom sem bila zaskrbljena, da bom 
pri veslanju padla v vodo. Najbolj sem si zapolnila igro 
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»vrečkanje«, ker mi je bila zelo zanimiva in zabavna. 
Spoznala sem, da če se tudi nečesa ne veseliš, lahko na 
koncu ugotoviš, da je bilo veliko boljše, kot si pričakoval.

Urška Krajnc, 
7. razred, OŠ Korena

Drugi športni dan smo izvedli 18. 10. 2022. Dan se je 
začel kot običajno. Ob 8.20 se je naš 9. razred zbral v 
učilnici za geografijo in zgodovino, kjer smo si pogledali 
kratek video o Luki Dončiću ter vplivu gibanja na možga-
ne med učenjem. Sledila je malica, po malici pa smo se 
odpravili na šolsko igrišče. Tam smo se ogreli in poslu-
šali navodila učiteljice. Ko smo sestavili skupine, smo se 
podali na tek. Pot je bila strma in naporna ter dolga 4,5 
km. S svojo skupino sem pretekel tri kroge in na koncu 
čisto brez moči obsedel na šolskem igrišču. Po preštetih 
kilometrih nam je učiteljica za šport razdelila priznanja 
za pretečene razdalje. 
Noge so nas bolele še več dni, vsi pa smo bili zadovoljni 
in ponosni na svoj rezultat.

Lan Petrič Grajfoner, 
9. razred, OŠ Korena

LITERARNA POUSTVARJANJA
KDOR VISOKO LETA, NIZKO PADE
Povsod po svetu obstajajo skupnosti živali. Vladar te 
skupnosti je bil medved. Nekega dne je zaklical ostalim 
živalim: »Jutri se vsi dobimo ob potoku, pripravili bomo 
basen!« Živali so se veselile naslednjega dne. Vse, razen 
osla. Ta si je pa mislil: »Oh, zdaj moram še v basni nasto-

pati. Hm, le kako bi lahko druge živali prelisičil?« Vsi so 
se vrnili k delu oziroma opravilom. Vsi, razen osla. Ta je v 
svoji glavi skrbno koval načrt. Živali so odšle spat, razen 
osla, ki je še vedno koval načrt.
Zjutraj so se vse živali navdušeno zbudile. Tudi osel, saj 
je že imel pripravljen načrt. Ponoči se je domislil pasti za 
medveda, ta pa se je seveda vanjo ujel. Osel je zdaj hotel 
vsem povedati, da nastopa ne bo. »Medved se je zelo 
poškodoval, zato ne more priti. Prosil me je, naj bom jaz 
vladar, dokler on nič ne more,« se je zlagal osel. »In jaz 
pravim, da basni ne bo,« je še dodal. Lisici in zajcu se je 
vse zdelo preveč sumljivo. Odšla sta do medvedove hiše 
in opazila, da ga ni doma, zato sta se odpravila do oslove 
hiše. Na poti sta v pasti zagledala medveda. Pomagala 
sta mu in mu povedala, kaj vse je osel naredil. Takrat pa 
se lisica spomni, da bi lahko osla ukanili. Medveda pus-
tita okrevati, sama pa se zmenita, da nikomur ne bosta 
ničesar povedala. Osel pa se je medtem nosil vedno bolj 
visoko.
Lisica in zajec sta se nato odločila, da bosta osla razkrin-
kala. Vsem povesta, kaj je naredil in skupaj ga naženejo 
iz gozda. Njihova basen pa še zdaj ni končana.  

Nika Lubej, 
7. razred, OŠ Korena  

  

KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI 
DOBIČEK IMA
Sredi jase v gozdu sta se igrala zajec in lisica. Zajec je 
vprašal: »Se greva sprehodit po gozdni poti?« Lisica mu 
je odgovorila: »Seveda.« Oba sta veselo hodila po goz-
dni poti. 
Srečala sta mravlje, ki so pridno nosile hrano v svoj dom. 
Nasproti jima je prišel medved. Skupaj so se ustavili in 
začeli klepetati o dogodkih prejšnjega tedna, nakar se 
je v daljavi gozda nekaj zasvetilo in tako slastno zadiša-
lo. Odločijo se, da gredo na pot. Pridejo do križišča, kjer 
se pot razdeli na dve poti. Niso vedeli, kam bi šli. Zajec 
je rekel: »Gremo v levo smer, ta je prava.« Lisica glasno 
zavpije: »Ne, mi gremo v desno smer!« Zajec in lisica se 
začneta prepirati. Medved pa si naključno izbere pot in 
gre. Zajec in lisica nista opazila, da medveda ni več. 
Kosmatinec si izbere pravilno pot in pride do nagrade 
oziroma svetlečega in dišečega predmeta. Veliki medved 
se je zdaj veselil, da se ni prepiral. Zajec in lisica pa se še 
vedno prepirata in se jezita drug na drugega, kako sta 
lahko tako slepa, da medveda ni več. 

Urška Krajnc, 
7. razred, OŠ Korena

Gozdne živali so za prihod ptic selivk pripravile predsta-
vo. Njihov glavni režiser je bil jež, ki je bil zelo pameten 
in prijazen. Rekel je: »V predstavi bosta nastopala zajec, 
ki bo imel vlogo stražarja, in lisica, ki bo imela glavno 
vlogo kraljice.« Zajec se s tem seveda ni strinjal.
Tako se je začel prepir med zajcem in lisico. Jež se je od-
ločil, da bo za glavno vlogo pripravil avdicijo. Zvita lisi-
ca pa se mu je prikupila z lepim očarljivim pogledom, 
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dišečimi rožami in sladkim medom. Lisica in jež sta se 
dogovorila, da bo na avdiciji izbral njo. Zvečer je jež začel 
razmišljati, da to, kar dela, ni prav, zato se je odločil, da 
bo naslednji dan izbral najboljšega, a se ni mogel odloči-
ti. Zajec in lisica sta se drugi dan močno skregala. Jež ju 
je hotel pobotati, a sta se kar naprej prepirala.
Ježek se je na koncu odločil, da bosta oba stražarja, kra-
ljica pa bo mravlja Tinka. Živalim je bila predstava zelo 
všeč, lisica in zajec pa sta videla, da s prepirom ne prideš 
daleč. 

Zala Bezjak, 
6. razred, OŠ Korena

ČAROBNA PALICA
Bil je oče, ki je imel tri sinove. Kakor vsakemu je prišla 
tudi njemu zadnja ura. Poklical je svoje tri sinove k pos-
telji in jim rekel: »Premoženja vam ne morem zapustiti, 
ker ga nimam. Pojdite po svetu službe iskat, boste že kaj 
našli, zdi se mi, da boste srečni.«
Oče je umrl. Prvi sin se je odločil, da gre on prvi iskat 
službo, in je odšel. Hodil je tri dni in tri noči, ko je končno 
prišel do mesta. To mesto je bilo veliko. Sin se je odločil, 
da bo mizar. Ko se je čez leto dni vrnil domov, je izvedel, 
da drugi brat živi srečno, saj si je našel službo v majh-
nem mestu. Tam si je našel tudi dekle, ki je zanj skrbe-
lo. Ampak tretji brat je rekel, da hoče tudi on v službo. 
Odpravil se je in hodil od mesta do mesta, a našel ni 
nobene službe. Ko je že mislil obupati, je zaslišal glas, 
ki je rekel: »Vzemi to palico, dala ti bo, kolikor cekinov 
hočeš.« Tretji sin je vzel palico in odšel domov. Po poti je 
postal lačen, zagledal je tržnico, zaželel si je sto cekinov 
in res jih je dobil. Kupil je kolač kruha in nadaljeval svojo 
pot. Počutil se je osamljeno. Na poti je zagledal gospo, 
ki je prodajala psa. Kupil je psa in nadaljeval svojo pot 
domov. Ko je prišel domov, je zagledal oba brata, ki sta 
bila žalostna. Vprašal ju je, kaj je narobe, in povedala sta, 
da sta izgubila službo. Tretji brat je rekel, da ni skrbi, in 
izvlekel palico. Izgovoril je, da hoče mošnjo cekinov, in 
dobil jih je. 
Kupili so novo hišo in živeli srečno do konca svojih dni. 

Blaž Čuček, 6. 
razred, OŠ Korena

UMOR V SENCI LONDONA
V Londonu je živel slavni detektiv Thomas Harris. Na prvi 
pogled prijeten starček, v resnici pa inteligenten, agilen, 
za zločince usoden detektiv, nekdanji kriminalist Scotland 
Yarda. Reševal je že vse vrste primerov – od tega, kdo je 
pokončal mafijskega šefa in kdo je ugrabil kraljičinega 
butlerja, do ukradene mačke pasme ashera, najdražje 
mačke na svetu, in podobno. Nekega dne so ob london-
skem Towru našli truplo. Žrtev umora je bil ubogi mož. 
Šlo je za zahrbten zločin, vreden samega slavnega detek-
tiva Thomasa Harrisa. V senci velikanskega londonskega 
Towra, srednjeveškega ostanka preteklosti, je hladno-
krvni morilec pokončal nedolžnega moža. Ali pač? Mož 
se je imenoval Joe Smith. Umrl je zaradi usodnega strela 
skozi prsni koš. Ustreljen je bil s pištolo beretto, kalibra 
9. Umrl je v sredo, in sicer ob osmi uri zvečer. A kaj je 

počel na tistem kraju? To je stvar, ki jo mora Thomas ugo-
toviti. Iz Towra je bila ukradena dragocena tiara kraljice 
Elizabete II. Zdi se, da je bil ubogi mož stražar in vodič 
po gradu ter da ga je kruti ropar ubil, da se je dokopal 
do denarja. Thomas ni smel odlašati. Na kraju zločina je 
takoj našel stopinje, ki jih je najbrž pustil amaterski ropar 
ali predrzni mafijec oziroma roparka ali mafijka. Odtisi 
so bili ženski. Dve kameri sta bili razbiti, stražar mrtev, 
tiare pa nikjer. A naša morilka je bila ali neprevidna ali 
pa slabovidna, saj jo je ena kamera le ujela. Črna posta-
va, oblečena v dolgo črno obleko. Marsikdo bi mislil, da 
je eden izmed duhov, katerih množica naj bi strašila po 
utrdbi, ki je imela krvavo preteklost – in zdaj tudi seda-
njost. Toda detektiv Harris v te neumnosti ni verjel. Stari 
mož verjame načelu, da je vraževernost za mehkužce. S 
svojimi kolegi kriminalisti je preučeval žrtvine odnose, 
iskal sledi in namige v moževi elektronski pošti in na kon-
cu se jim je to obrestovalo. Odkrili so, da je nekdo, ki je 
ostal anonimen, že lep čas izsiljeval Smitha, da bi ukradel 
tiaro ter jo predal našemu zločincu oziroma zločinki – ali 
pa jih je več? Da so ti kriminalci kot miši, je Thomasu 
jasno – en sam ne zmore česa takega. Le Thomas Harris 
vodi tako imenovano vojsko enega in v njej je dovolj on 
sam. To nas sicer ne pripelje bližje k odgovoru, nas pa 
odkritje spretnih kriminalističnih hekerjev, kot bi jim rekli 
po domače, popelje bližje k odgovoru. Kriminalisti odkri-
jejo skriven profil in izsledijo morilko. Thomas se osebno 
pojavi pri njej ter vljudno potrka, kot se za starega moža 
spodobi. A brž ko se vrata odprejo, se vljudni starec spre-
meni v resnega detektiva Thomasa Harrisa. Po kratkem 
pogovoru z našo potencialno morilko Sally White ugo-
tovi, da je potencialna morilka postala samo morilka. V 
detektivovem umu so se stvari poklopile in pogovor je 
njegove domneve le še potrdil – klasična morilka, hla-
dna, predrzna ... V pogovoru so padale težke besede v 
smislu: tega ne morete dokazati, kdo vas je poslal sem, 
kaj imate za bregom, imam čisto vest in tako naprej. A 
kako naj detektiv dokaže njeno krivdo? S triki stare šole – 
kriminalisti Scotland Yarda so pravi prebrisanci. Poznajo 
najboljše taktike od kukavičjega jajca do taktičnega po-
gajanja in izdaje – pa pravijo, da imajo agenti MI6 dobre 
taktike. Na srečo ima Thomas vedno s seboj prisluškoval-
no napravo. Ta bo morda, če bo sreča, razrešila primer 
ali pa vsaj izsilila sodni nalog za preiskavo morilkine hiše. 
Vsi kriminalisti so imeli našo morilko na očeh, prisluško-
valna naprava pa je še naprej tiho piskala v kotu. In bila 
je koristna, kot je Thomas vedel, da bo. Sledil je kratek 
obisk pri Sally White in malo čiščenja omar ter preda-
lov, pa je prišla na plan naša beretta kalibra 9 in Sally 
ni mogla oporekati. Tiaro Njenega Visočanstva so kmalu 
našli s pomočjo Sallyjinega telefona. Kot je stari detektiv 
ugotovil, je Sally poskušala preprodati tiaro nekemu dra-
guljarju ali zlatarju v Franciji, vendar so tudi njega spravili 
za zapahe. Sledilo je sojenje in nato vse potrebne pravne 
stvari in izid je bil tak, kot je Thomas pričakoval – Sally 
White in tisti Francoz sta bila spoznana za kriva. 
Ta primer je bil za Thomasa mala malica, a se je izplačal. 
Kraljica ga je povabila na oseben obisk v svojo palačo, 
ki se je končal s povišanjem Thomasa Harrisona v sira 
Thomsona Harrisa.

Mai Horvat, 
7. razred, OŠ Korena
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V občini Duplek smo si tudi v letošnjem letu prizadevali, 
da bi lahko v decembru razveselili otroke, še posebej v tem 
praznično obarvanem času, ko je prav, da delimo nasmehe, 
objeme in prijazne besede. 
Tudi letos je imel Božiček željo po prebiranju pisem, saj bo 
z njihovo pomočjo lahko naredil seznam pridnih otrok. Za 
zbiranje pisem otrok je bil na naslovu Občine Duplek do ne-
delje, 11. 12. 2022, postavljen Božičkov nabiralnik, v katere-
ga so otroci pismo lahko oddali osebno. S tem smo skušali 
otrokom pričarati čarobno in praznično izkušnjo. 
Otroci so se seveda na poziv Božička odzvali z veseljem in v 
velikem številu. Božiček bo skupaj s svojimi pomočniki vse 
otroke, ki so se potrudili in mu poslali pismo, nagradil s svo-
jim obiskom Božične vasi v Dupleku v soboto, 17. 12. 2022, 
po 16. uri. 
Vabilo na skrivno lokacijo, kjer se bo Božična vas nahajala, 
bo dobil vsak otrok, ki je Božičku napisal pismo. 

Tjaša Simonič

OBISK BOŽIČKA V 
OBČINI DUPLEK

Dvorjanski muzikanti s številnimi gosti so po letih "korone" ponovno uspešno izvedli svoj koncert v dvorani 
kulturnega doma na Vurberku.                Foto Jelka Imenšek
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VABILO NA 
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT:

V NOVEM LETU NOVE SANJE

Spet je zima, spet je tu božični čas, 

čas pričakovanj in koledovanja.

Po premoru vam ponovno želimo 

decembrske dni v tem letu popestriti 

s fantovskim petjem in domačo glasbo.

Včasih smo vam peli pod okni, ker pa čas in 

leta tečejo, nas bodo nadomestili mlajši koledniki.

Mi pa vas vabimo, da se lepih trenutkov 

spomnimo in skupaj zapojemo v domu kulture v Dvorjanah, 

dne 27. 12. 2022 ob 17. uri.

Prisrčno dobrodošli, 

povabite še svoje sosede, prijatelje in znance.

"LUŠTNO BO!"
Alojz Toplak
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KONCERT  
petek, 16. 12. 2022, ob 19:00 

VSTOPNINE NI! 

Prihod Božička 
sobota, 17. 12. 2022, ob 16:00 

V BOŽIČNI VASI PRI ŠPORTNI DVORANI DUPLEK 

Božični sejem 
petek, 16. 12. 2022, ob 16:00 
sobota, 17. 12. 2022, ob 16:00 


