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Pred nami so prve letošnje  Novice. Verjamem, da 
so naši najzvestejši bralci v tej dolgi zimi že zdav-
naj prebrali zadnjo, lansko izdajo in so nestrpno 
pričakovali pomladansko številko. Sicer bo v tej 
izdaji še veliko zimsko obarvanih člankov, saj so 
letos kurenti nekoliko zatajili in zime niso niti 
prestrašili, kaj šele pregnali. Če dolga in s snegom 
bogata zima občinskemu proračunu ni prizanesla, 
je mnogim otrokom popestrila zimske počitnice in 
jih spomnila, da obstajajo tudi bolj zdravi načini 
zabave, za katere nista potrebna niti WI-FI niti so-
fisticirana elektronska naprava. Starši smo nostal-
gični predvsem pri otrocih in njihovih novodobnih 
načinih igranja, veliko manj pa smo nostalgični pri 
spominih, kako smo se – ali še bolje – kako so se 
nekoč prebijali v šolo ali službo po zasneženih ce-
stah. Snežnih verig skorajda ne poznamo več ali pa 
so le pripomoček v prtljažniku, če slučajno nima-
mo zimskih gum. Tukaj moramo priznati, da smo 
se precej razvadili. 

Ne želim, da bi moje pisanje zvenelo kot poziv k 
vračanju standardov iz preteklih let. A vendar se mi 
zdi, da je postalo prav popularno pljuvati po zim-
skih službah. Ne rečem, v nekaterih primerih je bila 
kritika upravičena. Tudi kak klic na Občino je dobro-
došel, da se lažje oceni, kje je situacija težja in kako 
razporediti floto. Zima je bila bogatejša s snegom in 
zato je bilo tudi preglavic več. Za vse težave na ce-
stah se vam kot župan opravičujem. Hkrati pa izko-
riščam priložnost, da se javno zahvalim vsem našim 
izvajalcem zimske službe in pohvalim njihovo delo, 
požrtvovalnost in trud v teh težkih in stresnih raz-
merah. Stresnih zaradi neizprosne narave in slabe 
volje ljudi. Ampak sneg je hitro skopnel in čeprav 
so za njim ostali še računi, pesek in precej lukenj v 
asfaltu, bo tudi to kmalu pozabljeno.

Dalj časa bodo gotovo ostali lepi spomini na zimske 
radosti in pravo zimo po dolgem času. Prav nepo-
zabne zimske radosti so otrokom in odraslim z veli-
ko mero dobre volje, dela in elana ponudili v Zimi-
ci. Tam so posamezniki iz Športnega društva Zimica 
pripravili pravo smučišče in sankališče z vlečnico, 
pa tudi vsa ostala ponudba ni zaostajala za velikimi 
smučarskimi centri. Po nekaj letih so tudi zanese-
njaki iz Športnega društva Jablance  pripravili in iz-
peljali skakalno tekmo na snegu, ki se je ob lepem 
vremenu in velikem številu obiskovalcev razvila v 
pravi skakalni praznik. 

Zdaj pa res dovolj o snegu. Čas je za pogled nap-
rej. Veliko izzivov je pred nami. V proračunu smo 
si zadali številne projekte. Mnogi so zelo komple-

ksni, a velike-
ga pomena za 
prihodnost teh 
krajev. Večna-
menska dvora-
na je dolgole-
tna želja vseh 
nas. O njej je 
bilo večkrat 
govora, veliko 
variant je že 
bilo preigranih 
in čeprav smo 
s projektom že 
prestali nekaj 
kritičnih točk, nas čaka še veliko skupnih naporov, 
da bomo lahko načrt izpeljali uspešno. Tudi izgra-
dnja sekundarne kanalizacije v Zgornjem Duple-
ku bo sliko naše priključenosti na kanalizacijsko 
omrežje bistveno izboljšala. Ker gre za velika in-
vesticijska sredstva, je uvrstitev v nabor projektov, 
ki bodo lahko sofinancirani iz kohezijskih sredstev, 
velik korak, a tudi tukaj bo izzivov še veliko. Pred-
videnih projektov, ki bodo izboljšali kakovost bi-
vanja v naši občini, je še veliko. A verjetno me že 
poznate. Veliko raje govorim o opravljenih stvareh 
kot o načrtovanih. Verjamem pa, da bo letos še do-
volj priložnosti za govorjenje o uspešno izpeljanih 
projektih. Vem, da bomo imeli zlasti letos različna 
merila in kriterije glede uspešnosti, a moja želja 
je, da bi se  znali iskreno veseliti skupnih prido-
bitev. Letos bo vsaka pridobitev še dragocenejša, 
če vemo, da se bo država kar nekaj časa ukvarjala 
sama s seboj in z vzpostavitvijo nove vlade ter da 
bo jesenski čas izvajanja projektov dodatno obre-
menjen z lokalno volilno kampanjo. Ampak to 
nam pomeni zgolj motivacijo, da se z vso vnemo 
lotimo dela in ovir na poti do zadanih ciljev. Nove-
ga zagona in pomladne živahnosti želim tudi vam.

Prihajajoči velikonočni prazniki naj vse kristjane 
obdajo z radostjo in veseljem. Predvsem pa nas 
naj navdajo z novim upanjem in svetlimi mislimi 
na prihodnost. Vsem občankam in občanom že-
lim, da praznično podaljšan vikend izkoristite za 
prijetne trenutke v krogu ljudi, ki vas osrečujejo, 
pa seveda polno mizo prazničnih dobrot. Če vas 
bo ob koncu praznikov ubogala še tehtnica, bo za-
dovoljstvo popolno. 

Mitja HORVAT, 
župan

ŽUPANOV UVODNIK
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PO OBČINI
SPREMEMBA V  SESTAVI OBČINSKEGA SVETA
Ker se je  Dejan Stanko zaposlil v občinski upravi, ga bo 
nadomestil  Primož Bauman
Svetniki so na 25. redni seji ugotovili, da Dejanu Stanku 
zaradi nezdružljivosti po šesti alineji prvega odstavka 37. 
a člena ZLS predčasno preneha mandat člana občinskega 
sveta, saj se je s 1. januarjem  2018 zaposlil v občinski 
upravi. Občinska volilna komisija je na podlagi določil 
Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da nadomestni 
mandat po proporcionalnem volilnem sistemu pripada 
Primožu Baumanu, zato je izvedla ustrezni postopek na 
podlagi zakona. Na seji občinskega sveta je predsedujoči 
razglasil ugotovitveni sklep o potrditvi nadomestnega 
mandata. Tako je Primož Bauman prevzel svetniško 
funkcijo do naslednjih lokalnih volitev, ki bodo že to 
jesen. 
Dejan Stanko je bil tudi član Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ter Odbora za 
komunalo, zato so bili svetniki pozvani, da podajo 
predloge za nadomestnega člana v navedeni komisiji in 
odboru.
Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Duplek. S sprejeto spremembo 
in dopolnitvijo odloka se določenim odsekom nekoliko 
popravlja zaris poteka osi cest glede na dejansko 
ugotovljeno novo stanje v naravi, do katerega je prišlo 
zaradi izvedenih rekonstrukcijskih in obnovitvenih del v 
preteklosti. 
Upoštevaje nov mejni medobčinski zapisnik razmejitve 
mejnih točk medobčinske ceste JP 328091 med občino 
Duplek in občino Ptuj usklajujemo spremembo, ki se 
nanaša zgolj na novo dolžino ceste v sosednji občini, 
medtem ko na območju občine Duplek ni prišlo do 
vsebinskih sprememb. Na osnovi izvedene novogradnje 
kategoriziramo nov cestni odsek v Zg. Dupleku ter 
cesto v Zg. Dupleku, kjer je bilo v preteklosti lastništvo 
urejeno in do sedaj le-ta še ni bila kategorizirana, s 
predmetno spremembo Odloka pa jo vključujemo v 
evidenco občinskih kategoriziranih cest. Vse spremembe 
so prikazane v elaboratu sprememb. Predlagane 
spremembe in dopolnitve Odloka so bile usklajene z 
Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je na predlagano podala 
soglasje št. 37162-3/2018-3 (507), dne 9. 1. 2018. 
Vse spremembe se bodo vpisale tudi v Banko cestnih 
podatkov ter v ZK GJI na GURS-u.
Preteklo leto je občinska uprava pridobila projektno 
nalogo in arhitekturno zasnovo za izgradnjo montažne 
dvorane v velikosti 50 x 35 metrov s tremi vadbenimi 
prostori, ki je bila na predstavitvi na občinskem svetu 
pozitivno sprejeta. Zato je bil na podlagi znanih podatkov 
pripravljen dokument identifikacije investicijskega 
projekta, ki so ga svetniki obravnavali na decembrski 
seji, ko jim je bilo tudi povedano, da bodo natančnejše 
definirane vrednosti, dinamika in viri financiranja 
pripravljeni v investicijskem programu, ki bo sledil po 
izdelavi popisov za izvedbo del.

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ, je namreč za investicijske projekte z 
ocenjeno vrednostjo nad 500 000 EUR ob dokumentu 
identifikacije investicijskega projekta potrebno izdelati 
tudi investicijski program. Občinska uprava je zato 
pridobila preliminarni projektantski popis, v katerega 
je vključila tudi osnovno vgradno športno opremo, 
izgradnjo povezovalnega hodnika z osnovno šolo 
in ureditev okolja ob objektu. Izvedba projekta je 
zastavljena za leti 2018 in 2019. Pričetek del in izvedba 
gradnje dvorane bosta potekali v letu 2018, finalizacija 
z notranjo opremo, gradnjo povezovalnega hodnika ter 
ureditvijo okolja pa je načrtovana v letu 2019.
V skladu z zgoraj navedenim je bil pripravljen investicijski 
program, imenovan Izgradnja večnamenske športne 
dvorane Duplek, ki so ga svetniki obravnavali in tudi 
potrdili ter tako omogočili nadaljevanje tega velikega 
projekta. 
Zaradi spremenjene zakonodaje v zvezi s podeljevanjem 
koncesij na področju zdravstvenih dejavnosti in 
zaradi poteka koncesije za opravljanje javne službe 
na področju fizioterapije (pogodba s koncesionarko je 
podaljšana do podelitve nove koncesije), so svetniki v 
prvem branju obravnavali predloga Odloka o določitvi 
javne zdravstvene mreže na primarni ravni v občini 
Duplek in Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje javne službe na področju 
fizioterapije v občini Duplek. Do 5. marca 2018 so  imeli 
čas, da so podali amandmaje k predlaganima odlokoma, 
nato bodo na naslednji seji sveta obravnavali odloka v 
drugem branju.

Dušanka Novak

Vam, vaši družini, 
sorodnikom in prijateljem,

želimo vesele velikonočne praznike. 
Modra lista – lista župana Mitje Horvata
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Rodil sem se 7. 1. 1982 v Mariboru in otroštvo preživljal v Jablancah. Osnovno šolo 
sem obiskoval v Koreni in se leta 1997 vpisal na II. Gimnazijo Maribor. Po uspešno 
opravljeni maturi leta 2001 sem nadaljeval univerzitetni študij ekonomije na Eko-
nomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in leta 2006 diplomiral. Leta 2008 sem se za-
poslil v podjetju Perutnina Ptuj d.d. V tem času sem pridobil veliko dragocenih izku-
šenj iz mednarodnega poslovanja in nabavnega managementa. Leta 2012 sem ob 
delu končal znanstveni magisterij ekonomije in poslovnih ved na Ekonomsko-poslov-
ni fakulteti v Mariboru.

Menim, da lahko s svojimi izkušnjami in z znanjem veliko pomagam na področju raz-
vijanja prijaznega socialnega in gospodarskega okolja. Od obstoja Občine Duplek so 
naši starši in stari starši vložili veliko truda in časa, da lahko živimo v prijetnem okolju, 
zato ne smemo dovoliti, da bi bil njihov trud zaman.  

PRIMOŽ BAUMAN

Povprečnina je finančni vir občin, zbranih iz sredstev 
dohodnine, ki se določa glede na povprečne stroške na 
prebivalca. 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. V zakonu 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
2018/2019 je za leto 2018 določena višina povprečnine 
551 EUR na prebivalca, za proračunsko leto 2019 pa vla-
da predlaga povprečnino v višini 558 EUR.
Višina določene povprečnine, ki 
občinam predstavlja enega iz-
med glavnih virov prihodkov, že 
vrsto let ni v skladu s potreba-
mi občin oziroma še zdaleč 
ne zadošča za pokrivanje 
stroškov pri izvajanju za-
konskih nalog, ki jih je 
država prenesla na 
občine. 
 

FINANCIRANJE OBČIN

Finančni viri občin

Med drugim so bila občinam v času gospodarske krize 
med izvajanjem varčevalnih ukrepov dodatno znižana 
finančna sredstva, kar je imelo neposreden vpliv na kva-
liteto življenja občank in občanov. Že večkrat smo obči-
ne vlado pozvale, naj se jim dodeli zakonsko določena 
višina povprečnine, da bodo občine lahko izvajale svojo 
razvojno funkcijo. V preteklosti so namreč lahko občine 
varčevale le na izdatkih za investicije in vzdrževanje, ne 
pa na socialnih transferjih, katerih obseg se je znatno 
povečal in na katere občine nimajo vpliva. Med drugim 
pa vlada z odpravljanjem varčevalnih ukrepov povečuje 
stroške dela, kar draži storitve in zvišuje socialne trans-
ferje, katerih plačnice so občine, kot npr. subvencionira-

nje cen programa v domovih za starejše.
Čeprav se nahajamo v situaciji, ko so medi-

ji polni novic o koncu krize, stopnja rasti  
BDP-ja pa je v Sloveniji med višjimi v 

Evropi, se občinam na drugi strani pre-
ko novih zakonskih predlogov višajo 
stroški, s čimer se onemogoča nemo-
teno izvajanje tekočih nalog in razvoj 
lokalnega okolja.

Mihaela Borovnik
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Brezplačna vozovnica za primestni in mestni promet 
– pravica ali socialna pomoč?
Občinski svet Občine Duplek je na svoji 24. seji, ki je 
potekala 13. decembra 2017, obravnaval Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in 
postopkih za dodeljevanje socialnovarstvenih pomo-
či v Občini Duplek. Namen spremembe je bil urediti 
brezplačen javni prevoz za občane s težjo invalidno-
stjo. V skladu s sprejetim določilom pravilnika lahko 
brezplačno vozovnico za primestni promet in mestni 
promet Maribor za smer Maribor in nazaj, pridobi:

a) odrasla oseba, ki ima:
- na območju Občine Duplek stalno prebivališče 

in ima
- priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno 

varstvo duševno in telesno prizadetih oseb (kot 
dokazilo velja odločba centra za socialno delo), ali

- priznan status po predpisih, ki urejajo področje 
vojnih invalidov, ali

- priznan status po predpisih, ki urejajo področje 
zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje inva-
lidov, ali

- priznan status delovnega invalida I. kategorije 
(kot dokazilo velja odločba Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali izve-
densko mnenje invalidske komisije Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
v kateri je naveden status delovnega invalida I. 
stopnje) ali

- najmanj 60-odstotno telesno okvaro po predpisih, 
ki urejajo invalidsko in pokojninsko zavarovanje.

b) mladoletna oseba in oseba s statusom dijaka/štu-
denta, ki ima:
- na območju občine Duplek stalno prebivališče, 
- priznano težjo ali težko motnjo v duševnem  

razvoju,

BREZPLAČNI PREVOZI ZA INVALIDE
- težko slabovidnost, slepoto z ostankom vida, slepo-

to z minimalnim ostankom vida ali popolno slepoto, 
- težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha oziro-

ma
- težjo ali težko gibalno oviranost po predpisih, ki ure-

jajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Dijakom in študentom se prizna razlika med subvencijo, 
ki jo za prevoze dijakov in študentov zagotavlja država, in 
polno ceno vozovnice.
Z upravičencem do brezplačne vozovnice se ima pravico 
brezplačno voziti tudi en spremljevalec, ko spremlja upra-
vičenca do brezplačne vozovnice.  

Oseba, ki želi pridobiti pravico do brezplačne vozovnice, 
mora na Občini Duplek vložiti vlogo in k vlogi priložiti do-
kazila o upravičenosti do pridobitve brezplačne vozovnice. 
O pravici do brezplačne vozovnice občinska uprava izda 
odločbo. Na podlagi izdane odločbe izvajalec javnega pre-
voza izroči upravičencu brezplačno vozovnico.

Čeprav v nekaterih mestnih občinah pravica do brezplač-
nega prevoza v javnem potniškem prometu in še kje (npr. 
žičniška gondola) velja neomejeno za invalide, ki so v nji-
hovih lokalnih predpisih predvideni, se na Občini Duplek 
sprašujemo, ali naj bo tudi pri nas ta pravica neomejena, 
ne glede na druge možnosti, ki jih nekateri občani koristijo 
pri prevozih, na primer neurgentne prevoze z reševalnimi 
vozili. Vprašanje je tudi, kdo v resnici potrebuje spremlje-
valca.

Šele praksa bo pokazala, kako bomo dejansko izvrševali 
sprejeti predpis. Vsekakor pa je stališče Občine, da se mo-
ramo tudi pri porabi sredstev za subvencije prevozov za 
invalide obnašati varčno in realizirati le dejanske potrebe.

Milena Ropoša 

Želimo vam vesele velikonočne praznike

Turistično društvo občine Duplek, Stanislav Germauc, predsednik
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Stroške sanacije je poravnala Zavarovalnico Sava iz na-
slova zavarovanja
Neurje, ki je divjalo 10. avgusta preteklo leto, je tudi 
na območju naše občine povzročilo precej škode. Mo-
čan veter je na Kulturnem domu Korena odkril približno 
petsto kvadratnih metrov pločevinaste strehe skupaj z 
lesenimi morali, pri čemer je delno poškodoval tudi stre-
ho lesenega nadstreška, žlebove in strelovod. Dež je na-
močil toplotno izolacijo in estrih na podstrešju, akustič-
ne stropne in stenske obloge v dvorani, parket in stene, 
voda je prodrla vse do kletnih prostorov pod odrom.
Sanacija objekta je potekala v dveh fazah. Najprej je bila 
izvedena sanacija zunanjosti: zamenjava strehe, poško-
dovane strešne konstrukcije in toplotne izolacije. Sle-
dilo je izsuševanje objekta. Januarja je bila izvedena še 
prenova notranjosti. V celoti so bile zamenjane stropne 
obloge, parket v prostoru pod odrom ter na odru. Sani-
rane so bile poškodbe dvoranskega parketa in stenskih 
oblog, izvedena so bila slikopleskarska dela. Izvedbo sa-

ODPRAVILI POSLEDICE NEURJA NA KULTURNEM 
DOMU KORENA

Izvedba zamenjave stropnih in stenskih oblog        Foto: Natalija Jakopec

nacije je spremljala in nadzorovala Zavarovalnica Sava, ki 
je stroške sanacije v višini nekaj manj kot 120 tisoč evrov 
v celoti povrnila z odškodnino iz naslova zavarovanja. 

Natalija Jakopec

8. februar – praznik slovenske kulture smo proslavili 
tudi v naši občini
Začetni meseci leta prinašajo umirjeno dogajanje in ob 
dolgih zimskih večerih marsikdo poprime za knjigo, pris-
luhne glasbi ali se enostavno prepusti užitku skodelice 
kulture. 
8. februar je slovenski kulturni praznik, ki ga obeležu-
jemo v spomin na leta 1849 umrlega pesnika, doktorja 
Franceta Prešerna. Imenujemo ga tudi Prešernov dan. 
Ta dan je bil za praznik razglašen že leta 1945, vse od leta 
1991 pa je tudi dela prost. 
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika smo 
v naši občini pripravili osrednjo proslavo. Pred polno 
dvorano v Spodnjem Dupleku so se predstavili številni 
nastopajoči. Tako so med drugim nastopili učenci OŠ 
Duplek in OŠ Korena. In prav vsem zaposlenim v obeh 
vzgojno-izobraževalnih zavodih v Občini Duplek gre zah-

PREŠERNOV DAN
vala, da so najmlajši tako pridni in aktivni na področju 
kulturnega udejstvovanja. Seveda pa ne smemo mimo 
ostalih nastopajočih, ki so nam polepšali ta predvečer 
kulturnega praznika. S slovensko glasbo in besedo so se 
nam predstavili Moški pevski zbor KUD Breznar Tonček 
Korena, Moški pevki zbor KUD Franc Preložnik Dvorjane, 
Moški pevski zbor Društva upokojencev Duplek, Lukaso-
vi frajtonarji, Žan Hauptman ter slovenski gledališki in 
filmski igralec, režiser, scenarist, koncertni pianist, skla-
datelj, šansonjer in prevajalec Jure Ivanušič. Ta nas je 
skozi prireditev popeljal na svojstven način ter nam na 
lica narisal prešeren nasmeh. 
Skodelica kulture, ki smo jo popili ta večer, je bila prijet-
na, preživeta v dobri družbi. Zahvala gre predvsem vsem 
sodelujočim in pa tudi vsem, ki ste skupaj z nami preži-
veli predvečer slovenskega kulturnega praznika.

Dejan Stanko

 Jure Ivanušič Najmlajši nastopajoči Vse foto: Dejan Stanko
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Pustni čas nam je postregel s pravim zimskim 
vremenom, z nizkimi temperaturami in snegom
Tako je tradicionalna pustna povorka, ki je potekala od 
Zgornjega Dupleka do centra Spodnjega Dupleka, dobila 
svoj pomen – pregnati zimo. 
Številne pustne maske in številni obiskovalci so s kurenti, 
ki se po tradiciji vračajo v našo občino, skupaj odganjali 
zimo. Tradicionalno so se nam pridružili tudi kletar in 
vinska kraljica ter Dupleška mornarica z admiralom. 
Veseli pa smo bili tudi skupin iz sosednjih občin. 
Množično udeležbo različnih skupin so s skupinsko 
masko zaokrožili otroci vrtca in šole iz Dupleka in Korene, 
ki so se povorke tudi letos udeležili v velikem številu.  
Vse pustne maske, ki so sodelovale v povorki, so bile 
izvine in aktualne, tako da je sodniški zbor imel precej 
dela. Sodniški zbor je letos deloval v razširjeni sestavi 
in v poenotenih oblačilih. Naloga, ki jim je bila zaupana, 
je bila vse prej kot lahka, vendar je bil po odzivih sodeč 
končni rezultat pravičen in enoten. Tako so na podlagi 
ocenjevalnih kriterijev v otroški povorki prvo mesto 
zasedle »Rojstnodnevne svečke« iz OŠ Duplek, drugo 
mesto so zasedli »Snežaki Olafi« iz Vrtca Korena, tretje 
mesto pa skupina otrok iz OŠ Korena »Mešano na žaru«. 
V kategoriji ostalih skupin so kot najboljša in najizvirnejša 
maska zmagali »Kekčevi iz Korene«, drugo mesto so 
osvojili člani skupine »Čista vas Zimica« in tretje mesto 
gostje iz Prepolj »Bob Jamajka«. 
Za popolno pustno rajanje je poskrbela trgovina Jager, 
ki je s krofi prijazno obdarila vse otroke, ki so sodelovali 
v pustni povorki. Da je dan poln smeha in dobre volje 
uspel v celoti, pa seveda gre zahvala vsem, ki ste 
pripomogli k organizaciji letošnje povorke, in tudi vsem 
obiskovalcem, ki ste se v tako velikem številu udeležili 
»fašanka« v Dupleku. 
Po sobotnem »fašanku« je v torek sledil še pokop 
letošnjega pusta. Pust smo pokopali letos pred gasilskim 
domom v Koreni, kjer smo se s tem dejanjem poslovili od 
maškar. Tako smo se vsi skupaj že usmerili v prihodnje 
leto s ciljem, da še v večjem številu izvedemo »fašank« 
v Dupleku.

Dejan Stanko

PUSTNA POVORKA

Zimiški smetarji Foto: Natalija Jakopec

Dupleška mornarica  Foto: Natalija Jakopec

Bob Jamajka   Foto: Dejan Stanko

Kekčevi iz Korene    Foto: Dejan Stanko

Snežaki Olafi  Foto: Natalija Jakopec

Sodniški zbor  Foto: Dejan Stanko

Svečke in tortice  Foto: Dejan Stanko
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TEČAJ DRSANJA ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
KAR V OBČINI DUPLEK
Tečaj drsanja je potekal od 22. januarja do 26. januarja 
2018 – 5 dni zapored po 2 šolski uri na dan s 15-minu-
tnim odmorom za čaj. Program tečaja je v skladu z dr-
žavnim projektom Mali sonček, v katerega sta vključena 
vrtca Zg. Duplek in Sp. Duplek (iz katerih prihajajo tudi 
prijavljeni otroci). Kot spremstvo in pomoč otrokom pri 
obuvanju/sezuvanju ali odhodu na WC smo bile prisotne 
vzgojiteljice, na drsališče v Sp. Duplek pa nas je vozil  Vla-
do Drozg kar z gasilskim kombijem, kar je pomenilo za 
nekatere otroke enkratno izkušnjo in posebno doživetje.
Otroci so imeli primerna, topla in udobna oblačila – 
kombinezon ali smučarske hlače in bundo – ter obvezne 
rokavice in drsalno oz. smučarsko čelado. Drsalke in/ali 
čelado pa so si nekateri izposodili tudi na drsališču. Pre-
den so otroci odšli na led, so ogreli telo, saj je ogrevanje 
pomembno pred vsakim športom. Otroci drsalci so ogre-
vanje vzeli zelo resno ter se s tem izognili morebitnim 
poškodbam.

Izkušeni vaditelji drsanja vedo, da zajema delo s predšol-
skimi otroki precejšnjo mero vztrajnosti, potrpežljivosti 
in veliko mero strokovnih vzgojnih pristopov, zato so ot-
roke skozi igro popeljali v osnovne in napredne tehnike 
drsanja, prilagojene njihovemu predznanju. Program je 
zajemal učenje osnovnih tehnik drsanja, zaustavljanja, 
menjave smeri drsanja, vožnje po eni nogi, drsanja na-
zaj, prestopanja naprej in nazaj. Bili so tudi padci, ki pa 
so sestavni del učenja drsanja. Tako so otroci vadili tudi 
vstajanje s padanjem v igri, da jim je bilo bolj zanimivo 
in pestro. 

Zadnji dan, v petek, so bili otroci že pravi drsalci in so 
staršem na drsališču pokazali, kaj so se naučili ter prejeli 
priznanja. Najpogumnejši med njimi pa so se pridružili 
otroški zabavi na ledu.

Nataša Horvat, dipl. vzgojiteljica

Vrtec Sp. Duplek    Foto: Jasmina DžuričVrtec Zg. Duplek    Foto: Nataša Krajnc

Priznanja za fermentirano alkoholno pijačo iz mešane-
ga grozdja za Jožeta Trepa in iz jurke za Vilija Krepka
V Beltincih so lansko leto prvič ocenjevali aromatizirane 
fermentirane pijače, in sicer jurko, šmarnico in klinton, 
ki že stoletja uspevajo v Slovenskih goricah – tudi v naši 
občini Duplek. Prvim desetim najboljšim so podelili zlata 
priznanja. Med prejemniki zlatih priznanj sta tudi Jože 
Trep iz Sp. Dupleka in Vili Krepek iz Dvorjan.
V dnevnem baru »Geza se zeza« v Beltincih je v decem-
bru 2017 potekal skorajda zgodovinski dogodek. Prvič 
po priznanju samorodnic za aromatizirane fermentirane 
pijače so namreč pripravili ocenjevanje tovrstnih pijač, ki 
so bile pri nas dolga leta prepovedane. Na desetine veči-
noma ljubiteljskih pridelovalcev samorodnic, predvsem 
s severovzhoda države, je svoje pijače prineslo v Beltin-
ce, kjer so najprej naredili posebno selekcijo in izmed 
več kot 200 vzorcev za uradno ocenjevanje določili »le« 
71 najboljših, ki so prišli v ožji izbor.
Kot je povedal organizator dogodka Geza Farkaš, so 
se dogovorili za enotno ocenjevanje vseh vrst teh 

PIJAČE IZ SAMORODNIC NA OCENJEVANJU V BELTINCIH

Ocenjevanje pijač v Beltincih     Foto: Sanja Šafran

domačih pijač – od šmarnice do jurke, klintona, ge-
maja idr., nagrade pa so podelili samo tistim, ki so 
dosegle potrebno število točk za zlato medaljo. Med 
prvimi desetimi prejemniki sta bila tudi Jože Trep in 
Vili Krepek.
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Geza Farkaš: »Največji pomen smo želeli nameniti ka-
kovosti in ne kvantiteti. Zato smo izbrali le najboljše.« 
Udeleženci tokratnega ocenjevanja, zraven je bila tudi 
prekmurska vinska kraljica Špela Casar, so se dogovorili, 
kako bodo prihodnje leto zadevo še poglobili, tako da bi 
organizirali vseslovenski festival pijač iz samorodnic, do 
takrat pa naj bi nastalo tudi društvo ljubiteljev samoro-
dnic. Stare sorte samorodnic, ki jih poznamo pri nas, so 
še vedno dokaj razširjene in se še širijo. Predvsem so to: 
šmarnica, otela, klinton, bakuš, gemaj, izabela, jurka …
Ob domačem jabolčniku so bile samorodna šmarnica in 
še nekatere samorodnice nekoč najpogostejše pijače na 
kmetijah, kjer pred desetletji ni bilo toliko sortnih in me-
šanih belih ali rdečih vin. Pozneje se je to spremenilo, saj 
so zakonsko prepovedali pridelavo šmarnice, po nekaj 
desetletjih pa nekoč prepovedana šmarnica spet prihaja 
na gostilniške pulte in v normalno prodajo oz. ponudbo. 
Šmarnico so namreč pred nekaj leti ponovno priznali, a 
ne kot vino, temveč kot aromatizirano fermentirano pi-
jačo. 

Zlata priznanja za pijačo iz mešanega grozdja in domačo jurko   
Foto: Franc Fras

Njene značilnosti so, da je bela sorta grozdja, odporna 
proti boleznim in pozebi, zelo je aromatična, jagode pa 
se rade osipajo. Šmarnico gojijo ponekod na Dolenjskem, 

Aromatizirane fermentirane pijače iz domačega grozdja  
Foto: Sanja Šafran

Bizeljskem, v Halozah, Slovenskih goricah in tudi v Prek-
murju. Zaradi metilnega alkohola naj bi pitje šmarnice v 
večjih količinah povzročalo slepoto in duševne motnje, 
zato je bila kar nekaj časa prepovedana. Zaradi visoke 
odpornosti šmarnica ne potrebuje zaščite, škropljenja in 
podobnega (vir: Prlekija-on.net/dec. 2017). 
No, pa na zdravje z domačo šmarnico – kot včasih!

Franc Fras

PEKARNA AS
Cesta 4. julija 87 (pri Kocki)
2241 Sp. Duplek

KRUH
PECIVO
BUREK

PICA
KEBAB

ŽEMLJE
KROFI

LISTNATO TESTO

VSAK 
DAN 
SVEŽE

PEKARNA 
NA NOVO
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PRI DELU ENAKI, V MARSIČEM PA VELIKE RAZLIKE
Prostovoljni gasilci podpiramo  zahteve poklicnih gasil-
cev, že 20 let pa se sami borimo za priznanje statusa 
gasilca
V Novicah, ki so izšle v decembru 2017, je Fras v članku 
o gasilcih lepo pisal o delu, reševanju, pomoči, interven-
cijah, izobraževanju, nevarnostih in še bi lahko naštevali. 
Napisal je, da se gasilci borijo za pravičnejšo vrednotenje 
svojega poklica. Če sem prav sledil, so se borili in stavkali 
za dva plačilna razreda in so, kolikor vem, tudi uspeli. 
Z vsem tem se strinjam osebno in tudi kot prostovoljni 
gasilec. Ampak tu dalje nastopi razlika med poklicnimi in 
prostovoljnimi gasilci. Prostovoljni gasilci se ne borimo 
za dva plačilna razreda ali kaj več, prostovoljni gasilci se 
že več kot 20 let borimo za status gasilca, ki nam ga vsa-
kih nekaj let obljubljajo razne politične stranke in posa-
mezniki. Letos je spet takšno leto, volilno leto, vendar že 
iz zgodovine vemo, da iz teh obljub ne bo nič. Ali pač?! 
Z obljubami gasilcem si nabirajo samo politične točke.
Če na kratko opišem razlike med poklicnim in prostovolj-
nim gasilcem. 
Kar se tiče izobraževanja, skoraj ni razlik. Učni programi 
so tudi za prostovoljce postali obširni in za pridobitev 
čina ali specialnosti trajajo več mesecev. Poklicni gasilci 
imajo več prakse v šoli in kasneje tudi v službi. Tu je ve-
lika razlika. Razlika je tudi v tem, da poklicni gasilci svoje 
izmene praktično preživijo v gasilski brigadi in čakajo na 
intervencijo, medtem ko gremo prostovoljci na inter-
vencijo iz svojih domov, včasih iz postelj, se peljemo v 
gasilski dom, seveda polni misli o tem, kaj nas čaka, se 
tam oblečemo in se izvozimo na intervencijo. Od doma 
se odpeljemo tudi v najslabših vremenskih razmerah, 
ko nekateri ne upajo pogledati niti skozi okno. Pri tem 
ogrožamo svoja vozila in tudi življenja, ampak nikoli ne 
pomislimo na slab izid. Pri tem doma pustimo ženo, par-
tnerko, otroke in še koga ter sploh ne razmišljamo, kaj 
vse se lahko zgodi na poti na intervencijo in med samo 
intervencijo. Naše žene, partnerke in otroci so za nas 
ravno tako zaskrbljeni kot žene, partnerke in otroci po-
klicnih gasilcev. Delo med intervencijo je enako.
Vsi gasilce hvalijo v času trajanja največjih intervencij, 
ki trajajo več dni, in takrat, ko so na televiziji razni po-
litični veljaki. Za ugasnjenimi kamerami pa je zgodba 
drugačna. Ko kamera ugasne, ugasnejo tudi obljube. 
To se dogaja že vse od osamosvojitve naprej. Edino, kar 
nam ostane v spominu, je zahvala krajanov, ki naše delo 
cenijo in dobro vedo, kaj pomeni pomoč prostovoljnih 
gasilcev. V lokalni skupnosti si več ne znajo zamisliti do-
godka, na katerem ne bi delno sodelovali tudi gasilci. 
Večina pozablja, da zraven gasilstva, raznih izobraževanj 
in sestankov, ki so potrebni za boljše in varnejše izva-
janje intervencij, hodimo tudi v redne službe in imamo 
doma družine. Vendar nam to ni težko, saj to delamo z 
veseljem. Za to delo ne prejemamo nobenega plačila. 
Najlepše plačilo je, ko vidiš, da si nekomu rešil življenje 
ali mu kakorkoli pomagal in ti reče besedo HVALA ter ti 
stisne roko. Država je lepo napisala merila, zahteve in 
zakone za prostovoljne gasilce, financiranje pa obesila 
na lokalne skupnosti. Ni prav, ampak to je tema za drug 
članek.

V letu 2017 smo na operativnem področju imeli 59 in-
tervencij. 
Tako smo imeli 2 intervenciji reševanja živali, 3-krat AED 
(avtomatski eksterni defibrilator), 4-krat dimniški požar, 
stanovanjski požar, požar avtomobila, 2-krat je objekte 
ogrožala voda, 24-krat smo prekrivali streho, 6-krat kro-
tili požar v naravi, 15-krat smo priskočili na pomoč ob 
vetrolomu, pri najdbi NUS (neeksplodiranega ubojnega 
sredstva) na Vurberku pa smo porabili kar 341 ur dela. 
Na vseh intervencijah smo bili primerno številčno zasto-
pani in smo jih izvozili v časih, ki jih zahteva zakonodaja. 
Tudi izobraževanje je ena od glavnih nalog operative. 
Tako smo izobrazili 5 članov za varno delo z motorno 
žago, 2 operativna gasilca, enega višjega gasilca, 6 čla-
nov pripravnikov in 4 člane bolničarje ter 2 praporšča-
ka. Zraven tega smo s šestimi desetinami sodelovali na 
tekmovanju Gasilske zveze Slovenije, kjer smo dosegli 
dobre rezultate. Veteranska ekipa je sodelovala na me-
morialnih tekmovanjih v organizaciji PGD Pobrežje, Stu-
denci in Razvanje, tri mladinske enote pa na tekmovanju 
v organizaciji PGD Miklavž in Malečnik. 
Ker je leto 2018 volilno leto v večini prostovoljnih ga-
silskih društev po Sloveniji, bomo tudi v našem društvu 
izvedli volitve. Marca smo imeli volilni občni zbor in o 
vseh spremembah v vodstvu društva vas bomo seznanili 
v naslednji številki Novic. Ker se moj mandat izteka, bi 
se na koncu rad zahvalil vsem, ki ste nam ali mi kakorkoli 
pomagali pri vodenju operativne enote. V dvanajstle-
tnem mandatu sem spoznal veliko ljudi, tudi podjetni-
kov, ki so pomagali pri vodenju operativnih nalog ter 
tudi pri drugih gasilskih delih. Name se je obračalo veli-
ko ljudi z najrazličnejšimi problemi ali zahtevami. Vsem 
smo skušali ugoditi in pomagati, kar žal ni bilo mogoče. 
Nekateri so to vzeli z razumevanjem, drugi pa ne. Veliko 
dela bi krajani lahko ob raznih neurjih opravili sami, na-
mesto da so čakali gasilce tri dni ali več za pokritje treh 
strešnikov ali ene azbestne plošče. Gasilci delo opravimo 
z veseljem ne glede na slab ali hud odziv krajanov, češ da 
smo hodili predolgo. V trenutku neurja je bilo tudi po 30 
klicev na pomoč, kar je nemogoče opraviti v času, ki bi 
zadovoljil vse, ki so potrebni pomoči. Pomoč smo nudili 
vsakemu. 
Na koncu mandata se moram za dobro sodelovanje in 
pomoč pri vodenju operativne enote Prostovoljnega ga-
silskega društva Dvorjane zahvaliti županu in občinski 
upravi Občine Duplek, poveljniku Gasilskega poveljstva 
občine Duplek, vsem krajanom občine ter tudi podjetni-
kom in podjetjem, ki že dolga leta finančno pomagajo pri 
delovanju društva in podpirajo naše ideje ter cilje.

Maksimiljan Bezjak,
poveljnik PGD Dvorjane
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Zgodba iz naslovnice decemberskih Novic
Prišli smo, tričlanska mlada družina, ker smo se želeli 
umakniti iz mestnega vrveža, potrebovali smo mir zaradi 
vedno bolj divjega tempa življenja, ki ga imava s partner-
jem, predvsem pa smo vsi trije pogrešali stik z naravo.
Sama sem odraščala v Zgornji Savinjski dolini v bližini 
vsem dobro poznane Logarske doline, fant Matjaž pa v 
Rušah. V mestnem življenju vidiva oba veliko več slabos-
ti kot prednosti, a so naju obveznosti in predvsem delo 
vedno silili v življenje v mestu, kjer pravimo, da je vedno 
vse “pri roki”; pa je res?
 Meni se zdi, da je na vasi vse drugače; stisk roke je mo-
čan, pozdrav ob snidenju je glasnejši, sosed sosedu pa 
bolj domač. Oba z Matjažem sva zelo športno aktivna, 
oba delava kot osebna trenerja, temu vzoru pa vedno 
bolj sledi sin Mael, ki bo spomladi dopolnil 3 leta. Vsak, 
ki se je kadarkoli ali pa se še ukvarja s tekom, ve, da ga 
ni čez tek v naravi, po neutrjenih površinah, trail poteh, 
malo gor in spet malo dol, skratka daleč proč od pločni-
kov, avtomobilov, prahu in hrupa nasploh. Tukaj, v Ko-
reni, so idealni pogoji za tek. Vsaj enkrat na teden je za 
naju z Matjažem obvezna “runda” do vurberškega gra-
du, nato spust do nasipa proti wakeparku in nazaj v Ko-
reno. Več kot 15 km čistega užitka in kar nekaj višincev.

 

Foto: Osebni arhiv

Moč je velikokrat precenjena. Ni vedno vse odvisno od 
moči. Potrebno je znati biti v ravnovesju.

Šola in vrtec sta dober kilometer stran od nas, zato se je 
Mael kot najmlajši član priključil skupini Sončkov v Vrtcu 

Z LEPEGA NA LEPO

Foto: Osebni arhiv

Korena. To je že tretja – in srčno upam, da tudi zadnja – 
zamenjava vrtca, zato mi je še toliko pomembneje, da 
se tam dobro počuti. Bil je zelo toplo sprejet, za kar gre 
zahvala izjemnima vzgojiteljicama, ki s svojo mladostjo 
in zagnanostjo skrbita, da otroci resnično napredujejo. 
To lahko povem iz lastnih izkušenj, saj naš mali še nikoli 
ni tako plesal, pel, govoril in likovno ustvarjal kot sedaj. 
Vsak dan dobimo starši slikice svojih otrok, ki kažejo, kaj 
vse so počeli čez dan, in to mi ogromno pomeni. Pred-
vsem pa je resnično vredno, da se tukaj nikoli ne kompli-
cira. Končno bo Mael lahko rojstni dan v vrtcu praznoval 
s pravo in ne s papirnato torto, pa tudi kdaj med letom 
bom lahko spekla kakšno pecivo, s katerimi bo lahko 
presenetil svoje prijatelje v vrtcu. Seveda brez jajc, saj 
ima sovrstnik alergijo, na kar smo bili takoj opozorjeni. V 
prejšnjih vrtcih je bilo vsakršno prinašanje hrane v vrtec 
strogo prepovedano. Da, razumem, vedno več je aler-
gij, ampak kako zanimivo, da imajo te alergije predvsem 
mestni otroci, vaški, ki so že od malega vsega navajeni, 
pa veliko redkeje. 
Nikoli ne bom pozabila, kako pošteno in od srca smo se 
cela “žlahta” nasmejali, ko se je naš Mael znašel na prvi 
strani Dupleških novic zaradi prispevka o palčkovanju na 
gradu Vurberk, češ da smo že čisto domači tukaj pri vas.
Res se tu dobro počutimo in vsak, ki nas je kadarkoli obi-
skal, je bil navdušen, kako je tukaj lepo. Vsi so prijazni 
in predvsem bolj dobre volje kot v mestu. Verjetno tudi 
zato, ker se več ali manj vsi poznajo. Tako sem recimo 
s prodajalko v bližnjem Mercatorju že izmenjala kakšen 
recept za kosilo, hišnik mi je pred šolo prijazno zamenjal 
predrto gumo na avtomobilu, pri sosedih smo odkrili 
odličnega mladega bioenergetika in še bi lahko našteva-
la. In to je pravzaprav šele začetek!

Mateja Mlinar

Naj se pirhi bahajo, ko se otroci smehljajo.
Naj velikonočna potica in 

druga dobrota spomni družino, 
da je neprecenljiva vrednota.

KO RK  Dvorjane
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Na podlagi 13. člena Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih občine Duplek (MUV, št. 2/97, 7/02) 
Občina Duplek objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV 
PRIZNANJ OBČINE DUPLEK ZA LETO 2017

Občina Duplek podeljuje zaslužnim občanom za posebne zasluge na kulturnem, športnem, znanstvenem, tehničnem 
in drugih področjih posebna priznanja:

1. ZLATI GRB OBČINE DUPLEK
Zlati grb občine Duplek podeljuje Občina najzaslužnejšim občanom, društvom, samostojnim podjetnikom in pravnim 
osebam, ki so s svojim delom znatno prispevali k razvoju občine Duplek ali ugledu krajev občine Duplek ter za dosež-
ke na kulturnem, športnem, znanstvenem, tehničnem in drugem področju.

2. ČASTNI OBČANI OBČINE DUPLEK
Za posebne zasluge lahko Občina posameznikom, ki so s svojim delom in ustvarjalnostjo pomembno prispevali k 
ugledu kraja, podeli naziv častnega občana. Ta naziv se lahko podeli tudi posameznikom, ki niso občani občine, a so 
bili rojeni na območju občine ali so določen čas živeli na njenem območju ali so s svojim delovanjem oziroma dosežki 
bistveno prispevali k ugledu kraja.

3. PRIZNANJA ZA DOSEŽKE NA PODORČJU ŠPORTA: 
- naziv športnik leta 2017, 
- naziv športnica leta 2017, 
- naziv ekipa leta 2017,
- priznanje za zasluge na področju športa, 
- priznanje za vrhunske športne dosežke, 
- priznanje za športne dosežke, 
- priznanje za perspektivnega športnika in 
- priznanje za rekreativca leta.

Priznanja za športne dosežke se podelijo športnikom posameznikom, športnim ekipam in organizacijskim delavcem 
na področju športa v občini Duplek na osnovi določil Pravil za podelitev naziva športnik leta občine Duplek ter pri-
znanj Občine Duplek za dosežke na področju športa.

O podelitvi zlatega grba občine Duplek in naziva častnega občana odloča občinski svet na predlog komisije za pode-
ljevanje priznanj in odlikovanj občine Duplek.

O podelitvi priznanj za dosežke na športnem področju prav tako odloča komisija za podeljevanje priznanj in odliko-
vanj občine Duplek.

Pobudo oziroma predlog za posebno priznanje občine Duplek je potrebno oddati v pisni obliki, vsebovati pa mora: 
- ime, priimek oziroma naziv in naslov predlagatelja, 
- ime, priimek oziroma naziv in naslov kandidata za priznanje in njegove osnovne podatke,
- obrazložitev predloga (pri priznanjih za športne dosežke je treba navesti najvišji dosežek v letu 2017), 
- dokumente, ki dokazujejo dejstva, navedena v obrazložitvi predloga.

Rok za oddajo pobude oziroma predloga je torek, 25. april 2018.

Predloge oziroma pobude je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 
2241 Sp. Duplek z oznako »Predlog za podelitev priznanj občine Duplek za leto 2017«. 

Mitja Horvat,
  župan
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OKOLJE IN PROSTOR
ZELENI PRSTI V PRIHAJAJOČI CVETOČI SEZONI
Vrtnice, deteljice in zelišča vam predlagam v letošnji se-
zoni; za lepoto tudi solate

V tem kratkem obdobju se povešave kompaktne ali po-
končne rasti razvijejo iz potaknjencev v bujne rastline. 
Kaj bi pa letos dali na balkone, v korita ali lonce? To je 
vsakoletno vprašanje, ki začne v naši stroki odmevati 
med cvetočimi polji v steklenjaku že konec marca.

Lega, čas, barva hiše, spretnost zelenih prstov, okolica, 
domače živali – to je nekaj hitrih namigov, kako hitreje 
skrčimo neskončen seznam vrst, ki sestavljajo vsakolet-
no ponudbo balkonskega cvetja in enoletnic. Velik bum 
na področju samooskrbe in vrtičkarstva v vseh genera-
cijah močno spreminja potrošniške navade tudi na na-
šem področju. Surfinije in zelišča, klematis, sivka, gaure 
in deteljica, bazilika, jagode, timijan in pelargonije, zakaj 
pa ne? Ob pravi izbiri substrata in primernih organskih 
gnojil dobimo kombinacijo delne samooskrbe s cvetočim 
okrasnim vrtičkom, doma gojene aromatične rastline, 
uporabno in dišeče zelenilo okenske police ali balkona, 
kjer kombiniramo uporabne rastline najrazličnejših sort.

Z balkonskim cvetjem, neskončnim repertoarjem barv, 
tekstur in oblik lahko ustvarimo zelene ali cvetoče kotič-
ke za vsakogar. Romantičnemu pridihu sezonskega cvetja 
dodamo še sadike zelenjave, sadja ali aromatičnih rastlin 
in tako zadostimo vsem čutom. 

Deteljice in vrtnice 

Letošnji trendi pri zasajevanju enoletnic so prav posebni. 
Pri nemški žlahtniteljski hiši Kietzler so z Maillandovim 
sortimentom ponudili izredno simpatično drobnocvetno 
vrtnico LillyRose ‚WONDER 5‘. Cvetov je vse polno, različni 
odtenki drobnih roza kroglastih cvetov se bodo prelivali 
čez posode. Kot za vse vrtnice tudi zanjo velja, da ji senčna 
mesta ne bodo odgovarjala. Izberimo sončna do polsenč-
na mesta, pri sajenju pazimo na odcedno prst ter dovolj 
organske snovi in čez leto odstranjujmo odcvetele cveto-
ve. Drobnocvetne vrtnice veljajo za precej manj občutljive 
kot velikocvetne sorte, kljub temu jih redno pregledujmo, 
da jih čimprej okrepimo proti morebitnim škodljivcem. 

Trifolium Angel Clover ‚Beauty’ in Trifolium Angel Clover 
‘Chocolate’ sta tuji imeni dveh podobnih deteljic, ki jih 
cenimo ne toliko zaradi cveta samega, marveč sta tek-
stura in barva listja tisti, ki pritegneta na prvi pogled. Te-
men kontrast lista, kombiniran z zeleno, je odlična struk-
turka za k vrtnicam, pelargonijam in milijonom zvončkov, 
enostavno jo je kombinirati z ostalimi rastlinami. Povsod 
si bo našla svoj prostor, v milejših zimah pa zna prezimiti 
na prostem. Glede oskrbe ni zahtevna. Zmerno zalivanje 
in polsenčna lega sta optimalni, če imamo pripekajoče 
sonce, pa ob njej zasadimo bujnejše, višje rastline (gaure, 
suhe rože, vrtnice …), ki bodo omilile vremenske pogoje. 

Havajski nageljčki in češnjev geranium 

Takole nekako zveni prevod le delca simpatičnih tu-
jih imen, novosti med trajnicami. Mini trajni nageljčki 
Dianthus ‘Waikiki Pink’, preizkušeni v lanskem letu, so 
letos na našem seznamu priporočenih trajnic. Pritlehna 
in blazinasta rast postane v juniju prekrita z močno roza 
cvetovi, ki so komaj dvignjeni od tal. Pocvitajo še poz-
no v jesen. Priporočam jih za trajne nasade pokopališč, 
gredic ter za lonce in korita z več prostora. Nageljčke po 
glavnem cvetnem obdobju porežemo in očistimo cvetov 
kar s škarjami – porežemo jih po celotni površini. Tudi 
če gre kak milimeter zelenega dela, bomo rastlino tako 
pomladili, da bo dobila dodatni zagon za ponovno cve-
tenje. Geranium ‚Orkney Cherry‘ je nežna in zapeljiva kr-
vomočnica, ki preseneti z barvo listja.

Glavnata, rozetasta, rdečelistna, kodrasta … brez solate 
pač ne gre

Priljubljena v vseh barvah in oblikah je postala tema šte-
vilka ena skozi vso vrtnarsko sezono –  solata. Preizku-
šeno dejstvo, da se polži veliko raje lotijo zelenolistnih 
sort, je med drugim poskrbelo za nenadno priljubljenost 
hrastovolistne rozetaste kristalke in njej podobnih rdečih 
sort. Eksperimentirajte z novimi, zanimivimi vrstami ze-
lenjavnih sadik, ki lahko s svojo barvo in teksturo v zelen-
javnem vrtu ustvarijo privlačne vzorce. 

Klementina Tement, 
krajinska arhitektka

Arhiv: Klementina Tement
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Skladnost pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi je 
Mariborski vodovod, d. d. tudi v letu 2017 – tako kot vsa 
leta poprej – zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora 
po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem 
procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, 
prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Kakovost 
pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v 
vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v 
osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih obje- 
ktih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu 
z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 
35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v 
letu 2017 odvzetih 2179 vzorcev za mikrobiološka pre- 

STALNI NADZOR NAD PITNO VODO

izkušanja in 111 za kemijska preizkušanja. Na celotnem 
sistemu Mariborskega vodovoda d. d. je bilo v letu 2017 
mikrobiološko neskladnih 3,2 % vzorcev, kemijsko pa je 
bil neskladen 1 vzorec. 

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne 
vode si lahko ogledate na spletni strani: 
http://www.mb-vodovod.si/.

Pitno vodo, ki jo je v letu 2017 dobavljal Mariborski vodo-
vod za občino Duplek, Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravil-
nika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preizkušanj 
ocenjujejo pitno vodo kot varno.

Največje veselje vsakega vrtnarja so zdrava rastlina, 
njena ugodna rast in lepi plodovi
Ampak ta sreča se lahko hitro konča, če rastline napa-
dejo plesen, drugi zajedavci in insekti. Seveda bi bilo 
najenostavneje uporabiti močna škropiva, pa bi vse uni-
čili, žal pa tudi zemljo in kaljivost semen. Bolj kot upora- 
bljamo umetna škropiva, več koristnih živali bo poginilo, 
pogosteje bomo morali škropiti, ker bo več škodljivcev, 
pa tudi prst bo bolj uničena.

Vse manj ljudi posega po konvencionalnih sredstvih, ki 
imajo dolgo karenco in neugodno vplivajo na zdravje 
ekosistema. Raje se odločimo za naravna sredstva, ki si-
cer niso tako zelo močna v enem trenutku, delujejo pa 
na dolgi rok in – kar je najpomembneje – večstransko ter 
brez neugodnih učinkov. Pod večstranskim delovanjem 
mislimo, da ne varujemo samo rastlin, ampak tudi prst, 
talno vodo, humus in živali v tleh. Hvaležni smo lahko 
naravi, da je razvila naravna sredstva, ki zavirajo nega-
tivno delovanje zunanjih faktorjev na rastlino in hkrati 
pospešujejo njeno rast in razvoj. 

Kako začeti z naravnimi pristopi varovanja rastlin?
Ko se odločamo za nakup škropiv, se odločimo za takšna, 
ki so izdelana na naravni (bio) osnovi, še bolje pa je, če 
škropiva naredimo sami iz rastlin, ki rastejo na našem 
vrtu ali v njegovi bližnji okolici. So malo manj učinkovi-
ta kot kupljena, vendar točno poznamo njihovo sestavo, 
niso strupena in ne morijo koristnih živali v tleh. Pridelek 
bo zdrav in brez skrbi ga bomo lahko uživali. Večina hra-
ne, ki jo kupimo, vsebuje nekaj škodljivih snovi, saj se za 
trg uporabljajo izključno umetna škropiva.

Pri pripravi lastnih pripravkov moramo biti pozorni, da 
so ti pravilno pripravljeni, drugače ne bo želenega učin-
ka. Uporabljamo deževnico, postano vodo ali vodo iz 
vodnjaka. Voda iz vodovoda vsebuje veliko kemičnih 
snovi, zato pri uporabi postane vode v posodi pustimo 
vsaj 10 cm vode, saj se na dno usedejo vse spojine, ki so 
za rastlino moteče. Posoda, v kateri pripravljamo škropi-

FITOTERAPIJA ALI NARAVNA SKRB ZA RASTLINE
vo, ne sme biti kovinska, saj lahko ta reagira in pripravek 
ne bo uporaben. Rastline, ki jih uporabimo za škropivo, 
naj bodo sveže ali posušene.

Domača priprava fitoterapevtskih pripomočkov – vedno jih pripravi-
mo vnaprej    Foto: Ana Vovk Korže

Tekoče gnojilo iz listov gabeza
Gabez je trajnica in v enem letu jo lahko štirikrat poreže-
mo. Gabez vsebuje veliko železa, kalija, kalcija, fosforja 
in mangana ter različne B vitamine. Iz njegovih stebel 
in listov lahko pripravimo gnojilo, ki krepi in mineralno 
bogati rastline (vsebuje dušik, kalij in fosfor). 

Kilogram listov in stebel gabeza namočimo v 10 litrih 
vode (ali 100 dag gabeza v 1 litru vode). Ko se preneha 
peniti, je tekočina rjave barve in ima vonj po goveji gnoj-
nici. Gnojilo moramo razredčiti v razmerju 1:10 (1 liter 
gnojila na 10 litrov vode). S tem gnojilom lahko gnojimo 
vso zelenjavo enkrat tedensko celo poletje. Učinkovito 
in vsestransko gnojilo dobimo, če zmešamo enak del 
koprivinega in gabezovega gnojila (50 dag kopriv in 50 
dag gabeza ter dodamo desetkratno količino vode). Dele 
gabeza lahko primešamo tudi kompostu in ga tako obo-
gatimo. Gabez uporabljamo tudi za zastirko na vrtovih. 
Je odličen kompostni aktivator, pospešuje humifikacijo, 
zato ga mešamo v kompostnem kupu.
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Tekoče gnojilo iz kopriv
Koprivno gnojilo je primerno za vso listnato zelenjavo, 
ki potrebuje večje količine dušika. 1 kg svežih kopriv, ki 
ne semenijo, namočimo v 10 litrih vode (ali 100 dag v 
enem litru vode). Vsak dan premešamo s palico. Tekoči-
na močno smrdi, zato jo pripravljajmo v odmaknjenem 
delu vrta. Ko se preneha peniti, je gnojilo pripravljeno 
za uporabo. Tekočino razredčimo z desetkratno količino 
vode. Poleti zalivamo okolico rastlin enkrat tedensko. 
Koprive lahko uporabljamo tudi za prekrivanje tal, s či-
mer vplivamo na povečanje mineralne vrednosti tal in 
dejavnosti mikroorganizmov, kar neposredno vpliva na 
večjo rodovitnost prsti.

Gnojila iz zelišč
Če nam ostajajo večje količine zelišč, kot so čaji in ze-
lena moka, si lahko pripravimo odlično gnojilo, ki tudi 
poživi delovanje mikroorganizmov in poveča odpornost 
rastlin ter ohranja prst vitalno. Primerno je za plodovno 
zelenjavo. Gnojilo začnemo pripravljati jeseni. Vsa ne-
porabljena zelišča (razen baldrijana) narežemo v veliko 
posodo. Če imamo na voljo koprive in čebulne lupine, jih 
dodamo. Uporabimo razmerje 100 dag zelišč na 1 liter 
vode (oziroma desetkratno količino vode). Ko se zima 
končuje, grede polijemo z gnojilom, lahko pa to gnojilo 
uporabljamo tudi tekom celega leta, le dovolj dolgo se 
morajo zelišča namakati. 

 

Zeliščni vrt      Foto: Franc Fras

Škropivo iz čebule in česna 
Uporabljamo ga za zatiranje pršic in plesni ter pri por-
javelosti krompirjevih rastlin. Če kuhamo lupine če-
bule, dobimo škropivo proti žuželkam, sicer lahko obe 
rastlini samo namakamo. V 10 litrih vode namakamo 
pol kilograma narezane čebule in česna (ali 50 dag v 1 
litru). Ko se tekočina neha peniti, jo razredčimo z de-
setkratno količino vode. S tekočino zalijemo zelenjav-
ne grede. 

Škropivo iz pelina
Z njim zatiramo številne uši, rjo na ribezu, gosenice, mra-
vlje in pršice na robidnicah. 1/3 kg svežih ali 30 g suhih 
pelinovih listov namočimo v 10 litrih vode za 3 dni (ali 30 
dag v litru vode). Precedimo in nerazredčeno škropimo 
po prizadetih rastlinah. Pelina ne kompostiramo, ker se 
mu deževniki izogibajo. 

Škropivo iz rabarbarinih listov
Uporablja se pri zatiranju porovega molja, ki objeda 
porove liste. 1 kg rabarbarinih listov prelijemo s 6 litri 
kropa. Pustimo stati 24 ur, nato precedimo in s tekočino 
polijemo porove liste. 

Škropivo iz paradižnikovih listov
Deluje proti metuljem in gosenicam kapusovega belina, 
ki napadajo zeljnate rastline. Škropivo pripravimo tako, 
da naberemo dve pesti paradižnikovih listov ter odlom-
ljenih stranskih poganjkov in jih zmečkamo. Namočimo 
v 2 litrih vode za 3 ure. Nato prizadete rastline temeljito 
poškropimo z vseh strani.

Škropivo iz njivske preslice
Njivska preslica vsebuje veliko kremenčeve kisline. Upo-
rabna je za zatiranje plesni, rje, škrlupa, pršic in rde-
čega pajka. 1 kg sveže ali 150 g posušene preslice čez 
noč namočimo v 10 litrih vode (ali 100 dag v litru vode). 
Zjutraj poberemo preslico in jo skupaj z delom nastale 
tekočine kuhamo. Počasi naj vre 30 minut. Vse skupaj 
ohladimo (pokrito) in primešamo preostanek tekočine. 
Nastalo tekočino razredčimo v razmerju 1:5 (1 liter teko-
čine razredčimo s 5 litri vode). Precedimo in ob sončnem 
vremenu poškropimo prizadete rastline. Če prvo škrop-
ljenje ni učinkovito, ponovimo. Dobre rezultate dose-
žemo tudi, če škropivo mešamo s škropivom iz kopriv v  
razmerju 1:1. 

Škropivo iz mleka
Mleko pomaga v boju proti glivicam, plesnivkam in 
celo ušem. Uporabimo polnomastno, po možnosti ne-
pasterizirano mleko in ga zmešamo z vodo v razmerju 
1:1. Domače polnomastno mleko lahko zmešamo tudi v 
razmerju 3 dcl mleka in 7 dcl vode. Škropimo enkrat te-
densko ali celo pogosteje v času, ko je nevarnost plesni 
na rastlinah največja.

Škropivo iz sode bikarbone
Soda bikarbona deluje kot insekticid in preprečuje razvoj 
uši na rastlinah. Škropivo pripravimo iz sledečih sesta-
vin: 1 čajna žlička sode bikarbone, 4,5 l vode, malo mila.

Močnejša zmes: 1 velika zvrhana žlica sode bikarbone, 5 
litrov vode, malo mila. Ta zmes je primerna za večje na-
pade insektov. Vse skupaj zmešamo. Milo dodamo zato, 
da se zmes lažje oprime listov. Ne pozabimo med škrop-
ljenjem razpršilko večkrat pretresti, saj se soda bikarbo-
na posede na dno posode. Škropimo: enkrat na dan 3 
dni zapored, nato 1–2 dni brez (odvisno od vremena). 
Soda bikarbona je natrijev karbonat Na2CO3. Navadna 
kalcinirana soda se uporablja za čiščenje (tudi poliranje), 
pranje, za peko peciva, konzerviranje in tudi kuhanje. 
Soda »počisti« vse, iz rastlin odplakne grinte, uši in dru-
ge žuželke. 

Izsledki iz prakse – škropivo: s študenti geografije smo 
pri predmetu Varovanje prsti opravili 4-tedenski poskus 
delovanja izbranih naravnih škropiv. V nadaljevanju je 
primer študentke Anje Tratnjek, ki je uporabila česen za 
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zaščito vrtnic pred grintami. Najprej pripravimo vse stvari, potrebne za izdelavo škropiva: deževnico, litrski kozarec in 
nekaj strokov česna. Česen narežemo na koščke in napolnimo litrski kozarec do 1/10. Vsebino prelijemo z deževnico, 
zapremo in počakamo 48 ur, ko je škropivo že pripravljeno za uporabo! Deluje proti pršicam, plesni in porjavelosti 
krompirjevih rastlin.

 
Faze priprave naravnega škropiva iz česna   Foto: Osebni arhiv Anje Tratnjek

Naravno škropivo smo uporabili na vrtnicah, ki so jih napadle uši. Škropivo smo prelili v steklenico z razpršilom. Za 
testiranje učinkov škropiva smo imeli 4 vrtnice (v gredi zunaj hiše). Dve vrtnici smo škropili s česnovim škropivom, 
drugi dve pa ne. Rezultat: po štirih tednih so se uši ustavile, število se je zmanjšalo, niso pa izginile (verjetno zato, 
ker smo v neposredni bližini imeli še dve okuženi vrtnici, ki jih nismo ščitili). Vsekakor lahko trdimo, da česen ustavi 
delovanje uši na vrtnicah. 

Skupna značilnost uporabe naravnih snovi za zaščito je, da jih je smiselno uporabljati preventivno in ne čakati, da 
so rastline že poškodovane. Prav tako je pri domači izdelavi škropiv včasih potrebno dati nekaj več organske mase 
(rastlin), ki jih namakamo – če so rastline že poškodovane. Tokrat smo predstavili fitoterapijo pri rastlinah, v nasled-
nji številki pa bomo pisali o tem, kako pozdravimo zemljo s pomočjo naravnih metod. 

 prof. dr. Ana Vovk Korže in Franc Fras

POSODOBILI BOMO DEL CESTE MARIBOR-VURBERK-PTUJ
Občina podpisala sofinancersko pogod-
bo za izgradnjo para avtobusnih posta-
jališč na Vurberku  
Februarja 2018 je bila podpisana sofi-
nancerska pogodba med Direkcijo RS 
za infrastrukturo in Občino Duplek o 
financiranju izgradnje para novih avto-
busnih postajališč na Vurberku ob dr-
žavni regionalni cesti R3-710/1292 Ma-
ribor–Vurberk–Ptuj. Osnova za izdelavo 
projektne dokumentacije in sklenitev 
sofinancerske pogodbe je bila projektna 
naloga št. 37152-200/2011, pripravljena 
že v letu 2011. Celotna investicija je oce-
njena na cca. 726 000 EUR z DDV-jem, od 
česar skladno s sofinancersko pogodbo 
Občina Duplek iz občinskega proračuna 
zagotavlja približno 21 odstotkov. Izved-
ba del je predvidena še v letošnjem letu. 
V okviru projekta so predvidene izgra-
dnja para novih avtobusnih postajališč 
(izven vozišča ceste) ob državni cesti 
R3-710/1292 Maribor–Vurberk–Ptuj, 
rekonstrukcija priključka lokalne občin-
ske javne poti št. JP 582980, odsekov 
582981 in 582982 Vurberk (na grad) ter 
izgradnja nadomestnega parkirišča tako 
pri pokopališču kot tudi v območju ob-

činske javne ceste. Sočasno bodo v območju gradnje urejene površine 
za pešce (pločniki), zgrajen bo nov cestni priključek do pokopališča Vu-
rberk, dograjena bo javna razsvetljava v območju obdelave, uredilo se 
bo odvodnjavanje meteornih vod iz novo nastalih površin, prav tako pa 
bosta zarisani in postavljeni novi horizontalna (nov prehod za pešce) in 
vertikalna prometna signalizacija, ki se prilagajata predvidenemu nove-
mu stanju.
Avtobusno postajališče na levi strani v smeri Maribora je locirano v desni 
krivini med km 13+934,38 in km 13+987,05 v skupni dolžini 52,67 m, 
medtem ko je avtobusno postajališče na desni strani v smeri Ptuja loci-
rano v desni krivini med km 14+086,73 in km 14+145,80 v skupni dolžini 
59,07 m.

Marjan Topič
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Kmečka TRŽNICA 
Duplek vabi!

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

da kupec pozna pridelovalca
 in mu zato lažje zaupa.

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

 

Z nakupi na Kmečki tržnici Duplek 
podpiramo domačo, 

lokalno pridelavo hrane!

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

Čistilna akcija, načrtovana 17. marca, bo zaradi  vre-
menskih razmer kasneje
Narava je v zadnjih dneh februarja in v začetku marca 
dodobra pobelila naše kraje. Debelina snežne odeje se 
je šele proti drugi polovici marca pričela počasi umika-
ti sončnim žarkom. Kljub vsem pripravam in upanju, da 
nam bo narava prizanesla, smo bili primorani napoveda-
no čistilno akcijo prestaviti na kasnejši termin. Razmere 
na terenu so bile takšne, da niso omogočale normalne 
izvedbe spomladanske čistilne akcije okolja v naši obči-
ni. Zato smo bili na skupnem sestanku, ki je potekal 7. 
marca 2018, s predstavniki društev in vaških skupnosti 
primorani sprejeti odločitev, da prvotni termin čistilne 
akcije, ki je bil predviden za 17. marec 2018, prestavimo 
na kasnejši datum.

Tako bomo letošnjo čistilno akcijo izvedli 15. septembra 
2018, ko bo potekala čistilna akcija Očistimo Slovenijo 
2018. Uspešnost akcije pred leti daje upanje, da bo le-
tošnja čistilna akcija še uspešnejša. Novost letošnje či-
stilne akcije bo tudi, da bo istočasno potekala v več kot 
150 državah celega sveta, ki so vključene v mrežo Let`s 
do it! Po predvidevanjih organizatorjev naj bi bilo v akci-
jo vključenih več kot 370 milijonov ljudi. 
Vse, ki vam je skrb za okolje pomembno, tako že sedaj 
vabimo, da se nam pridružite 15. septembra 2018. Sku-
paj bomo združili moči, očistili divja odlagališča in razpr-
šene odpadke, prispevali k večji okoljski ozaveščenosti 
ljudi, ki bo dolgoročno vodila v družbo z manj ali brez 
odpadkov. 
Verjamemo, da boste del največjega okoljskega projekta 
v zgodovini človeštva tudi vi in da si boste 15. septem-
ber označili v vašem koledarju že sedaj. Vnaprej hvala za 
vašo pripravljenost in pomoč! S podrobnostmi letošnje 
izvedbe čistilne akcije pa vas bomo seznanili v prihodnjih 
mesecih.
Slika pove več kot tisoč besed
Žal so opozorila vas občanov in naš trud, kljub vsem na-
porom za čistejše in lepše okolje, včasih zaman. Ampak 
ne bomo obupali. Še dalje se bomo trudili in varovali 
naše skupno okolje. Hvala vsem, ki nam pomagate ohra-
njati okolje in nas o nevestnosti drugih obveščate. 

Dejan Stanko

OČISTIMO OKOLJE
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UPORABA ZVOČNIH NAPRAV NA SHODIH IN PRIREDITVAH
Organizator mora pridobiti upravno dovoljenje za upo-
rabo zvočnih naprav na prostem
Hrup v času javne prireditve zaradi uporabe zvočnih 
naprav na prostem obravnava Uredba o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo 
hrup (Ur. l. RS, št. 118/05), s katero se dovoljuje prese-
ganje mejnih vrednosti kazalcev hrupa, ne dovoljuje pa 
se preseganje kritičnih vrednosti za III. območje varstva 
pred hrupom.
V skladu z Uredbo o uporabi zvočnih naprav, ki na sho-
dih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/05), 
je organizator javne prireditve dolžan pridobiti upravno 
dovoljenje za uporabo zvočnih naprav na prostem. 
V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne ob-
činske uprave Medobčinskega urada za varstvo okolja 
in ohranjanje narave (Medobčinski uradni vestnik, št. 
23/10, 7/17, v nadaljevanju MUVOON) je za izdajo Po-
trdila o prijavi zvočnih naprav in Dovoljenja za začasno 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom za vašo občino 
pristojen MUVOON.
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s 
hrupom izda organ, kadar gre za:
• večjo javno prireditev na prostem ob uporabi večje-

ga števila zvočnikov, katerih skupna nazivna moč vseh 
zvočnikov presega 1000 W,

• javno prireditev na prostem ob uporabi zvočnih naprav 
v večernem in nočnem času (od 18. ure do 6. ure nas-
lednjega dne),

• javno prireditev na prostem ob uporabi zvočnih 
naprav, ki traja več kot 8 ur.

V vlogi za začasno ali občasno čezmerno obremenitev 
okolja s hrupom je potrebno navesti naslednje OBVEZNE 
podatke:
• odgovorno osebo oz. organizatorje prireditve,
• kraj prireditve,
• čas poteka prireditve,
• čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav, 
• vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posa-

mezne zvočne naprave, 
• mesto namestitve zvočnih naprav.

Dovoljenje na podlagi 6. člena uredbe (postopek A):
Dovoljenje za začasno in občasno čezmerno obremeni-
tev okolja s hrupom lahko pristojni občinski organ izda 
na podlagi 6. člena uredbe in na podlagi vloge, ki vključ-
no z obveznimi podatki vsebuje tudi Poročilo o emisiji 
hrupa v okolje, iz katerega morajo biti razvidni (7. člen 
uredbe):
• opis in shema nastavitve zvočne naprave na obratoval-

no električno moč,
• način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alineje na 

zvočno napravo in

• mesto namestitve posameznega zvočnika ter višino 
njegove namestitve glede na površino prostora, kjer 
poteka prireditev, in smeri glavnih osi zvočnikov.

K vlogi je potrebno priložiti še potrdilo o plačilu upravne 
takse.

Dovoljenje na podlagi 8. člena uredbe (postopek B):
Ne glede na zgoraj navedeno lahko pristojni občinski or-
gan v skladu z 8. členom uredbe organizatorju prireditve 
izda dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja 
s hrupom na podlagi vloge, kateri sta namesto poročila o 
emisiji hrupa v okolje priložena dokumentacija o nazivni 
električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prire-
ditvenega prostora in njegove neposredne okolice, če je 
iz priložene dokumentacije razvidno, da:
• razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi 

prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električ-
no moč določena v Prilogi 2, ki je sestavni del uredbe, in

• število vseh zvočnikov ni večje od šest.

Vlogi je potrebno priložiti še potrdilo o plačilu upravne 
takse.

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s 
hrupom izda pristojni organ mestne uprave, če je vlo-
ga vložena pri pristojnem občinskem organu vsaj 30 dni 
pred začetkom prireditve.

Vloga za prijavo uporabe zvočnih naprav na shodih in 
prireditvah

Zvočne naprave se lahko uporabljajo na prireditvi brez 
dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z 12. členom 
uredbe. Vlogi o prijavi uporabe zvočni naprav je treba 
priložiti naslednje OBVEZNE podatke (14. člen): 

• odgovorno osebo oz. organizatorja shoda ali prireditve,
• kraj shoda ali prireditve,
• čas poteka shoda ali prireditve,
• čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,
• vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posa-

mezne zvočne naprave in
• mesto namestitve zvočnih naprav.

K vlogi je potrebno priložiti še potrdilo o plačilu upravne 
takse.

Uporabo zvočnih naprav je potrebno prijaviti pristojne-
mu organu mestne uprave najmanj 7 dni pred prireditvi-
jo ali shodom.

Medobčinski urad za varstvo okolja in 
ohranjanje narave

Slovenska 40, 2000 Maribor

Pomembne telefonske številke za občane: 
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Tako hišni ljubljenčki kot rejne živali zaslužijo humano 
ravnanje
Društvo PPZŽ smo ustanovili z namenom pomagati vsem 
živalim, ki so izgubljene, zavržene, lačne, s katerimi nehu-
mano ravnajo, so bolne ali pa morda potrebujejo samo 
nežen dotik in zavedanje, da jim ne želimo hudega.
Naše poslanstvo je tudi ozaveščanje ljudi, ki posedujejo 
katerokoli žival, naj bo to hišni ljubljenček ali rejna žival. Z 
vsemi smo dolžni humano ravnati, saj so zelo čuječa bitja, 
ki premorejo mnogo več čustev, kot si marsikdo zamišlja.
Prvo in osnovno zavedanje, kadar si omislimo žival, je, da 
je to živo bitje, ki je odvisno od nas ljudi, ki ne more govo-
riti, se ne more braniti, svoje potrebe in želje nam lahko 
pokaže samo z obnašanjem, ki ga moramo razumeti, če 
hočemo, da bo zadovoljstvo obojestransko.
Mnogi med vami ste v svoj dom sprejeli hišnega ljubljenč-
ka. Ste pred tem razmislili, kaj vse se bo v vašem vsakda-
njem urniku spremenilo? Kužek, muca, hišni kunec, morski 
prašiček, hrček, ptice in še bi lahko naštevala – vsi imajo 
svoje potrebe, ki jim je potrebno zadostiti. Vsak izmed njih 
lahko zboli, zato jim je potrebno zagotoviti veterinarsko 
oskrbo. Dotaknila se bom predvsem kužkov in muc, ki so 
najpogostejši hišni ljubljenčki. 
Lastniki psov se morate zavedati, da je potrebno poskr-
beti za varnost psa in okolja, v katerem živite. Predvsem 
v obdobjih parjenja poskrbite, da se vaš ljubljenček ne bo 
nekontrolirano sprehajal po bližnji okolici, saj s tem ogroža 
tako sebe kot druge pse in tudi sprehajalce s kužki, vo-
denimi na povodcu. Zelo hitro lahko pride do spora med 
kužki, saj si vsi psi niso naklonjeni, nekateri zaradi strahu 
pričnejo lajati, kar je izziv za prosto sprehajajočega se psa 
in povod za napad.
Vsi, ki ste še vedno mišljenja, da je kužkova osnovna nalo-
ga čuvanje vašega imetja, in psa priklenete na verigo, se 
zamislite, kako bi bilo vam, če bi vas že od ranega otroštva 

omejili na par kva-
dratnih metrov. 
Ves življenjski pro- 
stor, ki ga takšen 
kuža pozna in pre-
življa vse življenje, 
je dvorišče gos-
podarja. Kuža, s 
katerim se nihče 
ne ukvarja in ga 
ne vodi na spreho-
de, da spozna tudi 
širše okolje, druge 
ljudi in pasje pri-

DRUŠTVO POMAGAMO PREŽIVETI ZAVRŽENIM ŽIVALIM
jatelje, postane agresi-
ven. Ne počnite takšnih 
napak! Ukvarjajte se z 
njim, dovolite mu, da 
spozna tudi del vaših 
bivalnih prostorov, vo-
dite ga na sprehode in 
v neurbanem naselju 
dovolite, da se dodob-
ra nateče. Nikoli pa ga 
ne spuščajte s povodca 
v urbanih naseljih! Da-
jajte mu miselne na-
loge, ki bistrijo njegov 
um – tudi s tem ga utrudite. Star pregovor pravi: Priden pes 
je utrujen pes. V kolikor vam čas in finance dopuščajo, mu 
privoščite obiskovanje pasje šole, saj bosta oba pridobila 
veliko znanja in napotkov.
V kolikor niste vzreditelj, poskrbite za sterilizacijo/kastra-
cijo svojega ljubljenčka, da ne bo prihajalo do nezaželenih 
legel mladičev, ki nato postanejo breme, vi pa ne veste, 
kako bi se jih znebili. Mnoga komaj začeta življenja ugasne-
jo na nehuman način, mnogi mladički pristanejo v rokah 
nepreverjenih posvojiteljev in nikoli ne veste, kako se bo 
ravnalo z njimi. V kolikor se vseeno zgodi neželena brejost 
in mladičke obdržite, ste jih po zakonu dolžni cepiti in čipi-
rati še pred oddajo.
Prosimo tudi, da poskrbite za svoje muce, ki zelo hitro 
spolno dozorijo in se, v kolikor niso sterilizirane/kastrirane, 
zelo hitro množijo (število v enem letu se zviša tudi za 10 
ali več novih muck). Mišljenje, da naj lastniki samičk po-
skrbijo za sterilizacijo svoje ljubljenke, je napačno – tudi 
samčki naj bodo kastrirani, saj lahko dokaj hitro najdejo 
nesterilizirano muco in rezultat tega je veliko število ne-
zaželenih mladičev, ki zopet končajo svoje komaj začeto 
življenje na nehuman način. Žal v Sloveniji še vedno vsako 
leto najdemo veliko število zavrženih mačjih mladičev. Ne 
mislite, da ste si dušo oprali s tem, da jih niste pokončali, 
ko so se skotili, temveč ste jih odnesli daleč proč v mišlje-
nju, da bodo že poskrbeli zanje ali pa se bodo same zna- 
šle. Bodite človek z veliko začetnico – poskrbite za šibkejše, 
predvsem pa bodite njihov glas!
Vsem, ki imate tudi rejne živali, polagamo na srce human 
odnos do vsake posamezne. Če vam že prinašajo zaslužek, 
naj vsaj za časa življenja živijo v humanih razmerah z veliko 
mero ljubezni. Naj imajo vedno dovolj pitne vode, kvalite-
tne hrane in primerne, čiste bivalne prostore.
Kratek povzetek: v imenu društva vas prosim, da poskrbite 
za vse živali, ki vam lepšajo življenje in ste se jih namensko 
odločili pripeljati v svoj dom. Naj imajo vedno na razpo-
lago dovolj sveže pitne vode, kvalitetno hrano, poleti do-
volj sence, kamor se lahko umaknejo, pozimi toplo zavetje 
in po potrebi veterinarsko oskrbo. Če lahko poskrbimo za 
svoj avtomobil, poskrbimo tudi za svojo žival – gre za živo 
bitje s čustvi, katere humanost je velikokrat večja od mar-
sikaterega človeka.

Člani društva PPZŽ
Avtor zapisa: Janja Pilinger

Simbolična fotografija (povzeta iz neta)
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NASVETI, PRIPOROČILA

- Narodi, ki čili pogosto uporabljajo v kuhinji, redke-
je zbolijo za srčnimi boleznimi, možgansko kapjo, 
trombozo in rakom. Pekoča paprika tudi lajša težave 
s prehladnimi obolenji in vnetji sklepov ter temeljito 
čisti telo.

- Zvečer namočimo žličko navadne želatine, zjutraj do-
damo pol žličke kurkume, četrt žličke klinčkov, žličko 
lanenih semen, žličko medu, ščepec ingverja in šče-
pec čilija. S tem pripravkom bomo enostavno okrepili 
imunski sistem in sklepni hrustanec, se znebili zaprto- 
sti ter različnih vnetij. Kuro izvajamo teden dni.

- Skuhamo polento, dodamo četrt mase naribanega 
hrena in ščepec čilija ter ohlajeno nanesemo na bole-
ča revmatična obolenja (sklepe).

- V loncu segrejemo olivno olje, dodamo smrekovo 
smolo in skuto. To maso nanesemo na suho ali svežo 
praprot. Vsaj teden dni čez noč pripravek nanašamo 
na boleče sklepe.

- Številne toksine bomo iz telesa spravili tudi skozi pore 
stopal, kjer se nahajajo refleksne in energijske poti ce-
lega telesa. V vedro tople vode nasekljamo nekaj če-
bule, dodamo pest soli in pest gline. Noge vsak večer 
namakamo v pripravku vsaj 20 minut.

- Raven krvnega sladkorja bomo nadzorovali s priprav-
kom: pol žličke zdrobljenih lovorjevih listov, pol žličke 
kurkume in žlička gela aloja vere. Uživamo dvakrat 
dnevno pred kosilom in večerjo.

DOBRO JE VEDETI … - Pomagamo si tudi s hrenom, ki ga samo operemo, na-
režemo na kolute, dodamo enako količino narezanega 
česna, zalijemo s pivom. V temnem prostoru naj poči-
va 10 dni. Nekaj dni jemljemo eno žličko trikrat na dan 
pred jedjo, pozneje eno žličko enkrat na dan.

- Koristi tudi pitje bakrene vode. Skodelico vode pusti-
mo stati v čisti bakreni posodi. Zjutraj spijemo.

- Črtamo sladke, slane, kisle jedi, belo moko, izogibamo 
se bučkam, kumaricam, paradižniku. Uživamo ajdo, 
proso, kvinojo, riž, stročnice, predvsem pa grenko me-
lono in azijsko hruško naši (posadimo jo na vrtu, saj je 
nizke rasti in ne pozna škodljivcev).

- V 3 dcl vode prekuhamo eno veliko žlico gabezove kore-
nine. Ko se ohladi, dodamo 10 dag gline in nekaj kapljic 
eteričnega olja. Čez noč pustimo na bolečem sklepu.

- Spomladi naberemo mlade orehove liste, jih naseklja-
mo in namakamo nekaj dni v olivnem olju. Dodamo 
lahko tudi liste zelja ali hrena. S pripravkom obložimo 
obolele sklepe.

- Sklepe masiramo vsak dan z ricinusovim ali olivnim 
oljem, v katerem smo nekaj časa namakali sivko, šen-
tjanževko, rožmarin, divji kostanj, cvetove španskega 
bezga. Ne pozabimo na vsakodnevno razgibavanje in 
zdravo prehrano. Pomlad je čas za razstrupljanje tele-
sa, kar bo sčistilo tudi sklepe. V ta namen bomo nabrali 
čemaž, koprivo, regrat, mlade liste breze, vodno krešo. 
Kalcij, magnezij, kalij – čim več jih je v hrani, tem manj 
strupov je v telesu.

Ti nasveti so samo pripomoček za boljše zdravje in poču-
tje, ne gre za zdravljenje bolezni.

Marija Trep

NOVA PREOBLEKA ZA VAŠO FASADO – VARČNA BARVA   
TERMOKERAMIČNI PREMAZ, ZMANJŠUJE TOPLOTNE IZGUBE, NADOMESTI DEBELINO 
STIROPORJA 3CM , POLETI HLADI, POZIMI GREJE.
IZREDNI UČINEK DOSEŽEMO PRI OBNOVI OBSTOJEČIH FASAD (TERRANOVA, THERMO-PUTZ, 
PERLIT IPD.. VISOKA ELASTIČNOST PREMAZA ONEMOGOČA NASTAJANJE RAZPOK.
NUDIMO VAM KOMPLETNO IZVEDBO BARVANJA Z DOBAVO MATERIALA IN GRADBENIM 
ODROM TER VSA OSTALA SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA. 
ZA IZVEDBO IZOLACIJSKIH FASAD PRIPRAVIMO  DOKUMENTACIJO  ZA EKO SKLAD.

FS TOP d.o.o.  
Dvorjane 42a, 2241 Spodnji Duplek    
Sebastijan Toplak  
041 646 067
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PARTLIČEV PRIVATNI ZAPOR ZA RAZBORITE

IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA

Pri Splavarju so pogosto pele pesti, župan Partlič pa je 
tam imel kar svojo »ječo«
Nedavno sem izdala knjigo Ponižani in razžaljeni funkci-
onarji, uradniki in javni uslužbenci, ki sem jo skupaj s To-
netom Partljičem in drugimi predstavila tudi v Dupleku. V 
knjigi, ki je sicer strokovne narave in namenjena študen-
tom javne uprave, je veliko zanimivih in doslej neobjavlje-
nih tiskovnih tožb in uradniških sporov ter nepričakovanih 
dogodkov, ki dopolnjujejo teoretični del. Pri svojem delu 
sem naletela na veliko gradiva, ki ga v knjigi zaradi razli- 
čnih razlogov nisem uporabila in objavila, je pa zanimivo 
in bi bilo škoda, če bi ostalo le v arhivih. Spodaj sem strni-
la nekaj zanimivih prigod iz naših krajev in okolice. 

Občinski svétniki niso svetníki! 
Že od nekdaj je bilo več nadvse zanimivih primerov 
šušmarstva. Tako se je daljnega leta 1934 dogodilo, da 
so v Športnem klubu Maribor pleskanje ograje na svo-
jem dvorišču oddali kar kaznjencem. To je šlo v nos brez-
poselnim pleskarskim pomočnikom, ki so jim kaznjen-
ci, ki sodijo le za zapahe, nesramno odžirali kruh. Na 
mestnem načelstvu so ogorčene brezposelne pleskarske 
pomočnike potolažili, da to vendarle ni nič tako hudega, 
saj vendar društvo kupi čopiče in barvo, a kaznjenci le 
pleskajo (o takšnem dogodku je poročal Obrtni vestnik, 
1. 5. 1934, v članku Zanimiv slučaj šušmarstva).
Hudič pa nastopi takrat, ko s svojo pregrešno roko v 
šušmarstvu najdejo posel in dobiček celo sami občinski 
svétniki! Občinski svétniki vendarle niso svetníki! Dan-
danes je že tako, da se morajo tudi občinski svétniki 
strogo držati nekih pravil. Občinski svétniki običajno celo 
sami sprejmejo etični kodeks, kako naj postopajo. Nobe-
na izjema pa pri tem ni niti občina Duplek. Vse to zato, 
da ne bi pri svoji častni funkciji svétniki prišli v konflikt 
interesov. Nad njihovimi morebitnimi šušmarjenji pa 
dandanes bdi kot kak pes čuvaj tudi protikorupcijska ko-
misija. Ali je ta »ta pravi pes čuvaj« javne higiene ali pa 
se ukvarja samo z banalnostmi, za našo zgodbo sploh ni 
pomembno. Pomembno je to, da občine danes ne sme-
jo več poslovati s tistimi podjetji, ki jih vodijo občinski 

svétniki. To bi lahko občino stalo lepe denarje. Občinski 
svétnik Janez tudi ne more na občinskem svetu več gla-
sovati zase pri izbiri članov nadzornega sveta komuna-
le ali pa postaviti svojega sina za direktorja občinskega 
zdravstvenega doma, saj bi bil konflikt interesov vendar-
le prevelik in bi se to poznalo na naslednjih volitvah. In 
vsak občinski funkcionar bo danes dobro premislil, pre-
den ga najdejo z roko v marmeladi. 

Partlič, župan Dupleka – toda ne Tone Partljič, ampak 
Rudolf Partlič
Včasih, ko smo Slovenci imeli še kralja, pa ni bilo tako. 
Ni bilo protikorupcijske komisije, pa tudi predpisov, ki 
bi prepovedovali navzkrižje interesov, ni bilo. Bilo pa je 
nekaj drugega v tej naši Kraljevini Jugoslaviji. Svétniki so 
bili zelo občutljivi glede svoje časti. In zato niso želeli, 
da bi se jih našlo z roko v marmeladi. Dolgoletni župan 
»Gornjega« Dupleka Rudolf Partlič je kaj rad vzel vajeti 
v svoje roke. Veliko se je dogajalo v njegovi gostilni »Pri 
Splavarju« in tudi pred njo. Pred gostilno so se zbirale 
množice, ko so na »veseličnem prostoru svirale godbe.« 
V gostilno so pa radi zahajali flosarji, ki so spuščali les po 
Dravi vse do Črnega morja. V prostorih gostilne je imel 
župan Partlič svojo »ječo«, v katero je do streznitve rad 
spravil razgrete flosarje, ki so pregloboko pogledali v ko-
zarec. Ako bi kdo župana Partliča kaj užalil s kakim resnim 
ali izmišljenim očitkom o tem, da se je v času njegovega 
županovanja kaj šušmarilo z gradnjo novega mostu čez 
Dravo pri »Gornjem Dupleku«, ki je naposled le povezal 
zahodni del Slovenskih goric z gospodarsko razvitim Ma-
riborom, bi ta svojo čast znal obraniti tudi s pestmi.
Niti Partlič niti dupleški svétniki, ki so bili leta 1933 samo 
trije, danes pa jih je kar 16, pa se zaradi odvzete časti 
niso pravdali. S tistimi, ki so jim kaj očitali, so pač malce 
drugače obračunali. Svétniki mestne občine Maribor, kot 
se seveda za mestno gospodo spodobi, pa so zahtevali 
svojo čast nazaj pred posebnim tiskovnim sodiščem. Na-
mesto protikorupcijske komisije, ki jo poznamo danes, 
so bili namreč tudi časnikarji tisti, ki so se radi obregnili 
ob »žlehtne« občinske svétnike. 
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Gospod šušmar, občinski svétnik Saboty
Tak šušmar je bil tudi mariborski občinski svétnik gospod 
Saboty, ki je bil upokojeni orožniški polkovnik in ni imel 
pooblastila za trgovino. Prav ta občinski svétnik Saboty 
naj bi bil tisti grešnik, ki je zaslužil s prodajo blaga, iz ka-
terega so potem »po naročilu Mestne občine Maribor 
sešili osem plaščev in dve obleki iz platna za mestni fizi-
kat ter nekaj delavskih oblek za uslužbence Mestne pli-
narne in šoferja«.
»To je šušmarstvo,« je bil o tem prepričan tudi odgo-
vorni urednik Obrtnega vestnika Lojze Hočevar, ki si je 
»žlehtnega« občinskega svétnika v članku Mariborska 
občina in obrtništvo (Obrtni vestnik, 1. 5. 1934) tudi po- 
šteno privoščil:
»V zadnjem času se je dogodil primer, ki je pač unikum 
v zadevi šušmarstva. Mestna občina odnosno mestna 
podjetja so naročila 8 plaščev in 2 obleki iz platna za me-
stni fizikat in več delavskih oblek za uslužbence Mestne 
plinarne in šoferje. To dobavo so oddala gospodu Per-
kiču Francu, bivšemu izdelovatelju perila v Mariboru, ki 
pa nima danes nikakega obrtnega oblastila. Blago za to 
dobavo so kupili od občinskega svetnika Sabotyja, ki je 
upokojeni orožniški polkovnik, 
nima pa pooblastila za trgovino. 
Tako so ta krojaška dela oddali 
dvema gospodoma, ki z obrtjo 
in trgovino nimata nobene zve-
ze. Med reflektanti je bila tudi 
Gospodarska zadruga krojaških 
mojstrov v Mariboru in je stavila 
najnižje pogoje za prevzem razpi-
sane dobave, ki spada izključno 
v krojaško stroko. To postopa-
nje uprave mestnih podjetij, ki 
celo pri manjših delih podpira 
šušmarstvo, moramo ostro ob-
sojati. Ta zadeva je toliko bolj 
nevšečna, ker je v njo zapleten 
finančni referent gospod Sa-
boty. Nastane vprašanje, kako bo 
mestno načelstvo kot obrtna ob-
last nastopilo proti šušmarjem, 
ki jih favorizirajo sama mestna 
podjetja.«

Fotografije: Pokrajinski arhiv Maribor

Henrik Saboty se je čutil prizadetega zaradi očitka, da si 
je kot finančni referent in svetnik zase izposloval dobavo 
blaga za sporna krojaška dela. Svojo čast je želel dobiti 
nazaj pred tiskovnim sodiščem in postaviti odgovornega 
urednika časopisa pred zatožno klop:
»Jasno je, da mi je klevetanje v listu, namenjenemu 
obrtništvu, škodovalo tudi v poslovnem smislu,« je bil 
prepričan Saboty. 
»Ravnokar sem likvidiral podjetje za izdelovanje perila, 
ki sem ga imel skupaj z gospodom Ambrožičem. Škodo 
cenim na 15 000 din,« je bil odločen v nameri, da pred 
sodiščem uveljavlja tudi odškodnino.
Prav tako pa je bil Saboty prepričan tudi v to, »da je 
zagovor obtoženega glavnega urednika nevzdržen. Vse 
priče, na katere se obtoženec sklicuje, ne morejo potr-
diti drugega, kakor da so se obrtniki radi oddaje spornih 
del razburjali, ne more pa dokazati, da bi bile njegove 
trditve v inkriminiranem članku resnične« (ARS, fond SI 
AS 307 Deželno sodišče v Ljubljani 1749−1945, Kšt 9/34, 
Obtožnica).

Doc. dr. Breda Mulec 

GEODETSKE MERITVE

S TEM LETAKOM VAM NUDIMO  10% POPUSTA

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

SIMONA ŠTUBER, s.p.

Če potrebujete MAPNO KOPIJO, 
HIŠNO ŠTEVILKO …, če ne veste, 
kje so meje vaše parcele, 
če ste pred pričetkom gradnje, 
SMO MI PRAVI NASLOV ZA VAS.
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MGC DAN-ICA DUPLEK
Leto smo začeli s prireditvijo Pozdrav novemu letu, kjer 
smo se družili in si zaželeli vse dobro
Letošnja novost je bila, da smo prireditev pripravili sku-
paj z Občino Duplek, tako da je zažarela v še večjem ob-
segu.
In sedaj delamo naprej, telovadimo, se učimo nemšči-
ne, meditiramo z gongi, kvačkamo in počnemo še veliko 
drugih ustvarjalnih stvari. Pod okriljem društva Melisa 
smo izdelovali kamilično kremo, pobirali smo belo ome-
lo in se pogovarjali o njenih zdravilnih učinkovinah, risali 
smo z akrilnimi barvami na platno, kuhali smo nemško 
specialiteto Käsespätzle, pekli smo krofe in še jih bomo, 
peli smo, učimo se novega kavbojskega plesa v vrstah, 
skratka – počnemo marsikaj zanimivega.
Povprečno se v centru druži okoli 20 ljudi, tako se nas 
je v januarju na številnih aktivnostih skupno srečalo 550 
ljudi. Pri tem je daleč najbolj obiskana telovadba z Bine-
tom Štruclom – v januarju se je na sedmih vajah srečalo 
142 telovadk. Pohvalno!
 Po novem vas lahko obiščem tudi na domu in vam po-
lepšam kako osamljeno urico (za to me pokličite na že 
znano številko 031 759 780). Morda niste vi tisti, ki bi 
tovrstno druženje potrebovali, a poznate koga, ki ga in bi 
naju lahko povezali.

Na valentinovo smo delali praline. Sledil je literaren po-
poldan, na katerem smo imeli goste iz občine Lenart in 
na katerem so pele tudi Ljubiteljice petja iz MGC-ja. Bra-
li smo poezijo, namenjeno kulturnemu dnevu in dnevu 
ljubezni. Na koncu je sledilo prijetno druženje literatov.
V februarju smo se  znova srečali z županom občine 
Duplek Mitjo Horvatom in direktorjem Doma Danice 
Vogrinec. V sproščenem vzdušju smo poklepetali.  
V goste so prišle gospe iz Dravskega Dvora, ki so nas na-
učile QUILLING tehnike, s katero si bomo lahko izdelali 
nakit ter čudovite unikatne vizitke. Možnosti je ogro- 
mno. Vabljeni!
Imeli smo tudi predavanje o tem, kako lahko ubranimo 
sebe in svoje premoženje pred nepridipravi. Ker se te 
stvari resnično dogajajo tudi v naši sredini, je prav, da 
smo pripravljeni!
Naš urnik lahko najdete na Facebook strani 
https://www.facebook.com/MGC-Duplek-Dani-
ca-679645432189385/. Zanj lahko povprašate na tele-
fonski številki 031 579 780 ali pa se preprosto oglasite 
v Domu kulture v Dvorjanah, kjer vam ga bomo dali v 
natisnjeni obliki.

Manuela Strmšek

Vse foto: Arhiv MGC
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Otvoritev razstave Mednarodni dan strpnosti – dan za 
strpnost in prijateljstvo

»V ponedeljek, 22. januarja  2018, sem s pevskim zbo-
rom Eksena nastopal v Državnem zboru. Otroci smo na-
stopali za strpnost, da bi nas ljudje spoznali in pri tem 
podprli. Všeč mi je bilo, da sem se fotografiral z dr. Mi-
lanom Brglezom, predsednikom Državnega zbora.« (Ian 
Škamlec, 8 let)

V Državnem zboru Republike Slovenije je v ponedeljek, 
22. januarja 2018, potekala svečana otvoritev razstave 
Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prija-
teljstvo, ki je del istoimenskega nepridobitnega projekta 
za vrtce ter za osnovne in srednje šole, ki ga izvaja Izo-
braževalni center Eksena.

Izobraževalni center Eksena je izobraževalna ustanova, 
ki nudi izvirna in kakovostna neformalna izobraževanja 
in svetovanja na področju odnosov, osebnostnega ra-
zvoja in strpnosti. 

Vizija Izobraževalnega centra Eksena je posamezniku 
vrniti spoštovanje, sočutje in ljubezen – s tem pa njego-
vo resnično vrednost – ter tako soustvarjati družbo, ki je 
uspešna in ustvarjalna, brez da je uničevalna.

Ian Škamlec in Izobraževalni center Eksena

OTROCI O STRPNOSTI

Otroški pevski zborček Eksena            Foto: Izobraževalni center Eksena

 Z dr. Milanom Brglezom
Foto: Izobraževalni center Eksena

Ian Škamlec
Foto: Gabrijela Čučko

Prijeten dan s starimi starši v skupini Sončki
V torek, 19. decembra 2017, smo Sončki v svojo igralnico 
povabili dedke in babice. Namen delavnice je bil aktivno 
druženje dedkov in babic s svojimi vnuki v vrtčevskem 
okolju. Sončki smo »gostom« dan prej spekli božične ke-
kse in jih na delavnici ponudili. Otroci so z veseljem sta-
rim staršem pokazali svojo igralnico in ročne spretnosti 
ter sposobnosti, ki so jih usvojili do sedaj. Ob pomoči so 
otroci izdelali privlačne snežake iz riža, nogavice, gum-
bov in okraskov po želji. 

ZIMSKA DELAVNICA
Stari starši so bili povabila zelo veseli in so se delavnice 
udeležili v velikem številu – igralnica je pokala po šivih. 
V bodoče si želijo še več druženja s svojimi vnuki na tak 
način, so dejali in se z zadovoljnimi obrazili okrepili s 
kavo, sadjem in prigrizkom. Za zaključek prečudovitega 
dopoldneva so otroci dedkom in babicam predstavili dve 
deklamaciji o dedkih in babicah. 

Stari starši z otroki in izdelki  Foto: Vanja Jug
Vanja Jug, 

vzgojiteljica Vrtca Korena

Med dejavnostjo Foto: Vanja Jug

25



VANESA MAJERIČ HIP-HOP PLESALKA
Poleg hip-hopa kot solistka in plesalka v formaciji s  
soplesalcem Nejcem tekmuje tudi v disco plesih (disco 
dance)

Vanesa Majerič je plesalka, rojena leta 2001. Po kon-
čani OŠ Duplek obiskuje Srednjo gradbeno šolo Mari-
bor, smer okoljevarstvenik. Je odlična učenka, ki pridno 
usklajuje ples in šolo. Trenutno je ena najboljših hip-hop 
plesalk v Sloveniji.
S prvimi plesnimi koraki se je spoznala že v vrtcu, prva 
leta osnovne šole je plesala kot mažoretka, kratek čas je 
plavala za PK Branik Maribor, trenirala je jahanje, znašla 
se je tudi v manekenstvu. V zadnji triadi osnovne šole 
pa je bil za njeno prihodnost usoden dan, ko se je na 
šoli predstavila Plesna šola Samba. Trener Jure Krajnc je 
ob njenih začetnih korakih hip-hopa v njej videl bodočo 
vrhunsko plesalko in jo ob treningih na šoli povabil še na 
treninge formacije v Maribor, kjer je poleg hip-hopa s 
svetlobno hitrostjo osvajala tudi osnovne korake drugih 
plesov. 

Lani se je prvič udeležila evropskega prvenstva, ki se je 
odvijalo na Poljskem, ter dosegla zavidljiv rezultat. Le-
tos se bo ponovno udeležila evropskega prvenstva v 
hip-hopu, ki bo tokrat potekalo v Nemčiji, evropskega 
prvenstva v disco plesih na Češkem, svetovnega v disco 
plesih na Švedskem, morda pa se ji uspe udeležiti tudi 
svetovnega prvenstva v hip-hopu, ki bo tokrat potekal 
na Poljskem. 

Vanesa na državnem prvenstvu« Foto: osebni arhiv

Ker je s svojo zagnanostjo in energijo vidno izstopala iz 
formacije, jo je Jure usmeril še v solo tekmovanje hip-
-hopa, kjer je že kot mladinka v zelo hudi konkurenci do-
segala vidne rezultate in se redno uvrščala med prvih 15. 
Letos ji je uspel velik preskok med najboljših 5 v izredno 
težki konkurenci članic, medtem ko je bila lani ves čas 
med top 10 plesalkami v Sloveniji. 

S trenerjema Ano Vodišek in 
Juretom Krajncem 
Foto: osebni arhiv

S soplesalcem Nejcem 
Strelcem«
Foto: osebni arhiv

Svoje znanje pridno nadgrajuje s pomočjo trenerjev 
Jureta Krajnca in Ane Vodišek ter se redno udeležuje se-
minarjev in festivalov, na katerih vedoželjno zbira infor-
macije in lekcije priznanih plesalcev svetovnega forma-
ta, kot so Nika Kljun, Giancarlo Tarabella, Mimi Marčac 
Mirčeta in drugi. Udeležuje se letnih in zimskih priprav, 
za katere pripravlja tudi koreografije, že tretje leto za-
pored pa se bo udeležila Arsana Art Dance Campa, ki se 
odvija na Ptuju. 

Na seminarju z Niko Kljun Foto: osebni arhiv

Trenira vsak dan, velikokrat tudi po 8 ur dnevno. Tekmo-
vanja ima vsak drugi teden. 
Vanesa je tudi uspešna trenerka mladih plesalcev. Pod 
svoje okrilje je sprejela mladince, ki jih pripravlja na dr-
žavno prvenstvo v formaciji. Svoje znanje prenaša tudi 
na lepo število mladink solistk, ki že dosegajo vidne uvr-
stitve na pokalnih turnirjih po Sloveniji. Zaupana ji je tudi 
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MEDNARODNI DAN STRPNOSTI V VRTCU IN ŠOLI 

vloga koreografinje v mnogih projektih. Skupaj 
s trenerjem in svojo družino verjame, da ji bo 
uspelo prodreti v Ameriko in tako doseči svoj 
življenjski cilj – plesati na svetovnih odrih in so-
delovati z najboljšimi plesalci in koreografi na 
svetu.
Njeno življenjsko poslanstvo je plesati, pou-
čevati in biti navdih mladim, ki jim ples – tako 
kot njej – predstavlja svobodo, veselje in način 
življenja.

M. M.
Med treningom  Foto: osebni arhiv

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, zna-
nost in kulturo (UNESCO) je leta 1995 svečano sprejela 
Deklaracijo o načelih strpnosti
 Tako letos mineva 23 let, odkar je generalna skupščina 
Združenih narodov razglasila 16. november za mednaro-
dni dan strpnosti. Za otroke je strpnost še posebej po-
membna tema, zato je to načelo tudi izpostavljeno v Beli 
knjigi o vzgoji in izobraževanju ter v Kurikulumu za vrtce. 
V vrtcih v Sp. Dupleku in Dvorjanah (skupine Sončki, Pri-
jatelji, Zajčki, Gosenice in Zvezdice) ter v šoli Dvorjane 
(otroci podaljšanega bivanja tretjega in četrtega razre-
da) smo se odločili pristopiti k projektu Mednarodni dan 
strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo. Tema letošnjih 
delavnic je bila Prikrita nestrpnost – ignoriranje in izklju-
čevanje.  

Dvorjane OPB Foto: Tjaša Hliš

Gosenice    Foto: Nina Gajšek

Prijatelji  Foto: Barbara Baštič

 Sončki   Foto: Jasmina Džurič

Ob mednarodnem dnevu strpnosti smo še dodatno iz-
postavili in ozavestili pomen strpnosti, spoznali pojem 
strpnosti/nestrpnosti ter skozi vsebine spodbujali med-
sebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter 
posledično prijateljstvo in sodelovanje, uresničevali pa 
smo tudi človekove in otrokove pravice. Otrokom smo 
dali priložnost, da so skozi lastno izražanje še bolj spoz-
navali pomen strpnosti ter razmišljali o tem, kaj prinaša 
nestrpnost, kakšne so njene posledice. 
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Prikrita nestrpnost ne pomeni 
neposrednega nasilja in agre-
sije, ampak deluje na skrit in 
neočiten način skozi ignorira-
nje, izključevanje, odklanjanje, 
cinizem in tihi prezir. Preko pra-
vljice Pepelka so se otroci učili 
in spoznavali, da je strpnost 
zelo pomembna za naše dobro 
počutje, sodelovanje in srečo. 
Otroci so odprto govorili o svo-
jih izkušnjah z nestrpnostjo, o 
tem, kako so se počutili, ko jih 
prijatelji niso sprejeli ali pova-
bili k igri, ko so jih zavračali ali 
odganjali od sebe. Vsak izmed 
njih je imel vsaj eno takšno 
izkušnjo. Po drugi strani pa 
so znali opisati tudi izkušnjo s 
strpnostjo. Opisovali so, kakšni 
so sami, ko so strpni, kaj ob 
tem občutijo in kakšen je ob-
čutek, ko so ostali strpni in pri-
jazni do drugih. 

Zajčki  Foto: Barbara Kraner Zvezdice Foto: Gabrijela Potrč

V vrtcu in šoli smo na hodniku pripravili tudi razstavo, 
plakate in risbice otrok pa smo poslali organizatorju 
projekta, Izobraževalnemu centru Eksena, kjer so iz pris-
pelih izdelkov otrok izbrali tiste, ki so imeli priložnost 

sodelovati na razstavi v prostorih Državnega zbora RS 
v Ljubljani.

Nataša Horvat, dipl. vzgojiteljica

DANica VABI
Tudi letos bo v sklopu prireditve DANica 2018 potekal dan, namenjen Večgeneracijskemu centru Štajerska 
(VGC). Prvi rojstni dan bomo skupaj praznovali v petek, 25. maja 2018. Praznovanje se začne ob 18. uri, 
ko bodo nastopili uporabniki VGC Štajerska, Medgeneracijskega centra DANica Duplek, Medgeneracijskega 
centra DANica Rače–Fram in srednješolske glasbene skupine, ki bodo poskrbele za pravo zabavo do poznih 
večernih ur. 

Ker je to naš dan, vas vabimo, da 
se nam pridružite. Še prav posebej 
vabimo vsa društva, nevladne orga-
nizacije in posameznike, ki skupaj z 
nami kreirajo MGC DANica Duplek, 
da svoje poslanstvo predstavijo na 
stojnicah. 

Rezervirajte si 25. maj 2018 od 18. 
ure naprej in nam ponovno poma-
gajte pisati lepe spomine. Kot vedno 
bo v DANici tudi ta dan priložnost za 
ustvarjanje novih prijateljstev in krepi-
tev starih.

Veseli vas bomo! 
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ŠPORT IN REKREACIJA
POZABLJENI NARAVNI RITMI

Kratki zimski dnevi in dolge noči povzročajo spremem-
bo vedenja pri živalih in tudi pri ljudeh
Zaradi pomanjkanja sončne svetlobe se upočasni pres-
nova in postanemo manj aktivni. Nekoč, ko smo ljudje še 
živeli v ritmu narave, je zima bila čas praznovanja, dru-
ženja in počitka ter priprave na novo aktivno obdobje.
Današnji ritem življenja ne pozna počitka. Človek bi mo-
ral biti vedno v akciji, produktiven in ustvarjalen. Počitek 
je dobil negativen pomen, kot bi bili ljudje dobro pod-
mazani stroji, ki se naj ne bi nikoli ustavili. Od tod tudi 
mnogokrat slab občutek, ko naše moči opešajo in zaradi 
upokojitve ali izgube službe izstopimo iz tega hitro se 
vrtečega stroja. Morda je prišel čas, da se znova spop-
rijateljimo z naravnimi cikli. Kakšna ura spanja več ali pa 
kilogram, ki se je nabral zaradi zimske prehrane (nabira-
nja energijskih zalog), naj ne bosta alarm za slabo vest. 
Tudi pretirana fizična aktivnost po tradicionalni kitajski 
medicini v zimskem času ni dobrodošla. Zato pa naj bo 
vedno dovolj sprehodov po zasneženi pokrajini ali pa ju-
tranjega gibanja, ki je do telesa prijazno in nenasilno. 
Vaje 1000 gibov, ki jih je osmislil dr. medicine Nikolay 
Grishin, v prakso pa so jih ponesli člani društva Šola 
zdravja, so primerne za vse, ki kaj dajo na zdrav življenj-
ski slog. Družbi je v pomoč, ko ljudje znajo in hočejo 
sami kaj narediti za ohranjanje dobre duševne in telesne 
kondicije. Vsakodnevno razgibavanje in druženje z različ-
nimi ljudmi nam prinaša dobro voljo, ki zanesljivo prega-
nja depresijo in črnogledost. Poleg tega si v skupini lažje 
poiščemo novega prijatelja ali sorodno dušo in se lažje 
vključujemo v družbeno oz. lokalno dogajanje. Tako si 
povrnemo izgubljeno samozavest in občutek koristnosti. 
V družbi se razvija tudi empatija do sočloveka, saj je sko-
raj vedno nekdo v naši bližini, ki mu lahko pomagamo ali 
potrebuje našo tolažbo. 
V društvu Šola zdravja razvijamo solidarnost, prijaznost 
in dobro voljo, izmenjujemo izkušnje in sledimo ideji, da 
je vsak dan lahko nov začetek. Ne pozabimo, da ima v 
svetu, ki se vrti v ciklih naravnega kroga, vsak dan in vsak 
izmed nas svoj pomen. Ko se bodo dnevi podaljšali in 

bo slišati ptičje žvrgolenje, bomo z nabranimi močmi in 
mirom v sebi pripravljeni na prihajajočo pomlad.
V naši občini imamo le eno skupino Šole zdravja, 1000 
gibov, in sicer v Zapolutkah v Zg. Dupleku. Vadimo vsako 
jutro od ponedeljka do petka ob Dravi, zato smo si tudi 
nadeli ime »Dravske vile in Povodni mož«. Telovadimo 
približno 35 minut, v zimskem času pričnemo ob 8.30, 
poleti pa ob 8. uri. Bi radi izvedeli o nas kaj več, se nam 
pridružili ali ustanovili novo skupino bliže svojega doma? 
Pokličite nas na 040 707 282.

Mimi Šegina

»Letna fotografija«   Foto: Lavre Branko

»Zimska« fotografija  Foto: Lagerwall Jan

V sredo, 17. januarja, so v Ljubljani podelili priznanja 
in nagrade najboljšim judoistom za leto 2017 
Priznanja je prejelo enainosemdeset slovenskih judo-
istk in judoistov v sedemindvajsetih kategorijah. Judois-
ta leta sta postala Tina Trstenjak in Mihael Žgank.
Judo klub Duplek je prejel priznanje za skupno 3. 
mesto v kategoriji kadetov, Staš Kokotovič pa je prav 
tako prejel priznanje za 3. mesto v kategoriji kadetov.

JUDO KLUB DUPLEK 
3. MESTO MED KADETI

Judoist leta 2017  Foto: Judo zveza Slovenije
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Pokal Velenja in 49. Pohorski bataljon
Ker potekajo tekmovanja v različnih kategorijah na raz-
ličnih koncih naše Slovenije, smo bili tokrat z najmlajšimi 
v Velenju, starejši pa so tekmovali v Slovenski Bistrici.
V soboto, 20. januarja 2018, je v Velenju potekalo tek-
movanje za najmlajše, kjer je Lan Bračko osvojil 1. mesto, 
Sergej Filipič 2. mesto, Nika Auda 4. mesto in Klara Mu-
lec 5. mesto.
Tradicionalni Pohorski bataljon – že 49. po vrsti – je v 
nedeljo, 21. januarja 2018, organiziral Judo klub Impol. 
Udeležilo se ga je 205 tekmovalcev. Med kadeti je 1. 
mesto osvojil Staš Kokotovič, ki je v kategoriji do 60 kg 
premagal vse nasprotnike. Filip Nipič je tokrat v najšte-
vilčnejši kategoriji do 66 kg ostal brez uvrstitve. 

Lara Petrovič bronasta na državnem prvenstvu 
V soboto, 27. januarja 2018, se je JK Duplek v sončnem 
Šenčurju udeležil državnega prvenstva za kadete/kade-
tinje ter starejše dečke/deklice. Judo klub Triglav je orga-
niziral dobro tekmo na štirih borilnih blazinah.
Zjutraj so nastopili kadeti/kadetinje, popoldan pa starej-
ši dečki/deklice.
Najprej bomo omenili nižjo starostno kategorijo, v kateri 
je imel JK Duplek tri tekmovalce.
Najbolje se je odrezala Lara Petrovič, ki je v kategoriji do 
63 kg osvojila izvrstno 3. mesto. Rezultat je še posebej 
vreden omembe, ker je bila Lara celo leto poškodova-
na in je začela redno trenirati kakšna dva meseca nazaj. 
Lara je v prvem kolu izgubila proti kasnejši zmagovalki 
Evi Zalaznik (ŠD Tatami), v popravnih bojih je za tretjo 
mesto z ipponom v slabi minuti premagala Saro Budinski 
(JK Velenje).
Pri starejših dečkih smo imeli dva tekmovalca, ki sta le-
tos komaj prišla v starostno kategorijo U14. Tilen Mu-
lec je imel v kategoriji do 60 kg smolo z žrebom ter je 
v prvem kolu izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu Am-
brožu Plevanču (JK Krško). V popravnih bojih je prav 
tako naletel na izkušenejšega nasprotnika Jana Svetka 
(JK Golovec), ki je kasneje dosegel 3. mesto, in tako je 
Tilen Mulec ostal brez uvrstitve. V kategoriji nad 66 kg 
je nastopil Matija Filipič, ki je v prvi borbi odlično začel 
in povedel za wazaari proti Luki Lukšiču (DBV Komenda), 
vendar je zaradi prevelike razlike v teži kasneje izgubil z 
ipponom in ostal brez uvrstitve.
Dopoldan sta na blazine stopila Filip Nipič ter Staš Ko-
kotovič. Filip je v kategoriji do 66 kg (22 tekmovalcev) 
v prvem kolu z davljenjem premagal Filipa Pavliča (JK 
Golovec), v drugem kolu je po izvrstni borbi izgubil pro-
ti trening partnerju Luki Tropanu (JK Impol), nato je v 
popravnih bojih izgubil proti Benjaminu Levičarju (ŠD 
Šiška) ter ostal brez uvrstitve.
V kategoriji do 60 kg smo imeli najmočnejše orožje, vsi 
smo pričakovali naslov državnega prvaka, vendar je šport 
nepredvidljiv in napake se dogajajo. Staš je v prvem kolu 
po težki borbi premagal Žana Boženka (JK Ravne), nato v 
drugem kolu hitro z ipponom premagal Benjamina Buha 
(JK Bežigrad), v polfinalu pa je nepričakovano po dveh 
napakah izgubil proti Nejcu Markiču (JK Triglav Kranj). 
Po velikem razočaranju se Staš ni uspel zbrati in je v boju 
za tretje mesto proti Marku Klinarju izgubil v podaljšani 
borbi ter na koncu osvojil 5. mesto.

Tudi razočaranja so del športa, treba se je pobrati, še 
bolj trdo delati in uspehi bodo prišli …

Lara Petrovic bron DP     Foto: Judo klub Duplek

2. pustni turnir Duplek 2018
V soboto, 3. februarja 2018, smo organizirali drugi pust-
ni turnir za naše najmlajše tekmovalce. Letos smo za 
spremembo turnir pripravili v naši „Baraki“, kjer že vrsto 
let opravljamo vse treninge za vse naše skupine.
Pustni turnir je namenjen predvsem najmlajšim (judo 
vrtcu) ter začetnikom, ki se šele podajajo v čudoviti svet 
juda. Tudi letos so se nam pridružili naši prijatelji iz Judo 
kluba Železničar, pridružila pa se nam je tudi nova va-
deča skupina tekmovalcev JK Dupleka iz Osnovne šole 
Žetale. Skupaj je nastopilo 54 tekmovalcev in prav vsi so 
pokazali odlično znanje. 
Najprej so na blazine stopili vadeči iz najmlajše skupine 
(judo vrtec) ter uspešno opravili s poligonom in sumo 
borbami. Kasneje smo lahko sledili borbam nekoliko sta-
rejših tekmovalcev, ki so se prav tako pomerili v sumo 
ter judo borbah.
Vsi so izredno uživali in na koncu prejeli zaslužene me-
dalje ter se posladkali s slastnimi krofi našega glavne-
ga sponzorja tekmovanja – trgovine Jager (poslovalnica 
Duplek), ki je poskrbela za sladka usta naših najmlajših. 
Iskreno se jim zahvaljujemo.

Pustni turnir 2018     Foto: Judo klub Duplek

30



Evropski kadetski pokal 
V soboto, 10. februarja 2018, ter v nedeljo, 11. februarja 
2018, je potekal evropski kadetski pokal v Follonici (Ita-
lija), ki je tudi norma za evropsko prvenstvo. Nastopilo 
je 534 tekmovalcev iz 36 držav. V soboto je nastopil Filip 
Nipič v kategoriji do 66 kg. Žreb mu je namenil predstav-
nika hrvaške Filipa Mlinaca, Filip je prvo borbo suvere-
no zmagal ter v drugem kolu izgubil proti izkušenemu 
Italijanu Luci Gemmelaru. Filip je kasneje ostal brez po-
pravnih bojev ter brez uvrstitve, vendar s prvo zmago na 
evropskem pokalu. 
V nedeljo je v kategoriji do 90 kg nastopil David Kraljić 
ter se pomeril z italijanskim predstavnikom Francescom 
Sanapom. David je borbo odlično začel, povedel za wa-
zaari, vendar je malo pred koncem naredil napako in iz-
gubil ter ostal brez uvrstitve.

10. pokal Guštanj 
V športni dvorani OŠ Prežihov Voranc (Ravne na Ko-
roškem) so v soboto, 17. februarja  2018, organizirali 10. 
pokal Guštanj 2018. Tekmovanja, ki je v kategoriji U12 
štelo za uradno točkovanje, se je udeležilo 134 tekmo-
valcev in tekmovalk iz 25 klubov iz Avstrije, Srbije, Hr-
vaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. 
Judo klub Duplek sta v kategoriji U12 zastopala Nil 
Škerbot in Niko Grajfoner. Nil je v kategoriji do 50 kg naj-
prej premagal Domna Prednika (JK Acron Slovenj Gra-
dec), nato je bil boljši od Filipa Štrljiča (JK Ivo Reya), šele 
v finalu je izgubil proti Gabrielu Lipiču (JK Beltinci) ter 
osvojil 2. mesto. Niko je v kategoriji do 46 kg prvo kolo 
izgubil proti predstavniku Impola Žigi Štimcu, v poprav-
nih bojih premagal Sergia Sekavčnika (JK Dravograd) in 
v boju za 3. mesto izgubil proti Boštjanu Potočniku (JK 
Impol) ter osvojil 5. mesto. 

V kategoriji U14 je med tekmovalci do 60 kg nastopil 
Tilen Mulec ter v prvem krogu premagal Jašo Kresni-
ka (JK Ravne), nato v finalu še Eneja Slugo (JK Izola) ter 
osvojil 1. mesto. 

Pokal Guštanj 2018  Foto: Judo zveza Slovenije

Kristina Vršič in Tjaša Brumen vas vabita na treninge juda 
za odrasle, ki potekajo vsak četrtek od 18.30 do 20.00 v 
večnamenski dvorani v Sp. Dupleku (Baraki).
Prijave pošljite na judoklubduplek@gmail.com ali pa 
nas kontaktirajte na naši Facebook strani. V primeru, da 
imate še kakšno dodatno vprašanje, pa bomo zelo vese-
li tudi vašega klica na telefonsko številko 040/976-106 
(Kristina).
Dobro počutje in dobra volja sta zagotovljeni!

Peter Brumen 
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ŠD Jablance v igri za prvaka 2. me-
dobčinske futsal lige 
V Jablancah imamo radi smučarske 
skoke. In tudi nogomet. Športne ob-
jekte, ki omogočajo ukvarjanje s tema 
športoma, v naselju loči zgolj lokalna 
cesta. V zadnjih letih je v pozno polet-
nem času ŠD Jablance redno organizi-
ralo turnir v malem nogometu (futsa-
lu) in s tem privabilo številne ekipe, 
večinoma iz občin izven Dupleka. Po 
vsakem končanem turnirju so bili do-
mačini in domači igralci enotni, da je 
»fuzbala« na letni ravni premalo. Z 
nostalgijo smo se spominjali časov, ko 

je ŠD Jablance igralo v »dupleški ligi« malega nogometa, ki pa 
že več let ne nudi razburljivih tekem ob koncih tedna. 
Po koncu enega od futsal turnirjev, ki ga je gostilo ŠD Jablan-
ce, smo igralci ponovno izrazili željo po več odigranih resnih 
tekmah, kot so tri na leto. Kapetan Benjamin Murko je v prvi polovici leta 2016 po več sestankih zbral igralce in 
pritegnil sponzorja ter vključil ŠD Jablance v MFL – medobčinsko futsal ligo, ki jo v sosednjem Lenartu že več let 
organizira Društvo malega nogometa Lenart.
Premierno sezono so nogometaši ŠD Jablance odigrali v sezoni 2016/2017. Sistem tekmovanja ekipe po polovici 
odigranega prvenstva razdeli v dve skupini, in sicer v 1. MFL in 2. MFL. Po odigranih 27 tekmah je ŠD Jablance v 
omenjeni sezoni osvojilo končno 2. mesto v 2. MFL ter prejelo praktične nagrade. Vratar Jani Lackovič je s samo 84 
prejetimi goli postal NAJ VRATAR.
Preglednica 1: Podprvak 2. MFL ŠD Jablance v sezoni 2016/2017
Mesto Klub Tekma Zmaga Remi Poraz Razmerje v golih Točke
1 KMN Vitomarci 27 15 2 10 137:130 46
2 ŠD Jablance 27 10 8 9 86:84 38
3 ŠD Velka 27 11 3 13 114:98 36
4 Agrolist 27 11 3 13 104:125 36
5 FC Trojica 27 11 1 15 95:113 34
6 Orfej 27 10 3 14 101:108 33
7 NK Gočova 27 5 1 21 89:164 15

Vir: http://dmnlenart.si/index.php/zgodovina/sezona-2016-2017

Teče druga sezona medobčinske futsal lige, v kateri nastopa tudi ŠD Jablance. Spomladanski del prvenstva ŠD Jablan-
ce začenja z najboljše pozicije v 2. MFL, ki jo sestavlja osem ekip. Od 3. marca do 3. junija 2018 bodo ekipe odigrale 
dvokrožni sistem, torej se bo ekipa ŠD Jablance z vsemi nasprotniki v omenjenem obdobju pomerila dvakrat. Tudi v 
tej sezoni je vratar Jani Lackovič dobro razpoložen, precej rezerv še imajo napadalci. 
Preglednica 2: Prvo mesto ŠD Jablance v 2. MFL po polovici odigrane sezone 2017/2018
Mesto Klub Tekma Zmaga Remi Poraz Razmerje v golih Točke
1 ŠD Jablance 14 7 1 6 36:50 22
2 KMN Sv. Trojica 14 5 3 6 39:58 18
3 Agrolist 14 5 1 8 58:67 16
4 ŠD Žerjavci 14 4 3 7 32:61 15
5 FC Trojica 14 3 3 8 23:39 12
6 Old Boys 14 3 0 11 40:71 9
7 NK Gočova 14 2 0 12 35:92 6
8 Orfej 14 0 1 13 25:87 1

 Vir: http://dmnlenart.si/index.php/2-mfl-lenart/lestvica

V obeh sezonah sta Športnemu društvu Jablance udejstvovanje v futsal ligi s finančno pomočjo omogočila spon-
zorja ekipe – Mitja Krajnc, tehnični direktor podjetja KGS Krajnc, d. o. o., in samostojni podjetnik Miran Zadravec.  
Obema se igralci ŠD Jablance iskreno zahvaljujemo. 
Rezultate tekem, imena strelcev, razpored tekem in druge informacije v zvezi z nadaljevanjem letošnje sezone MFL 
lahko navdušenci futsala spremljate na spletni strani http://dmnlenart.si/index.php. Posebej veseli bomo vaše pod-
pore, ki jo boste izkazali z obiskom in ogledom ter navijanjem na tekmah! 

Alen Štandeker        

NAVDUŠENI NAD MALIM NOGOMETOM

Igralci ŠD Jablance    Foto: Arhiv ŠD Jablance

 Prejet pokal za osvojeno 2. mesto 
v 2 MFL   Foto: Arhiv ŠD Jablance
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Stopili smo skupaj in s »štancanjem« otrokom zagoto-
vili nepozabne zimske počitnice
Zapadel je sneg in pobelil sosednji breg. Pa smo le do-
čakali zimo z obilo snega. Ta nas je spomnil na tiste sta-
re čase, ko so naše bregove zavzeli sankači in smučarji, 
polni veselja. In tako smo člani ŠD Zimica ob teh lepih 
mislih prišli na idejo, da organiziramo zimske radosti v 
času zimskih počitnic.
Zimiški breg pri igrišču v Zimici se je v petek popoldan 
začel spreminjati v smučišče. Moški in tudi otroci so si 
nadeli smuči in »štancanje« se je pričelo. Do večera je 
bila proga že zelo dobro utrjena, ampak je pričelo po-
novno snežiti. Zaradi novo zapadlega snega se je »štan-
canje« nadaljevalo tudi v soboto, ko so že malo utrujene 
noge začele razmišljati o vlečnici. In tako je čez par ur 
ta začela obratovali na našem zimiškem bregu. Never-
jetno! V dveh dneh so se naše lepe misli o starih časih 
spremenile v realnost in občutek je bil odličen. Odziv-
nost sokrajanov nam je dajala dodatno energijo in polni 
pričakovanja smo le dočakali nedeljo. 
Osrednji dogodek se je pričel v nedeljo 25. februarja, na 
zimske radosti pa smo povabili vse otroke po starosti in 
po duši. S seboj so lahko prinesli sanke, smuči, bord, lo-
patke ali bob za sankanje, pležuhe ter obilo dobre volje.
In tako je ob 13. uri začela obratovati vlečnica, čaj in 
kuhano vino sta bila pripravljena ter posijal je sonček. 
Zaslišali so se otroški kriki veselja zaradi hitrosti sank ozi-
roma lopatk, ki so oznanili začetek zimskega veselja. Na-
enkrat je bil zimiški breg poln otroške navihanosti. Prišli 
so smučarji, sankači, borderji, pležuharji ter vsi navdu-
šenci zimskih radosti. Veselje je potekalo vse do pozne-
ga popoldneva, nato pa je zima pokazala svoje zobe in 
temperatura je padla pošteno pod ledišče. Čas je bil, da 
vsak odide v svoj topel dom z lepimi spomini na zimske 
radosti v Zimici. 
Člani ŠD Zimica smo prejeli zelo pozitivne in navdihujoče 
pohvale, zato smo v času zimskih počitnic poskrbeli, da 
je smučišče »ZIMIŠKI BREG« obratovalo vsak dan.
Vse pohvale gredo »štancarjem«, ki so pripravili odlično 

ZIMSKE RADOSTI NA ZIMIŠKEM BREGU

In že leti    Foto: Saša Ruis

Priprave na nočno smučanje 
v petek                    Foto: Saša Ruis

Začetek štancanja v petek     
                                Foto: Saša Ruis

Na progi tako otroci po starosti kot otroci po duši        Foto: Saša Ruis Veselje na Zimiškem bregu           Foto: Saša Ruis

progo, ter vam, dragi obiskovalci, ki nas znova in znova 
navdušujete in razveseljujete na naših prireditvah. Hvala 
vam.

Saša Ruis
Športno društvo Zimica
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Karateisti  Dupleka z dvema drugima mestoma na po-
kalni tekmi Karate zveze Slovenije
Karateistke Karate kluba WKSA Duplek so nastopile na 3. 
pokalni tekmi panožne Karate zveze Slovenije in dosegle 
tri druga mesta. Nastopilo je 411 tekmovalcev iz kar 44 
karate klubov ter se pomerilo med seboj. Na tekmova-
nje smo se odpravili s štirimi dekleti: Jano, Saro in Vito 
Rojs ter Hero Agapito Masten. Tekma je bila velik izziv za 
nas, saj na pokalnih tekmah vedno sodeluje veliko tek-
movalcev. Vsa dekleta so posamezno nastopila v katah, 
kjer smo najbolj upali na odličen nastop Sare Rojs, a je 
nazadnje imela samo Hera repasaž, ki ga je na žalost iz-
gubila. Zato so se dekleta toliko bolj potrudila v ekipnem 
delu in osvojila 2. mesto – takoj za državnimi prvakinja-
mi iz Kranja.
Sledile so športne borbe, kjer je Jana Rojs na vrhuncu 
finala popustila ter ji je zlato za malo ušlo. Ampak to so 
izkušnje, ki se jih naše tekmovalke šele učijo, in trenut-
ki, ki odločajo o zmagovalcu in poražencu. Zelo podobna 
zgodba se je zgodila njeni sestri Viti Rojs, ki bi prav tako 
lahko posegla po zlati medalji, saj je bila v odlični formi, 
a se je morala  zadovoljiti s srebrno medaljo. Veliko več-
jo konkurenco sta imeli Sara Rojs in Hera A. Masten, saj 
sta nastopili v isti kategoriji. Proti večjim in izkušenejšim 
tekmovalkam sta se hrabro borili, a na koncu morali priz-
nati njihovo premoč.

Jana Rojs na stopničkah Foto: Matej Verbošt

Tekmovanje smo zaključili s kar tremi medaljami in se 
začeli pripravljati na državno prvenstvo, ki nas je čakalo. 
Dve medalji na državnem prvenstvu Karate zveze Slo-
venije
Mladinsko državno prvenstvo v športnih borbah in katah 
posamezno je potekalo v Podčetrtku. Naš karate klub je 
osvojil dve medalji v konkurenci več kot 400 najboljših 
tekmovalcev iz vse Slovenije. Pri tem je potrebno ome-
niti, da smo nastopi samo s tremi dekleti, ki so se srčno 
borila tako v katah kot v športnih borbah, kar je bilo do-
volj za odličen dosežek na tem prestižnem tekmovanju.

NOVI USPEHI KARATEISTOV

Kategorija malčic Foto: Matej Verbošt

Poznala se je odsotnost Sare Rojs in ostala dekleta se 
niso dobro odrezala v katah. Medtem so pa uspešno na-
stopile v športnih borbah, kjer je Jana Rojs odlično za-
čela in zmagovala z veliko srčnostjo ter željo po medalji. 
Trener Matej Verbošt je upal, da se bo uvrstila v finale, 
a je Jana odločilni boj izgubila v zadnjih štirih sekundah, 
tako da je bil njen končni rezultat 3. mesto. 
Tudi Vita Rojs se je odlično borila, saj je bil njen nastop 
proti izkušenejši prvakinji v finalu gotovo boljši, kot so 
bil njeni boji v preteklosti. Na koncu je morala priznati 
premoč nasprotnice in se zadovoljiti z drugim mestom. 
Nastopila je tudi Hera A. Masten, ki je tokrat imela več 
sreče s poškodbami, a smolo pri žrebu, saj je že v prvem 
krogu dobila kasnejšo podprvakinjo, ki ji je zagotovila 
boj v repasažu, a je Hera tudi tega izgubila. Bravo naša 
dekleta!

Seminar, izpiti, novoletna zabava in nastop v Selcah
V decembru, ki je bil zelo naporen za naše člane, so le-ti 
uspešno opravili izpite za pasove in se skupaj poveseli-
li na tradicionalni novoletni zabavi v Planetu Tuš. Prav 
tako smo imeli seminar karateja in božični nastop v Sel-
cah, kjer smo uspešno združili kulturni program in šport. 
V februarju smo z veliko večino članov nastopili tudi v 
okviru programa Zdrav življenjski slog v OŠ Duplek.

Na izpitih    Foto: Petra Ferlič
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TRI MEDALJE V 2. KROGU ŠOLSKE LIGE
Udeležili smo se tudi 2. kroga šolske lige v Lenartu
Sprva smo bili osmoljenci v katah, a zelo zadovoljni s pr-
vimi večjimi nastopi najmlajših. Imeli smo smolo z na-
stopi in žrebom ter smo se morali zadovoljiti s petimi 
mesti v katah. Z odličnimi nastopi v športnih borbah so 
naša dekleta osvojila eno drugo mesto in dve tretji, za 
kar jim seveda čestitamo! Tako sta Vita Rojs in Hera Aga-
pito Masten osvojili 3. mesti. Sara Rojs je bila še boljša in 
je po napetem finalu osvojila 2. mesto.

Karate dekleta   Foto: Matej Verbošt

3. krog šolske karate lige 201772018
Nato je sledil 3. krog šolske lige v Selnici ob Dravi (v fe-
bruarju smo imeli veliko aktivnosti), kjer smo osvojili 2. 
in 5. mesto. V kategoriji kat je najprej nastopila naša Ka-
rin Ludvik, ki je žal morala priznati premoč nasprotnice 
že v prvem krogu. Podobno se je zgodilo z Lucijo Mesa-
rec, ki je po krajšem tekmovalnem oddihu znova nasto-
pila. Z veliko željo je tokrat nastopil tudi Jan Ludvik, ki 
je imel smolo z žrebom in dobil podprvaka že v prvem 
krogu. Na koncu je s solidnim nastopom osvojil 5. mesto. 
V športnih borbah je nastopila Hera Agapito Masten in 
se pogumno podala v boj za odličja. V finalu je klonila 
proti tekmovalki iz Maribora in osvojila končno 2. mesto.

Mednarodni karate turnir Konjice „Horse Cup 2018“
Potem nas je čakalo največje mednarodno tekmovanje 
zadnjega časa, ki je potekalo v Slovenskih Konjicah. Tek-
movanja se je udeležilo kar 611 tekmovalcev iz 94 klubov 
in 16 držav. V Slovenijo je uspelo privabiti tudi ekipe iz Bra-
zilije, Bangladeša … Sprva je bilo prijavljenih celo 22 držav, 
a se njihovi predstavniki tekmovanja niso mogli udeležiti 
zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju potrebnih 
viz. Tekmovanje je potekalo na vrhunskem nivoju in dvo-
rana je bila ob tolikšni udeležbi premajhna za vse, saj je 
moralo tekmovanje potekati kar na sedmih boriščih.
V majhnem številu smo se odpravili na to tekmovanje, saj 
se je večina tekmovalcev zavedala nivoja tekmovanja. Jan 
in Karin Ludvik sta nastopila v katah med prvimi in kmalu 
ugotovila, da je v njunih kategorijah več kot 30 tekmoval-
cev. Pogumno sta nastopila z novo in višjo kato, a sta oba 
morala priznati premoč konkurence. V katah sta nastopili 
tudi Vita in Sara Rojs, pri čemer se je slednji uspelo uvrstiti 
na 6. mesto. Z odličnimi nastopi je premagovala nasprotni-
ce tudi iz drugih stilov, a ji je za nastop v športnih borbah 

zmanjkalo energije. V borbah je zelo suvereno nastopila 
tudi Vita Rojs, a so bile nasprotnice enostavno predobre. 
Tudi Hera A. Masten se je pogumno borila in izgubila kljub 
neodločenem rezultatu zaradi preveč opominov. 
Osvojili smo dve 6. mesti v veliki konkurenci, za kar česti-
tamo vsem našim tekmovalcem.

Matej Verbošt

NAJUSPEŠNEJŠI KLUB NA 
BOGOJINA OPEN 2018
Na tekmovanju Bogojina open 2018 dosegli kar 11 
zlatih, 7 srebrnih in 3 bronaste medalje v konkurenci 83 
tekmovalcev
 Skupaj torej 21 odličij med sodelujočimi klubi iz Hajdine, 
Dupleka, Kungote, Šentilja, Slovenske Bistrice, Murske 
Sobote, Maribora, Sevnice, Jarenine in Tepanja. 

Naši zmagovalci  Foto: Matej Verbošt

Dvojčici Gaja in Tjaša Rojs sta nastopili med prvimi v ka-
tah in osvojili 2. in 3. mesto, pri čemer se je Tjaša zelo 
izkazala. Skupno sta nastopili tudi z Lejlo Verbošt in vse 
tri so v t. i. kata teamu dosegle 3. mesto. Slednja je prav 
tako nastopila posamezno in zmagala. Naši dobri nastopi 
so se tako šele začeli, saj sta zatem nastopili Karin Ludvik 
in Jana Rojs, ki sta obe zmagali v katah, Jana pa je nato 
uspeh ponovila tudi v športnih borbah. Tudi Jan Ludvik 
se je potrudil in najprej dosegel 3. mesto posamezno, 
nato pa je s Karin in Jano zmagal v ekipnem delu. Ema 
Kovač je bila v katah druga, v športnih borbah pa se je 
morala zadovoljiti s 3. mestom, a se je odlično borila, še 
posebej v luči dejstva, da je bil to šele njen drugi nastop 
v športnih borbah. Nato so sledila starejša dekleta, ki so 
dodala nove uspehe. Hera A. Masten, Sara Rojs, Vita Rojs 
in Lucija Mesarec so si razdelile prva mesta v katah po-
samezno in zmagale v ekipnem delu. Še posebej so bile 
zanimive borbe, saj je Vita pometla s konkurenco, Sara 
in Hera pa sta se srečali v finalu in si razdelili prvi mesti. 
Od starejših fantov je nastopi še Nik Mesarec, ki po krajši 
pavzi znova nastopil in izvedel nekaj odličnih tehnik, a 
je zaradi pomankanja izkušenj izgubil v finalu. Tudi Miha 
Majer je hrabro nastopil, a je veliko izkušenejši prvak iz 
Murske Sobote vseeno zmagal v finalu. Nastopil je tudi 
Damjan Žinko, ki je odlično in brez napak izvedel kato ter 
nas vse prijetno presenetil.
Čestitamo vsem našim za dobre nastope!

Matej Verbošt
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Medgeneracijski center DANIca Duplek in moja trener-
ska malenkost v Bini akademiji
Med vadbo za zdravo hrbtenico, stabilizacijo trupa, moč, 
vzdržljivost in gibljivost so naše borke dokazale, da zmo-
rejo vse vaje – tudi tiste, za katere so mislile, da jih ne 
zmorejo. Po določenem času rednih vadb se telo nava-
di na obremenitve, krepijo se mišice in s tem se krepi 
tudi telo. Skupaj preživimo štiri ure na teden in imamo 
se odlično, pridno telovadimo in tudi smeha ne manj-
ka, kar seveda pripomore k dobri vadbi in super raz-
položenju. Velika zahvala gre prav vam, drage moje in 
spoštovane telovadke, saj so tukaj prisotna vaša odre-
kanja, disciplina in spoštovanje same sebe. Odločitev za 
zgodnja jutranja vstajanja, preživljanje časa v telovadnici 
na blazini v lastnem znoju in ob premagovanju lastnih 
sposobnosti ni lahka pot v tako zrelih letih, ampak zame 
ste carice z veliko začetnico. Ste motivacija meni in velik 
vzor ostalim, ki v tem času doma sedijo na toplem kavču, 
se dolgočasijo ob gledanju televizorja in filozofirajo ter s 
svojim negativnim mišljenjem širijo slabo energijo. Naše 
punce obiskujejo vadbo dvakrat tedensko in vas lepo 
vabijo, da se jim pridružite tudi ostali, ki menite, da je 
zdrav način življenja naše največje bogastvo. 

CrossFit – funkcionalna vadba, TABATA WORKUT 20/10 
in HIIT FIT MIX Workout je vse, kar počnejo naše punce 
in fantje v ŠD BI&NI Fit Bini akademije

Naše skupinsko druženje na vadbah poteka ob torkih in 
četrtkih zvečer v večnamenski dvorani v Spodnjem Du-
pleku (v »Baraki«) od 20.30 do 22.00, pridružite pa se 
nam lahko vsi, ki bi želeli skupaj z nami pokuriti odveč-
ne kalorije in v lastnem znoju premagovati svoje lastne 
sposobnosti. Ker me veliko ljudi sprašuje, kje smo, kaj 
počnemo, ali se nam lahko pridružijo, bodo zdržali tem-
po treninga, ali jim lahko pomagam itd., sem se odločil, 
da bomo imeli v aprilu dan odprtih vrat Bini Akademije, 
kjer se nam boste lahko pridružili na maratonu aerobnih 
in anaerobnih vadb. Vadbe bodo potekale v večnamen-
ski dvorani v Sp. Dupleku (»Baraki«). Točen datum bomo 
objavili na našem spletnem portalu www.biniakademi-
ja.com in Facebook strani Bini Akademija. Junija bomo 
v sklopu občinskega praznika 25. junija  2018 skupaj z 

V BINI AKADEMIJI SE DOGAJA

Občino Duplek in Športno unijo Slovenije organizirali re-
kreativen tek in pohodništvo po krajinskem parku obči-
ne Duplek. Za lažje razumevanje bom v nadaljevanju na 
kratko opisal posamezne vrste vadb.
Funkcionalna vadba je z drugimi besedami uporabna 
vadba – dokazano je, da uri gibanje. Je nova dimenzija 
vadbe za razvijanje mišične moči in drugih motoričnih 
sposobnosti, kot so vzdržljivost, hitrost, koordinacija, 
ravnotežje in gibljivost. Na splošno se funkcionalna vad-
ba veže na vadbo za ravnotežje in določeno vadbo za 
posamezen šport. Zato je pomembno vedenje o tem, kaj 
predstavlja propriocepcija, kako je povezana s funkcio-
nalnim ali uporabnim gibanjem in zakaj imamo ta čut. 
Gotovo ste se že vprašali, s katero vadbo pokurite največ 
maščob. Vse, kar potrebujete za odgovor na to čudežno 
vprašanje, je ena sama beseda – TABATA! Če vas zanima, 
kaj je TABATA in zakaj zanjo še niste slišali, berite naprej. 
Tabata je način intervalnega treninga, kjer sta vadbeni 
interval in interval premora skrbno določena in se ju 
moramo natančno držati. Običajno je določeno tudi šte-
vilo intervalov. Kako trenirati? 20 sekund delamo visoko 
intenzivno vadbo, tej sledi 10 sekund premora. 
HIIT FIT MIX visoko intenziven intervalni trening (High 
Intensity Interval Training): opis z enim stavkom? Kot 
boot camp, samo še več. Vadba HIIT Fit vas ne bo pre-
pustila osamljenemu uresničevanju vaših ciljev ali pa vas 
dolgočasila z vedno istimi vajami, zaporedji, koreografijami 
... Je namreč skupinski visoko intenziven intervalni trening, 
ki poleg prijetnega druženja s kar štirimi različnimi načini 
treninga poskrbi, da postane vsak napor prava fitnes za-
bava! TRX-i, kettlebelli, vojaška vrv, uteži, palice in žoge pa 
bodo postali vaši novi prijatelji, ki vam bodo pomagali pri 
boju s kalorijami. 

Prehransko svetovanje in osebno trenerstvo v Bini  
akademiji
Poleg skupinsko vodenih vadb in mešanih borilnih veščin 
vam v naši Bini akademiji ponujamo tudi prehransko 
svetovanje in osebno trenerstvo. Prehransko svetovan-
je je namenjeno vsem, ki želijo ob strokovnem vodenju, 
individualni obravnavi in celostni podpori bodisi izgu-
biti bodisi pridobiti telesno težo, imajo težave z alergi-
jami oz. intolerancami (celiakija, laktozna intoleranca 
...), ljudem s pogostimi prebavnimi težavami (gastritis, 
garstrorefluksna bolezen), športnikom, nosečnicam, 
otrokom in mladostnikom ter tudi vsem ostalim, ki jim 
je mar za zdravje. V zadnjem času sta zelo popularni 
LCHF in KETO dieti, ki sta primerni za vse tiste, ki bi že-
leli izgubiti kakšen kilogram brez večjih in težjih napo-
rov. Osebno trenerstvo pri nas je namenjeno tistim, ki 
si želijo individualen pristop in strokovno vodstvo skozi 
celoten proces vadbe. To omogoča ohranjanje visokega 

Aikido team Bini Akademije, odrasla skupina 15+     Foto: Bine Štrucl

Aikido vrtec, najmlajši člani Bini Akademije otrok, starosti 3+  
Foto: Bine Štrucl
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nivoja motivacije, prilagajanje vadbenega procesa 
sposobnostim posameznika in visoko stopnjo varnosti z 
vidika poškodb in nepravilne izvedbe vaj. Trening z ose- 
bnim trenerjem tako omogoča doseganje optimalnih re-
zultatov. Pri nas osebno trenerstvo ni nujno omejeno le 
na naš vadbeni center (lahko tudi doma, v naravi, kom-
binacije). Trening zahteva raznoliko vadbo, tako da naj-
večkrat izvajamo funkcionalne vaje z različnimi rekviziti 
(TRX, flowin, elastike, proste uteži, lastna teža …), fitnes 
trenažerje pa uporabljamo le kot dodatek. Na treningu 
uporabljamo tudi najnovejšo tehnologijo spremljanja in 
analize intenzivnosti z merilci srčne frekvence. Za ugo-
tavljanje telesne priprave pa uporabljamo FMS teste.

V Bini akademiji širimo veje borbenega duha borilne 
veščine aikido in mešanih borilnih veščin za ženske
V akademiji smo se odločili, da začnemo v šolskem letu 
2017/2018 ob skupinah otrok nad 6 let in odraslih nad 
15 let uvajati program, ki smo ga poimenovali »aikido vr-
tec«. Ta program je namenjen najmlajšim, torej otrokom 
med 3. in 5. letom starosti. Aikido urice, ki bodo pote-
kale dvakrat tedensko, ponujajo otrokom razne moto-
rične vaje, igre in vaje za koncentracijo. Čeprav je aikido 
borilna veščina, poteka pri tako mladih vse skupaj skozi 
igro. Na treningih ni fizičnega nasilja in agresije, saj te-
melji aikido na medsebojnem spoštovanju in delovanju 
v skupini. V juniju bodo otroci polagali višje pasove in v 
skupini otrok nad 6 let se trije člani (Lovro Bodner, Nejc 
Pernat in Lana Borovinšek) že vestno in pridno priprav- 
ljajo na pridobitev mojstrskega naziva črni pas I. dan. Po-
kazati bodo morali veliko mero znanja. Ker je aikido zelo 

fleksibilna borilna veščina, ki je uporabna v vsakdanjem 
življenju, je zelo priljubljena med odraslimi in se vse bolj 
uveljavlja kot samoobramba za ženske. Fizična moč je 
praktično nepomembna, včasih pa je celo ovira. Zato je 
aikido ena od prijaznejših borilnih veščin za ženske. To-
rej, zakaj trenirati aikido? Ker je aikido borilna veščina, ki 
poleg zanimive vadbe omogoča celosten osebni razvoj. 
Naši treningi potekajo v lepo prenovljenem dojotu Apo-
lon center Tezno in v Fit centru Ruše. 
Termini treningov v Apolon centru Tezno: 
• aikido vrtec (starost 3+): vsak torek in četrtek ob 16. uri, 
• skupina otrok (starost 6+): ob 17. uri, 
• odrasla rekreativna skupina in samoobramba za ženske: 

vsako sredo ob 21. uri in vsak petek ob 18. uri. 
• Termini treningov v Fit centru Ruše:
• skupina otrok (starost 6+): vsak ponedeljek ob 17.00 in 

vsak petek ob 16.30 uri. 
Vpisi novih članov na obeh lokacijah potekajo v času 
treninga. Pridružite se nam in lepo vabljeni na tatamije 
skupaj z nami.
Smo akademija zdravega načina življenja in pozitivne 
energije, zato vas vabimo, da obiščete naše vadbe in 
naš spletni portal www.biniakademija.com, Facebook  
stran Bini Akademija ali nam pišite na e-mail:  
binetrucl@gmail.com. V primeru, da imate še kakšno 
dodatno vprašanje, pa bomo veseli tudi vašega klica na 
telefonsko številko 070 823-510 (Bine).

Bine ŠTRUCL, licenciran AFP prehranski svetovalec,
                       trener športne rekreacije 1. in 2. stopnje,

                       osebni trener, instruktor aikida I. dan

Naši pridni vadeči člani ŠD Bi&Ni Fit Bini Akademije zmorejo. Ponosni na svoje člane.          
Foto: Bine Štrucl

Skupina otrok aikidok Bini Akademije, starosti 6+     
 Foto: Bine Štrucl

V tehniki obramba pred napadom z nožem, otroci skupine Bini 
Akademije Ruše           Foto: Bine Štrucl

Vadeče punce MGC Danica Duplek in Bini Akademija. 
Punce po vadbi še vedno dobre volje in nasmejane.      Foto: Bine Štrucl
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IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV
DOBITNICE ZLATIH PLAKET 
RK DVORJANE 

DELO KO RK DVORJANE V LETU 2017

Dolgoletne prostovoljke Rdečega križa Dvorjane imajo 
izkušnje z marsikatero težko zgodbo, a zmeraj rade po-
magajo. Z voljo in angažiranostjo se rešijo tudi težki pro-
blemi.
Ob zaključku leta so bile podeljene zlate plakete dolgo-
letnim članicam, in sicer Nadi Žmak za 40-letno delo ter 
Olgi Juršič in Heleni Gostenčnik za 30-letno aktivno član-
stvo in izjemen prispevek na področju humanitarnega 
dela. Vse tri se strinjajo, da sta v teh letih prostovoljstvo 
in pomoč ljudem postali že del njihovega življenja. 
V teh letih smo članice RK Dvorjane izvedle številne pro-
jekte in se jih še zmeraj udeležujemo, s težkim srcem se 
spominjamo poplav ter množičnega prihoda beguncev, 
ko smo pomagale na mejnem prehodu v Šentilju. Veliko 
je bilo situacij, ko je bilo potrebno pomagati sočloveku, a 
nikoli nam ni težko, se strinjajo nagrajenke. 
 Marina Toplak,

predsednica

Dobitnice zlate plakete s predsednico Marino Toplak   Foto: Darja Rojko

Decembra smo se članice Krajevne organizacije Rdeče-
ga križa Dvorjane zbrale, da bi se pogovorile o delu v 
letu 2018 in o opravljenem delu v letu 2017
V letu 2017 smo imeli redne sestanke RK vsak ponede-
ljek po telovadbi. Obiski so bili 80 do 95-odstotni. Sode-
lujemo na skoraj vseh delavnicah v okviru MGC Danica 
(Spretni prstki – z učenci OŠ Dvorjane, telovadba z Bini 
akademijo, kuhanje, šivanje, razna zdravstvena izobraže-
vanja, tečaji nemščine, računalništva, slikarske delavnice, 
petje…). Med vse obveznosti, ki jih imamo v okviru na-
čel RK, spadajo še: udeležba na humanitarnih koncertih, 
obiski krajanov v domovih za starostnike, organiziranje, 
pomoč in obdaritev pri krvodajalskih akcijah, obiskova-
nje starejših krajanov in nudenje pomoči, organiziranje 
brezplačne pravne pomoči, razdeljevanje paketov, zbira-

nje oblačil in obutve, finančna pomoč učencem za šolo v 
naravi in za letovanje v Punatu ali Poreču.
Letos smo nagradili tri učence, ki so lahko brezplačno 
letovali v Punatu – dva iz OŠ Duplek in enega iz OŠ Ko-
rena (likovni natečaj), nudili smo finančno pomoč ob 
elementarnih nesrečah, sodelovali smo na pustni in čis-
tilni akciji, marca smo razdelili cvetje ženskam, starejšim 
od 75 let, učence 1. razreda OŠ Dvorjane smo sprejeli 
med mlade člane Rdečega križa in jih obdarili.  Sode-
lovali smo pri postavljanju majskega drevesa, udeležili 
smo se prvomajskega pohoda in avgusta vurberškega 
kolesarskega maratona. Prav tako smo se udeležili sre-
čanja krvodajalcev v Veržeju, strokovne ekskurzije v Pu-
natu. Lani smo sodelovali tudi pri projektu Šport špas OŠ 

Duplek,  na športnih igrah RK v Rogozi 
in na srečanju KORK v Malečniku. Dru-
žili smo se z društvi v občini Duplek in 
izven nje, pridobivali smo krvodajalce 
ter darovalce tkiv in organov (v letošnji 
akciji smo pridobili tri nove darovalce 
organov). Ob dnevu spomina na mrtve 
smo prižgali svečke bivšim članom RK, 
pred božičem smo obiskali in obdarili 
bolne, invalide in občane, stare nad 75 
let; udeležili smo se vseh sestankov v 
občini, sodelovali smo na sestankih RK 
Maribor in sejah OO ZRK Maribor.
Ob tej priložnosti smo se z naslednjimi 
besedami zahvalili svoji predsednici 
Marini Toplak: “Pred petimi leti smo bili Prostovoljke KORK Dvorjane            Foto: Arhiv KORK Dvorjane
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zelo veseli tvojega vstopa v našo organizacijo RK. Takoj 
smo vedeli, da si prava za mesto predsednice, zato smo 
te na občnem zboru soglasno izvolili. Dobili smo preda-
no osebo, pri svojem delu si celo preveč zagnana in ve-
liko narediš sama. Veš pa, da nas imaš in da smo ti vsi 
vedno pripravljeni pomagati pri vseh tvojih organizira-
njih. Mislimo in vemo, da smo prav po tvoji zaslugi med 
najbolj delujočimi društvi v občini Duplek.
Večina teh akcij je odraz tvoje predanosti, pridnosti in 
čuta odgovornosti za pomoč ljudem.

Marina, hvala ti, članice te imamo rade in ti želimo vse 
najboljše  ter želimo, da ostaneš zdrava in čila med nami.”
Območna organizacija Rdečega križa Maribor je v letu 
2017 podelila zlate plakete našim članicam. Prejele so 
jih: Nada Žmak, Helena Gostenčnik in Olga Juršič. Česti-
tamo jim za požrtvovalno delo. 
O svojem humanitarnem prostovoljnem delu vas skozi 
celo leto obveščamo na Facebooku.

Nada Žmak,
 tajnica RK Dvorjane 

PEVCI SMO KOLEDOVALI
Tradicionalni obisk prijateljev, podpornikov, lahko bi 
rekli tudi naših ljubiteljev, smo opravili sredi zime, a 
vseeno v poznojesenskem ambientu brez snega in 
mraza. Tako je glas ostal čist, noge pa tople kakor srce, 
ki nas je prineslo
Zima dolgo ni pokazala svojih čarov, svoje lepote in vse-
ga, kar sodi zraven. Za nekatere je tako tudi bolje. Med 
njimi smo bili konec leta tudi pevci Moškega pevskega 
zbora Društva upokojencev Duplek (MoPZ DU Duplek). 
Kot sem že povedal, smo pevci MoPZ DU Duplek že ne 
vem kolikokrat pred novim letom obiskali prijatelje, da 
jim voščimo zdravja in sreče v novem, prihajajočem 
letu. To naredimo s posebnim spoštovanjem, saj so v 
Zapolutkah, Zgornjem in Spodnjem Dupleku, Dvorjanah 
in na Dupleškem vrhu naši pravi prijatelji in oboževalci. 
Vedno nas bogato nagradijo, pa naj bo to s prihodom na 
nastop ali z aplavzom ob odpeti pesmi ob koncu leta, ko 
jim zapojemo kakšno božično ali novoletno pesem.
Veliko nam pomeni, da že toliko let živimo v sožitju - vse 
od takrat, ko nas je k hiši prišlo štirinajst, šestnajst. Ved-
no se je našel kozarček vina, kos potice, dober domač 
kruh z mesom iz zaseke, šilček slivovke in kaj za koledar, 
tako da nam poplačajo za delo in trud. Vsak, ki dela v lju-
biteljski kulturi, ve, kaj pomeni, če je mošnjiček poln. Pa 
to ni bistvo naših srečanj. Z nekaterimi se vidimo samo 
takrat, se pomenimo o preteklem letu, o tegobah in ve-
selju, ki ga prinaša čas. Veselje, drobne šale in sreča so 
takrat naši spremljevalci.
Pri častnem predsedniku Radu Pečarju
Z vsem spoštovanjem se zahvaljujemo vsem, ki nas 
med božičem in novim letom sprejmete v svojo hišo in 

Naš Rado  Foto: Vlado Borovinšek

nas z veseljem poslušate, nekateri z nami tudi zapojete. 
Letos se še posebej radi spominjamo obiska pri našem 
častnem predsedniku Radu Pečarju. Pred nedavnim je z 
nami hodil naokoli, sedaj pa, ko tega več ne zmore, nas 
z veseljem sprejme kljub bolezni, ki žal ni mogla mimo 
njega. Dolga leta je bil naš predsednik, naš ustanovitelj 
in tisti, ki nas je držal skupaj, ko je bilo najtežje. Zaradi 
njega tudi hodimo od hiše do hiše in nosimo pesem od 
vrat do vrat.
V veselem vzdušju, kot smo ga z njim vedno znali priča-
rati, smo tudi letos preživeli urico z njim. Bil nas je vesel 
in nas je kot po navadi malo okaral, češ: »Kje hodite tako 
dolgo, hrana bo čisto mrzla, jaz pa grem zgodaj spat!« 
Kako je bilo, pričajo tudi spodnje fotografije. Hvala tudi 
tebi, Rado.
Radi izpolnjujemo obljube. Mnogo smo jih tudi letos, 
ene pa žal le nismo mogli. Leto poprej smo svoji pred-
sednici Marinki obljubili, da bomo pri njej končali en 
pohod, ji zapeli nekaj pesmi in se skupaj veselo družili. 

»Žal« sem napisal, ker te obljube letos nismo 
uspeli uresničiti. Naša Marinka je čas pred 
novim letom preživela v bolnišnici, tako da 
smo obljubo preložili na naslednje leto. Ma-
rinka, tudi po tej poti ti želimo, da se čim prej 
vrneš med nas.
Tako nekako sem strnil vzdušje, ki ga vsako 
leto znova podoživljamo, ko se srečujemo z 
vami, dragi prijatelji, ki vam je med koledo-
vanjem namenjena pesem. Saj znamo z njo 
povedati največ. Kaj besede, te se ničkoli-
kokrat izgubijo, pozabijo, snedejo, pesem pa 
ostane večna.

Vlado Borovinšek
Pri prijatelju doma    Foto: Vlado Borovinšek
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KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠKI ORKESTER DUPLEK 
Duplek zelo dobro zastopamo zunaj in znotraj naše 
lepe domovine, saj dobivamo od vsepovsod vedno 
več povabil za nastop
Zakaj smo tako dejavni v svoji občini? Ve se, da zato, 
ker ima občina Duplek tako vzorno vodstvo, še več, naj-
boljše občane, ki vedo, kaj je kultura in kako je treba 
organizirano delovati in urejevati svoj prostor.
Takšnih misli so vsi še aktivni člani Tamburaškega orke-
stra Duplek. V letu 2017 smo resnično dobro sodelova-
li z večino kulturnih organizacij v občini in z zunanjimi 
akterji.
Sodelovanje s pevskimi zbori nam tudi ni tuje. Že sedaj 
imamo vabilo v sosednjo Avstrijo na Dunaj ter tudi v 
Izolo.
V preteklosti je bilo tega zelo malo, pravzaprav nič. Zato 
pa gredo sedaj pod vodstvom ženske roke, predsednice 
Marte Muršec, stvari z velikimi koraki naprej. Želimo si 
še večjega sodelovanja z vsemi organizacijami v občini 
Duplek, vabimo pa tudi vse mlade, da se nam pridružijo 
in zaigrajo z nami, saj bomo samo tako dokazali drugim, 
da lahko združeni mladi in malo starejši odlično sode-
lujemo.
Županu Mitji Horvatu in ostalim  v občini se zahvaljuje-
mo za dobro sodelovanje in za vse spodbude z njihove 
strani. Zelo si želimo, da bi korektno sodelovali še nap-
rej ter tako razveseljevali naše nadvse prijazne občane.
V kulturnem društvu Tamburaški orkester Duplek si 
želimo še naprej odlično sodelovati na kulturnem po-
dročju z vsemi aktivnimi organizacijami v občini, vsem 
občanom pa želimo veliko sreče in zdravja v letu 2018.

            Anton Vrečko,
tajnik TOD – Duplek

Nastop tamburašev v Dobraovcah       Foto: Vinko Fridau

Nastop tamburašev na podelitvi Zlate sončnice   Foto:  Stanko Germauc ml.

Naj vam velikonočni prazniki 
prinesejo mir in radost!

SAVA MED d.o.o.
MEDIKUS d.o.o.

Vsem občanom in občankam 
Občine Duplek, želimo vesele 

velikonočne praznike.

Občinski urad in Režijski obrat 
Občine Duplek
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V NOVEM LETU NOVE SANJE
Ob izteku leta je glasbeno društvo Fantje izpod Vurber-
ka organiziralo predpraznični koncert na Vurberku z 
naslovom »V novem letu nove sanje«
 Ob vokalni skupini (v sestavi Alojza Toplaka, Štefana Do-
miterja, Toneta Juršiča in Marjana Dvoršaka) so za lepe 
domače slovenske pesmi poskrbeli ansambli Ajda, Fra-
jerke in Domači veseljaki, Pevci DU Vurberka, Gledališko 
društvo Vurberk in drugi. Poseben gost večera je bil te-
norist Tim Ribič s prijatelji, prireditev pa je vodila mode-
ratorka Špela Pokeržnik.

 
Koncert vokalne skupine Fantje izpod Vurberka na Vurberku       Foto: Franc Fras

Koncert se je pričel z legendarno slovensko polko bratov 
Avsenik Na Golici in s priredbo vokalne skupine Fantov 
izpod Vurberka Mi štajerski smo fantje izpod Vurberka 
doma. Pesem izzveni v »…saj pesmi nam domače ogre-
jejo srce!« In zares, ogrele so srca publike že na začetku 
večera. Skupaj z ansamblom Ajda so predstavili še Sla-
kovo zimzeleno melodijo in besedilo legendarnega  Če-
belarja. 
 Ljudska glasba v naši deželi živi že od nekdaj, ob topli 
peči se domači zberejo in skupaj zapojejo. Ljudske pesmi 
so včasih otožne, vesele, hudomušne, prav vse pa so zelo 
lepe. Domače pesmi družijo pevce Društva upokojencev 
Vurberk. Publika jih je bučno pozdravila, zapeli so pesmi 
Letni časi, Ne prižigaj luči in druge. Vodi jih Sonja Rojko.

 

Pevci Društva upokojencev Vurberk                    Foto: Franc Fras

Pripoved po scenariju Alojza Toplaka: V času naših ded-
kov in babic so po vaseh živele različne šege in navade. 
V dneh od božiča do kraljevega so od hiše do hiše hodili 

vaški fantje in godci ter prepevali koledniške pesmi (ko-
lednice). Običaj se je ponekod na podeželju ohranil vse 
do današnjih dni. 

Pripoved o Neži
 V vasi pod goro hiše niso razmetane po pobočjih kot 
marsikje drugje. Lepo so razvrščene, večina je novih. 
Samo Nežina ostaja takšna, kot je bila pred mnogimi leti 
– lesena, nizka s slamnato streho in majhnimi okenci ter 
pobeljena. Neža je ne bi zamenjala za nobeno drugo, v 
njej se počuti zelo domače. Želi ohraniti spomine na svo-
jo mladost. Pa vendar večkrat žalostno ugotavlja, da se 
je na vasi mnogo spremenilo. Nič več ni koscev na travni-
kih, ni več živinskih vpreg, nadomestili so jih traktorji. Ni 
mlatičev, namesto njih brnijo stroji. Najbolj pa jo žalosti, 
da na vasi ni več fantovskega petja. »O, moji fantje, Jaka, 
Tine, Štefan in moj Tone.« Običajno so se pri njih doma 
zbrali na vajah in potem odšli po vasi od hiše do hiše ter 
zapeli. Neža jim je skuhala vino za boljšo štimo! Svoje-
mu Tonetu je nekoč rekla: »Fantje, zakaj ne zapojete več 
tudi pod mojim oknom?« »Slišiš nas, ko vadimo,« je bil 
njegov iskriv odgovor. V pesmih ob božiču, svetih treh 
kraljih in novem letu je bilo nekaj zelo skrivnostnega, ča-
robnega. Praznični dnevi so bili polni upanja in pričako-
vanj, kaj bo prineslo naslednje leto. 
Čas je naredil svoje, vas se je spremenila, pesem zamrla, 
vendar je ta večer na Vurberku znova oživela – iz dalja-
ve se je nenadoma zaslišalo fantovsko petje. Prihajalo 
je vse bližje in bližje … Neža: »O, moji fantje!« Oči so se 
ji zarosile, sreča je bila popolna. Fantje izpod Vurberka 
so peli pesmi, ki so jih nekoč peli njeni fantje. In Neža 
vzhičeno: »Fantje, kako ste me le našli, vedno vas bom 
čakala, vsako leto znova in znova …« 
 

Neža med svojimi fanti – tokrat med Fanti izpod Vurberka    Foto: Franc Fras

Sledile so pesmi Zunaj sneg po tiho pada kakor sanje, 
Čas božičnih dni in druge, z njimi pa je zapela tudi Neža 
(Neža – Agica Mihelič/Gledališko društvo Vurberk).

»Frajerski« del koncerta
 Ljudska pesem pa je združila tudi dekleta narodnoza-
bavnega ansambla Frajerke, med katerimi poje tudi 
Tamara Vandur iz Sp. Dupleka. Na vprašanje, kako se 
počuti pred domačo publiko, je odgovorila, da odlično. 
Vse Frajerke smo tudi vprašali, kako preživljajo praznike. 
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»Veliko jemo, še več pa popijemo.« Smeh. 
Zadonela je harmonika, zaigrale so Čreda v galop, lastno 
skladbo Tam, kjer je moje srce doma, Urlaub in Spanien 
(Dopust v Španiji) in Spet sem žabo poljubila (lastna). 
Ansambel sestavljajo Andreja Grosek (bas kitara, citre), 
Lidija Križnik (vokal), Marjetka Gričnik (kitara) in Tama-
ra Vandur (harmonika). Na festivalih žanjejo uspehe, na 
Vurberškem so na primer prejele drugo nagrado za be-
sedilo Prelomljena obljuba (Vera Šulinc), na prvem fe-
stivalu ženskih ansamblov v Gadovi peči prvo nagrado 
strokovne komisije za najboljšo izvedbo itd. Želijo izdati 
zgoščenko in v prihodnosti prirediti (menda) svoj prvi 
»FRAJERSKI« koncert.

Citre in Fantje izpod Vurberka ter Domači veseljaki
Glasba je tista, ki prinaša dobro voljo in ustvarja prija-
teljske vezi. Ob spremljavi Andreje Grosek (bas kitara, 
citre) iz ansambla Frajerke so predstavili pesmi Naša pe-
sem in Dobra volja (obe v lastni priredbi). Ubrani moš-
ki glasovi in redek glasbeni instrument citre so naredili 
svoje – publika jih je navdušeno sprejela! 
 

Citre in Fantje izpod Vurberka  Foto: Franc Fras

Povabilu na koncert se je odzval tudi ansambel Domači 
veseljaki s ptujsko-haloškega področja. V njihovi sestavi 
so Prekmurka, Prlek in dva Haložana – kot jih je zabavno 
napovedala moderatorka Špela in jim hkrati izrekla kom-
pliment, kako prijetna druščina da so. In kdo so v resni-
ci Domači veseljaki in zakaj »domači«? Preprost, iskren 
odgovor je bil: »Domači, ker imamo radi slovensko na-
rodno glasbo in ker radi nastopamo med domačimi ljud-
mi.« Zapeli so pesem Lastovka, ki govori o zdomcih, ki se 
za praznike vračajo med svojce, pesem Slovensko dekle, 
skupaj s Fanti izpod Vurberka pa še Materi in Devet jih 
je rodila.

Tim Ribič s prijatelji
Presenečenje večera je bil nastop treh tenorjev – pri-
znanega opernega pevca Tima Ribiča, Vladimirja Čadeža 
in Janeza Trilerja, ki so nastopili ob spremljavi pianistke 
Natalije Šaver in tolkalista Carlosa Valderrama. S svojim 
nastopom so pričarali posebno operno vzdušje. Izvajali 
so skladbo Time to say goodbye avtorja Francesca Sarto-
ria in črnsko duhovno O happy day.

Tim Ribič s prijatelji  Foto: Franc Fras

Tim Ribič je magister umetnosti in prepoznaven operni 
tenorist, katerega glas smo lahko slišali v številnih soli-
stičnih vlogah na  opernih odrih doma in po svetu. Glas-
beno pot solo petja je pričel pri profesorici Jolandi Korat. 
Študij petja je nadaljeval na dunajskem konservatoriju 
Franz Schubert pri profesorici Silviji P. Cenčič. Diplomi-
ral je na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost 
v Gradcu, kjer je z odliko zaključil tudi podiplomski štu-
dij v razredu profesorja Ulfa Bästleina. Izpopolnjeval se 
je v opernem studiu Nacionalne akademije Sv. Cecilija 
v Rimu in na Akademiji Verdiana v Bussetu. Ob koncu 
nastopa je publiko nagovoril z besedami: »Božič je pra-
znik, ki seže do srca in duše. Podajmo si roke, voščimo 
vse najlepše, zaželimo sreče, zdravja in topline! Skupaj 
z glasbenimi prijatelji smo vsem vam to pot voščili kar s 
pesmijo. Mislim, da nam je ta večer uspelo pričarati ne-
kaj čarobnega vzdušja in res sem vesel, da Fantje izpod 
Vurberka skrbijo za to tradicijo prazničnega koncerta. 
Vse dobro jim želim tudi v prihodnje.«
Skrivnost božiča je veselje, ko nekomu nakloniš prijazno 
besedo, nasmeh in podariš kakšno malenkost. Pravega 
prazničnega vzdušja pa ni brez božičnih pesmi. Ljudje so 
v njih izlili svoje hrepenenje, svoje prošnje in želje ter do-
pustili, da mali otrok, ki spi v vsakem odraslem človeku, 
pride na plan in se pokaže v vsej svoji razigranosti. Znana 
je skladbica Sveta noč, katere besedilo je prevedeno v 
več kot 300 jezikov in velja za eno najpogosteje izvajanih 
pesmi vseh časov na svetu. Svoj nastop so Fantje izpod 
Vurberka ta večer popestrili z venčkom božičnih pesmi 
Jaslice, Sneg pobelil polja in gozdove, Ker smo najraje 
doma, Silvester je začetek in slovo - to so melodične  
pesmi, ki zazibajo ljudi v praznične dni!

 

Gostitelji koncerta Vokalna skupina Fantje izpod Vurberka     Foto: Franc Fras
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Špela Pokeržnik 
Je moderatorka in pevka (vokal, harmonika in bas kitara) 
– je ob zaključku povedala nekaj o sebi: glasba jo sprem-
lja že 20 let. Kot devetletna punčka si je zaželela, da bi 
igrala na frajtonarico. Želja se ji je uresničila, bila je ena 
prvih deklet v Sloveniji, ki je pričela z igranjem na dia-
tonično harmoniko. V glasbeni šoli je izobraževala svoj 
glas, na glasbenih odrih pa se kali že vrsto let – dobro se 
znajde pred in za kamero. Po poklicu je novinarka. Skozi 
življenje jo vodi prepričanje, da ti bo zagotovo uspelo, če 
nekaj počneš s srcem. 
»Vesela sem, da ste me Fantje izpod Vurberka povabili 
v svojo družbo in mi zaupali vodenje koncerta. V novem 
letu vam želim obilo dobre glasbe in prijetnih trenutkov 
ob prepevanju. Naj usoda prav vsem dobrim ljudem na-
meni ljubeče in prijazne dni.« 

Koncert na Vurberku je postal tradicionalen!
Na koncu koncerta se je Alojz Toplak  zahvalil vsem za 
udeležbo in  zaželel, da bi še naprej radi prihajali na 
Vurberk. »Imamo obnovljeno dvorano, znotraj in zu-

naj, lepe prostore. Tukaj se dogajajo zanimive stvari. Z 
veseljem bomo pripravljali koncerte tudi v prihodnje. 
Hvala vsem nastopajočim za sodelovanje in sponzorjem 
za podporo – društvu Melisa Korena za namaze, vino-
gradništvu Kurnik za degustacijo vin, Mesariji Blatnik in 
Marketu Sveti Martin za pomoč.« 

Da glasba povezuje ljudi in tke nove prijateljske vezi, je 
znova potrdil ta prečudoviti glasbeni večer na Vurberku 
– dvorana se je v hipu spremenila v en sam uglašen zbor. 
Slišali smo pesmi: Veseli Vurberk, V dolini tihi, Pod to 
goro zeleno, Ker smo najraje doma, Leto se izteka, Tihi 
božični čas spet je prišel med nas, Kako lepo je biti muzi-
kant, Kje so zdaj tiste stezice, Vse bi dal, da bi čas zavrtel 
nazaj, Se včasih vprašam, kaj se godi, ali bo moj vnuk še 
pel slovenske pesmi in druge. In za zaključek: Vino, čaša, 
pesmi, mili glas – to sta naša duša in obraz! 

Srečno Vurberk!
Franc Fras

Irena Ferk se je z likovno umetnostjo spogledovala 
dobro desetletje, odkar se je s slikarstvom uspešno 
ukvarjal njen mož Rajko 
Kot soorganizatorka razstav in likovnih kolonij je vse do 
poletja 2013 zgolj opazovala načine ustvarjanja, dokler 
ni na mednarodni likovni koloniji Pohorje 2013 prvič pri-
jela za čopič in ustvarila delček skupinske slike … In tak-
rat je v njej vzplamtela ljubezen do likovnega izražanja.

 

Slikarka Irena Ferk       Foto: Franc Fras

SLIKARKA IRENA FERK 
Pod mentorstvom hrvaškega slikarja Anta Nikolića je za-
čela ustvarjati pokrajine v tehniki olje na platno, kasneje 
je osvojila tudi akvarele. Postavljena ob bok priznanim 
slikarjem iz Slovenije in tujine je spoznavala drobne 
skrivnosti likovnega ustvarjanja ter resno vzela nasvete 
»starih ustvarjalskih mačkov«, kar ji je zagotovilo viden 
napredek pri njenem likovnem izražanju. Pod umetniško 
taktirko priznanega srbskega umetnika Ivana Grozda-
novskega je ob njej ljubem slikanju olja na platno osvoji-
la še slikanje v reliefni tehniki. 

Z raznovrstnimi tehnikami uprizarjanja raznih odrazov 
narave je tako izpopolnila svoj ustvarjalski opus in so-
delovala na več mednarodnih kolonijah ter razstavljala 
svoja umetniška dela na skupinskih in samostojnih raz-
stavah.
 

Olje na platno – avtor Irena Ferk    Foto: Rajko Ferk
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PESTRO IN DELOVNO V 
DRUŠTVU MELISA

Sodelovala je na mednarodnih kolonijah v Srbiji v Krče-
dinu, na Hrvaškem v Slavoniji v Tovarniku, na otoku Bra-
ču, v Pulju in v Trogirju, v Sloveniji na kolonijah Duplek 
Art, Pišecah ter v Prekmurju in v Avstriji na likovnem 
simpoziju. Njena dela so bila razstavljena na skupinskih 
razstavah v Galeriji Vinag Maribor, v Srbskem kulturnem 
centru v Puli na Hrvaškem, v Slovenskih Konjicah, v Kul-
turnem domu Lendava in drugje.

Samostojne razstave
V galeriji hotela Betnava, v Qlandiji na Ptuju, v Mestni 
galeriji v Slovenskih Konjicah, v Hotelu Breza v Termah 
Olimia, v Kulturnem centru Litija, na Gradu Rače, v Šen-
čurju pri Kranju, v Kulturnem centru Trzin in že večkrat v 
Domu kulture Dvorjane.

Olje na platno – avtor Irena Ferk           Foto: Rajko Ferk

Slikarka Irena Ferk je prepoznavna predvsem po motivih 
iz narave, ki so bodisi nežni motivi vodnih ali ozelene-
lih pomladnih gozdov bodisi barvita jesenska pokrajina 
ali prekrasni detajli cvetov v oljni tehniki. Pa kdaj spet 
razburkano morje in srdito skalovje v reliefni tehniki… 
Upodobljena narava ne glede na likovno tehniko ustvar-
ja relaksacijski ambient.
Razstavo Irene Ferk v galeriji hotela BETNAVA je tokrat 
zaznamovala humanitarnost
Na razstavi je predstavila okoli 27 likovnih del v oljni teh-
niki iz zadnjega obdobja. Prejela je veliko pohvalnih kri-
tik, kar ji daje še dodatno inspiracijo za nadaljnje delo.

 
Izvirno vabilo na razstavo    Foto: Rajko Ferk

Ob izidu tretje knjige Rajka Ferka z naslovom »Afnorizmi 
s pre bliski in pre gromi« je na razstavi slik hkrati poteka-
la tudi predstavitev knjige. Celoten izkupiček od prodaje 
knjig je šel v dobrodelne namene, tokrat za 11-letnega 
Marka, ki odpotuje v ZDA na triindvajseto operacijo nog. 
Odprtje razstave je vodil dramski in filmski igralec Bojan 
Maroševič.

 

Ogled razstave slik Irene Ferk – v sredini 11-letni Marko v spremstvu 
svoje mamice    Foto: Franc Fras

Napoved
Likovna umetnika Rajko in Irena Ferk že intenzivno pri- 
pravljata naslednjo mednarodno likovno kolonijo 
»Duplek Art 8«, ki bo potekala od 31. maja do 3. junija 
2018 na lokaciji Društva za ohranjanje tehnične in kul-
turne dediščine Oldtimer Duplek v Sp. Dupleku (kjer je 
bila lani kiparsko-slikarska kolonija »Duplek Art 7«, ko 
so odlično sodelovali z vodstvom društva Milanom Ša-
mecom, Borisom Demšičem in ostalimi). Na koloniji bo 
sodelovalo 45 likovnih umetnikov iz Kube, Nepala, In-
dije, Japonske, Turčije, Bolgarije, Črne gore, Srbije, BiH, 
Hrvaške, Italije, Avstrije in Slovenije. 
Mednarodne likovne kolonije Duplek Art spadajo med 
največje v Evropi.

Franc Fras

V Društvo Melisa sem se včlanila predvsem zaradi dru-
ženja in spoznavanja nečesa novega o zeliščih
Že Kosobrin iz filma Kekec je vedel, da za vsako bolezen 
rož'ca raste. Tudi mladi se vedno bolj poslužujemo na-
ravnih zdravil in čajev. To je bil tudi eden izmed razlogov, 
zakaj sem se odločila za včlanitev v društvo Melisa Kore-
na. Predsednico Ireno Lenič poznam že iz osnovne šole, 
saj nam je vedno rada razkazala svoj vrt in nas naučila 
kaj novega o rastlinah. 
Kot vsako društvo tudi naše vsako leto organizira izlet, ki 
je pripravljen poučno in nam nudi nova spoznanja. Izlet 
pa ni vse, kar počnemo v društvu, pakiramo tudi zelišča, 
sodelujemo na občinskih prireditvah in gostimo razne 
predavatelje, od katerih se tudi sami učimo. Prav ponos-
ni smo na svoj učni vrt pri cerkvi Sv. Barbare v Koreni, 
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DESET LET DRUŠTVA OLDTIMER DUPLEK
Kot vsako leto smo v decembru »oldtajmerji« priredili 
zaključek leta
Zbrali smo se v Kulturnem domu Zgornja Korena. Bilo 
nas je zelo veliko, vsi smo bili veseli, razigrani, polni no-
vih želja za prihodnje leto, saj se zavedamo, da v letu 
2018 praznujemo deset let obstoja društva Oldtimer 
Duplek in eno leto, od kar smo na svojem novem sede-
žu društva v Sp. Dupleku. Na oboje smo člani in članice 
društva še posebej ponosni! 

 

Zaključek leta 2017 Oldtimer Duplek v Zg. Koreni      Foto: Franc Fras

Najprej nas je pozdravil predsednik društva Milan Ša-
mec, ki nam je povedal par lepih misli in nam zaželel 
vse lepo v letu 2018. Nato je mikrofon prevzela tajni-
ca društva Zvonka Gregorič in naprej vodila program. 
Folklorna skupina KUD Brezner Tonček iz Zgornje Korene 
je zaplesala venček starih plesov, ki so značilni za naše 
kraje. Program pa so popestrili še zanimivi skeči, ki se 
nanašajo na naše kraje. Tudi frajtonarice ni manjkalo – 
Lukasovi frajtonarji so zaigrali kar nekaj narodnih in po-
pestrili razpoloženje. Sledila je večerja, ki jo je pripravilo 

gostišče Gastro s Ptuja. Tudi žeje nismo trpeli, za to je 
poskrbel naš član in častni občinski kletar Stanko Kurnik. 

Ansambel Domači veseljaki nas je razveseljeval dolgo 
v noč. Poskrbljeno je bilo za vse: ples, petje, hrano in 
pijačo. Proti jutru smo se veseli, zadovoljni in razigrani 
odpravili na svoje domove. Že načrtujemo, kdaj bo na- 
slednji zaključek leta. Članice in člani se zahvaljujemo 
predsedniku Milanu Šamcu, da je že desetič organiziral 
zaključek leta.

Eno leto na svojem
 

Društveni sedež v Sp. Dupleku    Foto: Franc Fras

Mineva pa tudi eno leto, odkar smo si uredili sedež 
društva na lastnem zemljišču v Sp. Dupleku. To je pri-
dobitev, ki nam odpira nove možnosti za uspešno delo v 
prihodnosti. Na oboje – na deset let uspešnega delova-
nja in na obletnico, »odkar smo na svojem« – smo člani 
in članice društva Oltimer Duplek zelo ponosni!

 Darinka Barta

ki ga zvesti člani obdelujejo že spomladi in na katerega 
otroci osnovne šole radi prihajajo, da spoznajo rastline.

 

Redni letni občni zbor društva Melisa Korena  Foto: Franc Fras 

O delu v preteklem letu samo se pogovarjali na letnem 
občnem zboru, ki se ga je kljub slabemu vremenu ude-

ležilo veliko članov. Na rednem letnem občnem zboru 
smo pregledali delo preteklega leta in tudi naredili načrt 
za leto 2018. Po formalnem delu zbora smo pokramlja-
li, članice pa so nas odlično pogostile. Občudovali smo 
še dekoracijo gospe Marije Jančič, ki je bila osupljiva. S 
svojim prihodom nas je počastil župan občine Duplek, 
gospod Mitja Horvat, ki je pohvalil delo društva. Poseb-
na gosta sta bila še gospa Manuela iz MGC in predse-
dnik glasbenega društva Fantov izpod Vurberka, gospod 
Alojz Toplak. Članica društva Melisa Korena Klementina 
Tement pa je za marec v skladu s programom društva 
najavila tudi svojo zanimivo predavanje z naslovom 
“Krajinska arhitektura na podeželju: kjer preteklost sre-
ča prihodnost”.

V prihodnjih mesecih nas čakajo še različna predavanja, 
nabiranje zelišč, druženja in strokovni izlet. V društvu se 
zelo dobro počutim, čeprav sem med najmlajšimi, saj 
imamo vsi iste interese, tj. spoznati naravo in se učiti 
od nje. 

Anja Simonič
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ČLANI OLDTIMER DRUŠTVA DUPLEK SMUČALI PO STAREM
Društvo smo  zastopali  Rado Kukovič, Damijan Silvan, 
Ivan Ertl in Gregor Weingerl

Oldtajmerji nismo samo ljubitelji starodobnih vozil, 
doma hranimo še marsikaj zanimivega, na primer stare 
smuči iz časov naših dedkov in babic, in to s tiho željo, 
da bi svoje smučarske veščine lahko preverili tudi v tej 
opravi. Zato ni presenečenje, da se je ekipa odzvala na 
povabilo društva Rovtarji iz Škofje Loke in se 10. februar-
ja 2018 udeležila 18. mednarodnega tekmovanja v smu-
čanju po starem.

valce v nadvse pisani opravi izpred 60 in več let. Videli 
so lahko takšne v staromeščanski, pa kmečki, vojaški in 
lovski opravi z nahrbtniki, polnimi okrepčil, pripomočkov 
za »peglanje« in voskanje, hitri servis, žganico za zdrav-
je in še kaj. Za pošteno okrepčilo so poskrbeli tudi or-
ganizatorji z jedmi iz dobrih starih časov, pripravljenih 
po recepturi naših babic in prababic: s pogačo z ocvirki, 
vinskim čajem, pecivom, praženim krompirjem. Po vsem 
tem ni bilo hriba, ki mu ne bi bili kos.
Tudi naša ekipa se je resno lotila tekmovanja. Zakurili 
smo star likalnik na žerjavico in si s svečo namazali smu-
či. Glede na to, kolikokrat smo pristali na zadnji plati, 
smo jih »popeglali« morda celo preveč. 
Tekmovanje je potekalo po posameznih kategorijah: 
moški, ženske, različne starostne skupine, smuči z rob-
niki ali – kot so rekli nekoč – s kanti ali brez. Spektakel 
se je odvijal na grajskem hribu pod Loškim gradom, kjer 
sta svoj delež k uvrstitvi poleg štoparice prispevala tudi 
slog in originalnost opreme. Okoli 60 starodobnih smu-
čarjev iz raznih krajev Slovenije ter Avstrije, Češke in 
Nemčije se je s starimi smučmi spustilo po grajskem hri-
bu. Najmlajši član je imel 6 let, najstarejši pa častitljivih 
92. Videti je bilo kar nekaj padcev na »tazadnjo«, vendar 
so bili k sreči vsi brez poškodb, kar je predvsem za nas, 
ekipo društva Oldtimer Duplek, dober dosežek, saj smo 
prvič stali na smučeh »brez kantov«. Gledalci so z zani-
manjem spremljali vragolije s pogumom in tudi humor-
jem nabrušenih tekmovalcev na dilcah in prav vsakega 

Tudi nežnejši spol odlično obvlada staro tehniko smučanja 
Foto: Gregor Weingerl

Udeleženci tekmovanja iz vrst društva Oldtimer Duplek 
(od leve: Ivan Ertl, Silvan Damijan, Rado Kukovič in Gregor Weingerl) 
 Foto: Gregor Weinger

Zadnji dnevi pred prireditvijo so bili obarvani s priprava-
mi na tekmovanje, ki so vključevale preverjanje brezhib-
nosti smuči, oljenje zarjavelih delov, testiranje in menja-
vo jermenov, mehčanje starih »gojzarjev« in nenazadnje 
iskanje primernih oblačil. 
Med tem ko je bilo jutro oblačno, pot skozi Ljubljansko 
kotlino pa zavita v meglo, nas je v Škofji Loki pozdravilo 
prijetno sončno vreme. Nadeli smo si »gojzarje« in stare 
nahrbtnike, smučke naložili na ramo in s palicami v ro-
kah odkorakali proti središču srednjeveškega mesta. 
Že na mestnih ulicah se je zbralo veliko radovednežev, ki 
so imeli kaj videti, ko se je povorka smučarjev v družbi 
godbe na pihala odpravila skozi staro mestno jedro. V 
paradi je bilo moč videti različne izvedbe starih lesenih 
smuči in podobnih zadev za vožnjo po snegu ter tekmo-

Stara smučarska oprema Foto: Gregor Weingerl Vijuganje po hribu pod Loškim gradom v Škofji Loki     Foto: Gregor Weingerl
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POKUŠNJA VIN V ŽIKARCAH

pospremili z bučnim aplavzom.
Zaključek druženja in pogostitev tekmovalcev sta pote-
kali v prostorih Sokolskega doma, kjer si je bilo moč ogle-
dati razstavo starih smuči in koles. Sledili sta razglasitev 
rezultatov in podelitev medalj, ena je šla tudi nam, nato 
pa so ozračje že tradicionalno ogreli stari znanci, ansam-
bel Suha špaga.

Rovtarji so z odlično organizacijo na prireditev privabili 
več kot 1000 obiskovalcev, ki so si ogledali starodobne 
smučarje in si tudi z našo pomočjo zavrteli čas za nekaj 
desetletij nazaj. 

Gregor Weingerl,
član društva Oldtimer

Vinogradniki in vinarji si vse bolj prizadevajo, da bi pri-
delali in ponudili dobro vino. Trudijo se v vinogradih in 
kleteh, velikih in malih 
Tako so v času od sredine novembra do sredine januarja 
znova potekala številna srečanja, tako imenovane delav-
nice oz. delovne pokušnje vina. 

Kako to poteka? 
Pridelovalci prinesejo vzorce vina, ki jih organizatorji raz-
vrstijo po sortah in ostanku nepovretega sladkorja, po-
dobno kot pri ocenjevanju. 
Potem sledi pokušnja. Vsem udeležencem se nalije vsak 
vzorec vina. Tako ima vsak udeleženec priložnost in mož-
nost pokušati večje število različnih vin. Na ta način se 
lahko praktično sreča s takšnimi in drugačnimi mladimi 
vini, z dobrimi in slabšimi vini, tudi z vini s pomanjklji-
vostmi, napakami ali boleznimi. To pokušnjo strokovno 
vodi svetovalec za vinarstvo, ki vsak vzorec sproti ko-
mentira in daje napotke za morebitno potrebno ukre-
panje. S tem načinom dela se je kakovost vin v vinorodni 
deželi Podravje dvignila na visoko raven.
V ponedeljek, 8. januarja letos, je takšno delavnico or-
ganiziralo Vinogradniško vinarsko društvo Trta občine 
Duplek v sodelovanju s svetovalno službo Kmetijsko goz-
darskega zavoda Maribor. Delavnica je že tradicionalno 
potekala na Izletniški kmetiji Slanič v Žikarcah. Vinogra-
dniki so se potrudili in prinesli kar 70 vzorcev vin letnika 
2017 – vse od zvrsti do posameznih sort, torej od šipona 
pa tja do rumenega muškata. 

Pa poglejmo, kakšna vina so pridelali 
Glavnina vin je zapeljivega videza – sijočih, sortno značil-
nih barv, s prepoznavno in poudarjeno dišavnostjo, ki se 
pri posameznih sortah izraža v razkošju sadnih in cvetih 
vonjev. V okusu pa so vina sveža, iskriva, primerno polna 
in prijetno pitna.
Kljub temu pa smo pri nekaterih vinih naleteli na težave, 
ki se izražajo v poudarjeni grenkobnosti in neharmoni- 
čnosti vina, nestrokovni uporabi žvepla – premalo ali 
preveč. Nekaj vin je imelo napako bekser, našli pa smo 
tudi bolezen etilacetatni ton.
Pri vseh teh vinih smo dali konkretne strokovne napotke 
za odpravo napak in bolezni.
Zaključimo lahko, da so se vinogradniki in kletarji VVD 
Trta občine Duplek potrudili in dobro izkoristiti »ponu- 
dbo« narave zahtevnega letnika 2017.

Tadeja Vodovnik Plevnik,
specialistka za vinarstvo pri KGZS zavodu Maribor

Na sliki je Tadeja Vodovnik, ki ji vinogradniki vedno znova z zanimanjem 
prisluhnejo in skupaj ugotavljajo dobre in morebitne slabe lastnosti vin

Foto: Ivo Glonar

Športno društvo Jablance je v nedeljo, 4. marca 2018, 
priredilo meddruštveno tekmo v smučarskih skokih

SKOKI V JABLANCAH

Po devetih letih brez zadostne količine snega ga je bilo 
končno dovolj za organizacijo tekme. Organizatorji so se 
zelo razveselili priprav zimske tekme, saj je na snegu tisto 
»pravo«. S toplimi napitki so poskrbeli za številne gledal-
ce, da so lažje navijali. Za otroke in tudi tiste starejše pa 
je bil poteptan bližnji hrib. S sankami in »poki« – pa tudi 
po »riti« je šlo – so ga skoraj zravnali.

Tekmovalci ŠD Jablance z županom Mitjo Horvatom in predsednikom 
društva Jožetom Murko                 Foto: Mojca Vrbnjak
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Tekmovanje je potekalo v 7 različnih kategorijah na 
13-metrski in 25-metrski skakalnici. Najmlajši so bili dečki 
do 10 let, najstarejši pa veterani nad 50 let. 35 tekmoval-
cev je prišlo iz naslednjih društev štajersko-koroške regije: 
SD Vizore, SSK Ljubno BTC, ŠD Vrh nad Laškim, ŠD Gamsi 
Žahenberc, SSK Velenje in iz domačega kluba ŠD Jablance.

Vzdušje ob lepem vremenu Foto: Mojca Vrbnjak Priprava skakalnice Foto: Mojca Vrbnjak

Športno društvo Jablance se iskreno zahvaljuje vsem čla-
nom društva, ki so prizadevno pomagali pri pripravi tek-
movanja, in seveda sponzorjem, hkrati pa vas vabi 30. 
aprila na tekmo in kresovanje.

Mojca Vrbnjak 

PREUREJENI PROSTORI STRELIŠČA
Člani strelske sekcije Društva upokojencev Duplek sami 
sanirali svoje prostore
No, pa se je končno le zgodilo – bi zapisali v kroniki strelske 
sekcije Društva upokojencev Duplek. Uresničila se nam je 
dolgoletna želja, da smo svoje strelišče v kleti Osnovne 
šole Dvorjane končno preuredili. Čeprav so delavci režij-
skega obrata Občine običajno v poletnem času prebelili 
prostore, so se ti že takoj na začetku jeseni spremenili v 
zelene površine alg, ki so prekrile praktično vse stene stre-
lišča. Poleg tega je s stropa in sten odpadal oplesk, tako da 
smo imeli vsak četrtek pred streljanjem »čistilno akcijo« in 
počistili vse tisto, kar je v enem tednu padlo na tla. 
Že pred leti smo s pomočjo Občine dobili ponudbo za sa-
nacijo prostorov, ki bi odpravila »zeleno nadlogo«, vendar 
je bil predračun tako visok, da smo misel na sanacijo opus-
tili. Tako smo več let zapored poleti pobelili svoje prosto-
re, da bi jih lahko jeseni in pozimi čistili. Po drugi strani pa 
nam je bilo tudi že malo neprijetno pred drugimi društvi 
ob srečanjih, ki smo jih prirejali v svojih prostorih. Namreč, 
tako DU Pesnica kot DU Voličina imata na novo urejene in 
primerno velike prostore, ki so kar nekajkrat večji od na-
ših, mi pa si moramo žal v šoli »sposoditi« telovadnico, da 
lahko goste iz drugih društev sploh kje sprejmemo.
No, kakorkoli že, člani društva smo prišli do zaključka, 
da se bomo morali kar sami lotiti sanacije prostorov, saj 
s strani Občine ni bilo posluha ali bolje rečeno finančnih 
sredstev za temeljito sanacijo. A da ne bo pomote, Občina 
nam je vsako leto prebelila prostore na svoje stroške. 

Ker pa je med člani tudi nekaj »vsestranskih mojstrov«, 
ki so podobna dela že opravljali na svojih domovih, je pa-
del predlog, da ustrezno sanacijo izvedemo sami. Nare-
dili smo načrt, kako bomo vse skupaj izvedli, preračunali, 
koliko materiala bi potrebovali, šli do trgovine Jager po 
predračun ter s prošnjo, da ga plača Občina, šli do župa-
na Mitje Horvata. Ker je šlo res za minimalna sredstva, 
nam je župan takoj priskočil na pomoč in odobril plačilo 
predračuna. Pa ne samo to! Glede na to, da imamo v svo-
ji sekciji tudi člana, ki se ukvarja z vodovodno inštalacijo 
in centralno kurjavo, smo se odločili, da bomo z lastnimi 
sredstvi naredili tudi inštalacijo radiatorja v enem od pro-
storov, kjer do sedaj radiatorja ni bilo. 
Nabavili smo material in počakali, da so se v šoli začele 
zimske počitnice. Vrtanje in pričvrščevanje stiropora v 
strop in stene je povzročalo veliko hrupa in tudi prahu, 
tako da bi to nedvomno motilo pouk v šoli. To delo je bilo 
tudi najbolj zahtevno, saj so stene in strop na določenih 
delih obokani in niso ravni, kar nam je povzročalo precej 
preglavic in veliko improvizacije pri delu. Ko smo končali s 
tako imenovanimi težjimi deli, se je začelo pritrjevanje ozi-
roma lepljenje fasadne mrežice, nato nanašanje izravnal-
ne mase in na koncu še beljenje. Celotni projekt je trajal 
en teden in ko smo končali ter pospravili vso umazanijo, ki 

Priprave pred začetkom del Foto: Andrej Štrus

Pričvrščevanje stiropora na stene in strop Foto: Andrej Štrus
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je pri tem nastala, se je odprla prečudovita slika preureje-
nega prostora. Pri vsem tem pa je potrebno poudariti, da 
smo vsa dela izvedli izključno z lastnim orodjem (največ 
težav smo imeli s pridobitvijo ustreznega vrtalnega stroja).
Da je bila kompletna sanacija izvedena res strokovno, ned-
vomno dokazujejo slike v prilogi. Ne verjamete? Vabimo 
vas na ogled prostorov vsak četrtek od 17. ure dalje. In 
še nekaj, spoštovani župan. Malo za šalo in nič zares – če 

Pravim mojstrom tudi takšni oboki niso problem Foto: Andrej Štrus Fiksiranje fasadne mreže Foto: Andrej Štrus

potrebujete na Občini še kakšna dela, podobna tem, ki 
smo jih izvedli v svojih prostorih, vam strelci DU Dupleka 
za simbolično ceno priskočimo na pomoč!
Na koncu se zahvaljujemo županu za pomoč pri realizaci-
ji tega projekta, mi pa z gotovostjo lahko trdimo, da nas-
lednjih nekaj let čiščenje prostorov ob četrtkih ne bo več 
potrebno.

Andrej Strus

V Društvu upokojencev Duplek 
je bil vsa leta aktiven, z dušo in 
srcem je poskrbel za upokojence, 
na svojem terenu pa je bil predan 
nalogam, ki si jih je naložil.
Skrbel je za udeležbo na izletih 
in prireditvah. Rečeno je bilo: Če 
gre Tonček, gremo tudi mi!
Pobiral je članarino ter skrbel za 

upokojence na svojem terenu, da so pred novim letom 

VEČNI MLADENIČ TONČEK LENIČ DOPOLNIL 80 LET
prejeli koledarje in darila, istočasno je poklanjal obiske 
oziroma svoj čas in skrbel za dobro vzdušje prijateljev.
V društvu ga zelo pogrešamo. Leta in letom primerne 
težave so Tončka privezale samo še na domača opravila.
Prijatelji iz društva mu iz srca želimo zdravja, zadovoljstva 
in še mnogo prijetnih let z njegovo Mimiko.

Slavica Golob

V enaindevetdesetem letu sta-
rosti se je od nas poslovila dol-
goletna članica Društva upoko-
jencev Duplek, Hanika Pavlin.
Vsa leta od ustanovitve društva 
je bila aktivna na vseh področjih, 
ki jih je društvo organiziralo.
Tudi kegljala je, vožnja s kolesom 
ji ni bila tuja, postrežba na prire-
ditvah ji ni delala težav, saj je bila 

prava gostinka.
Žalostno je, da imamo vse premalo časa za druženje, ko 
obnemoremo. »V penziji smo!«
Gospe Hanike v društvu ne bomo pozabili, saj se bomo 
vedno spominjali njene vesele narave in zagnanosti za 
vsako zadolžitev.

V SPOMIN IVANI PAVLIN
Ko je opustila dejavnosti, je živela v dobrem okolju svojih 
otrok, vnukov in pravnukov. Tretje življenjsko obdobje je 
tudi lahko lepo, če živimo ob toplem ognjišču s svojimi 
najdražjimi.
Mama z veliko začetnico je bila ponosna na svojo druži-
no, saj je imela vse neizmerno rada. Dočakala je naraščaj 
svoje priljubljene vnukinje Sanje, o kateri je vedno z ve-
seljem pripovedovala.
Vse sanje so se ji uresničile, odšla je mirna in zadovoljna, 
v društvu pa se je bomo zmeraj spominjali kot predano 
vsem nalogam, ki jih je izvrševala.

 Slavica Golob

V SPOMIN
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MLADI DOPISNIK
Lepo pozdravljeni bralci Mladega dopisnika!

V tokratni številki vam v branje ponovno ponujamo 
nekaj utrinkov dogajanja na obeh osnovnih šolah. 
OŠ Duplek letos praznuje 40 let, podružnica Zg. 
Duplek pa 120. V okviru tega potekajo na šoli različ-
ne dejavnosti pod skupnim sloganom Spomini gradi-
jo prihodnost. Vsi učenci smo sodelovali na Prešer-
novem natečaju, nagrajene izdelke bomo objavili v 
tej in naslednji številki. O šoli nekoč in danes smo 
se pogovarjali tudi z gospo Darjo Šket, ki na naši šoli 
poučuje že skoraj od vsega začetka. 
Na OŠ Korena pa se prav tako marsikaj dogaja. Učen-
ci se pripravljamo na razna tekmovanja, uživamo v 
dnevih dejavnosti, sodelujemo na različnih priredi-
tvah in se z veseljem spominjamo šole v naravi, ki je 
že za nami.

Želimo vam prijetno branje. 

Uredništvo: Žana Ivana Halužan Sagadin, Mia Miholič, 
Ajda Rojko, Julija Jelatancev in Žak Petrič Grajfoner 

POKLIC UČITELJICE JE ZELO LEP 
Učiteljica Darja Šket je razredničarka 3. a razreda OŠ 
Duplek. V kratkem intervjuju nama je razkrila nekaj 
majhnih skrivnosti o svojem dolgoletnem delu na šoli. 

Učiteljica Darja Šket z novinarkama Lio in Ajdo Foto: Maja Ferk

Kako dolgo že delate na naši šoli? Ste prej delali tudi 
kje drugje?
Polnih 37 let. Na začetku sem eno leto delala na Osnovni 
šoli Ivana Cankarja v Mariboru. 

Ste že od malih nog hoteli postati učiteljica?
Ne. Najprej sem si želela postati pediatrinja, kasneje pa 
sem se odločila za poučevanje. Za poklic učiteljice sem 
se odločila, ker imam otroke na splošno zelo rada.

Če bi morali poučevati en sam predmet, kateri bi to bil?
Po vsej verjetnosti bi bila to slovenščina.

V čem se po vašem mnenju razlikujete od drugih uči-
teljev?
Ne vem, če se od drugih učiteljev pretirano razlikujem. 
Trudim se po svojih najboljših močeh. V šolo prihajajo 
poučevat dosti mlajši učitelji in učiteljice od mene, z no-
vimi idejami se poskušam približati tudi mladi generaciji. 
Mislim, da na šoli vsi dobro poučujemo in se pri delu 
zelo trudimo.

Na kaj ste pri svojem delu najbolj ponosni? 
Pri svojem delu sem najbolj ponosna na to, da sem pra-
vična do vseh učencev. Če je treba, jih skregam, če so 
pridni, pa jih zelo pohvalim. 

Katera generacija se vam je najbolj vtisnila v spomin?
Generacija, v kateri je bilo v razredu deset dečkov in no-
bene deklice, ko sem še poučevala v Zgornjem Dupleku.

Katere lastnosti imate pri učencih najraje in kaj vas pri 
njih najbolj moti?
Najbolj me moti, če otroci niso prijateljski, če so drug do 
drugega nesramni, zavistni in obratno – najbolj me osre-
čuje, če so prijateljski in se med seboj dobro razumejo.

Se spomnite kakšnega smešnega dogodka, ki se je zgo-
dil v razredu?
Da, kar veliko smešnih dogodkov se je v razredu že zgo-
dilo. Eden izmed njih je bil pa ta ... Imam fobijo pred paj-
ki in ostalimi čudnimi živalmi, kar sem otrokom tudi po-
vedala. V razredu smo imeli navado, da smo vsako jutro 
iz predala vzeli dnevnik, napisali, kdo manjka, ter vpisali 
snov za ta dan. Neko jutro pa sem kot nalašč to pozabila 
narediti takoj po prihodu v razred. Naenkrat je v predalu 
začelo peti. Pelo je in pelo in jaz sem od strahu skočila 
na mizo. Kasneje sem ugotovila, da so mi učenci v predal 
nastavili črička. Sicer je bil ta dogodek bolj zabaven za 
otroke kot zame.

Česa se pa neradi spominjate?
Nimam negativnih spominov. 

Na šoli ste torej že skoraj od vsega začetka. So se učen-
ci, njihove učne navade in obnašanje skozi leta spre-
menili?
Da, da, zelo. Učenci veliko znanja že sami prinesejo 
v šolo. Tudi njihove vrline so se spremenile. Otroci so 
malo bolj prepuščeni šoli, saj starši dalje delajo. Včasih 
so starši prišli domov ob dveh in zato otrokom ni bilo 
treba preživljati toliko časa v šoli. Otroci so zdaj bolj 
obremenjeni, saj se je tudi šolska snov zelo spremenila. 
Vseeno pa so zelo pozitivni.

Večkrat vidite vaše bivše učence? Kaj vam najprej pade 
na misel, ko jih zagledate?
Da, svoje bivše učence večkrat vidim. Najprej pomislim 
na to, kako sem že stara. Prvi moji učenci so stari skoraj 
45 let. Nekatere moje učenke pa so že babice. 
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Zgodi se tudi, da poučujete otroke svojih bivših učen-
cev. Opazite kakšne podobnosti med njimi?
Seveda. Veliko podobnosti je med starši in otroki.

Se je delo v razredu od začetka vašega poučevanja zelo 
spremenilo?
Zelo. Na začetku smo imeli samo table in krede. Računali 
smo na leseno računalo. Ko smo v šoli dobili računalni-
ke, sem se morala od mladih kolegic učiti, kako se dela z 
njim, saj v šoli nismo imeli računalništva in informatike. 
Zelo so mi pomagale. Hodila sem tudi na seminarje. Ot-
roci in starejši smo kasneje dobili tudi prenosne telefone 
in tablice, tega včasih ni bilo. 

Kaj vam je najbolj všeč na šoli? Bi kaj spremenili?
Šolo bi spremenila prostorsko. Otrokom bi naredila ve-
like učilnice, prostore za igro ter počitek. Najbolj pa mi 
je všeč kolektiv na šoli. Otroci na naši šoli so še vedno 
neprimerljivi z mestnimi otroki.

Na šoli veljate za precej strogo učiteljico. Ali ste kot 
mama in babica enako strogi kot v vlogi učiteljice?
Da. Enako. Tisto, kar zahtevam doma, zahtevam v šoli. 
Zdi se mi, da otroci niso toliko prizadeti zaradi strogos-
ti, kot bi bili prizadeti zaradi nepravičnosti. Strogost do 
neke mere mora biti, da imajo otroci mejo. 

Kaj vas še veseli zraven poučevanja?
Mnogo stvari. Veliko hodim, telovadim, se družim s pri-
jateljicami in se ukvarjam s svojimi štirimi vnuki. Včasih 
mi prostega časa celo zmanjka.

Se vam zdi, da kot učiteljica drugače gledate na šolo, 
kot ste nanjo gledali takrat, ko ste bili sami za šolskimi 
klopmi?
Ja, sigurno. Jaz nisem nič posebnega. Tudi meni so šli 
učitelji na živce, tako kot gredo vam. Zdaj pa na to gle-
dam malo drugače zaradi tega, ker vidim, da moji kolegi 
in kolegice v zbornici nikomur ne želijo nič slabega. Vse, 
kar delamo, delamo za dobro otrok. Včasih pa, ko si ot-
rok, tega tako ne vidiš. Takrat sem jaz tudi imela učitelje, 
ki jih nisem hotela videti, nekatere pa sem imela rada. 
Predvsem smo imeli radi tiste popustljive. 

Kaj bi radi sporočili našim bralcem?
Poklic učiteljice je zelo lep, ampak mora vsak, ki se za ta 
poklic odloči, v prvi vrsti imeti rad otroke.

Hvala učiteljici Darji za prijeten pogovor, v katerem sva 
izvedeli veliko zelo zanimivih stvari.
 

Ajda Rojko in Lia Horvat Zupančič, 7.a OŠ Duplek

VEČER POEZIJE IN MLADOSTI
V torek, 28. novembra 2017, smo v sodelovanju s Knjižnico Duplek 
na naši šoli že drugo leto zapored priredili Večer poezije in mladosti. 
To je bilo že četrto takšno srečanje mladih pesnikov, pevcev in glas-
benikov.
Tudi letos se je zbralo veliko število nastopajočih, kar 34 različnih točk 
smo pripravili. Prireditev sta vodila Melisa Zelenik in Lan Patrik Hor-
vat iz 9. razreda. Najprej je nastopil Vid Kekec s pesmijo Zemlja pleše 
in nas vse spravil v veselo in poskočno razpoloženje.

Ponovno smo prisluhnili deklamacijam, petju in igranju, spomine na šolo pa je z nami 
delila gospa Breda Mulec                 Foto: Mia Miholič

Ker naša šola letos praznuje 40. obletnico, 
smo na prireditev povabili našo nekdanjo 
učenko, dr. Bredo Mulec. Z njo sem opra-
vila intervju, v katerem smo izvedeli veliko 
novega o njej, pa tudi o tem, kakšna je bila 
šola včasih.
Po intervjuju smo nadaljevali s program. 
Nastopili so učenci in učenke vseh starosti, 
najmlajša pesnica pa je bila Eva Tepeh, ki 
je deklamirala avtorsko pesem Bink bonk. 
Veliko jih je deklamiralo v paru ali celo v 
skupinah. Vsi tisti, ki so nastopili z avtorsko 
pesmijo, pa so svoje pesmi na papirnatih ja-
bolkih obesili na drevo poezije, ki bo z novi-
mi izdelki ponovno krasilo hodnik naše šole.
Seveda pa ni manjkalo niti glasbenih vlož-
kov. Na prireditvi smo lahko slišali zvoke kla-
virja, kitare in harmonike, kar nekaj učencev 
pa je zapelo vsem znane slovenske uspešni-
ce, kot je že prej omenjena Zemlja pleše ter 
Vrhovi, Ne spreminjaj me in Svet je tvoj.
Preživeli smo prijeten večer, poln glasbe, 
poezije in mladosti, in tako s pesmijo v srcu 
počasi zakorakali v čaroben december.

Žana Ivana Halužan Sagadin, 8. b OŠ 
Duplek
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PREŠERNOV NATEČAJ IN ČUDO
V sredo, 7. februarja 2018, smo imeli učen-
ci od 6. do 9. razreda kulturni dan, ki smo ga 
obeležili s proslavo, nato pa smo si v Mariboxu 
ogledali film Čudo.
Naš dan se je začel kot vsi drugi dnevi v šoli, 
torej ob 7.30. Ker je avtobus, ki vozi učence iz 
Dvorjan, zaradi snežnih razmer zamudil, smo 
si prireditev ogledali po njihovem prihodu. Do 
takrat pa smo si po razredih prebrali nekaj o 
filmu ter se pogovorili o tem, kaj nas želi zgod-
ba naučiti. Malo pred osmo uro smo pričeli s 
proslavo ob Prešernovem dnevu. Na začetku 
je Lara Petrovič zapela himno, za njo pa sta nas 
nagovorili Urša ter Žana iz 8. razreda. Potem 
ko sta nas podučili o Francetu Prešernu, so 8. 
razredi deklamirali njegovo romanco Turjaška 
Rozamunda. Sledili so učenci 6. razredov – 
Alina, Zoja in Sofija so zaplesale, Vid je zapel 
pesem V dolini tihi, Alina pa Mojo pesem. De-
vetošolec Timi je na klavir zaigral skladbo Ha-
vana. Nastopila je tudi dramska skupina z igro 
Živ žav v gozdu.
Prireditev smo zaključili s podelitvijo nagrad 
najboljšim na Prešernovem natečaju iz druge 
in tretje triade. Natečaj smo razpisali v okvi-
ru 40-letnice šole, na njem smo sodelovali 
prav vsi učenci v literarnem in likovnem delu, 
prostovoljno pa smo nekateri izbrali tudi foto-
grafsko delavnico. Na natečaj je prispelo 436 
likovnih del, 264 literarnih del in 65 fotografij. 
Po mnenju učiteljev smo se izredno potrudili 
in odločitev za njih ni bila lahka. V prvih dveh 
kategorijah je bil izbran izdelek učenca iz prve, 
druge in tretje triade, s fotografijami pa so so-
delovali le učenci od 7. do 9. razreda.
S knjigo in priznanjem nagrajeni posamezniki 
šolskega Prešernovega natečaja so:
• likovni prispevki: Sara Đukič iz 1.a, Sara Pod-

gorelec iz 6.a in Matevž Kristanič iz 7.b
• literarni prispevki: Teo Jelen iz 3.c, Alina Lilek 

iz 5.b in Karolina Pernek iz 7.b
• fotografija: Ajda Rojko iz 7.a
Učenci smo tekmovali tudi v kategoriji »Naj 
oddelek«. Zmagovalni razredi v tej kategoriji 
so bili 2.b, 2.c in 5.a, ki bodo za svoje delo na-
grajeni z ogledom filmske predstave.
Po proslavi in malici smo se z avtobusi odpe-
ljali v Maribor (v kino Maribox). Film Čudo mi 
je bil zelo všeč, saj te nauči veliko novega o 
prijateljstvu ter sprejemanju drugačnosti. Na 
trenutke je bil smešen in zabaven, na trenutke 
pa tudi izjemno žalosten. Film mi je dal vedeti, 
da se moramo sprejeti, tudi če smo drugačni. 
Če pa smo drugačni še malo bolj od ostalih, ne 
smemo tega vzeti kot slabo, ker nam bo morda 
ravno to pomagalo biti dober ter poseben, kot 
vsak človek že sam po sebi je.

Lia Horvat Zupančič, 7.a OŠ Duplek

Nastopi učencev na proslavi ob Prešernovem dnevu      Foto: Mia Miholič

Zmagovalni izdelki likovnega natečaja: M. Kristanič (levo), S. Podgorelec (desno 
zgoraj) in S. Đukič (desno spodaj)                              Foto: Maja Ferk

Zmagovalna fotografija Ajde Rojko – Šola skozi moje oči         Foto: Ajda Rojko
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PREŠERNOV NATEČAJ: STARA ŠOLA

Šole so stale že pred davnimi časi,
le da takrat vanje hodili dedje so naši.
Ti že takrat so vedeli,
da se učijo,
da danes z nami lahko to znanje delijo.
Že takrat za dedke je isto veljalo,
da znanje je kruh in je zlato,
kar pa do danes ni isto ostalo,
zagotovo sta tinta in gosje pero.

Teo Jelen, 3.c OŠ Duplek
Zmagovalec Prešernovega natečaja 

na literarnem področju (1. triada)

PREŠERNOV NATEČAJ: SKRIVNOSTI NI 
KONEC (ODLOMEK)
Petek, 1. september 1978
V petek smo se napotili v šolo. Bili smo prva generacija 
Osnovne šole bratov Greif. Zelo smo ponosni, da smo 
prav mi del tega. Zato sem torej začela pisati tale dnev-
nik, ker je take stvari treba zabeležiti. Prišli smo v šolo in 
se nismo mogli načuditi, kako je velika in prostorna. Učil-
nice so bile na novo prepleskane. Vstopili smo v razred, 
kjer nas je že čakala tovarišica Suzana. Na mizi smo imeli 
majhna darilca. Zavita so bila v zelen papir. V vsakem se 
je skrival svinčnik in mala čokoladica.

Petek, 15. junij 1986
Juhuhu … Končno končana osemletka! Ne morem vam 
opisati, kako sem vesela. Prebirala sem dnevnik, ki sem 
ga napisala prvi šolski dan – in kar nekaj se je že spreme-
nilo. Dobili smo želve v naravoslovni učilnici, naredili so 
še en vhod v šolo. No, popravek … V vrtec in prvi razred. 
Naredili so garažo za šolski kombi in menjali mize v jedil-
nici. Razširili parkirišča in še bi lahko naštevala. Meni je 
najpomembneje to, da imam še vedno svoje prijatelje 
in prijateljice. Čeprav je veliko učenja, mislim, da je šola 
vseeno super. Nekaj sem pozabila … Hmmmm … Že vem, 
dobili smo tudi oder, na katerem potekajo prireditve. 
Nastopila sem na več kot treh.

Torek, 1. september 2017
Moja hčerka je prestopila prag osnovne šole. Zdaj se 
več ne imenuje Osnovna šola bratov Greif, ampak OŠ 
Duplek. Preden sva vstopili, sem že opazila eno veliko 
spremembo. Šola “živi zdravo”, saj so na streho pritrdili 
sončno elektrarno, ki sama proizvaja električno energi-
jo. Končno stopim v spremenjeno šolo. Zelo je drugačna. 
Na okna so pritrdili žaluzije, ki so srebrne barve. Ima-
jo tudi šolski vrt, igrišče z igrali za otroke, nogometno 
igrišče itd. Takoj, ko sem vstopila, sem zagledala udoben 
naslanjač. Pogled sem usmerila na desno in videla pla-
kate na oglasni deski. Odpravila sem se po stopnicah 
navzgor. Sprejeli so čisto drugačna pravila. Imajo dežur-
nega učenca in pitnike za vodo. S hčerko sva se odpravili 

v učilnico 1. razreda. Še dobro, da sem vedela, kje je, 
drugače bi pa vprašali učitelje. Odšli sva mimo knjižnice. 
Pokukala sem not in ugotovila, da je sedaj manjša. Sto-
pili sva tudi v računalniško učilnico. Vsaj to je ostalo na 
istem mestu. Prišli sva na cilj. Zvečer sem ji dala dnevnik 
in od zdaj naprej vam bo pisala ona.

Karolina Pernek, 7. b OŠ Duplek
Zmagovalka Prešernovega natečaja 

na literarnem področju (3. triada)

TEDEN V SEČI
V ponedeljek, 29. januarja 2018, smo se sedmi razred 
z učitelji odpravili na petdnevni izlet v Portorož. Zjutraj 
smo se že ob sedmih zbrali pred šolo in se odpravili na 
dolgo pot.

Čez približno tri ure smo lahko uzrli sredozemsko rastlin-
stvo ter prečudovit razgled na morje. Vreme nam sicer 
ni bilo naklonjeno, a vzdušja ni uničilo. Ko smo prispe-
li, smo najprej razpakirali, si pripravili postelje in uredili 
bungalove, v katerih smo naslednjih pet dni prebivali. 
Kmalu za nami so prišli še učenci iz OŠ Cerkvenjak, s ka-
terimi naj bi sodelovali. Do konca tedna smo se z njimi 
spoprijateljili in z nekaterimi ohranili stike. Nato so nas 
razdelili v štiri mešane skupine. Vsaki je bila dodeljena 
tudi tema, ki se je navezovala na morje. Urnik je bil zelo 
natrpan, zato pogosto nismo imeli veliko prostega časa 
Po navadi smo se morali zjutraj prebuditi že zgodaj, nato 
smo imeli zajtrk, kasneje pa je potekalo delo v skupinah. 
Prehodili, prekolesarili in s kanuji prepluli smo veliko raz-
ličnih krajev, ki smo jih po skupinah gledali z drugačnega 
zornega kota. Obiskali smo na primer Sečoveljske soline, 
Strunjan, Piran in pristanišče Luka Koper. Prekoračili smo 
skoraj celo obalo in ozke ulice v mestih. Ni šlo vedno vse 
po načrtih, a smo se kmalu na dolge proge, hladen veter 
in megleno nebo navadili. Zvečer pa smo si od napornega 
dneva oddahnili z jogo, fitnesom, plesom ter večerom norih 
frizur, v katerem smo vsi uživali. Štirje dnevi so minili zelo 
hitro in že smo se morali posloviti. Našo šolo v naravi smo 
zaključili še s skupinskim poročanjem, v katerem smo osta-
lim povzeli svoje pripetljaje v posameznih skupinah. Vožnja 
domov je trajala malo dlje, saj je ravno na dan odhoda za-
padlo veliko snega. Čas pa smo si krajšali z ogledom filma.

Šola v naravi je bila polna dogodivščin   Foto: Arhiv OŠ Duplek
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Šola na ta, malo drugačen način se nam je zdela zabavna 
in z veseljem bi jo še kdaj ponovili. Imeli smo možnost 
ogleda morja ter obale v hladnih mesecih, pozimi. Videli 
smo ogromno ptic, rastlin in raznih območij, za katera 
sploh nismo vedeli, velikokrat so nam celo vzela sapo. 
Veseli smo, da smo vse to lahko doživeli v petih vznemir-
ljivih dneh.

Mia Miholič, 7. b OŠ Duplek

OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN 
SE VESELIJO
V večnamenskem prostoru Osnovne šole Duplek je bilo 
15. februarja letos še posebej praznično.
Učenci smo tokrat že četrto leto zapored sodelovali z 
Radiem Ptuj in Občino Duplek v projektu Otroci pojejo 
slovenske pesmi in se veselijo. Namen prireditve, pri 
kateri nam vsako leto pomaga naš učitelj Primož Kram-
berger, je odkrivati mlade pevske talente in ohranjati 
slovensko pesem. Za polfinalni vstopnici se nas je tok-
rat potegovalo 16 mladih pevk in pevcev iz OŠ Duplek 
in OŠ Korena. Z nastopom pevskih talentov smo skle-
nili tudi kulturni dan, ki je bil hkrati ena od prireditev 
ob 40-letnici Osnovne šole Duplek in 120-letnici po-
družnične osnovne šole Žitečka vas. Tekmovanje je 
potekalo v dveh kategorijah – mlajši učenci (1. do 5. 
razred) in starejši učenci (6. do 9. razred). Na priredi-
tvi smo vsi nastopajoči pokazali svoje pevske talente 
in izjemno navdušili obiskovalce. Vsi nastopajoči smo 
dali vse od sebe in odlično odpeli svoje pesmi, a na 
vsakem tekmovanju je tako, da vsi ne morejo napre-
dovati v naslednji krog. Po končanih nastopih sva se 
v polfinale po odločitvi strokovne žirije uvrstila Patrik 
Šabeder, učenec 4. razreda podružnice Žitečka vas, ki 
je nastopil s pesmijo Milijon in ena, ter jaz, Alina Bra-
tovčak iz 6.b razreda OŠ Duplek s pesmijo Moja pesem. 
Tako smo učenci omenjenih šol poskrbeli še za en lep 
večer slovenske pesmi, ki nam bo še dolgo ostal v le-
pem spominu.

Čestitke vsem za odlične nastope, nama s Patrikom pa 
obilo uspeha v polfinalu!

Alina Bratovčak, 6. b OŠ Duplek

ŠOLA V NARAVI
V ponedeljek, 27. novembra 2017, smo se učenci 7. ra-
zreda OŠ Korena zbrali na glavni železniški postaji v Ma-
riboru z namenom, da se odpeljemo v šolo v naravi.
Ob pol sedmih smo se učenci s svojimi starši zbrali na 
postaji. Vsi smo se zelo veselili šole v naravi. Medtem 
ko smo se pogovarjali med sabo in s svojimi starši, se 
je vlak počasi vozil proti nam. Ob sedmi uri je prispel 
na postajo. Hitro smo se odpravili na peron, kjer smo se 
poslovili od staršev in stopili na vlak. Skozi okno smo se 
še pogovarjali s starši, nato pa smo se začeli premikati v 
smeri proti Rakovemu Škocjanu.
Do doma Rak smo se vozili skoraj pet ur. Dom je bil zelo 
star, saj sodi med najstarejše. Učitelj nas je razdelil v 
sobe, kjer smo lahko razpakirali stvari. Do kosila smo si 
ogledali še cel dom in na našo srečo smo se lahko odpra-
vili k prvemu obroku, ki je bil zelo dober.
Po kosilu smo imeli na programu vožnjo s kanuji. Bilo je 
kar mrzlo, zato smo se morali toplo obleči. Učitelj nam 
je razdelil naloge in vse zelo podrobno razložil, kako se 
stvari streže.
S kanuji smo se odpeljali do velikega naravnega mo-
stu. Ko smo si ga ogledali, smo se obrnili in veslali proti 
domu. Edini problem je bil močan tok. Ob vrnitvi v dom 
smo bili celi mokri in premraženi, zato smo hitro stekli 
na toplo. Tudi večerja, ki je bila ob šestih, je bila dobra.
Po večerji smo imeli nočni sprehod, potem pa smo se 
stuširali in odpravili spat.
Šola v naravi mi je bila zelo všeč, trajala pa bi lahko dlje 
časa.

Žan Vrbnjak, 7. razred OŠ Korena

Tekmovalci tik pred razglasitvijo obeh zmagovalcev   Foto: Mia Miholič
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN
V torek, 30. januarja 2018, smo se učenci Osnovne šole 
Korena odpravili na zimski športni dan.
Zjutraj smo se zbrali pred kulturnim domom in se odpe-
ljali na Roglo. Vožnja ni dolgo trajala, saj smo se zabava-
li. Ko smo prispeli, smo odšli vsak k svoji skupini. Prva 
skupina je odšla na sankanje, druga na smučanje, tretja 
pa na tek na smučeh. Jaz sem odšel na tek na smučeh. 
Najprej smo odšli po opremo. Dobili smo smuči, ki so 
bile zelo tanke, palice in zelo udobne čevlje. Ko smo bili 
vsi pripravljeni, smo odšli na sneg. Najprej nam je učite-
ljica Renata povedala, kako se teče na smučeh. Nadeli 
smo si smuči in poskusili teči. Najprej smo tekli po kratki 
progi. Po eni uri teka smo se okrepčali, saj je bila pred 
nami pet kilometrov dolga proga. Na začetku me je bilo 
strah, nato pa sem se opogumil. Pot je bila dolga in tež-
ka. Ko smo prišli, sem bil zelo vesel, da mi je uspelo. Med 
tekom smo videli tudi slovenskega biatlonca Klemna Ba-
uerja. Na koncu smo vrnili opremo in odšli na avtobus. 
V Zg. Koreno smo prispeli srečni in zadovoljni, saj smo 
preživeli lep dan na Rogli. 
Ta dan mi bo ostal za vedno v spominu, saj sem prvič te-
kal na smučeh. Takšne dneve bom še ponovil. Komaj ča-
kam naslednjo zimo, da se bomo spet odpravili na Roglo.

Jernej Senekovič, 8. razred OŠ Korena

GLEDALIŠKA PREDSTAVA  
SEN KRESNE NOČI
V četrtek, 1. februarja 2018, učenci predmetne stopnje 
OŠ Korena nismo imeli pouka, saj smo obiskali Drugo gi-
mnazijo Maribor in si ogledali gledališko predstavo Sen 
kresne noči.
S postaje v Zg. Koreni smo se ob 17.00 odpeljali proti 
Mariboru. Ko smo prispeli, smo si razdelili vstopnice, 
sedli na sedeže in nestrpno čakali na začetek predstave. 
Potekala je v angleščini, zato smo imeli podnapise. Zgod-
ba je govorila o mladi Hermiji, ki bi se morala poročiti z 
Demetrijem, ki pa ga ni ljubila. Zaljubila se je v Lisandra, 
s katerim je pobegnila in se izgubila v gozdu. V zgodbi 
nastopa tudi Helena, ki pa se je močno zaljubila v Deme-
trija, ki jo je neprestano zavračal. Demetrij in Helena sta 
šla za njima in tudi onadva nista več vedela, kje sta. Niso 
pa vedeli, da v tistem gozdu živijo gozdne vile, ki so jim 
po nekaj zapletih rešile vse ljubezenske težave. Deme-
trij se je zaljubil v Heleno, Lisander in Hermija pa sta se 
poročila. Tako se je vse srečno končalo in tudi mi smo se 
polni vtisov srečno vrnili domov.
V predstavi sem uživala. Upam, da bo še veliko takšnih 
dni.

Ivana Grabušnik, 8. razred OŠ Korena

PROJEKTNI TEDEN – KNJIGA
V tednu, ko praznujemo slovenski kulturni praznik, smo 
imeli projektni teden – KNJIGA. Pogovarjali smo se, kako 
knjiga nastane in o umetnikih, ki ustvarjajo našo kulturo.

V sredo, 7. februarja 2018, smo obiskali Lutkovno gleda-
lišče Maribor in si ogledali lutkovno predstavo Coprnica 
Dragica. Bila je zelo smešna in zabavna. Coprnica Dragi-
ca je prodajala zelišča. Ljudje so mislili, da je coprnica, 
zato so odšli na sodišče in tam sodniku govorili o nezgo-
dah, ker so mislili, da jih je naredila coprnica Dragica. 
Coprnica Dragica pa je takrat nabirala zelišča v gozdu, 
kjer je strašilo in se ni menila za obtožbe.

Po prihodu v šolo smo se pogovarjali o Prešernu. Preb-
rali smo tudi njegovo pesem Povodni mož, ki je kot slika-
nica. V večnamenskem prostoru smo imeli tudi proslavo 
ob kulturnem prazniku, ki je 8. februarja. Nekateri sošol-
ci so tudi nastopali. 

V petek smo imeli tehniški dan. Odpravili smo se v Knji-
žnico Duplek, kjer nam je knjižničarka povedala, kako 
je nastajala knjiga v starih časih in kako nastane danes. 
Razkazala nam je tudi prostore v knjižnici. Ko smo se 
vrnili v šolo, smo izdelovali vsak svojo knjigo – škatlo. 
Reševali smo križanke o pisateljih in knjigah. Naredili 
smo tudi plastificirane domine, ki opisujejo pisatelje in 
naslove knjig. V razredu smo brali pregovore in reke o 
knjigi, ki smo jih s sošolci zbirali ves teden.

Projektni teden – KNJIGA mi je bil zelo všeč. Potrudil se 
bom, da bo knjiga moj najboljši prijatelj.

Jure Weingerl, 2. razred OŠ Korena

Drugošolci na obisku v Knjižnici Duplek Foto: Brigita Posl

Vedoželjni drugošolci Foto: Brigita Posl
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INFORMATIVNI DAN
9. in 10. februarja 2018 sta na srednjih in višjih šolah 
ter fakultetah potekala informativna dneva. Na ta dan 
imamo bodoči dijaki oz. študentje možnost podrobneje 
spoznati šole, ki so v našem izboru. Ker je vpis na srednjo 
šolo oz. fakulteto ena izmed najpomembnejših odločitev 
v življenju, je šolo dobro pobliže spoznati, si jo ogledati 
in se seznaniti s programi, ki nam jih ponuja. Tudi pred 
mano je pomembna odločitev o srednji šoli, zato sem se 
informativnega dne udeležila tudi sama.
Ker sem se odločila za vpis na gimnazijo, sem obiskala 
Prvo in Drugo gimnazijo Maribor. Dopoldne je na Drugi 
gimnaziji potekala prva predstavitev. V veliki telovadni-
ci je potekala predstavitev, na kateri so nam predstavili 
šolo, poslušali smo govor ravnatelja, mnenja dijakov in 
prisluhnili glasbenim točkam, ki so bile zelo dobro izpe-
ljane. Po enourni predstavitvi smo imeli možnost ogleda 
šole. V vsaki učilnici je bil predstavljen en predmet. Druga 
gimnazija Maribor mi je bila zelo všeč. Na informativnem 
dnevu sem se dokončno odločila za vpis na to gimnazijo.
Popoldan sem si ogledala še Prvo gimnazijo Maribor, na 
kateri sta predstavitev in ogled šole potekala zelo po-
dobno kot na Drugi gimnaziji Maribor. Tudi Prva gimna-
zija je name naredila odličen vtis.
Zdaj sem dokončno odločena o vpisu na srednjo šolo 
in upam, da sem se odločila prav. Veselim se pouka na 
srednji šoli.

                   Julija Jelatancev, 9. razred OŠ Korena 

SMUČANJE NA ROGLI
V torek, 30. januarja 2018, smo imeli športni dan. Vsi 
učenci OŠ Korena  smo se z avtobusi odpeljali na Roglo. 
Izbirali smo lahko med smučanjem, tekom na smučeh in 
sankanjem. 
Jaz sem se odločila za smučanje. Ob 9.30 smo se odpra-
vili na smučišče, kjer  smo se razdelili v tri skupine. Bila 
sem pri učiteljici Nataši. Vozili smo se po več progah. 
Proga je že bila malo uničena, vreme pa čudovito, tako 
da smo vsi uživali v zimski pravljici. Med smučanjem smo 
šli na čaj, da smo si odpočili, ker je bilo smučanje za nas 
kar naporno. Nato smo se skupaj peljali še zadnjič. Ostali 
so se odpeljali proti Zg. Koreni, jaz pa sem se skupaj s 
starši smučala do 15. ure.
Športni dan je bil zelo zanimiv in upam, da ga bomo še 
kdaj ponovili.

Maja Vrbnjak, 8. razred OŠ Korena

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU
8. februarja Slovenci v spomin na našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna praznujemo Prešernov dan, 
ki je eden največjih slovenskih kulturnih praznikov in 
tudi dela prost dan. Zato smo učenci na OŠ Korena v 
sredo, 7. februarja 2018,  imeli šolsko prireditev ob tem 
prazniku. Na prireditvi smo učenci pripravili program, 
v katerega smo  prispevali nekaj točk. Učenci smo peli, 
recitirali Prešernove pesmi, igrali na inštrumente, odi-
grali dramatizacijo … Tako smo počastili spomin na na-

šega največjega pesnika. Program je bil zanimiv, pester 
in prijeten. 
Po eni uri se je prireditev končala, spomin na Prešerna 
pa ostaja. 

Nika Štefanec in Valentin Golob,  
9. razred OŠ Korena

PRAVLJIČNI DAN
V Mariborski knjižnici so v sredo, 15. novembra 2017, v 
okviru 17. Pravljičnega dne oživele pravljice in zgodbe. Na 
dogodku so nastopili pripovedovalci, igralci in glasbeniki.  
Udeležile smo se ga tudi me, Ajda, Mia, Melanie, Ema, Ka-
rolina in Lia s knjižničarko Andrejko.
Po prvi uri pouka smo se zbrale pred šolo pri asfaltnem 
igrišču. Vsi so že sedeli v kombiju in čakali na naju. Hitro sva 
se usedli na prosta sedeža in že smo krenili na pot. Med vo-
žnjo smo pojedle malico, rogljiček in čokoladno mleko ter 
naredile nekaj selfijev. Ko smo prispeli, je naš voznik, hišnik 
Igor, parkiral in me smo izstopile. Nato smo se odpravile do 
knjižnice. Vstopile smo in videle že kar nekaj otrok, ki so ča-
kali na pravljični dan. Knjižničarka je šla poklepetat, me pa 
smo si ogledovale knjižnico ter se pogovarjale in smejale.
Nekaj minut kasneje so nas povabili v malo lutkovno gle-
dališče. Vsi smo se posedli in nekaj trenutkov za tem se 
je začela predstava. Najprej nas je nagovorila gospa Meta 
Blagšič, ki je bila kordinatortka projekta Pravljični dan. Za 
njo so sledili bobnarji, ki so bili zelo dobri. Nato je sledila 
prva pravljica, ki nam jo je povedal Viktor Melič. Govorila 
je o dvanajstih bratih ter deklici, ki je bila njihova sestra. 
Sledila je še pohorska zgodba, ki nam jo je predstavila go-
spa Agica Kovše. Najprej je preverila, če vemo, kaj pome-
nijo nekatere pohorske besede, kot so ravbarji, butalci…. 
Sledila je zgodba, ki je govorila o ravbarjih, splavarjih, ki so 
prislužili dinare. Ponovno so zaigrali bobnarji, nato je prišel 
na vrsto Chris Cooper, britanski dramski pedagog, igralec 
in režiser, ki je povedal zgodbico po angleško. Govorila je o 
kmetu, ki je sanjal, da mora oditi za tri dni in tri noči v mes-
to, ni pa vedel, kako se sanje končajo. Lea Hedl in Robert 
Kereži sta nam pripovedovala v temi. Robert je med zgod-
bo o soncu in njegovih žarkih prižigal na odru iskrice, ki so 
bile obešene na stropu, Lea pa je s seboj imela sveče. Oba 
sta nam nagnala malo strahu v kosti. Pravljico o svinjskem 
pastirju nam je predstavila Mateja Pucko, o treh prašičkih 
pa Mirjana Šajinovič.
Po vseh pravljicah je na oder ponovno prišla Meta Blag-
šič, ki se nam je zahvalila ter nam povedala, da nas ob 
izhodu čakajo zapestnice za spomin. Nato smo se vsi 
otroci z našimi mentorji odpravili iz knjižnice. Pravljič-

POZDRAV IZ UREDNIŠTVA
Rok za oddajo člankov je najkasneje  

22. maj 2018. 

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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Fotografija kolaž: Pravljični dan v Mariboru   Foto. Lia Horvat Zupančič

Naj se čudež, ki ga prinese velika noč 
dotakne vseh vas 
in vaših domov.

Želimo vam vesele 
velikonočne praznike.

POVEZANI SVETNIKI
Tadeja Kopun Škofič, Mitja Mulec, Valerija Pihler, 
Boris Pajnkihar, Janko Hauptman, Franjo Kosi

ni dan je bil zabaven in zanimiv, še posebej zgodbe Chri-
sa, Agice ter Mateje. Vse upamo, da bomo lahko nasle- 
dnje leto pravljični izlet spet ponovile, saj smo se vrnile v 
čase, ko smo bile majhne punčke.

Lia Horvat Zupančič in Ajda Rojko, 7.a OŠ Duplek

DAN SPOMINA NA ŽRTVE HOLOKAVSTA
Kot vsako leto v januarju smo tudi letos na naši šoli obele-
žili dan spomina na žrtve holokavsta. Tokrat je bila naslov-
na tema Pravičniki za mir med nami. O tem smo se pogo-
varjali pri zgodovini, geografiji in slovenščini, kjer smo si 
tudi ogledali film Deček v črtasti v pižami.
Film govori o dečku Brunu, ki se zaradi službe svojega oče-
ta preseli blizu taborišča, za katerega misli, da je kmetija. 
Med svojim raziskovanjem spozna dečka po imenu Šmuel, 
s katerim se spoprijateljita. Šmuel izgubi očeta in Bruno 
mu ga pomaga iskati. Med iskanjem ju odpeljejo v plinsko 
celico, kjer oba umreta.
Predstavitev filma sta pripravili Nina Pečar in Melisa Zele-
nik iz 9. razreda. Preostali učenci smo predstavili Pravični-
ke. Urša Koser in Laura Partljič 
sta predstavili Zoro Pičulin in 
Andreja Vendramina. Lea Živ-
ko je predstavila Tomo Križ-
narja, Luka Stanko pa Pedra 
Opeko. Lia Horvat Zupančič in 
Melanie Žlahtič sta predstavi-
li Malalo in Kajlaša Satjartija, 
jaz pa sem predstavila Oscarja 
Schindlerja. Za konec smo še 
povedali svoja mnenja in se o 
tem pogovarjali.
Ko smo izvedeli za te grozote, 
nam je bilo zelo hudo. Želimo 
si, da se takšno ravnanje ne bi 

več ponovilo, saj je nečloveško. Veseli smo bili, da so med 
takšnimi hudim časi pomagali ljudje, ki se seveda najdejo 
tudi danes.

Kaja Breznik in Žana Ivana Halužan Sagadin, 
8.b OŠ Duplek

BORDANJE
Učenci OŠ Korena smo imeli ob koncu januarja športni 
dan na Rogli. Zgodaj zjutraj smo se odpeljali z avtobusom 
na Roglo. Po dobri uri vožnje smo prispeli in se razdelili v 
tri skupine. Jaz sem bil v skupini za bordanje. Po kratkem 
ogrevanju z učiteljem smo se odpravili bordat. Proga, po 
kateri smo bordali, je bila dobro pripravljena, imela pa je 
tudi nekaj grbin. Bilo je zelo zabavno. Ker je bil sončen dan, 
smo uživali in se imeli lepo. Ko smo se utrudili, smo imeli 
počitek in odšli na topli čaj, potem pa nazaj na bordanje. 
Po štirih urah smo se morali vrniti k avtobusu. Ob enih po-
poldne smo se odpeljali proti domu. Vožnja je hitro minila, 
saj smo bili vsi utrujeni od napornega dne. 
Na športnem dnevu smo se imeli zelo lepo.

Rene Šabeder, 9. razred OŠ Korena
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