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Spo{tovani ob~ani in ob~anke,
~estitamo vam ob dnevu državnosti 

in vas hkrati vabimo 
na na{ ob~inski praznik, Duple{ki teden, 

kjer se bo odvilo veliko zanimivih prireditev 
in dogodkov za vse vas.

Mitja HORVAT, župan Občine Duplek
in občinski svet Občine Duplek

Prebuja se jutro,
blago rosi,
svetloba vstaja.

Gledam svoj obraz.
V kotičkih ustnic
nabiram nasmeh
s pridihom radosti.
 

Grem pokončno
skozi valove 
meglenih misli.

Prižgem luč
v svojem srcu,
da tudi v sivini 
vidim mavrico.

Angelca Fujs

STOPINJE V SVETLOBO



Uvod v poletje je tukaj. Tradicionalno smo takrat v 
naši občini bolj praznično razpoloženi. Zdi se, kot 
da bi imeli še več energije in zanosa. Ko pregle-
dam številne aktivnosti in prireditve, ki se odvijajo 
v naših krajih, in se spomnim ljudi, ki s svojo vne-
mo in trudom vse to omogočajo, dobim potrditev, 
da je res tako. 
Seveda se vsi veselimo tudi tistega dela poletja, 
ko bomo lahko malo bolj umirjeno vdihnili zrak in 
si nekoliko napolnili baterije. Šolarji bodo gotovo 
karseda resno vzeli počitnice, starši pa maksimal-
no izkoristili svoj dopust. Še preden se razpršimo 
po skritih kotičkih morske  obale, alpskih dolin ali 
se izklopimo v varnem objemu domačega vrta, vas 
vse vabim na prireditve Dupleškega tedna in pra-
znovanje občinskega praznika. Druženje, zabava s 
sosedi in sokrajani je nekaj, kar nas poveže. Tudi 
gojenje prijateljskih vezi in blagega rivalstva med 
vasmi nas kot skupnost krepi in dela močnejšo. 
Vedno bom zagovarjal tezo, da smo skupaj moč-
nejši in da zmoremo bistveno več, če se ne izklju-
čujemo in delimo. 
Čas, ko bomo demokratično predstavljali različna 
mnenja in koncepte vodenja naše skupnosti, bo 
prišel v zreli jeseni, do takrat in po tem pa delajmo 
vsi na skupnih ciljih in predvsem tudi na tem, da 
nas različna mnenja in pogledi ne delijo. Druženje 
in zabava nista edina razloga za vsakoletno prazno-
vanje občinskega praznika. Še en pomemben vidik 
obeležitve občinskega praznika je osrednja občin-
ska prireditev, kjer podelimo priznanja najboljšim 
učencem in zaslužnim občanom, ki dajo nekaj več 
sebe za skupnost ali s svojim trudom in posledič-
no tudi z uspehi pripomorejo k prepoznavnosti 
občine Duplek navzven. Takšna priznanja so bo-
disi zahvala za minulo delo bodisi spodbuda za v 
bodoče, predvsem pa pokazatelj vsem nam, da 
tudi mi lahko naredimo še kaj za skupnost, ne le 
skupnost za nas.
Predvsem zaradi takšnih ljudi, ki ne postavijo v 
ospredje vprašanja: »Kaj lahko skupnost naredi 
zame?« so tudi tokrat pred vami Novice, v katerih 
lahko preberemo o odmevnih prireditvah, kot so 
Duplek art in Srednjeveški dan na Vurberku. Ob 
prebiranju se veselimo uspešnih rezultatov naših 
športnikov, smo ponosni na naše mlade kulturni-
ke, društva in posameznike, ki poskrbijo za prijet-
no okolje in družbo v naši občini.
 Poslanstvo nas, ki upravljamo s finančnimi viri in 
premoženjem skupnosti, je, da vse to, kar imamo, 
spodbujamo in poskrbimo za vso potrebno infra-
strukturo, da bodo ljudje, ki želijo kreirati bogato 

družbeno do-
gajanje, to lah-
ko počeli in da 
bo čim več lju-
di, ki v teh kra-
jih bivajo, za-
dovoljnih. Prav 
zato nam ciljev 
ne zmanjkuje, 
sredstva so žal 
vedno omeje-
na in tako bo 
verjetno ved-
no ostalo, tudi 
na državnem 
nivoju. Čeprav 
koga predvolilne pravljice celo prepričajo, da ni 
tako, po navadi realnost grobo strezni vse tiste, ki 
so tem pravljicam verjeli, le pravljičarje redkokdaj. 
V občini zato ne obljubljamo nemogočih stvari, 
ampak se trudimo projekte racionalizirati, prido-
biti sofinancerska sredstva in zaradi omejenosti 
sredstev tudi sprejemati kompromise, ki so nujni 
za zagotavljanje finančne vzdržnosti proračuna. 
Zato včasih dinamika investicij ni takšna, kot bi 
si jo mi želeli. Velikokrat je razlog velika birokra-
tizacija, neživljenjsko in neučinkovito delovanje 
državnih aparatov. Trenutno stanje, brez vlade s 
polnimi pooblastili, to stvar samo še poslabšuje. 
Tudi letošnje vremenske razmere z obilno febru-
arsko pošiljko snega in nato številna neurja nam 
v proračunu povzročajo nenačrtovane izdatke. A 
vendarle, četudi vseh teh dejavnikov ne bi bilo, 
ekonomski zakon vedno velja. Potrebe bodo ved-
no večje, kot je na voljo sredstev. Zato bodo izzivi 
vedno pred nami. Verjamem, da jim bomo kos, če 
bomo vsi prijeli za vrv in vlekli… Na isti strani. 

Drage občanke in občani, vsem vam čestitam ob 
občinskem prazniku. Zaradi vas je občina Duplek 
takšna, kot je. Zaradi veseljakov je vesela, zaradi 
nergačev samokritična, zaradi različnih ljudi je pi-
sana in pestra. Ker nam ni vseeno, jo skupaj gra-
dimo in v njej soustvarjamo bogato družbeno do-
gajanje. Ljudje od drugod nam priznavajo, da se 
je zelo spremenila in da se razvija v pravo smer. 
Ohranimo jo čisto in zdravo. Negujmo medseboj-
ne odnose in bodimo ponosni na svojo občino. Ob 
dnevu državnosti velja prav to tudi za Slovenijo. 
Imejmo radi svojo državo, spoštujmo se med se-
boj in skupaj kreirajmo svetlo prihodnost. 

Mitja HORVAT, 
župan

ŽUPANOV UVODNIK
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PO OBČINI
PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE DRŽAVLJAN 

EVROPE ZA LETO 2017
DU  Duplek je v projektu že od leta 2007, v njem pa 
sodeluje  13 prostovoljk in 1 prostovoljec
V Sloveniji se izvaja projekt Starejši za starejše, katerega 
nosilec je od leta 2004 Zveza društev upokojencev 
Slovenije. Kot vam je že znano, je projekt Starejši za 
Starejše prejel posebno nagrado Evropskega parlamenta 
– državljan Evrope za leto 2017. Nagrada je izjemnega 
pomena, saj kaže, da je program izjemen primer 
dobre prakse na področju prostovoljstva, ki omogoča 
kakovostnejšo in bolj neodvisno življenje starejših. 
Program je namenjen vsem, starejšim od 69 let, in to 
ne glede na to, ali so člani društva upokojencev ali ne, 
živijo pa v lastnih gospodinjstvih. Namen programa je 
spoznati kakovost življenja starejših ter njihove potrebe 
po pomoči in storitvah s ciljem, da se jim z organizirano 
pomočjo omogoči čim daljše samostojno življenje v 
domačem okolju.
Program izvajajo člani društva upokojencev – starejši 
prostovoljci, ki obiščejo vse starejše v svoji okolici in 
jih povprašajo, kako živijo in če potrebujejo kakršno 
koli pomoč. Če je potrebno, jo prostovoljci poskušajo 
organizirati. Laično pomoč, kot so družabništvo, 
prevozi, spremstvo k zdravniku itd., organiziramo sami, 
v zapletenejših situacijah pa se povežemo s službami, 
ki so pristojne za starejše (s centri za socialno delo, RK, 
patronažno službo). Pri tem vedno ukrepamo na podlagi 
soglasja obiskanega.
ZDUS vsako leto organizira izobraževanja društvenih 
koordinatorjev, ki seznanijo o tem prostovoljce v 
društvih. Teme so: medsebojni odnosi, komunikacija, 
razpoložljive mreže pomoči in podpore, motivacija za 
prostovoljno delo, zlorabe in nasilje nad starejšimi itd.

Prostovoljce v društvih vodi društveni koordinator, 
s katerim se mesečno srečujemo na sestankih, ki 
so zaupne narave, ter poskušamo skupaj reševati 
kompleksne težave na terenu. Društveni koordinator 
je ključna oseba programa v društvu, za kar potrebuje 
podporo in sodelovanje predsednika društva.
Društvo upokojencev Duplek je v projekt vključeno že 
od leta 2007. Trenutno program izvaja 13 prostovoljk in 
en prostovoljec. Posebna zahvala gre prostovoljkam in 
prostovoljcu v imenu Društva upokojencev Duplek.
Ob obiskih v naši občini smo spoznali, da je večina 
starejših obiska zelo vesela in da posamezniki 
potrebujejo pomoč, res pa je tudi, da prostovoljno delo 
prostovoljcem pomaga, da ostajajo aktivni, da so bolj 
zdravi, da se počutijo koristne. 
Ob obiskih ugotavljamo težaven materialni položaj 
starejših, saj so odvisni predvsem od pomoči svojih 
otrok. Vsi otroci pa tudi nimajo možnosti pomagati 
ostarelim staršem, zato mnogi starejši preživijo le ob 
odrekanju in skrajnem varčevanju.
Ob izvajanju projekta Starejši za starejše nas podpira 
tudi župan občine Mitja Horvat s sodelavci, za kar se 
vsem iskreno zahvaljujemo. 
Združimo moči in veselo ter vljudno sprejmimo 
prostovoljca in prostovoljko Društva upokojencev 
Duplek, saj je veliko takih, ki naš obisk pričakujejo, in 
takih, ki pomoč potrebujejo.                        

Silva Radić,
tajnica DU DUPLEK in koordinatorica

projekta Starejši za Starejše 

OBISKALI SMO POBRATENI DORMAGEN – GOHR
V Nemčijo je odpotovalo 43 predstavnikov društev in 
Občine Duplek
Društvo prijateljev Dormagen – Gohr je bilo ustanovlje-
no leta 1990, uradno pa registrirano leta 1997, ko je bila 
podpisana listina o prijateljstvu med tedanjim županom 
občine Duplek Janezom Ribičem in tedanjim predsedni-
kom Društva prijateljev Dormagen – Gohr Wilijem Güs-
genom. V tem času so se v okviru medsebojnih srečanj 
stkala mnoga prijateljstva, prav tako pa smo se z njimi 
povezali tudi na področju kulture, športa in gospodar-
stva. 
Ker so si že ob začetku člani obeh društev obljubili, da 
se bodo obiskovali vsako leto, nadaljujemo s to tradicijo 
tudi danes. Tako smo se dogovorili, da jih bomo obiska-
li v maju, in sicer 43-članska delegacija iz društev, ki so 

vezi s pobratenim društvom stkala ali poglobila ob zad-
njih obiskih v Dupleku. Pobrateno mesto so obiskali člani 
Društva upokojencev Duplek – kegljaške sekcije, ki so že 
lansko leto obljubili »revanš« v kegljanju, naši nemški 
kolegi pa so prav za ta namen zgradili kegljišče za tekmo. 
Prav tako sta se obiska udeležila tudi društvo Melisa, 
ki jih vedno razveseli z zelišči, čaji in domačimi nasveti, 
ter Oltimer klub Duplek, ki naše pobratime ob obisku v 
naši občini popelje s starodobniki na vožnjo po občini in 
okolici, hkrati pa jim v svojih prostorih pripravi zanimiv 
kulturni in športni program. 
V lanskem letu smo jim razkazali tudi delovanje našega 
Večgeneracijskega centra v Dvorjanah, ki deluje v sklopu 
Doma Danice Vogrinec, ob tem pa smo na obisk povabili 
tudi njihovo predstavnico in Fante izpod Vurberka, ki so 
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popestrili celotno dogajanje in poskrbeli za pravo »štajer-
sko vzdušje« ter župan Mitja Horvat s soprogo. Vsa društva 
so s svojimi izvirnimi darili razveselila  naše pobratime. Za 
pravo vzdušje je ob obdarovanju poskrbel Jožko Krajnc, ki 
jih ni razveselil samo z izvirnimi darili Društva upokojencev 
Duplek, kegljaške sekcije, temveč je vsako posebej tudi iz-
virno predstavil v nemško-slovenskem jeziku, tako da ne 
mi ne naši prijatelji nismo potrebovali prevoda.
Prijatelji iz Dormagna so nam s predsednikom Willijem 
Broemellsiekom ob štiridnevnem obisku pripravili zani-
miv in pester program. Med drugim smo obiskali občino 
Dormagen, kjer nas je sprejel podžupan, naš župan Mi-

tja Horvat pa se je vpisal v Zlato knjigo. Zelo veseli smo 
bili, da se nam je na obisku v mestni hiši pridružil tudi 
Willi Güsgen, ki je nepogrešljiv člen tega prijateljstva. 
Ogledali smo si Zollfeste Zons, staro zgodovinsko mesto, 
ter mesto Köln in znamenito kölnsko katedralo. Zadnji 
dan, torej na binkoštno nedeljo, smo se udeležili maše 
ter obiskali sejem in muzej v samostanski baziliki.
Skoraj vsi tokratni udeleženci smo bili v Dormagnu prvič 
na obisku, zato smo bili toliko bolj veseli toplega spre-
jema in programa, ki so ga pripravili naši pobratimi. Po-
sebna zahvala gre Helmutu, ki nas je sprejel v svojem 
športnem parku ter nas spremljal vse dni našega obiska, 
prav tako pa tudi Williju, Herbertu, Eriku in Petru z dru-
žinami. Seveda pa se ne bi domov vračali s tako dobrimi 
občutki, če ne bi vsi udeleženci obiska prispevali k temu 
s svojo dobro voljo, pozitivno energijo in z zavedanjem, 
da je prijateljstvo tisto, ki nas druži. Še sedaj, ko pomi- 
slim nazaj, ne morem verjeti, da lahko tako velika mno-
žica diha kot eno. In prav to smo pokazali na tem obisku. 
Želim si, da bi se v prihodnje tudi naša društva več pove-
zovala med seboj in tkala še močnejše medsebojne vezi, 
saj smo ugotovili, da jih potrebujemo še več. Na koncu 
pa gre zahvala županu Mitji Horvatu, ki se je z veseljem 
odzval vabilu na obisk ter obljubil, da bomo to tradicijo 
nadaljevali tudi v prihodnje.

Darja Rojko

Zollfest zone   Foto: Manuela Strmšek Vpis v Zlato knjigo Foto: Matej Zajc Horvat

Pred občinsko stavbo so novoporočence presenetili Fantje izpod Vurberka  
                      Foto: Manuela Strmšek Pred občinsko stavbo v Dormagnu         Foto: arhiv občine Dormagen
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Občina Duplek razpolaga še s tremi nezazidanimi, komunalno opremljenimi stavbnimi zemljišči pri šoli v Žitečki vasi 
in z zemljiščem s stavbo na Vurberku (stara šola). 
Nezazidana stavbna zemljišča v Zg. Dupleku, ki še niso prodana, so:
- parc. št. 819/11, k. o. 684 – Zgornji Duplek v izmeri 752 m2;
- parc. št. 819/12, k. o. 684 – Zgornji Duplek v izmeri 677 m2;
- parc. št. 819/13, k. o. 684 – Zgornji Duplek v izmeri 620 m2.
Navedena stavbna zemljišča so primerna za individualno izgradnjo stanovanjskih hiš.
Stara vurberška šola s pripadajočim zemljiščem v skupni izmeri 2750 m2 je primerna za kakšno mirno dejavnost 
(npr. turistično, zdraviliško, izobraževalno, zdravstveno), saj leži v lepem naravnem okolju tik ob regionalni cesti 
Maribor–Ptuj.
Podrobnejše informacije lahko prejmete na občinskem uradu Občine Duplek pri Dušanki Novak, in sicer na tel. št.  
02 684 09 21 ali po elektronski pošti dusanka.novak@duplek.si ter seveda osebno na sedežu Občine.

Dušanka Novak

OBČINSKA ZEMLJIŠČA NAPRODAJ

Dnevi pred 1. majem vsako leto potekajo v znamenju 
priprav na praznovanje delavskega praznika dela
 V gozdove se napotijo člani vaških skupnosti in društev - 
vsak po svoje izbrano majsko drevo. Posek odkaže revir-
ni gozdar Otmar Duh, kar je že vsa leta ustaljena praksa. 

Osrednjo mesto za postavitev majskega drevesa v VS Zg. 
Duplek je ob športnem igrišču podružnične šole Žitečka 
vas v Zg. Dupleku. Odziv krajanov na postavitev mlaja je 
dober, saj je v samo nekaj urah običajno vse pripravlje-
no. Spravilo drevesa poteka okoli 14. ure, proti večeru 
pa se izdatno okrašeno majsko drevo z vrhom dotakne 
modrega neba.

PRVOMAJSKO SLAVJE V ZG. DUPLEKU
vih krajanov (vse od spravila drevesa iz gozda, prevoza, 
priprave – okrasitve do postavitve mlaja) počastitev de-
lavskega praznika ne bi uspela.

Priprava majskega drevesa   Foto: Franc Fras 

Cvetje – krasitev drevesa je običajno v domeni ženskih 
predstavnic. Pri tem si vrle udeleženke prizadevajo do-
dati vsaka svojo vejico ali trakec pri okrasitvi, da bi bilo 
drevo lepše. S prigrizki in še s čim pa organizatorji po-
skrbijo za dobro razpoloženje, ki traja pozno v noč. Brez 
prizadevnih članov VS in TD občine Duplek ter marlji-

Moč delavstva je v slogi – tudi pri postavljanju mlaja      Foto: Franc Fras 

Praznik pa je tudi čas druženja različnih generacij. Mladi 
spoznavajo svet, v katerega vstopajo. Znanje in modrost 
črpajo od starejših. Svet se je močno spremenil, danes 
šteje tekmovalnost. Ljudje se pehajo za obstanek; globa-
lizacija ter svobodni pretok kapitala in ljudi sta predno- 
sti, vendar imata svojo ceno. 

Pri pripravah na praznik (pri spravilu in prevozu dreve-
sa) že tradicionalno sodelujeta Ivan in Simon Murko, pri 
postavljanju za žvaple poprimejo krepki fantje, za orodja 
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OŠ DUPLEK IMA ZNOVA FINALISTA

pa ostali krajani. Krasitev je v domeni ženskega spola, za glasbo pa 
poskrbi Vincenc Fridau.

Ko visoko nad vasjo v vetru zavihrajo zastave, je čas za veselje. Ob 
skrbno pripravljenih dobrotah in domači kapljici veselo druženje 
traja in traja. 
Živel praznik dela – prvi maj!

Franc Fras 
Majsko drevo  Foto: Franc Fras

V projektu Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 
letos sodelovalo 40 šol
Že četrto sezono ga v sodelovanju z občinami in šolami 
iz Podravja izvaja družba Radio Tednik Ptuj, na njem pa 
so znova sodelovali učenci OŠ Duplek in Korena. Iz leta v 
leto je projekt bolj prepoznaven in uveljavljen, v njem pa 
je letos sodelovalo že več kot 40 šol. 

Na polfinalni prireditvi, ki je 10. maja potekala v špor-
tni dvorani Osnovne šole Fram, so se za vstop v finale v 
obeh kategorijah potegovali zmagovalci enajstih osnov-
nih šol. Našo občino sta v polfinalu zastopala šestošolka 
Alina Bratovčak (OŠ Duplek) in četrtošolec Patrick Šabe-
der (podružnica Žitečka vas). 

Skupinska fotografija nastopajočih Foto: Radio Tednik Ptuj

Avtor: Radio Tednik Ptuj

Prijetno druženje različnih generacij (v sredini Rado Pečar)    Foto: Franc Fras 

Alina Bratovčak – OŠ Duplek Patrick Šabeder – podružnica Žitečka vas 
Foto: Radio Tednik Ptuj
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SKUPNO POČASTILI DAN UPORA

Patrick je s pesmijo Milijon in ena (v originalu jo izvaja 
Klara Jazbec) prepričal strokovno komisijo in se z odlič-
nim nastopom že drugo leto zapored uvrstil v superfina-
le, ki je potekalo 14. junija v Športni dvorani OŠ Ljudski 
vrt na Ptuju. Alini v hudi konkurenci preboj v finale kljub 
odličnemu nastopu žal ni uspel.
V finalu se bo predstavilo 30 finalistov v 15 kategorijah 

od 1. do 5. ter od 6. do 9. razreda. Posnetek prireditve 
bo predvajan na Televiziji Slovenija. Glavni sponzor pri-
reditve je Združenje SAZAS, ki bo zmagovalca v obeh ka-
tegorijah razveselilo z lastno pesmijo.
Finale si lahko ogledate tudi sami, vstopnine ni.

Primož Kramberger

Večer domoljubnih pesmi so skupaj z Občino Duplek 
pripravili pevski zbori in sestavi
Že nekaj časa je med ustvarjalci ljubiteljske kulture v naši 
občini tlela želja po prireditvi, s katero bi počastili našo 
domovino. Tako je na predvečer državnega praznika, 
dneva upora proti okupatorju, nastal večer domoljubnih 
pesmi, ki so ga skupaj z Občino Duplek pripravili številni 
izvajalci ljubiteljske kulture. Predstavili so se šolski pev-
ski zbor OŠ Korena in šolski pevski zbor OŠ Duplek, KUD 
Breznar Tonček – ljudske pevke, KUD Breznar Tonček 
– pevska sekcija Korena, pevke in pevci Društva upoko-
jencev Vurberk, moški pevski zbor Društva upokojencev 
Duplek, pevci KUD Franc Preložnik Dvorjane, Fantje iz-
pod Vurberka in gostje, oktet Jurovski dol. 
V sodelovanju s predsedniki posameznih pevskih zborov 
in njihovih zborovodij je nastal program z izbranimi slo-
venskimi besedili, novimi in starimi skladbami, ki opeva-
jo in nagovarjajo domovino, saj smo želeli slišati pred-
vsem pesmi, ki v nas prebudijo domoljubje.

Foto: Milena Ropoša

Srečanje in predstavitev zborov, ki delujejo v občini 
Duplek in hkrati v počastitev praznika Dneva upora proti 
okupatorju, smo letos prvič združili in vsi verjamemo, da 
smo številnim obiskovalcem pripravili lep večer sloven-
skih pesmi.
Na prireditvi je župan občine Duplek Mitja Horvat pode-
lil zahvale nekaterim najbolj vztrajnim in zaslužnim posa-
meznikom izmed številnih akterjev na področju kulture 
in zborovskega petja v naši občini. Zahvale župana za 
doprinos k širjenju in ohranjanju zborovskega petja v ob-
čini Duplek so prejeli Slavko Pihler, Alojz Krepek, Konrad 
Bezjak in Rado Pečar. 
Ob zaključku prireditve so pevski zbori z združenim 
nastopom odpeli še pesem Bo moj vnuk še pel sloven-
ske pesmi. Prireditev je uspela in vsi skupaj smo si na 
zaključnem druženju po prireditvi zastavili nov cilj, da v 
letu 2019 ponovno izpeljemo večer, ki bo poskrbel, da 
bo slovenska pesem še dolgo odmevala v naših krajih in 
da bodo naši zanamci še dolgo peli slovenske pesmi.

Milena Ropoša
Foto: Milena Ropoša
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PEVSKI FESTIVAL DJECA PJEVAJU V VARAŽDINU
Dne, 23. 3. 2018, se je v dvorani Graberje v Varaždinu odvijal 6. festival Djeca pjevaju. Skupno je bilo predstavlje-
nih 24 avtorskih skladb v dveh starostnih kategorijah, in sicer od 6 do 10 let ter od 11 do 15 let, od tega tudi trije 
predstavniki iz Slovenije. 

Slavc L. Kovačič

Zapeli so Zoja, Patrick in Lana pod mentorstvom Slavca L. Kovačiča oz. »Spidija«, ki je tudi avtor njihovih sklad.       Foto: Alja Polutnik

V mlajši kategoriji je po oceni strokovne žirije 1. mesto osvojil Patrick 
Šabeder s pesmijo Lajf je Rock'n'roll, ki je za nagrado prejel kolo.     
                                                         Foto: Alja Polutnik

 
Vas v okviru Dupleškega tedna vabi

v četrtek, dne 28. junija 2018, ob 17. uri
na otvoritev razstav

 
ROČNI IZDELKI Marije Jančič

SLIKARSKA RAZSTAVA Jožica Vake
  

Veseli bomo vašega obiska

Knjižnica Duplek, 
Cesta k Dravi 8, 
2241 Sp. Duplek
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NEURJE V ZAČETKU MAJA
Na številnih posredovanjih sodelovalo 42 gasilcev, 
delavci režijskega obrata, člani OŠ CZ in pogodbeniki; 
zgledno sodelovanje občanov
Neurje z obilno količino padavin, ki se je razbesnelo nad 
našimi kraji v petek popoldan in v noči na soboto s 4. na 
5. maj 2018, je bilo vzrok za številna posredovanja (in-
tervencije) gasilcev PGD Dvorjane, PGD Korena in dela 
delavcev režijskega obrata, ki delujejo v sistemu zašči-
te in reševanja občine Duplek. Zaradi lažje koordinacije 
dela in obsega posredovanj pa je bil sklican tudi OŠ CZ 
občine.

S prvimi prečrpavanji vode smo pričeli malo pred osem-
najsto uro v petek popoldan, končali pa smo v soboto 
zjutraj ob petih. Najbolj intenzivno smo črpali vodo na 
območju, kjer je Žitečki potok prestopil strugo in zalil kle-
ti več stanovanjskih stavb ter nekaj gospodarskih objek-
tov. V soboto dopoldan smo s črpanjem vode nadaljevali 
vse do poznih popoldanskih ur, pa tudi v nedeljo naše 
črpalke niso mirovale. 
Poleg prečrpavanja vode smo napolnili približno 180 
protipoplavnih vreč s peskom in jih prepeljali na lokacije, 

Sobota dopoldan, ko se je vodovje Žitečkega potoka že vračalo v strugo
Foto: Bojan TurčinZdrs zemljine tik za stanovanjsko hišo Foto: Bojan Turčin

Predsednik RS Borut Pahor na svečani akademiji ob 40-letnici OŠ Duplek, 120-letnici podružnične šole Žitečka vas in 125-letnici podružnične 
šole Dvorjane                             Foto: Sašo Korošec
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UTRINKI IZ SREDNJEVEŠKEGA VURBERKA

kjer so služile kot zaščita pred vdorom meteornih vod v 
objekte ali pa kot zaščita pred vodo v kleteh na obmo-
čju razlivanja Žitečkega potoka. V času najvišjega vodo-
staja Žitečkega potoka smo bili primorani za ves promet 
popolnoma zapreti republiško cesto R3-710 – zaporo je 
izvedel Pomgrad. 
Zaradi razmočenih tal smo imeli opravka tudi s šestimi 
plazovi, ob tem je nastala materialna škoda na infra-
strukturi, in sicer na električnih in telefonskih drogovih, 
javni razsvetljavi in občinskih cestah. Posebej izstopa 
plaz na območju Dvorjan, ki ogroža stanovanjsko hišo. 
Zaradi nevarnosti širjenja plazu je bila odrejena eva-
kuacija stanovalcev. Pri večini navedenih plazov je bil 
opravljen ogled  strokovnjaka geomehanske stroke, prav 
tako pa so bili izvedeni nujni interventni ukrepi, kjer je 
bilo to smiselno.
S sanacijo po neurju smo nadaljevali v torek dopoldan, 
ko je bilo potrebno na dvanajstih lokacijah občinske 

ceste oprati cestišče ter odstraniti nanose zemlje in 
gramoza.
Na vseh teh posredovanjih je sodelovalo 42 prostovolj-
nih gasilcev iz obeh prostovoljnih gasilskih društev, de-
lavci režijskega obrata, pogodbeniki in člani OŠ CZ Ob-
čine Duplek. Vsem gre zahvala za dobro in pravočasno 
opravljeno delo. 
Zahvala pa gre tudi občanom, predvsem tistim, ki so bili 
v teh dneh ogroženi. Hvala predvsem za strpnost, sode-
lovanje in razumevanje, da moramo ob tolikšnem številu 
dogodkov na terenu v tako kratkem času določiti priori-
teto posredovanja.

   Bojan Turčin,
poveljnik OŠ CZ Občine Duplek

Vse foto: Viljem Klemenčič
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OKOLJE IN PROSTOR
SVETOVNI DAN ČEBEL
S številnimi dogodki smo obeležili prvi 
svetovni dan čebel
Za nami so številni dogodki, ki so se v zadnjih mesecih 
v Sloveniji zvrstili ob prvi obeležitvi svetovnega dneva 
čebel.
 Leta 2014 je Čebelarska zveza Slovenije  (dalje ČZS)  po-
dala pobudo, da naj 20. maj postane svetovni dan čebel. 
To ni kateri koli dan, je dan, ko slovenski čebelarji obele-
žujemo rojstni dan svojega velikega čebelarja in učitelja, 
začetnika sodobnega čebelarstva, Antona Janše (rojen 
20. maja 1734), ki je deloval kot prvi učitelj čebelarstva 
na dunajskem cesarskem dvoru. Predlog je obravnava-
la Vlada Republike Slovenije in ga enotno podprla. Leta 
2015 je ČZS na mednarodnem čebelarskem kongresu 
Apimondia v Južni Koreji predstavila pobudo. V Apimon-
dio – mednarodno čebelarsko organizacijo – je vključe-
nih več kot 120 čebelarskih organizacij iz skoraj 90 držav. 
Vse prisotne članice so soglasno sprejele predlog, s tem 
pa se je začelo resno in trdo delo zlasti Ministrstva RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je s svojo ekipo 
opravilo številna bilateralna srečanja s predstavniki tu-
jih držav in izvajalo promocijsko-informacijske dogodke 
ter ČZS, ki je skrbela za strokovni vidik. Pri nagovarjanju 
odločujočih, naj podprejo prizadevanja za razglasitev 
svetovnega dneva čebel, so pomagale tudi druge ose- 
bnosti iz politične in nepolitične sfere. Lani, 20. decem-
bra 2017, je Generalna skupščina OZN v New Yorku so-
glasno potrdila, da se 20. maj razglasi za svetovni dan če-
bel. Cilj tega dne je ozaveščati in izboljšati razumevanje 
čebel med ljudmi po vsem svetu.

Številni dogodki in spominski kovanec
Letos so se pred in po praznovanju svetovnega dneva 
čebel v čast in poklon temu dnevu zgodili številni dogod-
ki, ki so jih organizirali ali soorganizirali ČZS, čebelarska 
društva, občine, podjetja, MKGP, Državni zbor RS, Držav-
ni svet RS itd. Osredotočila se bom le na dogodke, ki so 
se zvrstili med 18. in 20. majem 2018 v sodelovanju s 

vas prijazno vabi 

NA TRADICIONALNI POHOD PO ZGORNJEM DUPLEKU,

 ki ga vsako leto prirejamo v počastitev občinskega praznika naše občine, 
v sodelovanju z Zvezo slovenskih častnikov-OZSC Maribor,  enota Duplek, in sicer 

 
V SOBOTO, 23. JUNIJA 2018 ob 9. uri,

z zbirališčem na lokaciji Moto kluba v Zg. Dupleku. 

Ob prijavi vsak udeleženec vplača 10,00 EUR, razen otroci,  stari do 12 let.

Pohod bomo izvedli v vsakem vremenu!

TURISTIČNO DRUŠTVO 
OBČINE DUPLEK
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BREGULJKA – NAŠA 
NAJMANJŠA LASTOVKA 

Vse foto: Klemen Lajevec Photography

ČZS, pred tem pa moram še omeniti, da je v podporo 
svetovnemu dnevu čebel Banka Slovenije 14. maja izda-
la in dala v obtok spominski kovanec za 2 EUR v nakladi 
1 milijon kovancev, katerega motiv je satovje v obliki glo-
busa, ki prikazuje vzhodno poloblo. Na kovancu sta tudi 
napis Svetovni dan čebel in Slovenija 2018.

Prvo praznovanje svetovnega dneva čebel 
v Breznici pri Žirovnici
Glavnemu dogodku pa smo bili priča v nedeljo, 20. maja. 
Ni naključje, da je bilo prvo praznovanje svetovnega 
dneva čebel v Breznici pri Žirovnici. V tem kraju se je na-
mreč rodil Anton Janša. Dogodek, ki se ga je udeležilo 
približno 7000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine, med 
njimi veliko število ponosnih slovenskih čebelarjev, se je 
začel ob 12. uri. Častni pokrovitelj dogodka in osrednji 
govorec je bil predsednik države Borut Pahor. Poleg nje-
ga so v pozdravnih nagovorih, v katerih so vsi poudari-
li pomen čebel in nujnost ohranitve čebel tudi z vidika 
pridelave hrane, sodelovali še predsednik ČZS Boštjan 
Noč, generalni direktor OZN za prehrano in kmetijstvo 
Jose Graziano da Silva, predsednik svetovne čebelarske 
organizacije Apimondia Philip McCabe in župan občine 
Žirovnica Leopold Pogačar. 
Pred in po dogodku pa so obiskovalci lahko obiskali t. i. 
medeno vas, v kateri je bilo več kot 80 stojnic s čebelarsko 
in kulinarično ponudbo. Da je celotna prireditev nemo-
teno potekala, je skrbela Občina Žirovnica skupaj z več 
kot 250 prostovoljci. Tisti, ki pa še niso bili pri Janševem 

spominskem čebelnjaku, so si ga imeli tokrat priložnost 
ogledati prenovljenega. Na tem mestu smo lahko spre-
mljali igrani prizor iz njegove mladosti, ker pa je bila na 
ta dan tudi binkoštna nedelja, je v tamkajšnji farni cerkvi 
potekala še maša za čebelarje. Na dogodku je bilo videti 
vesele in zadovoljne obraze praznujočih udeležencev. Bili 
smo ponosni, da smo imeli možnost proslaviti dosežek, ki 
ga je s skupnimi prizadevanji dosegla Slovenija.
Za konec bi želela poudariti, da je bilo že veliko postor-
jenega na področju čebelarstva, veliko izzivov pa je še 
pred nami. Pred nami je pot, ki stremi k doseganju za- 
stavljenih ciljev svetovnega dneva čebel in nedvomno 
tudi k uresničitvi zaščite čebel na evropski ravni.

Lidija Senič, 
vodja služb Čebelarske zveze Slovenije

Pri Krambergerjevih v Ciglencah največja kolonija bre-
guljk v SV Sloveniji
»Bodi nam prisrčno pozdravljena, ljubezniva ptica, ki 
nam vsako leto prineseš zaželeno pomlad in ž njo pri-
jetno zelenje in cvetje«. Tako tankočutno je o lastovkah 
pisal znameniti Fran Erjavec. Seveda se ta slavospev na-
naša na kmečko lastovko Hirundo rustica, ki je bila tudi 
v tistem času, torej pred več kot 100 leti, najpogostejša 
lastovka naših kmetij in tudi mestnih okolij. 

Lastovke pri nas 
V Sloveniji živi pet vrst lastovk. Poleg že omenjene kmeč-
ke lastovke, ki gnezdi najpogosteje v hlevih domačih ži-
vali in je med ljudmi tudi najbolj poznana, pa ime me-
stna lastovka Delichon urbicum pove, kje ta vrsta živi. 
Seveda jo srečamo tudi izven mest, v vaseh in običajno 
na večjih kmetijah. Značilna zanjo so sezidana gnezda 
na zunanjih zidovih stavb, pod napušči streh, pod mo-
stovi in podobno. Nekoliko redkejše so skalna lastovka 
Ptynoprogne rupestris, rdeča lastovka Cecropis daurica 
ter najmanjša med našimi lastovkami – breguljka Riparia 
riparia, s katero se bomo danes nekoliko bolje seznanili. 
Breguljka je ena izmed najbolj razširjenih ptic na zemlji. 
V zmernem podnebnem pasu naseljuje skoraj celotno 

severno zemeljsko poloblo. Že samo ime breguljka pove, 
kje to pretežno rjavo lastovko srečamo. Naseljuje pred-
vsem strme erodirane bregove rek, ki so nastali ob viso-
kih vodah, ko je deroča reka odnesla brežino. Z majhni-
mi nožicami si v peščeno steno izkoplje do enega metra 
dolg gnezdilni rov. Breguljka je izrazita kolonijska gne- 
zdilka, kar pomeni, da ob ugodnih pogojih za gnezdenje 
(velike zemeljske stene) gnezdeča populacija šteje tudi 
po več 100 ali 1000 parov. Ima 4 do 5 mladičev. Prehra-
njuje se z majhnimi letečimi žuželkami, ki jih lovi v zraku. 
Mladiči dokaj hitro zapustijo gnezda v rovih, a jih starša 
še nekaj časa hranita zunaj njih. Ko dorastejo, julija in 
avgusta odletijo v podsaharsko Afriko. 

Breguljke med postopkom obročkanja                     Foto: Franc Bračko
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Najbolj ogrožena lastovka 
V Sloveniji majhno število breguljk gnezdi v panonskem 
delu Drave, ob Muri in spodnji Savi. Slovenska gnezdit-
vena populacija je ocenjena na 300 do največ 2000 pa-
rov, toda letna nihanja v številu parov so izjemno velika. 
Večina gnezditvenih kolonij je umetnega nastanka; le-te 
so potrebne varstva in vsakoletne obnove, torej pomoči 
človeka. Nekoč je bila najbolj številčna lastovka evrop-
skih rek, dandanes pa je breguljka postala redka gnezdil-
ka. Med lastovkami je gnezditveni specialist in prav za-
radi tega najbolj ogrožena, kajti primanjkuje ji ustreznih 
gnezdišč. Povsem naravnih večjih rek danes v nižinah že 
zdavnaj ni več. Več ali manj so regulirane, rečna dina-
mika je prekinjena z jezovi hidroelektrarn in nasipi ali z 
drugimi besedami, reke ne poplavljajo več v takem ob-
segu, da bi ob ujmah odnašale brežine. Breguljka je pos-
tala kazalec poraznega stanja naših uničenih rek. Danes 
jo najdemo najpogosteje v antropogenih habitatih, kot 
so gramoznice in peskokopi, kjer pri delovnem procesu 

izkopavanja gramoza in peska nastajajo strme peščene 
stene. Breguljke ponujena umetna gnezdišča zelo hitro 
naselijo, a žal tudi tukaj niso povsem varne, zato jim že 
vrsto let poskušamo pomagati z izdelavo gnezdilnih sten. 
V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
(DOPPS) tako vsako leto z delovnimi akcijami načrtno 
pripravljamo gnezdilne stene ob bregovih rek, v gramo-
znicah in peskokopih, torej povsod tam, kjer obstajajo 
pogoji za to, torej vsaj 2 metra debel sloj peska. 

Breguljka v občini Duplek 
Pred 150 leti je bila v Hajdošah ob reki Dravi, ki je bila 
takrat še naravna reka, znana velika kolonija breguljk 
z več 100 gnezdečimi pari. O tej veliki koloniji je pisal 
že svetovno znani mariborski ornitolog Otmar Reiser 
v knjigi o pticah Maribora, ki je izšla v nemškem jeziku 
leta 1925 pri Prirodoslovnem društvu Štajerske v Grad-
cu. Nato več desetletij ob reki Dravi in v Sloveniji na-
sploh ni bilo nobenega podatka o tej vrsti, in sicer vse 
do leta 1984, ko smo v delujoči gramoznici Duplek orni-
tologi znova odkrili manjšo kolonijo z okoli 30 gnezdeči-
mi pari breguljk. V sodelovanju z Gradisom, takratnim 
upravljalcem gramoznice, smo s skupnimi močmi vsako 
leto pripravili novo gnezdilno peščeno steno. Breguljke 
so v gramoznici uspešno gnezdile do leta 1998, ko je bila 
zabeležena zadnja gnezditev. 

Tri vrste lastovk pri Krambergerjevih
Iz občine Duplek prihajajo zadnja leta o breguljkah tudi 
spodbudne novice. Kmetija Marjana Krambergerja v 
Ciglencah ni znana samo po uspešnem gospodarjenju, 
temveč je od leta 2004 znana tudi po gnezdišču bregu-
ljk. Tukaj lahko opazujemo vse tri vrste naših lastovk, kar 
je edinstven primer v Sloveniji. Poleg kmečke in mestne 
lastovke so prava senzacija prav gotovo breguljke, kate-
rih gnezditvena kolonija se nahaja v peščeni steni tik za 
domačim hlevom. Ko je gospod Kramberger leta 2004 
urejal dovozno pot, je spontano nastala manjša peščena 
stena, ki so jo že istega leta naselile breguljke. Z leti se je 
usek v strmino, ki ima idealno peščeno strukturo, neko-
liko uredil in po njegovi zaslugi v tej koloniji letno gnezdi 
od 200 do 400 parov. Leta 2017 je kolonija presegla 500 
parov in trenutno predstavlja največjo kolonijo breguljk 
v SV Sloveniji. Breguljke v tej koloniji ornitologi sprem-
ljamo že od nastanka kolonije in jih tudi redno obročka-

Peščena gnezdilna stena breguljk pri kmetiji Marjana Krambergerja 
Foto: Franc Bračko

Pogled na del gnezdišča breguljk   Foto: Franc Bračko

Odrasla breguljka pred vhodom v gnezdilni rov         Foto: Jure Novak
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mo. Ugotoviti želimo njihove selitvene poti in predvsem, 
kje v Afriki preživijo čas, ko v Evropi nastopi zima. Doslej 
je bilo ugotovljeno, da se breguljke iz Ciglenc na gnez-
denju pojavljajo tudi drugod na reki Dravi, na primer v 
gramoznici Hajdoše in Slovenji vasi, v Ciglencah pa so 
gnezdili primerki, ki so bili kot mladiči obročkani ob Dra-
vi v Hajdošah. V Ciglencah so gnezdile tudi tri breguljke z 
madžarskimi obročki, ki so bile tam ujete ob selitvi. Torej 
selitev breguljk poteka po Panonski nižini in naprej proti 
jugu, prav gotovo pa to ni njihova edina selitvena pot.

Gospodu Marjanu Krambergerju iz Ciglenc se na tem 
mestu iskreno zahvaljujemo za posluh in skrb za to našo 
ogroženo vrsto lastovk. Želimo pa, da bi imel še kakšne-
ga srčnega posnemovalca, kajti le na tak način bomo 
lahko dragoceno in neponovljivo naravo obranili pred 
izginotjem.

Franc Bračko 

ZAKAJ SO POTOKI IN REKE DRUGOD ČISTI, PRI NAS PA NE?
Potoki so za reko to, kar so veje za drevo. Vsi vemo, da 
drevo brez vej ne zmore preživeti, pri rekah pa to na 
žalost redno pozabljamo. Potoki so majhni, a izjemno 
pomembni vodotoki, saj nudijo drstišča za odrasle ribe 
in zatočišče za ribje mladiče, to pa v bližino potokov 
privabi mnoge plenilce (sesalce, ptice, plazilce). So sti-
ki vodnega in kopnega sveta, torej mejni ekosistemi, ki 
so izjemno bogati z vrstami. Na žalost pa so to izjemno 
krhki ekosistemi, ki jih nekaj divjih odlagališč, izpust olja 
ali zavržen akumulator lahko popolnoma uniči. Z malo 
truda lahko vsak od nas poskrbi, da bodo potoki imeli 
dovolj spoštovanja in prostora v našem vsakdanu. To se 
nam bo namreč obrestovalo ne le z dobrim občutkom, 
temveč tudi z ekosistemskimi storitvami, ki jih tako hudo 
potrebujemo. 

Rok Rozman, 
znani slovenski biolog in kajakaš

OHRANIMO NARAVO ČISTO 
Čistili smo  Žitečki potok, prav tako Korenškega in  
Ciglenškega
Sam ali z družino se večkrat odpravim na izlet po naši 
lepi Sloveniji. Neizmerno uživamo v neokrnjeni in čis-
ti naravi. V krajih, kjer v naravi ni plastenk, pločevink, 
vrečk, raznih gum, kosov avtomobilov, PVC cevi in po-
dobnih reči. Žal v naši občini temu ni tako.

Zbrala se nas je majhna ekipa ljudi, odločena, da nekaj 
ukrenemo in se imamo pri tem lepo. 
Skupaj smo se dogovorili, da bomo čistili Žitečki potok 
in brežine, akcijo pa smo brez oklevanja tudi izpeljali. 7. 
aprila  2018 smo nadaljevali v še večjem številu in čistili 
Korenški in Ciglenški potok z brežinami. Nameravali smo 
čistiti tudi potok, ki teče skozi Zimico in Zg. Duplek, a nas 
je visoka trava prehitela, zato bomo to opravili drugo po-
mlad. V obeh akcijah so nas neverjetne količine smeti ob 
in v potokih šokirale. Bili smo pridni in skupno nabrali kar 
za 16 polnih avtoprikolic odpadkov. Bili smo mokri, blat-
ni, čistili smo na zahtevnih terenih, a je bilo zaradi dobre 
družbe delo veliko lažje. V glavnem – noro dobra ekipa.
Na terenu smo ugotovili, da spada slab procent krajanov 
med onesnaževalce, ki s svojimi dejanji neodgovorno 
onesnažujejo celotno občino. Odpadke namesto v sme-

Ciglence   Foto: Mirjan Bračko

Johe  Foto: Jure Čuček

K potoku  Foto: Borut Ludvik
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tnjake mečejo ob ali v potok, to navlako pa po dežev-
ju višja voda odnese po celem kraju in naprej v Dravo. 
Embalaža ob cestah je rezultat majhnega števila neod-
govornih voznikov, ki mečejo vse mogoče stvari kar sko-
zi okno. Tudi v gozdovih se najde veliko stvari, ki tja ne 
spadajo. Ko se bodo ti posamezniki spametovali, bo naš 
kraj veliko lepši, takšne čistilne akcije pa bodo postale 
nepotrebne. Na tem mestu pozivamo tiste, ki imajo vpliv 
in moč, da se opredelijo glede teh težav in da se začne ta 
problematika končno reševati. Če odlagališč ne vidimo, 
še ne pomeni, da ne obstajajo. 
Hkrati pozivamo vse krajane občine Duplek, da skrbno 
sortirajo svoje odpadke in da le-teh ne odlagajo v nara-
vo. Čisto in urejeno okolje je namreč vrednota, za katero 
si moramo skupaj prizadevati vsi.
Vse podrobnosti opravljenih in bodočih akcij lahko spre-
mljate na naši Facebook strani: Ohranimo naravo čisto. 
Delite našo stran in ozavestite tudi druge. Še bolje, pri-

Korenska cesta  Foto: Borut Ludvik Sp. Korena Foto: Gregor Šabeder

družite se nam v bodočih akcijah, saj kdo bo pa skrbel za 
naš kraj, če ne mi – domačini.
Politika nas ne zanima. Želimo si le čisto okolje, zase in 
naše potomce.
Iz srca se zahvaljujem vsem sodelujočim v čistilnih akci-
jah. S tem smo dokazali, da nam ni vseeno, v kakšnem 
kraju živimo in kakšno okolje bomo zapustili svojim ot-
rokom in vnukom. Hvala krajanom občine Duplek za vso 
izraženo podporo pri našem projektu. Hvala tudi par-
tnerjem, ki so nam omogočili, da smo z majhnim sreče-
lovom nagradili sodelujoče: Bar Namestnik, Lizina varil-
nica piva, Gostilna Johana, Gostilna Valerija, Huda Liza, 
Sladoledarna Kremko in Radenska Slovenija.
Hvala Občini Duplek za vrečke in hvala režijskemu obra-
tu, da so nabrano pospravili v kesone.
                

Borut Ludvik 
in člani skupine Ohranimo naravo čisto 

BIOOGLJE KOT SREDSTVO ZA OBOGATITEV PRSTI 
Oglje najdemo v prsti po vsem svetu zaradi požarov 
vegetacije in zgodovinskih praks za povečanje rodovit-
nosti tal
Stara ljudstva so na obdelovalnih površinah produktiv-
nost povečevala s kurjenjem kmetijskih ostankov na po-
lju, zato lahko z gotovostjo trdimo, da je uporaba oglja 
v kmetijske namene tudi danes zagotovilo za obogatitev 
prsti ter posledično večji in kvalitetnejši pridelek. 
Metoda obogatitve produktivnosti prsti z dodajanjem 
oglja je stara praksa. Sloni na dejstvu, da vsebuje oglje 
ogljik, z dodajnem le-tega v tla pa se ogljik v prsti pove-
ča. To je povezano predvsem z raznolikostjo rabe tal na 
območjih, kjer so tla zaradi omejenih naravnih virov oz. 
ekološko vprašljive rabe tal hudo izčrpana, neprimerna 
pa so lahko tudi zaradi neustrezne količine razpoložljive 
vode in prevelikih koncentracij kemičnih gnojil v prsti.
Pri kmetovanju oglje v prvi vrsti povečuje kakovost prsti 

in vpliva na povečanje količine vode v tleh ter zadržuje 
hranila in kemična sredstva, ki jih lahko rastline izkori-
ščajo za svojo rast. Prav tako so ugotovitve pokazale, da 
tla, v katerih se uporablja oglje, ne omogočajo le boljše-
ga ohranjanja hranil, temveč preprečujejo tudi odtok v 
podtalnico ter s tem vplivajo na zmanjšanje njene one-
snaženost. V bistvu biooglje odvečna hranila veže nase!
Biooglje je trdna snov, ki se pridobiva s karbonizacijo bi-
omase. Preprosto povedano, biooglje je bogat produkt 
z ogljikom, pridobljen iz biomase, npr. iz lesa, gnoja ali 
listja, ki se pridobi s segrevanjem v zaprti posodi z malo 
ali nič kisika. V bolj tehničnem smislu je biooglje proi-
zvedeno pri termični razgradnji organskih snovi v okviru 
omejene dobave kisika (O2) in pri relativno nizkih tem-
peraturah (< 700 °C). Proces v tleh, ko razpada oglje, 
ustvarja fino zrnato in zelo porozno oglje, ki pomaga oh-
raniti v prsti hranilne snovi in vodo.
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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.

Prakse
 Južnoameriški Indijanci so resnično ustvarili velika pod-
ročja izjemno bogate črne zemlje. Z znanstvenim prou-
čevanjem vplivov oglja na kvaliteto tal se je pričelo zelo 
zgodaj. Prve raziskave so naredili že v 19. stoletju, ven-
dar je bila prava znanstvena raziskava narejena šele leta 
1980 na Japonskem, nekaj let kasneje pa so se s proble-
matiko začeli ukvarjati tudi v ZDA. Prav tako se v zadnjih 
petih letih raziskave o pomenu rabe oglja povečujejo 
predvsem zaradi vpliva na podnebne spremembe. Zad-
nje ugotovitve kažejo, da je oglje zelo stabilen element z 
vidika hranil v prsti. 

Učinek uporabe biooglja
 Prisotnost oglja v prsti vpliva na povečanje dostopnosti 
hranil, s čimer se potrebe po dodajanju umetnih gnojil 
zmanjšujejo, saj so organska hranila, ki jih dodamo v tla 
z ogljem, stabilnejša in učinkovitejša od drugih organ-
skih snovi v prsti, ki se dodajo z umetnimi gnojili. 
 
Postopek pridobivanja biooglja 
Biooglje se pridobiva s postopkom pirolize. Piroliza je 
postopek razkroja snovi pri višjih temperaturah in v pri-
meru gorljivih snovi tudi brez dostopa zraka, saj lahko 
sicer pride do sežiga snovi. Produkti pirolize so številne 
organske molekule, ki imajo nižjo molsko maso kot snov, 
ki jo piroliziramo.
Raba biooglja za gnojilo omogoča shranjevanje ogljika v 
prsti več sto ali celo tisoč let. Oglje izboljšuje rodovitnost 
tal, saj stimulira rast rastlin, ki porabljajo CO2, s čimer je 
dosežen povratni učinek rabe CO2. Energija, pridobljena 
kot del proizvodnje biooglja, izpodriva pozitivno ozna-
čene ogljike iz energije, pridobljene iz fosilnih goriv. Do-

datna pozitivna učinka biooglja sta še zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in povečano shranjevanja ogljika v 
tleh. Z uporabo biooglja dolgoročno večamo rodovitnost 
tal, rodnost rastlin, vlago in toploto tal!
Dobro je upoštevati: oglje dodajamo kompostu ali ne-
posredno v zemljo, vendar pazljivo, da ne prekoračimo 
količin in ne povzročimo t. i. »prehranjenosti« rastlin. Če 
ga dodajamo kompostu, je verjetnost stresa za rastline 
manjša. 

Prof. dr. Ana Vovk Korže (UM FF, ERM center) 
in Franc Fras

»Biooglje.jpg«  Biooglje povečuje rodovitnost prsti     Foto: Spletni arhiv

17



NASVETI, PRIPOROČILA

Med odpadna zdravila sodijo vsa tista zdravila, ki jih 
več ne potrebujemo

To so vsa neuporabljena zdravila in njihovi ostanki, ki 
so ostali po uporabi. Odpadna zdravila ne sodijo med 
običajne komunalne odpadke, prav tako jih ne smemo 
splakovati skozi straniščno školjko. V tem primeru lahko 
učinkovina iz zdravila vstopi v površinske in podzemne 
vode ali kam drugam v okolje, to pa ima lahko neželene 
posledice na okolje, živali in ljudi.
Zdravila, ki jih ne potrebujete več, oddajte v lekarno. 
Tam jih ločeno zbiramo v posebnih zabojnikih, od koder 
romajo na strokovno uničenje s sežigom.

V lekarnah zbiramo odpadna zdravila:
- ki jim je potekel rok uporabnosti,
- ki so ostala po zdravljenju neuporabljena in jih več ne 

potrebujete (tudi, če je rok uporabe še ustrezen),
- ki niso bila ustrezno hranjena (prevroč, prevlažen 

prostor). 

Med zdravila, ki jih zbiramo, ne spadajo samo tablete in 
kapsule, ampak tudi drugi farmacevtski izdelki: kapljice, 
inhalatorji, transdermalni obliži, pršila za nos, kreme z 
učinkovinami, vaginalne globule, sirupi.
Pri tem vas naprošamo, da predhodno odstranite zuna-
njo ovojnino – škatlico in navodila za uporabo.

Česa v lekarnah ne sprejemamo?
V lekarno ne prinašajte izdelkov, ki sodijo med običajne 
komunalne gospodinjske odpadke.

ODPADNA ZDRAVILA NE SODIJO V KOŠ ZA SMETI
Ne sprejemamo drugih odpadkov in produktov, ki so 
navidez podobni zdravilom in jih je mogoče kupiti v le-
karni, ne vsebujejo pa zdravilnih učinkovin – prehranska 
dopolnila, kozmetični izdelki. Prav tako ne sprejemamo 
injekcijskih igel in brizg, kemikalij in medicinskotehnič-
nih pripomočkov.
Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili v le-
karni ni dovoljeno odlagati odpadnih radiofarmacevt-
skih izdelkov in odpadnih zdravil iz krvi in plazme.

Kako lahko prispevamo k temu, da bo odpadnih zdravil 
čim manj?
Zavedajmo se, da zdravila stanejo in je vsako neporablje-
no zavrženo zdravilo tudi stran vržen denar, zato z nji-
mi ravnajte čim bolj racionalno. Večina odpadnih zdra-
vil nastane, ker ostanejo neporabljena. Ne shranjujte 
zdravil na zalogo oziroma za primer, da jih boste še kdaj 
morda potrebovali. V kolikor imate zdravila predpisana 
na obnovljiv recept, jih pojdite iskat šele, ko ste začeli 
uporabljati zadnjo škatlico. Vsaj enkrat na leto preglejte 
zaloge zdravil, izločite odpadna zdravila in jih oddajte v 
lekarni.
Četudi v lekarno vrnete originalno zaprta zdravila, ki še 
niso bila načeta in jim rok uporabe še ni potekel, le-teh 
ne bomo izdali drugemu pacientu. Ko zdravilo enkrat 
zapusti lekarno, se za njim izgubi sledljivost. Ob more-
bitnem nepravilnem shranjevanju sta za tako zdravilo 
vprašljiva tako učinkovitost kot tudi varnost, zato ga ne 
smemo ponuditi v ponovno uporabo.

Tadeja Vincek, mag. farm.
LEKARNA DUPLEK
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Orionova pot  (Vir: internet)

IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA
V ZNAMENJU ORIONA IN PATRA GRŽANA
V Knjižnici Duplek o knjigi 95 tez, pribitih na vrata sve-
tišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hre-
matizma
V Knjižnici Duplek smo imeli konec aprila čast in prilož-
nost gostiti izjemnega človeka, ki v naš prostor prinaša 
mnogo tega, o čemer ne govorimo na glas, pa bi morali; 
prinaša nov pogled ne samo na sedanjost, ampak tudi 
na preteklost, drzne si postavljati teze, ki niso všeč ne 
vladajočim elitam ne zgodovinarjem. S svojo milino, s 
katero ubesedi heretične misli o hrematizmu ali razkriva 
pogled na preteklost, o kateri si skorajda ne upamo raz-
mišljati, nas pripravi k razmisleku ter v nas vzbudi željo, 
da mu sledimo. To je pater Karel Gržan.
Sama sem mu začela slediti kmalu zatem, ko sem v neki 
reviji prebrala članek o njegovem fascinantnem odkritju, 
Orionovem svetišču, ki ga je našel nekje na Kozjanskem 
v okolici Jurkloštra. Kot strastna raziskovalka zgodovi-
ne sem ob prvi priložnosti odšla na kraj tega odkritja in 
stvari so postale še bolj zanimive. Ne gre samo za Ori-
onov pas oziroma tri piramidalne strukture, ampak za 
cela ozvezdja Strelca, Bika, Dvojčka in Plejad, ki so ne-
kako preslikana z neba na zemljo in označena z megali-
ti. Ponekod pa so po tleh vidne še zvezdne povezave iz 
kamnov, ki povezujejo točke med seboj. Največji megalit 
je na Blatnem vrhu, kjer je Bikovo oko.
Med pogovorom z domačinko, ki prebiva na kmetiji na 
Blatnem vrhu, me je presenetilo, ko je povedala, da od-
kar je pater Gržan javno oznanil svojo veliko najdbo, k 
njim prihajajo celi avtobusi obiskovalcev, in to iz tujine. 
»Mi pa smo že mislili, da smo pozabljeni od sveta,« je 
rekla. Medtem ko Slovenci, še posebej zgodovinarji, 
nekako sramežljivo ne moremo verjeti, da bi kaj take-
ga obstajalo pri nas, so tujci takoj odreagirali in prišli 
pogledat, ali je kaj na stvari. Strinjam se s patrom, da bi 
takšno odkritje v tujini takoj pomenilo veliko senzacijo, 
ki bi jo znali narediti tudi turistično privlačno. No, pri Slo-
vencih pa je malo drugače. Lokalni zavod Odon, ki skrbi 
za kulturno dediščino jurklošterske kartuzije in drugih 
turističnih znamenitosti, je kljub zadržanim pogledom 
stroke naredil veliko delo in celotno pot, ki se imenuje 
Orionova pot (sprehod med zvezdami), primerno označil 
oziroma markiral, tako da se lahko po tej poti odpravite 
na pohod in si naredite prijeten enodnevni izlet.
Ob mojem drugem obisku je skupino vodil sam najditelj, 
pater Gržan, in ob tej priložnosti sem se tudi dogovorila z 
njim, da nas obišče v Knjižnici Duplek. Moj osnovni motiv 
za vabilo je bil, da bi informacijo o tej skrivnostni najdbi 
delila s čim širšim krogom ljudi, saj je to navsezadnje naša 
skupna kulturna snovna dediščina, ki nam pripoveduje 
zgodbo neke davne preteklosti, ki jo moramo šele razkri-
ti. Slovenija je s svojo geografsko konfiguracijo in zeleno 
pokrajino, ki nam razveseli oko in duha, biser že sama po 
sebi. Mnogo premalo pa poznamo njene skrite zgodbe, 
ki čakajo na pozornega obiskovalca, da jih odkrije. 

In pater Gržan je prav to – pozoren opazovalec, izjemno 
čuteč človek, ki mu je mar ne samo za našo lepo deže-
lo, ampak tudi za sočloveka. Zato ni naključje, da nas je 
s svojim razmišljanjem o današnji družbi in predvsem 
odnosih v njej hotel opozoriti, da moramo drugače pog-
ledati tudi na naša medčloveška razmerja. Svoj pogled 
na to, kaj pravzaprav črviči današnjo družbo, je izrazil 
v knjigi 95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za 
osvoboditev od zajedavskega hrematizma, kar je bila 
tudi tema našega pogovora. 
Izraz hrematizem je večini nepoznan, tudi sama sem se 
srečala z njim šele v knjigi 95 tez…, vendar je bil v upo-
rabi že pri starih Grkih. Zakaj so ga kasneje izvzeli iz be-
sednjaka, predvsem ekonomskega, je pa že drugo vpra-
šanje. Aristotel je v svojem delu Politika opisal dve vrsti 
ekonomije oziroma gospodarstva. Prva vrsta je ekono-
mija, ki temelji na človekovih potrebah. V taki ekonomiji 
ljudje proizvajajo, ker nekaj potrebujejo za svoje preži-
vetje, zato jo lahko imenujemo tudi naravna ekonomija. 
Proizvod se pretvori v denar, s katerim nato kupimo neko 
drugo dobrino, ki jo potrebujemo, vendar je ne proizva-
jamo sami. Druga ekonomija pa je hrematistika, kjer je 
bogatenje namenjeno samemu sebi, kopičenju denarja 
zaradi kopičenja, seveda na račun drugih in ne glede na 
posledice (uničeno okolje). In prav ta koncept ekonomije 
se je uveljavil kot svetovni red. Aristotel opozarja, da je 
takšno pridobivanje denarja nenaravno in razčloveči tis-
te, ki ga izvajajo, zato pridobitništva ne zagovarja. To je 
vsekakor tema, ki je vredna razmisleka. Vse to in še več 
boste našli v knjižici 95 tez…
Pater Gržan je tudi sicer plodovit pisec. Poleg teološke 
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izobrazbe ima tudi doktorat iz literarnih ved, pozornost 
pri bralcih pa je vzbudil že s knjigami: Jaz, Čarli Čeplin, 
Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpe-
čih?, Vstanimo, v suženjstvo zakleti!  Napisal je tudi vrsto 
strokovnih del s teološko vsebino, pripravlja pa že novo 
izdajo knjige V znamenju Oriona, v kateri bo popisal svoja 
najnovejša dognanja v zvezi s svojim odkritjem. Vsekakor 
je spoštovani pater Gržan sogovornik, ki pusti sled v srcih 
poslušalcev, človek, ki si ga želiš vedno znova poslušati. 
Za tiste, ki bi se želeli odpraviti na Orionovo pot in si 
ogledati stvari na licu mesta, pa še nekaj koristnih podatkov. 
Zavod Odon Jurklošter vsako leto organizira vodeni pohod 
po Orionovi poti, njihov predsednik Janko Cesar pa je 
pripravljen po vnaprejšnjem dogovoru nuditi vodstvo tudi 
organiziranim skupinam, zato se z vprašanji lahko obrnete 
nanj, in sicer na naslov janko.cesar@siol.net. Na ribičiji 
Marof, od koder krenete na pohod, pa si lahko privoščite 

tudi odlično kosilo in dan bo popoln.
Želim vam lepo poletje in vas vabim, da raziščete našo 
lepo domovino.

Tatjana Jamnik Pocajt

Jurklošter  (vir: internet)

Vabilo na predavanje

O POGLEDIH DR. JOŽE GLONARJA NA SLOVENSKI JEZIK 
IN O NJEGOVIH SLOVARJIH

Zanimal ga je predvsem živi jezik, torej jezik, ki so ga ljudje v resnici govorili, 
kar je seveda vključevalo zanimanje za narečja

»Jezik je najjasnejši znak vsakega naroda, v njem se najbolj jasno kaže njegova 
zgodovina, v njem si podajata preteklost in sedanjost roke,« je zapisal dr. Joža 
Glonar v knjižici Naš jezik, ki je izšla leta 1919 v Ljubljani. »Tisočletja žive v 
jeziku, ki ga govorimo, živa starina, včasih le neznatno modificirana, ne ravno 
redko pa popolnoma nespremenjena, dasi nam nezavedna se oglaša obenem 
s tvorbami včerajšnjega ali današnjega dne. Kontinuiteta jezika je edini znak 
narodovega življenje: jezik, ki je umrl, je križ na grobu naroda, na grobu, iz 
katerega ni nobenega vstajenja.«

V univerzitetni knjižnici v Gradcu
Joža Glonar je knjižico Naš jezik napisal avgusta leta 1918, torej pred sto leti, 
ko sta se prva svetovna vojna in Habsburška monarhija že bližali koncu. Tedaj 
je bil kot državni bibliotekar zaposlen v univerzitetni knjižnici v Gradcu, kjer 
je delal, vse odkar je bil februarja 1911 na graški univerzi promoviran za dok-
torja znanosti. V času Habsburške monarhije so bili bibliotekarji v avstrijskih 
znanstvenih knjižnicah večinoma doktorji znanosti, ki so jim pri delu s knjigami 
pomagali knjižnični sluge. Glonar je bil v graški univerzitetni knjižnici najprej 
bibliotekarski volonter, torej prostovoljec, ki ni dobival plačila, že leta 1912 pa 
je bil imenovan za bibliotekarskega praktikanta, s čimer je dobival tudi plačo. 
V vznesenem ozračju ob avstro-ogrski vojni napovedi Srbiji julija 1914 pa se 
je znašel v disciplinskem postopku, ker kar v dveh graških gostilnah ni vstal 
med igranjem cesarske himne. Pred disciplinsko komisijo je to sicer zanikal 

Predsednik ZB NOB OO Duplek Miha Verbošt 
in Peter Vodopivec                    Foto: Mia Miše20



 Peter Vodopivec predstavil življenjepis dr. Glonarja udeležencem pohoda      Foto: Mia Miše

in zatrjeval, da je obsedel le pri nem-
ški Wacht am Rhein, vseeno pa je bil 
suspendiran in se je v knjižnico vrnil 
šele marca leta 1915, ko je zaradi od-
hoda v vojsko primanjkovalo bibliote-
karjev. Glonar, ki je bil iz zdravstvenih 
razlogov oproščen vojaščine, je bil 
tedaj imenovan za bibliotekarskega 
asistenta in leto pozneje za državne-
ga bibliotekarja. Toda že čez dobri 
dve leti, 28. decembra 1918, so ga iz 
avstrijske državne službe dokončno 
odpustili, tokrat zaradi tega, ker se je 
odločil za državljanstvo nove Kralje-
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 1. 
januarja 1919 je tako začel z delom v 
Državni študijski knjižnici v Ljubljani, ki je delovala v tes-
nih prostorih tedanje in današnje Poljanske gimnazije.
V Državni študijski knjižnici v Ljubljani
O tem, kako je Glonar doživljal postopno razpadanje sta-
re monarhije pred sto leti, kako je presojal t. i. majniško, 
jugoslovansko gibanje na slovenskih tleh in kakšni so bili 
njegovi občutki, ko so v Ljubljani in Zagrebu konec okto-
bra 1918 razglasili Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ni 
podatkov. Že ob njegovem imenovanju za bibliotekarja-
-asistenta v graški univerzitetni knjižnici leta 1912 pa so 
graški in mariborski Nemci negodovali, češ da je Glonar 
znan kot »slovenski narodnjak«. Njegova nedvoumna 
slovenska nacionalna opredelitev je prišla jasno do izra-
za tudi v med prvo svetovno vojno objavljenih člankih in 
knjižici Naš jezik, ki se ji je posvetil v poslednjem poletju 
Habsburške monarhije. 
Nova jugoslovanska država je bila za Glonarja ned-
vomno precejšnje razočaranje. V razgretih razpravah 
o vidovdanski ustavi je, čeprav je bil po svoji usmeritvi 
svobodomislec – liberalec, odločno nasprotoval srbsko-
-jugoslovanskim in slovensko-liberalnim centralističnim 
težnjam. Leta 1921 se je pridružil podpisnikom izja-
ve slovenskih kulturnih delavcev, ki so se zavzemali za 
slovensko avtonomijo, hkrati pa je opozarjal na razliko 
med etnično-jezikovno skupnostjo narodov, kar so bili 
Slovenci, in državno politično skupnostjo – nacijo, kar 
naj bi bili Jugoslovani. Misli na postopno jezikovno in 
kulturno spojitev Jugoslovanov v enotno državno nacijo 
nekoč v prihodnosti sicer ni povsem odklanjal, odločno 
pa je zavračal vsak pritisk v tej smeri. »Vsi notranji boji 
(v novi državi), ki nas pretresajo, izhajajo baš iz tega, da 
se integracija ne prepušča mirnemu razvoju, temveč se 
z vsemi sredstvi forsira. Vladajoči krogi imajo samo svoj 
politični koncept in se za mnenje vladanih prav nič ne 
zmenijo,« je zapisal leta 1922. Toda v isti sapi je že v 
knjižici Naš jezik povsem jasno menil, da se »nam tega, 
da bi naš jezik kedaj brez sledu izginil iz sveta … ni bati«. 
Toda to, kako dolgo in kako bo (naš jezik) res živel, je 
»odvisno od njegove notranje vrednosti«, ta pa je »od-
visna od volje in plemenitega stremljenja nas vseh, ki ta 
jezik govorimo in pišemo«.
Glonar se – vsaj javno – ni ukvarjal s političnimi tema-
mi in politiko, zato pa se je po prihodu v Ljubljano tem 
temeljiteje posvetil bibliotekarskemu, jezikoslovnemu, 
narodopisnemu in uredniškemu delu ter prevajanju. S 
preselitvijo v Ljubljano se je v začetku dvajsetih let pre-

teklega stoletja začelo najplodnejše obdobje njegove-
ga življenja, ko je bilo število njegovih objav največje 
in so izšli njegovi najpomembnejši prevodi, hkrati pa 
se je ob delu v knjižnici posebej posvetil slovenskemu 
jezikoslovju. »Če primerjamo naš jezik s tujimi jeziki v 
naši neposredni bližini, npr. z nemščino in italijanščino, 
opazimo najprej, da ima v primeri z njimi mnogo več 
različnih oblik, ali če se postavimo na stališče tujcev, 
da je bolj kompliciran in vsled tega bolj težak za uče-
nje,« je ugotavljal in dodal: »Z našimi besednjaki je pa 
križ. V precejšnji meri so podobni panoptikom, polnim 
voščenih figur, oblečenih v najrazličnejše noše, nezre-
lih zametkov in mrtvorojene dece v špiritu. Celo oni, ki 
so namenjeni v prvi vrsti praktičnim potrebam, imajo 
neštevilno množico besed, ki so prišle vanje samo iz 
prejšnjih slovarjev«, vendar »se niso nikdar govorile ali 
natisnile v kakšni knjigi«.
Glonarja pa je zanimal predvsem živi jezik, torej jezik, ki 
so ga ljudje v resnici govorili, kar je seveda vključevalo 
zanimanje za narečja. Tako je zavračal kolege jezikoslov-
ce, ki so narečja sicer raziskovali, a so podcenjevali ljud-
sko govorico in pozornost usmerjali k oblikovanju v javni 
komunikaciji neprisotnega knjižnega jezika. »Dozdevna 
vzvišenost izobražencev, smešna nadutost naše socialne 
in intelektualne jare gospode, ki se boji, da bi dobila v 
svoje salone vse sloje iz ulice in gozda – vse to nam zapi-
ra pogled v skupne znake našega jezika in hoče po sili na-
šemu bodočemu razvoju izolirati knjižni jezik in govorico. 
Praktičen slovar naj podaja živi jezik določene dobe, zgo-
dovinski slovar pa naj bo arhiv in muzej jezika,« je menil 
in v svojem prvem slovarju, v Žepnem slovarčku tujk, ki 
je prvič izšel leta 1927 in v razširjeni izdaji leta 1934, iz-
pustil redkejše, nenavadne tujke, pozornost pa posvetil 
novim, »srbohrvaškim tujkam«, s katerimi so se sloven-
ski govorci in bralci srečevali v novi jugoslovanski do-
movini. Ob številnih latinskih in grških, pa tudi nemških, 
francoskih, italijanskih, španskih in angleških besedah, 
je navajal in pojasnjeval besede turškega, perzijskega in 
arabskega izvora, kot npr. arabske baba, baklava, barjak, 
biber, džigerica, pekmez ali turške bašča, bakšiš, beg in 
ekser, hkrati pa je razlagal znane latinske in druge bese-
dne zveze in pregovore.
Žepnemu slovarju tujk so sledili še štirje Glonarjevi 
slovarji
Leta 1934 je izdal praktičen, vsakdanji rabi namenjen 
nemško-slovenski, leto pozneje pa prav takšen sloven-
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sko-nemški slovar, in tudi v teh dveh slovarjih je izpustil 
večino starejšega, že redko rabljenega besedja ter spre-
jel nove, sodobnejše in v vsakdanjem pogovoru uporab-
nejše besede. Glonarjeva največja, vsega občudovanja 
vredna dosežka s področja slovaropisja pa sta prvi slo-
venski enciklopedični Poučni slovar, ki je v snopičih izha-
jal v letih 1929–1934, in prvi enojezični slovar slovenske-
ga jezika, ki je prav tako postopoma – v snopičih izhajal v 
letih 1934–1935. Danes si je težko predstavljati, kakšno 
je bilo to slovarsko delo in kako je potekalo, saj je bilo 
vse napisano s peresom in z roko ter vse na lističih, pri 
čemer vsebuje in razlaga samo slovar slovenskega jezika 
okoli 40 000 besed in nad 30 000 besednih zvez. Kar tre-
tjina med njimi dotlej še ni bila zajeta v slovarjih in jih je 
Glonar zajel iz živega jezika in njegovih narečij ter nabral 
v času, ko je slovar pripravljal za tisk. Hkrati je – vedno 
nekoliko jezljiv in pripravljen na polemičen spopad – tudi 
slovar slovenskega jezika zasnoval polemično, s kritičnim 
pretresom nekaterih stališč in mnenj avtorjev prav tako 
sredi tridesetih let izdanega slovenskega pravopisa. 
Nič manjši dosežek kot slovar slovenskega jezika ni bil 
Glonarjev Poučni slovar, prvi originalni slovenski leksi-

kon, ki je – kot je zapisal avtor v uvodu – sonarodnjakom 
v novih jugoslovanskih razmerah in v slovenščini posre-
doval najnujnejše informacije iz najrazličnejših področij 
človekovega znanja, o zaslužnih in znamenitih osebnos-
tih, ustanovah, pojavih, postopkih, pojmih in dogodkih, 
posebno pozornost pa je posvetil tudi tujim in domačim 
krajem. Vzemimo za primer kraj Korena na 564. stra-
ni prve knjige Poučnega slovarja (slovar je izšel v dveh 
knjigah). Tu beremo: Korena, občina, 703 prebivalci, 
okraj mariborski, dravska banovina. Mariborski okrožni 
inšpektorat, pošta sv. Barbara pri Mariboru, vojni okraj 
Maribor. Ali geslo Slovenske gorice na 328. strani druge 
knjige: Slovenske gorice, pokrajina med Muro in Dravo 
vzhodno od Maribora, ki so jo reke Drava, Pesnica, Ščav-
nica in Mura po dolgem, a številni meridionalni dotoki 
po širokem razčlenili na številna ploščnata hrbtišča in 
odrožke; v dolinah cvete živinoreja, po višinah vinogra-
dništvo.
Kratko in jasno, tako da je Koreno in Slovenske gorice 
lahko našel vsak, ki jih je iskal na zemljevidu.

Peter Vodopivec

V Dupleku so idejo o druženju generacij odlično  
sprejeli
Ko smo v Domu Danice Vogrinec Maribor v začetku leta 
2016 začeli načrtovati novo storitev – medgeneracijski 
center, ki bi del naših aktivnosti prenesel na katero od 
bližnjih lokalnih skupnosti, predvsem pa prebivalcem 
ponuditi možnost organiziranega druženja ob različnih 
aktivnostih, sploh ni bilo dileme, kje bomo začeli – v 
Dupleku. Roko na srce, ko smo aktivnosti medgeneracij-
skega centra, kjer bi se dnevno srečevale vse generacije, 
predstavili komu od sodelavcev, smo naleteli na različne 
odzive, v glavnem pa je bila večina od nas presenečena 

nad energijo in odločenostjo, da v medgeneracijskem 
centru združimo vse generacije. 
Ko smo idejo predstavili županu Dupleka Mitji Horvatu, 
je pobudo takoj sprejel. Dogovorili smo se, da svojo ide-
jo predstavimo na seji občinskega sveta in nato še pred-
stavnikom vseh društev ter organizacij v občini Duplek. 
Na obeh predstavitvah je bila ideja odlično sprejeta, 
kljub vsemu pa se je tu in tam še videla nejevera nad 
idejo, da bi v enem prostoru dnevno združevali različne 
generacije. Pa smo začeli. Uredili smo vse formalnosti in 
župan je sporočil, da je medgeneracijski center DANica 
Duplek dobil dom – prelepo dvorano Kulturnega doma 
Dvorjane. 

Otvoritev MGC-ja v Dvorjanah Foto: arhiv Doma Danice Vogrinec
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13. september 2016 je bil izbran za uradni začetek de-
lovanja. Morda se je komu zdelo, da datum ni najbolj-
še izbran, a ideja je bila, da še enkrat pokažemo, da gre 
le za številke in da smo ljudje tisti, ki imamo škarje in 
platno v rokah. Otvoritev je bila prelepa, prišlo je veli-
ko ljudi. Pripravili smo čudovit program, v katerem so 
se predstavila različna društva, šola, vrtec, dišalo je po 
sveže pečenem pecivu, kavi... Tudi po uradni otvoritvi so 
obiskovalci še ostali, spraševali o tem, kaj se bo v Med-
generacijskem centru DANica Duplek dogajalo, kdo lah-
ko sodeluje… 
Pravzaprav niti ne vemo, kako točno in kdaj so aktivno-
sti stekle, a se je kmalu zdelo, da je 8 ur dnevno, ko je 
center odprt, premalo za vse, ki bi radi predstavili, kaj 
znajo, svoje znanje delili z drugimi, se kaj novega nau-
čili ali samo prišli na kavo in sproščen klepet. Kmalu je 
Medgeneracijski center DANica Duplek dobil svoje novo 
ime: MGC. 

V MGC-ju se srečujejo vse generacije
MGC je vedno bolj postajal prostor, kamor pridejo ljudje 
telovadit, se veselit, delit svoje znanje, se učit ali samo 
družit. V MGC-ju se srečujejo vse generacije;  ne le sre-
čujejo, temveč aktivno sodelujejo. Navdihujoče in srčno 
je, da v MGC-ju niso pomembna leta ali od kod kdo pri-
haja. Otroci, mamice z dojenčki, srednja generacija in 
starejši so v MGC-ju našli svoj prostor. 
Glas o MGC-ju DANica Duplek se je hitro razširil tudi na 
druge lokalne skupnosti in skoraj neverjetne se zdijo 
besede koga iz drugega okolja, ki reče: »Takšen MGC bi 
imeli, kot je v Dupleku.« In tako smo začeli z medgene-
racijskimi centri tudi po drugih lokalnih skupnostih. V 
decembru 2016 je bil Dom Danice Vogrinec Maribor na 
razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti izbran za izvajanje projekta Večgenera-
cijski center Štajerska in MGC DANica Duplek je ponudil 
prostor tudi za te aktivnosti. MGC Danica Duplek je tako 
formalno postal del centrov v desetih lokalnih skupno-
stih, a vsi sodelujoči vemo, da je bil Duplek prvi, tako 
rekoč vzorčen primer sodelovanja in povezovanja.
Leta 2016, ko smo začeli z idejo o medgeneracijskem 
centu, smo težko razložili, kaj pravzaprav pomeni MGC, 
kaj ponuja, komu je namenjen. Danes, po slabih dveh 
letih življenja MGC DANice Duplek, besede niso več pot-
rebne. Vsi iz DANice, vsi iz občine Duplek ter širše in vsi, 
ki dnevno prihajamo v MGC, vemo, da je to prostor dru-
ženja, povezovanja, prostor, kjer leta ne štejejo, prostor, 
kjer vedno srečaš kakega prijatelja, prostor, kjer lahko 
pokažemo svoje znanje, ga delimo ali se kaj novega na-
učimo. Predvsem pa je MGC prostor, kjer ni nemogočih 
poti, prostor, kjer kraljujejo spoštovanje, solidarnost, 
ljubezen, enakost. Ne gre za prostor, kljub temu, da je 
dvorana prelepa, gre za ljudi in zato, kako nam je skupaj 
lepo, kako znamo kljub tegobam, stiskam in kdaj pa kdaj 
oblakom na nebu videti, da smo skupaj močnejši, da pri-
de dan, ko vsak od nas potrebuje roko, ki ti jo kdo poda, 
da kdaj podaš roko pomoči nekomu drugemu, kdaj pa 
roko pomoči od koga sprejmeš. 
Ob tej priložnosti velja zahvala vsem, ki vsakodnevno 
skupaj z nami kreirate urice v MGC-ju, vsem prostovolj-
cem, izvajalcem, uporabnikom, vsem sodelujočim, vsem 
društvom in organizacijam in še posebna zahvala župa-
nu, vsem sodelavcem Občine in vsem sodelavcem Doma 
Danice Vogrinec Maribor. 
Danes ne bomo o imenih. Danes bomo dejali: »Bravo 
Mi!« In nasvidenje v MGC-ju.   

Polona Lah,
VGC Štajerska in MGC DANica Duplek

Sprejem učencev med mlade 
člane RK Korena in predaja  
defibrilatorja 

Člani KO RK Korena smo ob za-
ključku mednarodnega tedna 
RK, ki vsako leto poteka med 
8. in 15. majem, pripravili spre-
jem učencev 3. razreda OŠ Ko-
rena med mlade člane RK.
Zbrali smo se v torek, 15. maja 
2018, ob 11. uri v večnamen-
skem prostoru OŠ Korena.
Vsako leto je to za učence, uči-
telje in predstavnike KO RK Ko-
rena svečan trenutek. 
Letošnji svečanosti so pri-
sostvovali podžupanja Slavica 
Golob, ravnatelj Darko Reber-
nik, učiteljice, članice KO RK in 
starši otrok. Učenci so skupaj z 
učiteljicami pripravili prisrčen 
in svečan program, zapel je 

Svečana predaja avtomatskega defibrilatorja v javno uporabo, predsednica KO RK Korena Štefka 
Ljubojevič, patronažna sestra gospa Bogdana Ornik, Dragica Golob, učenci predmetne stopnje  
OŠ Korena                               Fotografija: Klemen Golob
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Sončki smo v svojo igralnico povabili očete
To smo naredili prav s posebnim namenom, saj se prib-
ližuje dan vseh mam – materinski dan. Želeli smo, da 
očetje pomagajo svojim malčkom pri izdelavi daril za nji-
hove mamice. Zbrali smo se v sproščenem vzdušju, po-
vabili starše v igralnico in pričeli z delom. Spodbujali smo 
domišljijo in ustvarjalnost tako otrok kot tudi očetov. Ot-
roci so bili zelo veseli sodelovanja s starši v svoji skupini 
in z veseljem so svojim vrstnikom predstavili očete. Na 
koncu so nastali zelo raznoliki, ustvarjalni, predvsem pa 
čudoviti izdelki za mamice. 

Namen takšnih delavnic je aktivno druženje staršev in 
otrok v vrtčevskem okolju, hkrati pa starši na delavni-
cah spremljajo razvoj nekaterih otrokovih sposobnosti 
in opazijo dejanski napredek. Pri takšnih delavnicah je 
v ospredju razvoj fine motorike (rezanje, drobni gibi, le-
pljenje, prebadanje, vezanje, označevanje, risanje itn.) 
in ustvarjalnosti, kar je za otroka tako sedaj kot tudi kas-
neje v življenju zelo pomembno. Fina motorika otroku 
med drugim zelo pomaga na poti k samostojnosti (pri 
oblačenju, slačenju, obuvanju, umivanju, igri, dejavno-
stih …). Kot vzgojiteljica začetnica sem že od začetka leta 
otrokom dajala različne in zabavne naloge, s katerimi 

so urili natančnost in kontrolo nad gibi (risanje, rezanje, 
razvrščanje …). Staršem nameravam te naloge, ki so jih 
otroci reševali, ob koncu šolskega leta razdeliti, da bo 
vsak starš lahko konkretno videl napredek, ki ga večina 
opazi pri vsakdanjih opravilih. 

Vanja Jug, 
vzgojiteljica vrtca Korena

 

11. mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano«
Novembra smo se v skupini Sončki iz vrtca v Koreni po-
govarjali o igri, igračah, kdo se rad igra s kom, kje vse se 
lahko igramo itd. Otroška igra je dejavnost, ki poteka po 
notranji motiviranosti otroka. Brez nje ne bi bilo srečne-
ga otroštva. Otrok ima pravico do igre. Otrok se igra zato, 
da zadosti notranji potrebi.
V okviru festivalskega leta Igraj se z mano, ki je pod okri-
ljem Centra Janeza Levca Ljubljana, je potekal tudi med-
narodni likovni natečaj Igraj se z mano. Povezovanje sko-
zi igro je vodilno načelo dogodkov festivalskega leta, ki s 
svojimi aktivnostmi spodbujajo integracijo med otroki, 

Sodelovanje staršev in otrok     Foto: Vanja Jug Delo v tandemu  Foto: Vanja Jug   

tudi pevski zborček. Program sta povezovala učenec in 
učenka iz 9. razreda OŠ.
Predsednica KO RK Korena, Štefka Ljubojevič, je učen-
cem prestavila poslanstvo Rdečega križa, naloge in 
delo ter kaj pomeni vključitev med mlade člane RK. Po 
predstavitvi so učenci 3. razreda prejeli izkaznice in vreč-
ko z darilci, ravnatelj pa je v hranilnik vsakemu spustil po 
en evro. Sledila je še majhna pogostitev.
Sprejemu učencev je sledila svečana predaja avtomat-
skega defibrilatorja v javno uporabo, nameščenega na 
stanovanjski hiši Golobovih v Žikarcah 91/b. Predaja je 
potekala ob pristnosti pobudnice za nakup Dragice Go-
lob, predsednice Štefke Ljubojevič in članic KO RK, ravna-
telja, učiteljev in učencev predmetne stopnje OŠ, ostalih 
krajanov in patronažne sestre Bogdane Ornik, ki nam je 

na kratko predstavila aparat in njegovo delovanje.
Člani KO RK Korena se iskreno in prisrčno zahvaljujemo 
vsem krajanom, ki ste nam s svojimi prostovoljnimi pri-
spevki (ob obisku s koledarji, na naših stojnicah ali kako 
drugače) pomagali pri nakupu tega prvega defibrilatorja, 
ki je za naš kraj zelo pomembna pridobitev, saj je s po-
močjo tega aparata lahko rešeno marsikatero življenje 
še pred prihodom reševalcev.
V teku je zbiranje sredstev za nakup drugega defibrila-
torja za potrebe krajanov Zimice.
Priporočamo se za vaše prispevke.

Milka Kolarič
KO RK KORENA

BODI UMETNIK
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mladostniki, odraslimi osebami s posebnimi potrebami 
in večinsko populacijo vseh generacij.
Letos že enajstič tradicionalno poteka Bodi umetnik – 
mednarodni likovni natečaj Igraj se z mano z razstavo 
likovnih del.
Odločila sem se, da s Sončki sodelujemo na likovnem 
natečaju, ki je v tem letu (2017/18) posvečen dvema te-
mama. Prva tema je že tradicionalna – igraj se z mano, 
druga tema pa se glasi: spoznavam svet.
Januarja smo dobili seznam avtorjev, katerih dela so raz-
stavljena na razstavi Bodi umetnik – Igraj se z mano v 
Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Izbor 
je temeljil na raznolikosti in izvirnosti motivov, poveza-
nih s temama igraj se z mano in spoznavam svet, ter za-
stopanosti vseh sodelujočih šol, vrtcev in zavodov. Eden 

izmed avtorjev na razstavi je bil Žak Praviček iz skupine 
Sončki. Udeležili smo se otvoritvenega dogodka, ki je po-
tekal 27. 3. 2018 v Koroški galeriji likovnih umetnosti v 
Slovenj Gradcu. Otroci so bili zaradi boljše organizacije 
že predhodno razdeljeni v različne skupine, zato smo ob 
prihodu samo poiskali prostor Žakove delavnice. Na de-
lavnicah so spodbujali otroke k samostojnosti in druže-
nju z vrstniki. Žak je na delavnici izdelal prikupnega slo-
na, kasneje pa je bilo poskrbljeno tudi za malico. Otroci 
so naključna dela, ki so prispela na natečaj, izobesili na 
stene in tako otvorili razstavo. Za zaključek so poskrbeli 
s popestritvenim programom, s pevcem Zlatkom Čordi-
čem in z animacijo za otroke. 

  Vanja Jug, 
vzgojiteljica vrtca Korena

Žak in ati ob razstavljeni risbici Žak s svojim izdelkom Žak v svoji skupini  Vse foto: Vanja Jug

ŠPORT IN REKREACIJA
OKOLI PRVEGA MAJA V JABLANCAH
Meddruštvena tekma v smučarskih skokih, postavitev majskega drevesa in 
kresovanje 
Športno društvo Jablance je 30. aprila 2018 pripravilo že tradicionalno med-
društveno tekmo v smučarskih skokih na 7, 13 in 25-metrskih s plastično maso 
prekritih smučarskih skakalnicah. Udeležba 46 tekmovalcev, med njimi kar 5 
deklet, je zagotovo uspeh, ta pa je doprinesel tudi k spodbudi, da se tovrstni 
dogodki nadaljujejo še v prihodnje.

Tekmovalci so bili razdeljeni v 7 
kategorij – od začetnikov pa vse 
do veteranov nad 50 let. Tekmo-
valci so prišli iz 6 društev štajer-
sko–koroške regije. Najmlajši 
skakalec je bil star 6 let, najsta-
rejši pa je bil Milan Potočnik, 
star 58 let. Prvi trije tekmoval-
ci iz vsake kategorije so prejeli 
pokale, prav vsi tekmovalci pa 
lepe praktične nagrade, ki so jih 
prispevali naši zvesti donatorji. 
Donatorjem in sponzorjem se 
iskreno zahvaljujemo za priprav-
ljenost in sodelovanje ter se pri-
poročamo tudi v prihodnje.
Zvečer smo zakurili kres, ki so se 
ga najbolj razveselili otroci, starej-
ši pa so se ob ognju pogreli in se 
družili s sovaščani. Močan veter 
je ponagajal vaščanom, zato so 
prvomajsko drevo, ki ga postavlja-
jo že vrsto let, postavili naslednji 
dan – prav na praznik 1. maja. 

Gledalci uživajo  Foto: Mojca Vrbnjak
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NA BINI AKADEMIJI SE DOGAJA

Tekme v smučarskih skokih in kresovanja se je udeležilo 
veliko število obiskovalcev, ki jim ni manjkalo dobre vo-
lje in veselja ob navijanju za skakalce ali ob druženju ob 
kresu.

Pogled na Jablance s skakalnic   Foto: Mojca Vrbnjak

Skakalci se zbirajo trikrat tedensko na treningih, in sicer 
ob ponedeljkih in sredah ob 17. uri ter ob sobotah ob 
10. uri. Vabljeni vsi otroci, ki jih veselijo smučarski skoki.

Mojca Vrbnjak

Pasovi za najmlajše v aikido vrtcu, upamo pa, da bomo 
bogatejši za nosilce mojstrskih pasov
Naši treningi so prilagojeni otrokom dveh skupin. Naj-
mlajša skupina je aikido vrtec, kjer pričnejo otroci skozi 
igro spoznavati borilno veščino ter s tem pridobivati na 
motoričnih in miselnih sposobnostih. Starejša skupina 
otrok od šestega leta naprej trenira uporabnost veščine 
ter uspešno napreduje v tehnikah aikida, svoje znanje pa 
dokažejo na izpitnem polaganju. Maja je potekalo pola-
ganje šolskih pasov v skupini aikido vrtec. Izpit je uspeš-

no opravilo sedem kandidatov: Tine Šef – 8. kyu, Maša 
Šohar Lorenčič – 4. kyu, Tjaša Hojski – 4. kyu, Kevin in 
Lukas Gerold – 4. kyu, Tian in Lejla Domajnko – 5. kyu ter 
Žiga Črnčič – 5. kyu. Vsem iskrene čestitke! 
Pred zaključkom šolskega leta bodo odrasli in otroci 
obeh skupin polagali višje pasove in upamo, da bomo 
bogatejši za nosilce mojstrskih pasov. Trije kandidati 
bodo namreč opravljali mojstrski izpit ter tako postali 
nosilci črnih pasov I. dan. 

Vsi, ki bi želeli trenirati v naši Bini akade-
miji samoobrambe, se nam lahko pridru-
žite kadar koli med letom v času trenin-
ga. Vsak torek in četrtek potekajo vadbe 
za aikido vrtec od 16.00–17.00, za otro-
ke nad 6 let pa od 17.00–18.00. Trenin-
gi odraslih in samoobramba za ženske 
potekata vsako sredo ob 21.00 in vsak 
petek ob 18.00 v centru Apolon Tezno. 
Ker v času šolskih počitnic treningi odpa-
dejo, želim vsem svojim aikidokam lepe, 
sončne in noro dobre počitnice. Uživajte 
na morju, odklopite vse, kar se odklopiti 
da, in sproščeno stopite v vroče poletje. 
Vam, dragi in spoštovani starši, od srca 
hvala za zaupanje v želji, da se v novem 
šolskem letu ponovno vidimo in skupaj 
na tatamijih preživimo lepe trenutke z 
našimi najdražjimi sončki, vašimi otroki! 
Imejte se lepo in tudi vam lep dopust! 

Izpitno polaganje pasov aikido vrtec   Foto: Bine Štrucl
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Tekači Bini Akademije na 38. maratonu Radenci 2018  
             Foto: Bine Štrucl

Zdrav način prehranjevanja, sestava jedilnika in oseb-
no trenerstvo 
Če želimo zdravo shujšati, kar pomeni izgubiti od 0,5 do 
1 kilogram na teden, moramo vedeti, kako se pravilno 
osredotočiti na kalorije in trening. Tukaj ni filozofije, na-
tančno se ve, koliko kalorij lahko zaužijemo na dan, če 
smo aktivni ali ne, izračunamo lahko, koliko kalorij pot-
rebujemo za normalno preživetje (CEP), ampak žal se še 
vedno večina ljudi odloča za samostojno pot, pri čemer 
velikokrat pride do tako imenovanega »jo-jo« efekta in 
posledično do zdravstvenih težav. Pri nas vam izraču-
namo BMR – bazalni metabolizem, CEP – celodnevne 
energijske potrebe in ITM – indeks telesne mase ter na 
podlagi vseh izračunov sestavimo jedilnik v sklopu vadb 
in treninga. Trening je lahko individualen, kar pome-
ni osebno trenerstvo, ali poteka kot skupinsko vodena 
vadba. Če želite našo pomoč in naše sodelovanje pri 
prehranskem svetovanju, dietah in treningih, nas lahko 
pokličete kadar koli in z veseljem vam bomo pomagali.

Skupinsko vodena HI/LO aerobna vadba v MGC DANIca 
Duplek
Kdo pravi, da v jeseni življenja nismo fit? Ponosen sem 
na naš medgeneracijski center v Dvorjanah, kjer redno 

Pridne vadeče punce MGC DANIca Duplek  po vadbi vedno dobre 
volje in nasmejane             Foto: Valerija Štrucl

Prikaz borilne veščine Aikido na dnevu odprtih vrat Bini Akademije   
                Foto: Valerija Štrucl

Trening Aikida v naravi z najmlajsimi aikidokicami  Foto: Bine Štrucl

vodim skupinsko vadbo za starejše in ljudi s posebni-
mi potrebami. Punce so velik vzor vsem ostalim. Vadbo 
obiskujejo redno dvakrat tedensko v dopoldanskem 
času, z veliko discipline in odrekanj pa so rezultati zelo 
vidni. Punce povedo, da se počutijo odlično, imajo več 
energije kot kadar koli, stresa ne poznajo in so po vadbi 
nerazdružljive. To šteje največ, zato se še vedno spra-
šujem, dragi moji, zakaj niste z nami, saj so naše vad-
be prilagojene vsakemu posamezniku. Vaje izvajamo z 
lastno telesno maso in s pripomočki po lastni zmoglji-
vosti. To vam lahko pomaga pri razmisleku, da posta-
nete tudi vi naš član družine in se nam pridružite že 
danes. Spoštovane moje vadeče, moja dolžnost je, da 
vas danes pohvalim pred vsemi, preprosto zato, ker ste 
carice svojega življenja! 

Dan odprtih vrat Bini akademije in maraton aerobnih 
vadb
V sklopu dneva odprtih vrat smo občanom občine 
Duplek prikazali, katere programe in vadbe vključuje 
naša akademija. Začeli smo z jutranjo Hiit Fit mix vadbo 
in nato nadaljevali s še bolj vročo TABATA WORKOUT 
20/10, po kateri smo v nekajminutnem odmoru prip-
ravili vse za prikaz samoobrambne borilne veščine za 
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otroke in odrasle ter prikaz mešanih borilnih veščin za 
ženske, nadaljevali pa smo s funkcionalno vadbo za sta-
rejše in ljudi s posebnimi potrebami. Skratka, prvo naše 
skupno srečanje ljudi vseh starosti, športnega duha in 
pozitivne energije je bilo nepozabno. 
Vadeči v naši akademiji se vedno počutijo sproščeno in 
pridno trenirajo dvakrat tedensko. Punce in fantje se 
odrekajo marsičemu, zato so rezultati vidni že kmalu. 
Zraven naštetih vadb se družimo tudi ob veselih teka-
ških sobotah, na katerih se nam tekaški kilometri pridno 
nabirajo. Tako smo se tekači Bini akademije tudi letos 
udeležili 38. tekaškega maratona Radenci 2018 in doseg-
li odlične rezultate, saj smo 10-kilometrsko traso pretek-
li v odličnem času – v manj kot eni uri. Naše skupinsko 
vodene vadbe bodo tudi letos v juliju in avgustu pote-
kale nemoteno, kar pomeni, da se nam lahko pridružite 
vsak torek in četrtek ob 20.30 uri v večnamenski dvo-

rani (baraka) v Spodnjem Dupleku in vsako soboto na 
veselem tekaškem druženju. Vse o nas in naših dogodkih 
lahko spremljate na spletnem portalu www.biniakade-
mija.com, Facebook strani Bini akademija ali nam pišite 
na elektronski naslov binetrucl@gmail.com. Veseli pa 
bomo tudi vašega klica na telefonsko številko 070 823 
510 (Bine).
Naša interpretacija telesne pripravljenosti je doseganje 
enakomerno razvitega telesa z zdravim duhom, ki je v 
celoti sposoben naravno, enostavno in zadovoljivo op-
ravljati številne dnevne naloge. 

                Bine ŠTRUCL, osebni trener in trener športne 
rekreacije 1. in 2.stopnje, 

prehranski svetovalec,   instruktor aikida I. dan

KARATE KLUB WKSA DUPLEK NIZA USPEHE
Na odprtem prvenstvu Občine Šentilj so si priborili  
9 zlatih, 5 srebrnih in 2 bronasti medalji
Karate klub WKSA Duplek je s svojimi člani med desetimi 
gostujočimi klubi na odprtem prvenstvu občine Šentilj 
dosegel skupno 3. mesto. Med 112 tekmovalci so se naši 
karateisti in karateistke odlično odrezali in odšli domov 
z 9 zlatimi, 5 srebrnimi in 2 bronastima medaljama. K 
skupno 16 medaljam so pripomogli prav vsi člani, še po-
sebej pa smo ponosni na naše najmlajše. V katah so prva 
mesta osvojili: Lejla Verbošt, Karin Ludvik, Jana Rojs, 
Sara Rojs in Damjan Žinko. V ekipnem delu je ekipa v se-
stavi Jana in Karin Ludvik ter Jane Rojs prav tako osvojila 
najvišjo stopničko. Drugo mesto je v katah zasedla Tjaša 
Rojs, takoj za njo pa je bila na tretjem mestu Gaja Rojs. 
S tretjim mestom v kategoriji kat se je okitila tudi Vita 
Rojs. Nato smo imeli smo še dve ekipi v tej disciplini, ki 
sta obe dosegli drugo mesto. To sta bili ekipi najmlajših v 
sestavi Gaje Rojs, Lejle Verbošt in Tjaše Rojs ter starejših 
deklic Here A. Masten, Sare Rojs in Vite Rojs. V disciplini 
športnih borb so prva mesta osvojile Lejla Verbošt, Sara 
Rojs in Vita Rojs, ki so se zelo izkazale z odličnimi boji. Še 
posebej smo ponosni na Lejlo Verbošt, ki je debitirala v 
športnih borbah in suvereno zmagala. 

Domov smo odnesli še dve srebrni medalji, ki sta ju do-
segli Jana Rojs in Hera A. Masten. 
Vsi naši člani so odlično nastopili in se hrabro borili na 
svojih nastopih. Od starejših smo veliko pričakovali, naša 
pričakovanja pa so upravičili čisto vsi. Najmlajše tri, Tjaša 
in Gaja Rojs ter Lejla Verbošt, so nas najlepše preseneti-
le s svojimi nastopi, saj jih je bilo veselje gledati.
Čestitamo vsem!

Prva pokalna tekma Karate zveze Slovenije – Lucija 2018
S tremi članicami smo se udeležili močne 1. pokalne tek-
me v Luciji, kjer je bilo skoraj 500 nastopov iz kar 50 klu-
bov. Vsa tri naša dekleta so se zasluženo vrnila z meda-
ljami. Vse medalje so dosegle v športnih borbah, in sicer 
je Jana Rojs prejela zlato, Lana Žugman srebrno in Vita 
Rojs bronasto medaljo. Najprej je nastopila Jana Rojs v 
katah in se med 29 tekmovalkami suvereno uvrstila v 
drugi krog, kjer pa je na žalost tudi ostala, saj je izgubi-
la. Zato pa se je toliko bolj izkazala v športnih borbah. 
Izkušeno je premagovala nasprotnice eno za drugo ter 
se uvrstila v finale, kjer je po napeti končnici postala pr-

Gaja Rojs, Lejla Verbošt in Tjaša Rojs Foto: Matej Verbošt 

Sara Rojs med nastopom     Foto: Matej Verbošt
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vakinja prvega pokalnega tekmovanja. Tudi Vita Rojs je 
nastopila v športnih borbah in se uvrstila na tretje mes-
to. Lana Žugman je imela še najmanj izkušenj, a se je 
dobro borila in v finalu nastopila proti večletni prvakinji 
ter dosegla odlično drugo mesto. Čestitamo!

Četrti krog osnovnošolske lige 2018 in skupni rezultati
Naši dve karateistki Hera Agapito Masten in Sara Rojs sta 
se udeležili 4. kroga osnovnošolske lige v Ljutomeru, kjer 
je nastopilo 142 tekmovalcev iz 28 osnovnih šol. Sara je 
nastopila med prvimi tudi v katah in se kljub močni kon-
kurenci odlično prebila vse do 3. mesta. Skupaj sta prav 
tako nastopili v športnih borbah, kjer jima pa tokrat ni 
šlo tako zelo dobro in sta se morali zadovoljiti z vseeno 
odličnim tretji mestom.
Ker je to bilo zadnje kolo šolske lige, je na koncu poteka-
la tudi razglasitev skupno najboljših. Obe sta zasluženo 
osvojili pokala za dosežke skozi celo sezono, čeprav nista 
nastopili v prvem krogu, v naslednji sezoni pa lahko torej 
upravičeno pričakujemo še več. Sara je dosegla skupno 
tretje mesto, Hera pa celo drugo, za kar jima čestitamo.

Uspešni tudi v Sarajevu
Z našimi člani smo se odpravili v Sarajevo na tradicional-
no tekmovanje Stari Grad open in dosegli kar 8 medalj. 
Med drugim so nastopili izvrstni reprezentanti iz BIH, ki 
jih je bilo užitek opazovati. V katah sta nastopili samo 
dve naši dekleti. Jana Rojs ni imela veliko konkurence, 
a je bila ta zato kvalitetna, tako da je nazadnje osvojila 
odlično 3. mesto. Nastopila je tudi Sara Rojs, na katero 
smo lahko upravičeno ponosni, saj se je prebila vse do 
finala, kjer ji je zmanjkalo znanja v visokih katah ter se je 
morala zadovoljiti z odličnim 2. mestom. Kljub malemu 
številu naših nastopajočih smo se odlično izkazali tudi 
v športnih borbah. Hera Agapito Masten se je odlično 
borila in dosegla 2. mesto. Takoj za njo je bila znova Sara, 
ki pa zaradi zdravstvenih težav več ni zmogla doseči. Tudi 
Vita Rojs je nastopila in dosegla 2. mesto, a bi gotovo 
lahko zmagala ob nekoliko večji koncentraciji v ključnih 
trenutkih. Jana Rojs je nastopila odločno, a je naletela 
na odlično nasprotnico, ki je izvrstno obvladovala nož-
ne udarce. Ta ji je preprečila borbo za prvi dve mesti. 
Na tekmovanju je debitiral Amadej Želj, ki je imel nekaj 
sreče z žrebom in se uvrstil direkt v finale, a je tam klonil 
proti odličnemu nasprotniku iz Bosne. V tej borbi si je 
nabral prve dragocene izkušnje. 
Čestitamo vsem za odlične nastope, ki jih v prihodnosti 
gotovo ne bo zmanjkalo.

Naši tekmovalci v Sarajevu    Foto: Matej Verbošt

Matej Verbošt

Lana Žugman, Jana in Vita Rojs Foto: Matej Verbošt

Državno prvenstvo WKSA Slovenije 2018
Karate klub WKSA Duplek je znova zablestel na držav-
nem prvenstvu WKSA, ki je bilo letos prvič v Jarenini. 
Z večino tekmovalcev, od katerih so nekateri nastopili 
prvič ali drugič, smo dosegli skupno 2. mesto med de-
setimi klubi. Nastopilo je več kot 100 tekmovalcev, ki so 
pokazali najboljše, kar znajo. 20 medalj in pokalov, od 
katerih je bilo kar 9 zlatih, 6 srebrnih in 5 bronastih, po-
meni velik uspeh in mogočno spodbudo za naprej.
Če povzamemo, so prva mesta v katah osvojili: Karin 
Ludvik, Jana Rojs, Sara Rojs in Damjan Žinko v posebni 
kategoriji, na kar smo še posebej ponosni. V tej katego-
riji so druga mesta osvojili: Tjaša Rojs, Lejla Verbošt in 
Vita Rojs. In nenazadnje sta tretje mesto osvojila Gaja 
Rojs in Jan Ludvik.

Med borbo  Foto: Vasja Šabeder

Katam so sledile športne borbe, kjer so prvakinje pos-
tale Lejla Verbošt, Hera Agapito Masten in Vita Rojs. 
Podprvaki so Jana Rojs, Sara Rojs in Aslan Krasniči, ta-
koj za njimi pa sta se na tretje mesto uvrstila Benjamin 
in Beke Krasniči. Naše najmlajše – Tjaša in Gaja Rojs ter 
Lejla Verbošt, ki so šele začele s prvimi tekmovanji, so 
se odlično izkazale v t. i. kata teamu in skupaj osvojile 3. 
mesto. Tudi dva ostala naša karate teama sta se odlično 
izkazala in brez velike konkurence osvojila prvi mesti.
Zaradi velike bere medalj smo na koncu osvojili odlično 
2. mesto, za kar čestitamo vsem našim tekmovalcem.
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Sara Rojs med nastopom Foto: Ma-
tej Verbošt

JUDO KLUB DUPLEK USPEŠEN NA DRŽAVNIH PRVENSTVIH
Judo klub Duplek je letos nastopil na vseh tekmovanjih 
za državna prvenstva v vseh starostnih kategorijah
Po januarju, ko je bilo na sporedu državno prvenstvo za 
kadete/kadetinje in starejše dečke/deklice (Lara Petro-
vič – 3. mesto), so sedaj prišle na vrsto vse ostale staro-
stne kategorije.
V nedeljo, 4. marca 2018, je v dvorani Bonifika v Kopru 
potekalo državno prvenstvo za mladince in mladinke do 
21 let. Po tem, ko David Kraljić zaradi poškodbe ni mogel 
nastopiti na državnem prvenstvu za kadete, se je več kot 
očitno dokazal v višji starostni skupini, kjer je v kategoriji 
do 100 kg osvojil prvo mesto in naslov mladinskega dr-
žavnega prvaka!
V soboto, 24. marca 2018, smo se udeležili državnega 
članskega prvenstva za člane in članice. Prvenstvo je 
organiziral judo klub Beltinci v športni dvorani OŠ Pu-
conci. Za Judo klub Duplek je v kategoriji do 66 kg po 
dolgem času nastopil Dorijan Jamnišek. V prvem kolu je 
dobil predstavnika Judo kluba Sankaku Andraža Jereba. 
Dorijan se je odlično boril, vendar so na koncu preva-
gale tekmovalne izkušnje Jereba. V repasažu je bil nje-
gov nasprotnik Miha Ozmec iz JK Bežigrad, vendar je 
na koncu naredil napako in izgubil z ipponom ter ostal 
brez uvrstitve. V kategoriji do 48 kg je nastopila Ljudmila 
Merčnik in na koncu osvojila 3. mesto. V kategoriji do 57 
kg je nastopila Tjaša Brumen in v polfinalu po 8,32 minu-
tah borbe nesrečno izgubila proti kasnejši zmagovalki Pii 
Grabnar (JK Sankaku). V borbi za tretje mesto je Tjaša v 
15 sekundah s tehniko davljenja premagala Laro Svetec 
iz JK Ravne in osvojila 3. mesto.

zmagal ter prišel v polfinale, kjer ga je premagal Andraž 
Graber (JK Impol). V borbi za tretje mesto je izgubil proti 
Boštjanu Potočniku (JK Impol) ter osvojil odlično 5. mes-
to. Nil Škerbot je v kategoriji do 55 kg osvojil bronasto 
medaljo. Premagal je Mitjo Debernardija (JK Marezi-
ge) in Miho Lična (JK Železničar), izgubil je samo proti 
kasnejšemu zmagovalcu Luki Reku (JK Oplotnica). Nil in 
Niko letos prvič tekmujeta v skupini mlajših dečkov in z 
rezultati ter borbami kažeta velik napredek.

Dorijan v akciji Foto: Peter Brumen

V soboto, 12. maja 2018, je potekalo državno prvenstvo 
za mlajše člane/članice do 23 let ter za mlajše dečke/
deklice. V športni dvorani v Slovenski Bistrici so se do-
poldan najprej pomerili mlajši člani/članice. Zbralo se je 
skromnih 78 tekmovalcev. Judo klub Duplek je zastopala 
Tjaša Brumen in v kategoriji do 57 kg na koncu zased-
la 4. mesto. Popoldan so nastopili mlajši dečki/deklice. 
V skupini U12 je nastopilo 218 tekmovalcev. Judo klub 
Duplek je nastopil s tremi tekmovalci. Sergej Filipič je v 
kategoriji do 38 kg izgubil v prvem kolu ter brez borbe v 
popravnih bojih zaradi poškodbe prepustil zmago druge-
mu tekmovalcu. 
Niko Grajfoner je v kategoriji do 46 kg suvereno dvakrat 

Nil Skerbot drzavno u12   Foto: Judo zveza slovenije
Peter Brumen

JUDO KLUB DUPLEK DOMA 
IN V TUJINI
Na Evropskem kadetskem pokalu Zagreb 2018  David 9. 
mesto, v Sarajevu pa Tjaša
V soboto, 10. marca in v nedeljo, 11. marca 2018, je v Za-
grebu potekal izredno močan evropski pokal za kadete 
in kadetinje (do 18 let), na katerem je nastopilo kar 793 
tekmovalcev iz 37 držav.
Za Judo klub Duplek sta nastopila tudi dva naša člana. 
Filip Nipič je v soboto v kategoriji do 66 kg, v kateri je 
nastopilo 86 tekmovalcev, izgubil uvodno borbo proti 
Madžaru (OCSAI, Adam) in ostal brez repasažnih bojev. 
V nedeljo je na tatami stopil David Kraljić v kategoriji do 
90 kg, v kateri je nastopilo 33 tekmovalcev, in po dveh 
zmagah proti Slovaku (ADAM, Viktor) in predstavniku 
Litve, ki je nastopal za Mednarodno judo zvezo (KALE-
SNIK, Matsvei), ter dveh porazih proti Madžaru (TURAN-
SZKI, Zalan) in Brazilcu (SANTOS, Adriel) osvojil končno 
9. mesto.

Evropski članski pokal – Sarajevo
(Bosna in Hercegovina)
V soboto, 5. maja, in nedeljo, 6. maja 2018, je potekal 
evropski članski pokal v Sarajevu (BiH). Slovensko eki-
po je sestavljalo 16 tekmovalcev (11 fantov in 5 deklet). 
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Naša Tjaša Brumen je nastopila v nedeljo v kategoriji 
do 57 kg ter po uvodnem porazu proti kasnejši bronasti 
Anne Sofie Schmidt iz Nemčije v popravni borbi prema-
gala Ivano Milovič iz Črne gore. Za višjo uvrstitev in pot 
naprej bi morala nato premagati Dewy Karthaus iz Ni-
zozemske (kasneje bronasta), vendar je naredila napako 
ter izgubila in končala tekmovanje na 9. mestu. Prikazala 
je spodbudne borbe, veselimo pa se tudi tekmovanj, ki 
prihajajo.

2. pokal Žirov in 5. turnir Judo Jaka
V soboto, 10. marca 2018, je v Žireh potekalo tekmova-
nje za 2. pokal Žirov. V starostnih skupinah do 12 in do 
14 let je bilo to uradno tekmovanje za pokal Judo zve-
ze Slovenije in se ga je udeležilo kar 275 tekmovalcev iz 
Slovenije, Italije in Hrvaške. V starostnih skupinah do 8 
in do 10 let pa je nastopilo kar 133 tekmovalcev. V staro-
stni skupini do 12 let je Nil Škerbot v kategoriji do 50 kg 
osvojil 2. mesto, Niko Grajfoner pa je v kategoriji nižje – 
do 46 kg – zabeležil dva poraza. Pri dečkih in deklicah do 
14 let je Tilen Mulec osvojil 3. mesto v kategoriji do 60 
kg, Nina Auda pa 2. mesto v kategoriji do 32 kg.
V nedeljo, 11. marca 2018, smo se z našimi najmlajši-
mi borci udeležili 5. turnirja Judo Jaka. V kategoriji vrtec 
smo tekmovali v sumo borbah in dosegli naslednje uvr-
stitve: Tinej Kac Krajnc 2. mesto, Teo Levy Juvan 3. mes-
to, Tibor Nathan Juvan 4. mesto in Neo Auda 5. mesto.

1. Apolon Open 2018 Hoče
V soboto, 26. marca 2018, smo se udeležili 1. Apolon 
open turnirja v športni dvorani v Hočah za starostne sku-
pine U10, U12, U14 in U16. Turnir je uspešno pripravil 
Judo klub Apolon Hoče. Udeležilo se ga je 368 tekmoval-
cev iz 38 klubov in petih držav. Judo klub Duplek se ga je 
udeležil s tekmovalci v starostnih skupinah U10, U12 in 
U14 pod vodstvom inštruktorice juda Manje Kropf.
V starostni skupini U10 so nastopili Lan Bračko v kate-
goriji do 34 kg, Nika Auda v kategoriji do 28 kg ter Nike 
Taja Peček v kategoriji do 36 kg. Nika in Lan sta pokaza-
la veliko poguma in znanja v tekmi z veliko starejšimi in 
večjimi nasprotniki, a sta oba na žalost dvakrat izgubi-

Judo Jaka   Foto: Tjaša Brumen

la. Nike Taja je prvo borbo po vodstvu za točko waza-ari 
nesrečno izgubila in na koncu osvojila odlično 3. mesto. 
V starostni skupini U12 sta nastopila Niko Grajfoner v ka-
tegoriji do 46 kg in Nil Škerbot v kategoriji do 50 kg. Niko 
je z dvema zmagama in dvema porazoma na koncu nes-
rečno osvojil 5. mesto (slaba sodniška odločitev v boju 
za tretje mesto), Nil pa je z enim porazom v polfinalu in 
dvema zmagama osvojil 3. mesto.
V skupini U14 sta nastopila Nina Auda v kategoriji do 32 
kg in Tilen Mulec v kategoriji do 60 kg. Oba sta prikazala 
velik napredek. Nina je z eno zmago in dvema porazoma 
osvojila 3. mesto, Tilen s tremi zmagami pa odlično 1. 
mesto.

Apolon open   Foto: Peter Brumen

31. mednarodno prvenstvo Ptuj 2018
V soboto, 14. aprila, in nedeljo, 15. aprila 2018, smo se 
udeležili 31. mednarodnega prvenstva Ptuj 2018. Judo 
klub Drava s Ptuja je v športni dvorani Center v soboto 
organiziral turnir za 5 starostnih skupin (U12, U15, U18, 
U21 in U23) in v nedeljo za starostni skupini U8 in U10. 
Starostne skupine U12, U21 in U23 so se štele za sloven-
ski pokal. Turnirja se je v soboto udeležilo 232 tekmoval-
cev iz 30 klubov. Judo klub Duplek je v soboto nastopil s 
šestimi tekmovalci. 
V skupini U12 sta nastopila Niko Grajfoner in Nil Škerbot. 
Niko si je priboril odlično 3. mesto, Nil je pristal na 4. 
mestu. V skupini U15 je nastopila Nina Auda ter zasedla 
odlično 3. mesto. V skupini kadetov in mladincev sta na-
stopila Filip Nipič, ki je v obeh skupinah zasedel 4. mes-
to, ter David Kraljić, ki je zmagal med kadeti ter bil drugi 
v skupini mladincev.
V skupini U23 je nastopila Tjaša Brumen, ki se je turnirja 
udeležila med reprezentančnimi pripravami na Rogli in 
zasedla odlično 2. mesto. 
V nedeljo smo se udeležili turnirja za starostni skupini 
U8 in U10. Lan, Neo in Žan so bili vsi v isti težnostni ka-
tegoriji. V skupini je bilo kar 18 tekmovalcev, Neo je eno 
borbo zmagal in dve izgubil, Lan eno izgubil, Žan prvo 
zmagal in nato izgubil. Vsi so ostali brez uvrstitve. Nika 
je v svoji skupini (v kateri je nastopilo 13 tekmovalcev) 
prvo borbo izgubila in ostala brez uvrstitve, Nike Taja je 
dve izgubila in osvojila 6. mesto. Klara je v svoji skupini 
osvojila odlično 3. mesto. Čestitamo vsem tekmovalcem 
za rezultate in izkazan pogum!
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VZTRAJNOST, DRUŽENJE, GIBANJE

Judo kup Dugava 2018
V soboto, 5. maja 2018, smo se udeležili mednarodne 
tekme Judo kup Dugava na Hrvaškem, kjer je nastopilo 
382 tekmovalcev iz 57 klubov iz petih držav. Judo klub 
Duplek se je tekmovanja udeležil s petimi tekmovalci v 
starostnih skupinah U10 in U14.
V starostni skupini U10 sta nastopila Marko Kojc v kate-
goriji do 30 kg in Lan Bračko v kategoriji do 34 kg. Oba 
sta zasedla 9. mesto v zelo številčni skupini (Marko je 
imel v skupini 17, Lan pa 15 tekmovalcev). V kategoriji 
do 28 kg je nastopila Nika Auda (12 tekmovalcev) ter po 
porazu v prvem kolu ostala brez uvrstitve. Vsi trije so po-
kazali veliko poguma in borbenosti. Čestitamo!
V skupini U14 sta nastopila Tilen Mulec v kategoriji do 
60 kg in Nina Auda v kategoriji do 32 kg. Oba sta zasedla 
odlično drugo mesto.

Področno prvenstvo za osnovne šole ter pokal Šiške za 
najmlajše
V petek, 18. maja 2018, je na Ptuju potekalo področno 
prvenstvo osnovnih šol. Učenke in učenci so bili razde-
ljeni v tri triade. V prvi triadi (1.–3. razred) so imeli sumo 
borbe, druga (4.–6. razred) in tretja triada (7.–9. razred) 
pa sta imeli judo borbe. Za OŠ Žetale, kjer Judo klub 
Duplek poučuje mlade judoiste, so v prvi triadi nastopili 
Miha Magdič, ki je osvojil drugo mesto, ter Alen Stres in 
Tilen Širec, ki sta dosegla 5. mesti. V drugi in tretji triadi 
sta Patrik Vidovič in Anej Stres v svojih skupinah dosegla 
3. mesti.

V soboto, 19. maja 2018, smo se s štirimi tekmovalci 
udeležili pokala Šiške v športni dvorani Gib v Ljubljani. 
Tekmovanje je bilo namenjeno cicibanom/cicibankam 
ter mlajšim dečkom/deklicam. Nil Škerbot in Niko Graj-
foner sta zasedla odlični 1. mesti, Neo Safin je domov 
prinesel bronasto medaljo, Lan Bračko pa je bil četrti.

Še vedno potekajo vpisi v vse skupine, tako da vas vlju-
dno vabimo v svojo družbo. Vse informacije lahko dobite 
pri Kristini Vršič na telefonski številki 040 976 106 ali pa 
na naši Facebook strani @JKDuplek.

Peter Brumen

Področno Ptuj   Foto: Tjaša Brumen

Tri leta delovanja šole zdravja Duplek – dravske vile in 
povodni mož
Majsko jutro 22. maja 2018. Moj delovnik se prične malo 
drugače, predvsem pa tako, kot bi si morda želel, da se 
prične vsako jutro. Morda se začne predvsem tako, kot 
bi se moralo, če želim ostati tudi v starosti tako fit, kot so 
bile ta dan moje sogovornice in sogovorniki.

Odpravim se na lokacijo v Zgornji Duplek, kjer se pod 
vodstvom gospe Sonje Černčič Lagerwall zadnja tri leta 
zbirajo članice in člani Šole zdravja Duplek. 
Prispem na dogovorjeno lokacijo, kjer me po uvodnem 
pozdravu Sonja preseneti s povabilom, naj se aktivno 
priključim njihovemu dnevnemu urniku – jutranji te-
lovadbi. Nepripravljen in predvsem v zadregi povabilo 

Jutranja skupinska telovadba  Foto: Dejan Stanko
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Čestitke ob 3. obletnici delovanja  Foto: Dejan Stanko

sprejmem. Različne vaje, namenjene člani-
cam in članom, mi proti koncu že povzročajo 
kar nekaj težav. Ugotovim, da bi se bilo pripo-
ročljivo več gibati, saj vidim, da so vsi prisotni 
zelo gibčni in v kondiciji. Res pohvale vredno. 
Šola zdravja Duplek je pričela svojo pot pred 
tremi leti z 12 članicami, danes pa jih šteje že 
28, od tega so v skupini 3 fantje. V skupini so 
pretežno vsi iz zdravstvenih razlogov. Sonja 
pove, da ko bodo vsi ljudje razumeli, da lah-
ko za svoje zdravje naredijo sami več, takrat 
bo njihov cilj dosežen. Doda še, da čeprav 
nekateri ne zmorejo narediti vseh vaj, vse-
eno vsak dan prihajajo na telovadbo, kar je 
tudi cilj. Vztrajnost, druženje, gibanje.
Skupina se srečuje vsak dan od ponedeljka 
do petka ob 8. uri zjutraj. Tudi pozimi ali v 
dežju. Skupino združujejo še različne delov-
ne akcije, saj svojo energijo usmerjajo tudi v ohranjanje 
in čiščenje našega skupnega okolja. Tako so letos izved-
li delovno akcijo ter očistili velik del nabrežja ob strugi 
reke Drave. Tudi za prihodnost njihovi cilji in ideje segajo 
v smeri urejanja poti ob strugi vse do nasipa, da bi v ob-
čini dobili prostor, kjer bi lahko vsi aktivno preživljali svoj 
prosti čas. 
Zadani cilji so seveda velik zalogaj in vsake dodatne roke 

bodo v prihodnih delovnih akcijah dobrodošle. Tudi vse 
tiste, ki jim je zdravje na prvem mestu, vabijo, da se jim 
pridružijo v Šoli zdravja Duplek. 
Vsem članicam in članom Šole zdravja Duplek – Dravske 
vile in povodni mož ob njihovi tretji obletnici delovanja 
želimo, da še naprej širijo pozitiven duh gibanja in aktiv-
nega preživljanja prostega časa.

Dejan Stanko

FANTASTIČNA PRVA SEZONA V WAKE PARKU DOOPLEK
Prvi slovenski »full-size wakepark« – športni center za 
deskanje in smučanje na vodi
Z veseljem lahko povemo, da je prva sezona presegla vsa 
pričakovanja!
Zraven navdušenih vejkerjev so uživali tudi vsi, ki so se 
k nam prišli le sprostit. V Doopleku smo namreč ustvari-
li pravo plažo in top destinacijo poletja. Prijazno osebje 

Lake bara je poskrbelo, da gostje niso bili žejni in lačni, 
glasba je v prostor vnesla sproščenost, vragolije na vodi 
pa so nam zelo popestrile vroče dni. 
Prepevali smo na karaokah, gledali nogometne tekme, si 
pekli kostanje, se oblačili v »Čehe« in sezono zaključili s 
strašno dobrim Halloween partijem.

Foto: arhiv Wake Park
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»Ko vse štima… okolje in plac (wake park), ekipa na 
kvadrat ~ njihova prijaznost in sproščenost osvaja, 
energija je ta prava... ob večerih s soncem, ki zahaja... 
to je pravi balzam za dušo…« 
       
       ~ Manja Vidovič, Facebook

Sezona 2017 v številkah:
• več kot 20 000 obiskovalcev,
• več kot 5000 uporabnikov vlečnice,
• 6704 sledilcev na Facebooku, 
• 1043 sledilcev na Instagramu,
• dobro vidni na socialnih omrežjih (npr. 29 000 ogle-
dov le enega izmed mnogih kratkih posnetkov in 44 000 
dnevnega organskega dosega).

Vladka Predikaka

KAPETAN NK MARIBORA MED MLADIMI NOGOMETAŠI

Igralce nogometne šole NK Duplek je obiskal Markos 
Tavares in predstavil svojo nogometno akademijo DNK 
sports
Kapetan vijoličastih, Marcos Tavares, se je odločil, da želi 
svoje brazilsko znanje nogometa na najmlajše prenašati 
pravočasno, zato je z Gabrielom da Silvo ustanovil DNK 
športno akademijo, ki ne uči samo nogometa, ampak 
tudi pravega športnega vedenja. 

S kombinacijo brazilskih in evropskih metod svoje znanje 
in izkušnje skupaj z izbrano ekipo trenerjev in pomočni-
kov prenaša(jo) na otroke.
Starši lahko otroke vsak torek pripeljejo na prvi brezplač-
ni trening. Za več informacij lahko pokličejo na tel. št. 
030/337-474.

Valerija Pihler

Mladi nogometni privrženci Dupleka z legendo NK Maribor Markosom Tavaresom
Obe foto: Valerija Pihler

Markos Tavares s predsednikom NK Duplek 
Domenom Simoničem

Foto: arhiv Wake Park
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IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV
OBNOVILI SPOMENIK PADLIM BORCEM
Uspešno delo Združenja borcev za vrednote 
NOB  občine Duplek v letu 2017
Združenje borcev za vrednote NOB občine 
Duplek je v letu 2017 uspelo obnoviti spome-
nik padlim borcem NOB v Zg. Dupleku. Spo-
menik je bil že tako poškodovan, da je pričel 
propadati in bil je res skrajni čas, da se ga je 
temeljito obnovilo. 
Za pomoč pri sanaciji spomenika se mora-
mo vsekakor zahvaliti Občini Duplek in Zvezi 
združenj borcev za vrednote NOB Republike 
Slovenije, ki sta nam finančno pomagali pri tej 
zahtevni obnovi. S svojimi skromnimi sredstvi 
obnove nikakor ne bi mogli izvršiti, zato se 
obema institucijama iskreno zahvaljujemo za 
kritje večjega dela stroškov obnove.
Ob tem velikem uspehu, ki smo ga s skupnimi 
močmi izvedli lani, pa naša organizacija uspeš-
no deluje tudi na drugih področjih. Marca smo imeli le-
tno skupščino, aprila smo pripravili enako kot vsako leto 
spominsko komemoracijo ob Kukovičevem spomeniku v 
Zg. Dupleku, maja pa smo se ponovno podali na Glonar-
jev pohod. Značilnost tega pohoda je, da se ga vsako leto 
udeleži vsaj pet njegovih vnukinj, ki se jim že pridružujejo 
tudi pravnukinje in letos celo prapravnukinja.

Skozi vse leto pa skrbimo tudi za družabna srečanja in 
slovesnosti. Veseli bomo, če se nam pri naših dejavno-
stih pridružite.

Miha Verbošt,
predsednik

Po uspešni lanski sezoni v pričakovanju novih dosežkov
Društvo DEDA KÄFER KLUB je imelo v aprilu svoj 24. ob-
čni zbor ter blagoslov starodobnih vozil in motorjev za 
srečo na poti. Blagoslov je opravil župnik Ivan Vodeb iz 
župnije Sv. Martin pri Vurberku – Dvorjane. Sezono dela 
2018 so odprli s panoramsko vožnjo po občini Duplek 
in okolici ter z vrnitvijo skozi Malečnik v Zg. Duplek na 
zaključno prireditev postavitve mlaja v spomin na borbo 
delavstva za svoje pravice.

 

Društvo DEDA KÄFER KLUB – predsednik Branko Vajs  Foto: Franc Fras

DDK NA PRAGU NOVE SEZONE Na občnem zboru aprila letos so analizirali preteklo delo 
društva in si zastavili nove cilje. Zbor je svečano odprl 
predsednik kluba Branko Vajs.
Sledila so poročila predsednika, blagajnika, gospodarja, 
predsednika nadzornega odbora, predsednika disciplin-
ske komisije in predsednika tehničnih komisarjev. Spre-
jet je bil program dela za leto 2018, podelili pa so častne 
nazive boss, big boss in kralj za leto 2018.
Iz letnih poročil je bilo razvidno, da je društvo uspeš-
no realiziralo vse točke programa 2017. Tako so imeli v 
aprilu 2017 svoj redni letni občni zbor, za praznik občine 
Duplek so izvedli tradicionalni dupleški rally, v avgustu 
pa svoje društveno srečanje. Sledila sta kostanjev piknik 
in zaključek leta. Skozi leto so bili udeleženci aktivni na 
prireditvah v občini, na srečanjih, vožnjah prijateljskih 
društev po letnem koledarju SVS in pri drugih rednih ak-
tivnostih, odzvali pa so se tudi na povabila društev.      

 

Občni zbor Društva DKK   Foto: Franc Fras 

Vse foto: Darjan Letnik
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Za leto 2018 so si zadali nove cilje: najprej občni zbor v 
aprilu, nato otvoritvena vožnja starodobnikov in blagos-
lov vozil v župniji Sv. Martin pri Vurberku – Dvorjane. V 
juniju sledi 20. dupleški rally, na katerega so še posebej 
ponosni, saj občino Duplek spremljajo skoraj od njene-
ga začetka v 90-tih letih. V avgustu so načrtovani 19. 
društveni rally, rancarija, kostanjev piknik in zaključek 
leta. V programu imajo udeležbo na prireditvah in vo-
žnjah, ki jih organizirajo društva starih motornih vozil v 
Sloveniji – po koledarju zveze SVS.
Na zboru so podelili častne nazive: boss za leto 2018 je 
Tomaž Bratuša, big boss Franc Schoenwetter in kralj – 
king Marjan Leber. Predlagani kandidati so svečano za- 
prisegli, da bodo zvesto delovali po pravilih kluba ter po 
svoji vesti in zmožnostih skrbeli za njegov razvoj.

Tehnični komisar Albin Žvajker je podal informacije o pri-
dobivanju certifikatov za stara vozila, o zakonskih zahte-
vah in novostih na tem področju. Po novem je mogoče 
pridobiti certifikat tudi za sestavljeno vozilo (npr. če je bil 
vgrajen drug motor). Podrobnejše informacije je mogo-
če dobiti pri tehničnem komisarju Albinu Žvakerju, ki je 
komisar Zveze SVS.

Blagoslov starodobnikov za srečo na cesti
 

Blagoslov vozil in motorjev v Župniji Sv. Martin pri Vurberku – Dvorjane 
 Foto: iz arhiva

Na panoramski vožnji po krajih občine Duplek je bilo 
prisotnih 60 starih vozil. Sledila sta zaključek srečanja in 
počastitev delavskega praznika. Udeleženci so se zbra-
li in zaključili svoje srečanje v Zg. Dupleku pri Kolariču. 
Spomnili so se delavskega praznika in postavili majsko 
drevo. Prijetno druženje je ob kulinaričnih dobrotah tra-
jalo do poznega večera.

Franc Fras
Prejemniki častnih nazivov  Foto: Franc Fras

VABLJENI NA 
VOROŠKO

Ki bo v nedeljo, 1. julija 2018 s 
pričetkom svete maše ob 10. uri 

pred občinsko stavbo 
v Sp. Dupleku.

 
Po maši sledi pogostitev.

 Vaška skupnost Sp. Duplek 
in Občina Duplek
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DAVID KUMER IN PRIMOŽ DROZG NA ČELU PGD DVORJANE

KONCERT  OB DNEVU ŽENA
Moški pevski zbor KUD Franc Preložnik 
Dvorjane je v nedeljo, 11. marca 2018, v 
dvorani Kulturnega doma Dvorjane pri-
redil že tradicionalni koncert ob dnevu 
žena
Na koncertu so kot gosti sodelovali učenci 
Osnovne šole Dvorjane, tamburaši »prija-
telji« iz Dvorjan, Fantje izpod Vurberka, 
Gledališko društvo Vurberk in Lukasovi 
frajtonarji, ki so z besedo in glasbo pope-
strili koncert ter obogatili izbor slovenskih 
pesmi, ki jih je zapel MoPZ. Veseli smo, da 
so bili z nami in vsem nastopajočim se še 
enkrat iskreno zahvaljujemo.
Organizatorji (MoPZ) in nastopajoči smo 
bili izredno veseli, da je bila dvorana Kul-

Moški pevski zbor KUD Franc Preložnik Dvorjane   Foto: arhiv društva

Jožetu Turčinu gasilsko odlikovanje za 
70 letno delo v gasilski organizaciji
V soboto, 16. marca 2018, je v prosto-
rih dvorane v Spodnjem Dupleku pote-
kal 93. letni občni zbor PGD Dvorjane. 
Kot vse gasilske organizacije v Sloveniji 
smo tudi mi imeli volilni občni zbor, 
na katerem smo izvolili nove organe 
vodstva društva. Za predsednika PGD 
Dvorjane je bil izvoljen David Kumer, za 
poveljnika pa Primož Drozg. Sledilo je 
podeljevanje napredovanj in priznanj 
zasluženim članom PGD Dvorjane. S 
posebnim priznanjem smo se za 12-le-
tno uspešno delo zahvalili bivšemu po-
veljniku Maksimiljanu Bezjaku. Vseka-
kor pa gre prav tako izpostaviti gasilsko 
odlikovanje za dolgoletno delo v gasil-
ski organizaciji, ki ga je za 70 let prejel 
Jože Turčin. Po zaključnem uradnem 
delu občnega zbora sta sledili druženje 
z ansamblom in pogostitev. 
V ponedeljek, 30. aprila 2018, smo v 
sodelovanju z vaško skupnostjo Dvor-
jane tradicionalno postavljali majsko 
drevo. 

turnega doma Dvorjane premajhna za vse, ki so se kon-
certa udeležili, vendar so bili tudi tisti, ki niso bili deležni 
»udobne namestitve«, zelo zadovoljni zaradi kvalitetne-
ga in lepo izvedenega programa. Prireditev je zanimivo 
in pestro vodil ter usklajeval Dejan Stanko, za kar smo 
mu pevci iskreno hvaležni. Zahvaljujemo se tudi Obči-
ni Duplek in županu Mitji Horvatu za pomoč pri izvedbi 
koncerta. Prav tako hvala Vrtnarstvu Tement za prelepo 
cvetje, ki je krasilo oder.
Seveda se na koncu še enkrat zahvaljujemo vsem nasto-
pajočim.

V zboru se bomo trudili, da bomo še naprej ohranjali tra-
dicionalne koncerte in se aktivno vključevali v kulturno 
življenje občine Duplek. 
Na koncu so vsi nastopajoči in povabljeni gosti še dolgo 
kramljali ob dobrem narezku in kapljici rujnega. Sloven-
ska narodna pesem pa je zvenela še dolgo.
Dobrodošli prihodnje leto.

Bojan VOGRINEC

Postavljanje majskega drevesa            Foto: arhiv PGD Dvorjane

Naši člani so se v petek, 4. maja 2018, na povabilo gasilcev iz Lebringa 
udeležili otvoritve novega dela gasilske šole za avstrijsko Štajersko.
V tem času je bilo kar nekaj intervencij, največ jih je bilo ob neurju, ki je 
divjalo v petek, 4. maja 2018, po Občini Duplek. Skupaj s PGD Korena smo 
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posredovali na več kot 30 intervencijah, kjer smo črpa-
li vodo iz objektov, z vrečami preprečili vdor meteorne 
vode v objekte in prekrili plazove s folijo. Intervencije so 
trajale od petka popoldan do sobote zvečer. Prav tako 
smo pomagali Občini Duplek pri sanaciji cest s spiranjem 
blata s cest, ki jih je prizadelo minulo neurje. 

Maša v čast sv. Florjanu
Gasilskega zavetnika sv. Florjana smo tudi letos 6. maja 
2018 počastili z mašo v cerkvi sv. Marije Vnebovzete na 
Vurberku. Tako smo uresničili davni sklep, da bomo imeli 
mašo vsako leto v drugi cerkvi naše občine. 
Na parkirišču pod cerkvijo smo se zbrali člani našega 
društva ter predstavniki povabljenih gasilskih društev: 
Korene, Grajene in Mute. Tam sta nas nagovorila predse-
dnik PGD Dvorjane David Kumer ter župan Mitja Horvat. 
Med mašo je tudi župnik dr. Avguštin Lah poudaril po-
men gasilstva in pripravljenost gasilca pomagati ljudem 

Posledice neurja v Spodnjem Dupleku    Foto: arhiv PGD Dvorjane Čiščenje ceste po neurju   Foto: Aleksander Kranjc

in živalim v nevarnosti, tudi za ceno svojega življenja. 
Zato se priporočamo svojemu zavetniku, da nas varuje 
pri našem plemenitem delu in poslanstvu.
 Po maši so nas prijetno presenetili člani župnijskega sve-
ta na Vurberku, saj so nas pogostili z obloženimi kruhki 
in kapljico, ki poživi telo in duha. Tako smo se pri cerkvi 
zadržali v prijetnem kramljanju z domačini in udeleže-
nimi gasilci. Prijetno vzdušje smo nadaljevali v dvorani 
našega gasilskega doma s pogostitvijo udeležencev te 
svete maše. Ob slovesu in stisku roke je vedno prisotna 
misel, da bi se le čim več srečevali na tak način in čim 
manj na intervencijah. 
Prav tako nadaljujemo z aktivnostmi za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo novih prepotreb-
nih garaž.
Vabimo vas, da se udeležite našega praznika mornarice, 
ki tradicionalno poteka tretji vikend v juliju.

Lea Blatnik,
tajnica PGD Dvorjane

Florjanova maša 2018                 Foto: Branko Budigam
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NA GRMADO 500 POHODNIKOV
Prvomajski pohod na najvišji vrh Slovenskih goric orga-
nizira TD Vurberk
Ob minulem prazniku, 1. maju, nas ni zbudila budnica pi-
halnega orkestra, pač pa sonce in misel na prelep pohod 
na Grmado, ki ga je že štirinajstič zapored organiziralo 
Turistično društvo Vurberk.
Prijetno toplo vreme in prazničen dan ter dober glas o 
kvalitetno organizirani prireditvi so razlogi, ki so privabili 
veliko pohodnikov na tradicionalen pohod na Grmado, 
ki ga že od leta 2004 pripravljamo člani TD Vurberk. Le-
tos se je na gradu zbralo rekordno število udeležencev, 
in sicer blizu 500. Po pozdravu, voščilu ob prazniku in iz-
rečeni dobrodošlici dupleške podžupanje Slavice Golob 
ter predsednika društva Ivana Žižka so 
se pohodniki – tako starejši kot mlajši, 
družine z otroki, vsi seveda ljubitelji na-
rave – odpravili na 9,3 kilometre dolgo 
pot, ki poteka od gradu Vurberk, kjer je 
tudi cilj, po cesti in gozdnih poteh oko-
liških krajev. 
Med pohodom udeleženci obiščejo tudi 
dve najvišji točki: najvišji vrh Mestne 
občine Ptuj Dolgi kamen in najvišji vrh 
osrednjih Slovenskih goric Grmado z 
nadmorsko višino 462 metrov. Ob pla-
čilu prijavnine so pohodniki prejeli kon-
trolni kartonček, ki so ga morali potrditi 
na treh kontrolnih točkah, kjer so se 
lahko okrepčali, ob prihodu na cilj pa 

sta jih čakala topla malica in spominsko darilo. Letos je 
bila to kapa z napisom pohoda in simboli pokroviteljev. 
Skoraj vsak pohodnik se je razveselil tudi darila iz boga-
tega srečelova, ki ga pripravijo prizadevni člani društva, 
in seveda mamljive glavne nagrade, ki je vikend paket s 
polpenzionom za dve osebi v toplicah. 
Pozitivna energija ter pohvale pohodnikov za organizaci-
jo pohoda so zagotovilo, da se bomo tudi prihodnje leto 
ponovno srečali na lepem prazničnem druženju. 
Člani TD Vurberk smo trdno odločeni, da pohod spet or-
ganiziramo in vas že danes vabimo  na prvomajski pohod 
na Grmado 2019.

Violeta Vogrinec

PRVOMAJSKO DRUŽENJE NA VURBERKU
Prvomajsko drevo postavili na tradicionalen način s pomočjo lesenih dro-
gov »žvaplov«
Pomlad je končno pregnala zimo in na Vurberku smo se veselili postavitve 
majskega drevesa, saj tako ostajamo zvesti večletni tradiciji praznovanja 1. 
maja – praznika dela.
Tako smo tudi letos, v soboto, 28. aprila, Vurberčani podrli smreko v bližini 
Grmade, jo pripeljali na mesto postavitve, odstranili veje in lubje ter pripra-
vili drevo za postavitev na predvečer praznika. 
30. aprila 2018 smo se v ranih popoldanskih urah sovaščani v velikem številu 
(okoli 120) zbrali na vurberškem igrišču. Spletli smo venec, ga okrasili in pri-
trdili pod krošnjo ter na vrh namestili zastavi, državno in občinsko.
Tako kot vsako leto smo tudi letos drevo postavili na tradicionalen način s 
pomočjo lesenih drogov »žvaplov« in seveda naših močnih fantov.
Nogomet je prav tako stalnica na praznovanju 1. maja, igrali pa so ga tako 
otroci kot odrasli.
Mize so se kot vedno šibile od sladkih dobrot naših odličnih kuharic in dobre 
kapljice vurberških vinogradnikov, za dobrote z žara pa sta poskrbela Občina 
Duplek in naš kuhar Marjan. Vedno se nam pridružijo še glasbeniki s harmo-
niko, tako da je naše druženje res veselo in sproščeno ter traja dolgo v noč.
Vsem domačinom, ki so kakor koli (s pecivom, tekočimi zadevami in vsem 
ostalim) prispevali k še lepšemu praznovanju, se v imenu vaške skupnosti 
iskreno zahvaljujem.

Violeta VogrinecFoto: Bojan Vogrinec

Foto: Bojan Vogrinec
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VISOK JUBILEJ MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA 
KUD TONČEK BREZNAR
Cilj petja ni le razveseljevanje sluha, 
temveč tudi izražanje čustev, razu-
mevanje domišljije, vplivanje na ra-
zum in usmerjanje strasti
Moški pevski zbor KUD Breznar Ton-
ček iz Korene se tega tudi zaveda, 
zato smo 12. maja 2018 v kultur-
nem domu v Koreni praznovali 60 let 
obstoja. S številčnim obiskom ste nas 
zelo počastili, za kar se vam iskreno 
zahvaljujemo, ob tem se pa zavezu-
jemo, da pesem v Koreni ne bo uga-
snila še vrsto let. Ob tej priložnosti 
bi se želel zahvaliti Darinki Čobec, ki 
je prekrasno povezovala program, 
Silvu Safranu za izvrstne razvedrilne 
dramske vložke, tamburaški skupini 
za spremljavo, brez njih dalmatinska 
pesem ne bi bila popolna, vsem zaposlenim na Občini 
Duplek, ki so kakor koli pripomogli k izvedbi koncerta, 
ter  županu Mitji Horvatu za posluh in spodbudne bese-
de, ki nam jih je namenil. Na koncu pa gre zahvala vsem 

pevcem in zborovodji, saj brez njihove vztrajnosti in de-
lavnosti tega praznika ne bi mogli tako praznovati.

Peter Trstenjak,
predsednik zbora

Razstave v Betnavi in Domu Danice Vogrinec ter v VGC 
Dvorjane
Slikar, pisec aforizmov in galerist Rajko Ferk iz Zg. Duple-
ka: »11. septembra 2011 sem prevzel galerijo v kavarni 
hotela Betnava. V njej vsak mesec razstavljam svoja li-
kovna dela, običajno skupaj s še dvema gostoma. Vsak 
prvi petek v mesecu je tako namenjen ljubiteljem li-
kovne umetnosti. Otvoritev razstave spremlja kulturni 
program, avtorji umetniških del se obiskovalcem oseb-
no predstavijo. Do sedaj so bili moji gostje umetniki iz 
domovine in tujine – skupaj 150. V tem času se je med 
nami stkalo veliko prijateljstev.«
V vseh teh letih vodenja galerij so bili javnosti predsta-
vljeni zelo raznoliki stili in tehnike likovnega ustvarjanja 
– akril, olje, akvarel, tuš, enkavstika (vosek), vinorel (sli-
kanje z rdečim vinom), slikanje s kavo, naravnim peskom, 
keramiko, grafiti, suhi pastel (kreda in barvice), oljni pas-
tel, vosek, poentizem (barvni tuši s piko ob piko), jedka-
nica, grafika, mix media, strip, suha igla… 

Razstava v Domu Danice Vogrinec in VGC Dvorjane
Že dobro leto poteka razstava 40 Ferkovih del večjega 
formata v steklenem prehodu Doma Danice Vogrinec. 
Čez dan svetloba prodira skozi slike, ponoči pa je zgod-
ba drugačna, saj je takrat osvetlitev samo s sprednje 
strani slik.
6. januarja 2017 je Rajko Ferk postavil svojo prvo likov-
no razstavo v Domu kulture Dvorjane, redno pa sodeluje 
z MGC DANica Duplek. Po ocenah Manuele Strmšek je 
odziv na slike večinoma navdihujoč. Tako zdaj že leto in 

UMETNOST TKE VEZI PRIJATELJSTVA MED LJUDMI IN NARODI
pol postavlja razstave z različnimi tematikami in različnih 
avtorjev.

Z njegovimi slikami je opremljenih več lokalov v Mari-
boru: Kavarna »DA NOI« v Mercator Centru, Tabu Caffe, 
Kavarna Betnava, Dom Danice Vogrinec, Center za trans-
fuzijo v UKC Maribor in KGB – Kulturno-glasbeni brlog v 
Mariboru.

Mednarodna razstava Slovenija & Hrvaška aprila letos
To je bila že osemdeseta razstava, ki jo je organiziral 
Ferk. Tokrat sta ob gostitelju Ferku svoja dela razstavi-
li Jasminka Čišić (rojena v Splitu, živi v Ljubljani) in Ja-
dranka Pausić iz Zagreba. Ta naveza sicer ni bila nova, 
vendar je bila tokrat nekaj posebnega, saj so ob stalnih 
obiskovalcih galerije prišli tudi ljubitelji umetnosti iz hr-
vaškega primorja, Zagreba ter večja skupina iz Ljubljane. 
Kulturni dogodek je odlično povezovala Inessa Krajnc iz 
Zg. Dupleka.

Jadranka PAUSIĆ je diplomirala na Pedagoški fakulte-
ti v Zagrebu. Slika v tehnikah akril in olje. Svoja dela je 
razstavljala v Zagrebu, Daruvaru, tudi v Mariboru. So-
delovala je na kolonijah Duplek Art 6 in Duplek Art 7, 
udeležila se je tudi kolonije Duplek Art 8. Je zelo aktivna 
slikarka, preteklo leto je sodelovala na kar 20 kolonijah, 
od tega na štirih v humanitarne namene – večino svojih 
umetniških del podari na ta način. Poleg slikanja je de-
javna še v folklori in planinarjenju.
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 Gostje z Jadranko Pausić iz Hrvaške    Foto: Franc Fras

Jasminka ĆIŠIĆ iz Splita: študij arhitekture je opravila v 
Ljubljani. S slikanjem se ukvarja od rane mladosti, začela 
je s tehniko akvarela, ki ji je ostala zvesta do danes. Ime-
la je 30 samostojnih razstav in sodelovala na 285 skupin-
skih razstavah. Je članica Društva likovnikov Ljubljana in 
članica več likovnih skupin, ki se raztezajo vse do Splita. 
Razstavljala je v Ljubljani, tudi na Institutu Jožefa Štefa-
na, v Kopru, Izoli in drugod. Prejela je številne nagrade in 
priznanja: na Ex-temporu – Podoba Ljubljane, tri certifi-
kate za kakovostno likovno delo, certifikat za fotografijo 
in zlato paleto za lavirano risbo. Od HSK (Hrvatski sabor 
kulture) je prejela pohvalo za delo v akvarelni tehniki. 
Skupaj je prejela več kot 20 nagrad, tudi grand prix na 
Ex-temporu Žetale.
V galeriji Betnava so se v teh letih predstavili odlični 
slovenski akvarelisti Zdravko Červ, Franc Skerbinek, Igor 
Orešič, Biserka Komac, Zdenka Vinšek, Janez Ovsec in 
drugi. Vsem tem se je sedaj pridružila še Jasminka Čišić.
Na likovni razstavi 4. maja sta razstavljala Domen Kotnik, 
dipl. slikar, in Rajko Ferk. Predstavila sta vsak svoj stil sli-
kanja abstrakcij, Ferk pod naslovom Tukaj in zdaj in Do-
men Kotnik pod naslovom Abstrakcija tam nekje vmes.
Besede podžupana MO Maribor, mag. Zdravka Luketiča, 
ob razstavi: »Ustvarjalnost in talenti vsakega posamezni-
ka v Mariboru so naša mariborska zakladnica kulturne 
dediščine. Prav iz Maribora in njegove okolice so v pre-
teklosti izšli pomembni ljudje na znanstvenem, tehno-
loškem in ustvarjalno-umetniškem področju. Tudi s to 

likovno razstavo 
se danes ustvarja 
kulturna dediš-
čina, ustvarjalna 
enkratnost naše-
ga mesta in širše, 
naših umetnikov. 
Čestitke obema 
razstavljavcema!«
Likovni umetnik iz 
Kube Alberto Luis 
Copello Cleger: 
pred dvanajstimi 
leti je Kubanca Al-
berta pripeljala v 
Slovenijo ljubezen. 
Tako si je z ženo 
Natašo ustvaril 
družino, rodila sta 

se jima sin Lukas in hči Olivia. Prijateljstvo Alberta z Raj-
kom Ferkom pomeni nov preskok v likovni umetnosti, 
saj pod psevdonimom ALBRAJ (ALB-erto, RAJ-ko) skupaj 
umetniško ustvarjata na enem platnu. Ferk je ponosen 
na Alberta, ta pa je Ferka poimenoval za svojega sloven-
skega očeta. 

MEDNARODNA LIKOVNA 
KOLONIJA Duplek Art 8
Na druženju likovnikov, ki ga organizira Rajko Ferk, je 
sodelovalo 47 umetnikov iz 15 držav
V svetu dobivajo priznane mednarodne likovne kolonije 
Duplek Art vse več potrditev. Letos je med 31. majem in 
3. junijem Likovno humanitarno društvo RAY & CO iz Zg. 
Dupleka priredilo mednarodno likovno kolonijo Duplek 
Art 8, na kateri je sodelovalo 47 umetnikov iz 15 držav 
– iz Slovenije, Kube, Nepala, Bolgarije, Srbije, BiH, Hrva-
ške, Italije, Avstrije in Nemčije. Letos so prvič sodelovale 
tudi Turčija, Črna Gora in Slovaška. Udeležencev bi bilo 
še več, a na žalost predstavnik Indije ni dobil vstopne 
vize, romunski predstavnik pa je zbolel. Oba upata na 
povabilo naslednje leto (prošnje za sodelovanje na kolo-
niji so prišle še iz Poljske, Češke, Armenije, Francije, ZDA 
in od drugod).
 

                  Duplek Art             Foto: Franc Fras

Letošnji Duplek Art 8 je pomenil že 16. tradicionalno 
druženje likovnih umetnikov na kolonijah Rajka Ferka v 
Sloveniji (prve štiri so bile Pišecah, druge tri na Pohorju, 
ena v Rušah, letos pa dve v občini Duplek). Prva je bila 
slikarska, druga slikarsko-kiparska. Po udeležbi najšte-
vilčnejša, Duplek Art 8, je trajala štiri dni. Prišli so pred-
stavniki iz držav, ki do sedaj še niso sodelovale, dva ume-
tnika iz vzhodnega dela Turčije (ob meji z Armenijo), iz 
Slovaške, dva iz Črne gore. Med udeleženci je bilo  letos 
polovica akademikov. Kolonija v Dupleku je imela vsaj 
dva pomena, in sicer mednarodno  srečanje likovnikov 
pri nas ter promocija Slovenije, Maribora in krajev obči-
ne Duplek v turizmu.Slikarja Rajko & Alberto  Foto: iz arhiva
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Vsebina kulturnega dogodka Duplek Art 8
Prvi dan srečanja je bil posvečen turizmu – gostom smo 
skušali predstaviti čim več zanimivosti in lepot mesta 
Maribor in okolice. Začelo se je pred hotelom Vila Emei, 
kjer so bili gostje tudi nastanjeni. Sledili so ogled Treh 
ribnikov (vožnja s starodobnim avtobusom Joška in Nade 
Obrovnik), ogled starega mestnega jedra, obisk Pokrajin-
skega muzeja Maribor…

Za kulinariko, degustacije in spremljevalne kulturne pro-
grame ob večerih je bilo izdatno poskrbljeno. Za prijet-
no vzdušje je vsak večer poskrbela glasba (nastop etno 
skupin, folklore, tamburaške skupine...). V zaključnem 
programu kolonije so sodelovali učenci OŠ Korena, har-
monikarja in drugi. 

Na ogled javnosti so bila razstavljena vsa dela, ustvarjena 
v dneh trajanja kolonije Duplek Art 8. Motivika – teme 
likovnega ustvarjanja in tehnike (stili) so bile na koloniji 
povsem proste – izbor motivov je bil prepuščen umetni-
kom. Poleg najpogostejših smo lahko opazovali slikanje 
s kavo, posebna zanimivost pa je bila tehnika slikanja z 
zemljo. Zanimiva sta bila tudi turška predstavnika – prvi 
je na enem platnu hkrati upodobil Maribor in mesto, od 
koder prihaja profesor akademski slikar Uğur Özen (na 
koloniji so ga preimenovali v Urško, se je naučil nekaj 
besed – Laško in še kaj…). Še ne videna pa je bila tehnika 
s kovino akademskega slikarja Hüseyina Öznülüerja.

Komunikacija na koloniji je potekala v angleškem jeziku. 
Kolonijo je ponovno obiskala Silla Marie Campanini iz 
Italije – umetnostna zgodovinarka, akademska slikarka 
in senatorka. Ob končni postavitvi razstave umetniških 
del so Silla Campanini, Diana Milakieva in gostitelj Rajko 
Ferk strokovno ocenili vsa likovna dela. Silla je ocenila 
dela kot zelo kvalitetna. Nekatera med njimi presegajo 
vrednost več tisoč evrov.

Razstava ob koncu kolonije       Foto: Franc Fras

Število udeleženih držav in slikarjev pa bi glede na šte-
vilo prošenj, ki prihajajo z vseh koncev sveta, lahko 
bilo še večje, če bi to dopuščale finance. Duplek Art 8 
je finančno omejen na okoli 10 000 evrov stroškov, kar 
predstavlja precejšen zalogaj za Likovno humanitarno 
društvo Ray&Co. Projekt so podprli Občina Duplek (30 
odstotkov), Senčila Ješovnik, ki vsa leta financira nočitve 
v hotelu (30 odstotkov), in ostalo LHD RAY & CO s svojimi 
podporniki. Za širjenje likovne umetnosti med ljudmi pa 
je razumevanje ponovno pokazal tudi župan Mitja Hor-
vat osebno.
Ob koncu se je organizator Rajko Ferk vsem, ki so dop-
rinesli k uspešni slikarski koloniji Duplek Art 8, posebej 
prisrčno zahvalil – Občini Duplek, Oldtimer klubu Duplek, 
donatorjem in umetniškim ustvarjalcem iz Slovenije in tu-
jine. Udeleženci so prejeli priznanja za sodelovanje na ko-
loniji Duplek Art 8. Mednarodni umetniki so naši najboljši 
ambasadorji, saj ponesejo dober glas o nas v širši svet. 
Svet tako izve več o umetniškem utripu občine Duplek, 
kjer so ustvarjali, o bližnjem Mariboru in Sloveniji. 

 Likovno ustvarjanje        Foto: Maja Šivec

42



JUBILEJ KLUBA LJUBITELJEV STARODOBNIKOV

Rajko Ferk ob slovesu: »Naše mednarodno srečanje je 
uspelo, prepričan sem, sodeč tudi po vaših zadovoljnih 
obrazih, da se poslavljate z najboljšimi vtisi s kolonije 

Udeleženci Duplek Art 8       Foto: Maja Šivec

Duplek Art 8 in lepimi spomini na našo deželo. In vabim 
vas, da se še kdaj radi vrnete! Povezujejo nas umetnost 
in nova prijateljstva!«

Franc Fras

Slavnostni občni zbor Društva za ohranjanje tehnične 
in kulturne  dediščine Oldtimer Duplek
Nastanek Društva za ohranjanje tehnične in kulturne de-
diščine Oldtimer Duplek sega v leto 2008. Ustanovili so 
ga ljubitelji starodobne tehnike z željo, da bi svojo ljube-
zen do ohranjanja starih vozil povezali, da bi se v društvu 
zbirali še drugi ljubitelji, da bi izmenjevali izkušnje in bi 
tudi mlade navdušili za zbiranje, obnavljanje in ohranja-
nje vsega, kar je nekoč pomenilo vrhunsko tehnologijo.
Da je naše delo dobro, priča število članov, ki se iz leta 
v leto rahlo povečuje. Društvo sestavljajo člani vseh po- 
klicev in starosti, s ponosom pa lahko rečemo, da nismo 
samo klub ljubiteljev starodobnikov, postali smo klub 
dobrih prijateljev. 
Hiter in uspešen razvoj našega društva je bil dosežen 
predvsem zaradi izjemnega angažiranja vodstva društva 
ter velikanske pomoči nekaterih članov in sponzorjev. 
V tem času smo z mnogimi prostovoljnimi urami dela ter 
z donacijami v denarju in materialu pridobili lastno ze-
mljišče ter postavili svoje društvene prostore, v katerih 
poteka živahno klubsko delovanje, na katere smo izje-
mno ponosni.
Društvo že ves čas delovanja odlično sodeluje z Občino 
Duplek. Aktivno se vključujemo v dogajanja v občini in 

širši okolici. Prizadevamo si promovirati lokalno okolje in 
čim bolj prispevati k popularizaciji naše kulture, tradicije 
ter bogate zapuščine naših prednikov.
V društvu Oldtimer Duplek pa nismo aktivni le na lokal-
nem področju, smo tudi člani Zveze slovenskih društev 
ljubiteljev starodobnih vozil (SVS). 
Postali smo znani po vsej Sloveniji, saj širimo prijateljske 
vezi s sorodnimi društvi doma in izven meja naše domovine.
Avtor znaka Rado Kukovič  Foto: Gregor Weingerl
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V letu 2017 smo uspešno izpeljali zastavljeni načrt dela, 
celo precej smo ga presegli, sodelovali smo na številnih 
prireditvah, se s svojimi starodobnimi 
avtomobili, motorji in kolesi udeležili 
srečanj prijateljskih klubov ter v klubskih 
prostorih organizirali ali gostili številne 
prireditve.
Še posebej slavnostno je bilo na 10. obč-
nem zboru društva, ki so se ga poleg ve-
likega števila naših članov udeležili tudi 
gostje. Ob okrogli obletnici smo podelili 
tudi priznanja in zahvale ustanovnim 
članom, donatorjem in Občini Duplek, s 
katero že vseh deset let uspešno sode-
lujemo. Sprejeli smo obširni plan dela 
za letošnje leto in prepričani smo, da ga 
bomo s skupnimi močmi uspešno izvedli 
in še kaj dodali.

Zvonka Gregurič,
tajnica društva

 Sedež kluba  Foto: Gregor Weingerl

 Srečanje kolesarjev  Foto: Gregor Weingerl

 Black Dragons na obisku pri Oldtimerjih  Foto: Ivan Gregurič

 Podelitev priznanj ob 10. obletnici kluba   Foto: Franc Fras
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TAMBURAŠI NASTOPILI 
NA TV CELJE

Člani TD občine Duplek na izletu  Foto: Fras Franc

Tamburaški orkester občine Duplek je na po-
vabilo slikarja Rajka Ferka nastopil na TV Celje 
v oddaji V nedeljo pod lipo. Uro in pol dolga 
oddaja je potekala v živo in tamburaši Duple-
ka smo zaigrali štiri skladbe za popestritev. 
V oddaji je bilo več gostov, posvečena pa je 
bila mednarodni likovni koloniji, ki bo poteka-
la od 1. do 3. junija v Dupleku pod naslovom 
Duplek Art 8, na njej pa bo prisotnih več kot 
40 likovnih umetnikov iz 15 držav.

Tamburaški orkester 
občine Duplek

SPOMLADANSKI IZLET TD DUPLEK 

Letošnje spomladansko dvodnevno potovanje je bilo name-
njeno ogledu »zlate Prage« – glavnega mesta Češke
V soboto, 21. aprila 2018, smo se ob zjutraj odpeljali izpred ba-
rake v Sp. Dupleku in ustavili pri gostilni Splavar, pobrali zadnje 
potnike. Pot smo nadaljevali proti Avstriji in skozi glavno mesto 
Dunaj ter nato pri mestu Znojmo prestopili mejo s Češko repu-
bliko.
Takoj za mejo smo na zanimivem počivališču naredili postanek 
za zajtrk.
Naš prvi ogled je bil v kraju Telč, kjer smo občudovali osrednji 
trg s čudovitimi pročelji meščanskih hiš, ki so del svetovne kul-
turne dediščine.
Nadaljevanje poti proti Pragi smo izkoristili tudi za kosilo iz av-
tobusa, ki je že tradicionalno domača pečenka s prilogama in 
pijačo, katere se nekateri člani najbolj veselijo.
Ko smo prispeli v zgodnjem popoldnevu v Prago, smo si najprej 
na kratki krožni vožnji okoli centra mesta ogledali reko Vltavo in 
Praški grad ter uživali v razgledih po mestu.

Nato smo blizu trga Vaclavcke namesti izstopili 
ter se podali na sprehod po starem delu mesta 
na desnem bregu Vltave.
Praga je gotovo eno najlepših evropskih mest, ki 
ga krasijo številne prelepe zgodovinske zgradbe 
in cerkve, poseben čar pa mu dajejo številni turi-
sti s celega sveta in zanimiv češki način življenja 
– dobra hrana in DOBRO PIVO.
Pred odhodom do hotela v kraju Beroun smo si 
ogledali še znano Plečnikovo cerkev, ki je po za-
snovi res nekaj posebnega.
Sledili so namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
V nedeljo smo se po zajtrku vrnili v Prago. Spre-
hod smo pričeli pri Strahovskem samostanu in 
nadaljevali do Praškega gradu, Hradčani, kjer 
uraduje češki predsednik. Sprehod skozi vse trge 
tega gradu ter mimo cerkve Sv. Vida je veličas-
ten, posebej zato, ker je za prelep izgled stopnišč 
in vrtov poskrbel naš arhitekt Plečnik.
Nato smo se spustili proti reki Vltavi in prečkali 
znameniti Karlov most.
V centru mesta je več izvrstnih pivnic z dobro 
hrano in pivom za kosilo.
V popoldanskem času smo obiskali še znano piv-
nico U Fleku, ki je stara že več kot 500 let.
Polni prelepih vtisov in utrujenih nog smo se 
nato skozi Češke Budjejovice odpeljali proti 
domu. Peljali smo se mimo Linza in Gradca proti 
Sloveniji, kamor smo prispeli v poznih nedeljskih 
nočnih urah.
Tako smo člani TD društva ponovno izjemno us-
pešno izpeljali letošnji dvodnevni spomladanski 
izlet, v mislih pa se nam že prebujajo ideje in že-
lje za naslednji izlet, ki ga bomo pripravili jeseni.

Stanislav Germauc,
predsednik TD

 Foto: arhiv TV Celje

45



NOVI USPEHI STRELCEV DU DUPLEK
V začetku letošnjega leta so se nadaljevale aktivnosti strel-
cev z zračno puško DU Duplek
 Že v januarju smo pričeli z zimsko ligo, ki smo se je udeleži-
li strelci in strelke iz DU Voličina, DU Pesnica in DU Duplek. 
Letošnje leto se je število tekmovalnih ekip povečalo, in si-
cer je DU Voličina prijavila dve moški in eno žensko ekipo, 
Pesnica je imela eno moško ekipo, medtem ko je DU Duplek 
tekmoval z dvema moškima ekipama. Priznati je treba, da je 
bilo letošnje tekmovanje izredno zanimivo in napeto, saj je 
zmagovalca tako v ekipnem kot tudi med posamezniki odlo-
čila zadnja tekma. Po prvem krogu tekmovanja je sicer ekipa 
DU Duplek 1 začela nekoliko boljše od ekipe DU Voličina 1, 
vendar pa so se v drugem krogu na svojem strelišču v Selcih 
veliko bolje znašli tekmovalci DU Voličina 1 in s prednostjo 
23 krogov prevzeli vodstvo. V tretjem krogu je DU Voličina 1 
še nekoliko povečala prednost pred DU Duplek 1 in obdržala 
vodstvo s skupaj 30 krogi naskoka. 
V zadnjem krogu, ki ga je organiziralo DU Pesnica, so sicer 
strelci DU Duplek 1 zmagali s skupno 481 krogi pred DU 
Voličina 1 (476 krogov), vendar pa je bilo to premalo in DU 
Voličina 1 je postalo letošnji zmagovalec zimske lige. Končni 
vrstni red ekip je bil naslednji: DU Voličina 1 – 1961 krogov, 
DU Duplek 1 – 1936 krogov, DU Duplek 2 – 1854 krogov, DU 
Voličina 2 – 1764 krogov, DU Pesnica 1708 krogov, medtem 
ko je ženska ekipa DU Voličina zbrala 1594 krogov.
Še bolj napeto pa je bilo tekmovanje med posamezniki. Raz-
like med posameznimi tekmovalci so bile res minimalne in 
tudi tu je o zmagovalcu zimske lige 2018 odločila zadnja tek-
ma v Pesnici. Po res hudem boju si je prvo mesto pristreljal 
Srečko Poštrak iz DU Voličina 1 s 668 krogi, drugo mesto je 
osvojil Marjan Gajzer iz DU Duplek 1 s 663 krogi, tretji je bil 
Oto Lavuger iz DU Duplek 1 s 652 krogi, četrti Mirko Jug iz 
DU Duplek 1 s 651 krogi in peti Ivan Širec iz DU Voličina 1 s 
650 krogi.
Pri ženskah, kjer je tekmovala samo ekipa DU Voličina, je 

prvo mesto osvojila Milena Štuklek s 627 krogi, druga je bila 
Zinka Roškar s 489 krogi, tretja Slavica Vogrin s 478 krogi in 
četrta Danijela Gantar s 300 krogi. Vse zmagovalne ekipe so 
prejele pokale, prvi trije tekmovalci oziroma tekmovalke pa 
so prejeli medalje. Ob tem bi se rad zahvalil vsem društvom 
za odlično organizacijo tekmovanj ter tudi za skromno pogo-
stitev ob posamezni tekmi.
Naslednje tekmovanje v letošnjem letu je potekalo v orga-
nizaciji DU Pobrežje 24. aprila 2018, na njem pa je nastopilo 
pet ekip. Tudi tu se je vnel hud boj med Društvom upoko-
jencev Duplek in Društvom upokojencev Voličina, vendar je 
na koncu vseeno slavilo DU Duplek, ki je zbralo skupaj 640 
krogov (Oto Lavuger 170 krogov, Marjan Gajzer 169 krogov, 
Zlatko Miklavc 153 krogov in Alojz Ličen 148 krogov). 
Že v juniju nas strelce čaka zelo pomembno regijsko tekmo-
vanje v Voličini, ki bo tudi izbirno tekmovanje za udeležbo na 
državnih športnih igrah septembra. Prav tako bo – kot vsa-
ko leto – organizirano občinsko tekmovanje občine Duplek 
v streljanju z zračno puško. Potekalo bo 28. junija 2018 v 
Osnovni šoli Dvorjane, vabimo pa vse občane, ki bi radi pre-
izkusili svoje strelske sposobnosti.

Andrej Štrus

Udeleženci Zimske lige v Pesnici  Foto: Andrej Štrus

POZDRAV IZ UREDNIŠTVA
Rok za oddajo člankov je najkasneje  

26. septembra 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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Foto: Milan Krepek

LOVCI SMO ORGANIZIRALI POSTAVITEV MAJSKEGA 
DREVESA IN KRESOVANJE
Lovska družina Duplek je kot vsako 
leto tudi letos organizirala postavi-
tev majskega drevesa in kresova-
nje ob lovskem domu v Ciglencah 
ob pomoči  krajanov Ciglenc. Ude-
ležba je bila odlična, vse prisotne 
smo lovci počastili s srnjakovim go-
lažem in pijačo. 
Vsem bi se zahvalil za pomoč in 
upam, da se drugo leto spet vidi-
mo.

Lovska zahvala,
Milan Krepek

Postavitev majskega drevesa    Foto: Milan Krepek

Kres    Foto: Milan Krepek

Ta salon je posvečen sestri mojega moža. Zgrajen je bil z ogromnimi sanjami, upi, ljubeznijo, toplino in trudom. 
V njem so združene sanje nekoga, ki je bil tukaj pred menoj, sanje, ki me vodijo po poti uspeha.

Salon je poln pozitivne energije, želj po novih izzivih in trdega dela. Ko boste prišli k nam, se boste počutili kot 
doma, sproščeno, dobrodošlo in sprejeto. Ko boste odhajali od nas, boste začutili svoj notranji mir in občudovali 
svojo zunanjo lepoto. Verjamemo, da se boste k nam radi vračali.

Ponujamo vam frizerske storitve, geliranje noh-
tov, gelish na rokah in nogah, vse vrste neg ob-
raza, depilacije, masaže, anticelulitne tretmaje, 
urejanje in barvanje obrvi, podaljševanje trepal-
nic in profesionalno ličenje.

Vašo notranjo lepoto bomo s svojo celovito po-
nudbo samo poudarili, da bo vidna navzven ter 
da boste še bolj žareli in se v svoji koži počutili 
dobro! 

Marina Lešnik
BEYOUTIFUL, Marina Lešnik s. p.

Zg. Korena 49f

oglasno sporočilo
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POROČILI SO SE
Ko se prebudi narava in posijejo topli žarki, se tudi v srcih mladih parov prebudita toplina 
in odločitev, da svojo skupno pot in ljubezen okronajo s poroko. Tudi v letošnjem letu bele-
žimo v naši občini kar nekaj porok, med njimi tudi biserno poroko, ki sta jo slavila Janez in 
Marija Mulec iz Spodnjega Dupleka.
Mladi pari, ki so se poročili, so: Zlatko Žvajker in Anja Mesarič, Sebastjan Blagus in Suzana 
Gahovac, Gregor Krajnc in Urša Nagode, Denis Kukovec in Nina Virtnik, ki jih je poročil ob 
navzočnosti matičarja župan občine, Mitja Horvat. Poročila sta se tudi Nejc Ribič in Polon-
ca Zupanič ter Jan Hrastnik in Nejčeva sestra Tajda Ketiš. Njiju je ob prisotnosti matičarja 
Gašperja Kanglerja poročil stric in bivši župan Janez Ribič. 
Ob tej priložnosti sta mladoporočenca Nejc in Polonca Ribič povedala: »Za poroko sva se odločila, ker sva želela tudi ura-
dno postati družina, okronati svojo ljubezen s čarobnostjo tega dne in te občutke za vedno ohraniti v lepem spominu.«
Vsem mladoporočencem ter bisernoporočencema želimo veliko lepih trenutkov v skupnem življenju, veliko ljubezni in 
dobrih poti, ki vas naj povezujejo. Bodite srečni! 

Darja Rojko

Sebastjan Blagus in Suzana Grahovac

Jan Hrastnik in Tajda Ketiš

Gregor Krajnc in Urša Nagode

Nejc Ribič in Polonca Zupanič

Bisernoporočenca Janez in Marija Mulec

Zlatko Zvajker in Anja Mesarič

Denis Kukovec in Nina Virtnik
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V nedeljo, 27. maja, so se v cerkvi sv. Martina v Dvorja-
nah ponovno zbrali zakonci jubilanti, ki v tem koledar-
skem letu slavijo okroglo obletnico poroke. Tokrat je bila 
sv. maša za zakonske jubilante organizirana že šesto leto 
zapored. Tako so se letos ponovno zbrali zakonci, ki so 
bili pred petimi leti prvič na tej slovesnosti. K maši so bili 
povabljeni vsi, ki so poročeni 5 let, 10 let in tako naprej. 
Župnija je zakoncem, ki so se poročili v naši župniji, pos-
lala vabila, in sicer jih je bilo poslanih 97. Prijavili pa so 
se seveda lahko tudi pari, ki živijo v naši župniji in so se 

ZAHVALA ZA SREČEN ZAKON
poročili kje drugje. Letos se je zahvalilo Bogu in zakon-
cu za srečen zakon kar 43 parov. Med njimi sta zakonca 
Rupert in Ivana Kranvogel, ki slavita zavidljivih 65 let po-
roke, zakonca Štefan in Katarina Zajšek ter zakonca Ven-
česlav in Rozika Mulec, ki praznujejo 60. obletnico poro-
ke. Po sv. maši je sledilo prijetno druženje na cerkvenem 
dvorišču ob kapljici dobrega vina in sladkih dobrotah. 
Vsem zakonskim jubilantom iskrene čestitke.  
 

Jana Greifoner 

V triinosemdesetem letu staros-
ti nas je zapustil Franc Škerget iz 
Spodnje Korene. Rodil se je leta 
1936 kot drugi od treh otrok v Ro-
goznici pri Voličini. Svojo kariero 
in strokovno izobraževanje je gra-
dil na policiji, kjer je ostal do svoje 
upokojitve. Njegovo življenje so 

bogatile tri ženske, žena Hedvika, hči Beba in vnukinja Nika.
Leta 1996 se je z ženo Hedviko preselil iz Maribora v Spo-
dnjo Koreno, kjer je našel svoje veselje v naravi, v kateri je 
neizmerno užival. Jesen svojega življenja je posvetil domu 

V SPOMIN FRANCU ŠKERGETU
in svoji družini, kateri se je kasneje pridružil tudi zet Andrej.
Bil je dober prijatelj, vedno pripravljen pomagati, sta-
novski kolega in član zelene bratovščine Lovske družine 
Voličina, kjer je v letošnjem letu postal tudi častni član. 
Bil je aktiven član Društva upokojencev Duplek in dolgo-
letni član upravnega odbora. Kot soustanovitelj strelske 
sekcije društva je več kot 20 let deloval kot njen predse-
dnik in pod njegovim vodstvom je sekcija dosegla zavi-
dljive rezultate tudi na državnem nivoju.
Hvala ti za čas, ki smo ga lahko preživeli s teboj, in hvala 
za vse, kar si storil za nas!

Strelska sekcija DU Duplek

V SPOMIN

Jubilanti   Foto: Nina Gornik Mulec

Naša Gelika je marca 2018 do-
čakala polnih 83 let. Zdrava, čila, 
lahko rečem tudi poskočna, saj se 
je za silvestrovo še dobro zavrtela.
Ni je več. Pogrešamo jo v društvu, 
pevskem zboru, na izletih, saj ji je 
druženje veliko pomenilo.
Poslovila se je tiho, mirno, ne-

ANGELI TREP V SLOVO
opazno, zaspala je. Še vedno ne moremo verjeti, da je ni 
več, saj nas je vsak delovni dan obiskala v pisarni, pokle-
petala z nami, se nasmejala in družila, kar nam je je bilo v 
veselje in zadovoljstvo.
Želimo si, da mirno spi, a ostaja nam v trajnem spominu.
 

Slavica Golob
DU Duplek
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MLADI DOPISNIK
Lepo pozdravljeni bralci Mladega dopisnika!
Približuje se poletje in s tem konec pouka, česar se že zelo veselimo, saj se želimo čim prej rešiti šolskih klopi. Kljub temu pa 
je bilo to šolsko leto polno lepih in manj lepih dogodivščin, veliko smo se naučili in spoznali, pri tem pa se zelo zabavali. Prav 
tako smo skozi celo leto za vas zbirali intervjuje, pri katerih smo se zelo trudili, da bi jih naredili čim boljše in zanimivejše. 
V tokratni številki vam predstavljamo njihove odlomke. Upamo, da boste tako uživali v branju, kot smo mi pri ustvarjanju.

Korenški učenci pa se predstavljamo še s projektom Bo, kar bo ter z dogodki, ki smo jih doživeli med prvomajskimi počitnicami. 
Uživajte ob branju in nasvidenje do jeseni.
Uredništvo: : Žana Ivana Halužan Sagadin, Mia Miholič, Ajda Rojko, Julija Jelatancev in Žak Petrič Grajfoner 

ZNANJE JE VREDNOTA 
Učiteljica Nevenka Jesenik je v življenju doživela že mar-
sikaj zanimivega. S prigodami o svojih potovanjih, pou-
čevanju in preteklosti naju je nasmejala, hkrati pa nama 
dala odlične nasvete za prihodnost.

Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice? Zakaj ravno za 
poučevanje angleščine?
Hm ... Dolga zgodba. (smeh) V osnovni šoli sem želela 
študirati fiziko, v srednji šoli sem želela študirati umet-
nost, potem pa sem dobila štipendijo v ZDA za eno leto 
in ko sem prišla nazaj, sem ugotovila, da sem zamudi-
la sprejemne izpite na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani. Da ne bi eno leto doma počivala oziroma nič 
počela, sem se vpisala na študij slovenščine in angle-
ščine, ki je v Mariboru, ker sem si mislila, da mi bo šlo 
dobro. In šlo mi je dobro. Potem sem po enem letu ugo-
tovila, da nima smisla pustiti tega leta študija, zato sem 
študij nadaljevala ter tudi končala.
Na šoli ste torej že dolgo časa. Se je na njej skozi leta 
veliko spremenilo?

Ja, precej se je spremenilo. Spremenila se je sama šolska 
zgradba, pa tudi šolski sistem, ki se tako ali tako nepre-
stano spreminja. Otroci oziroma učenci se spreminjate. 
S tem tudi starši in družba kot taka. Kar se pouka tiče, je 
bila prej osemletka, zdaj devetletka. Tudi delitve učen-
cev na učne skupine včasih ni bilo. Zelo je napredovala 
tehnika oziroma tehnologija poučevanja. Včasih ni bilo 
nobenih pametnih tabel, telefonov, snemalnikov. Kar se 
tiče fotokopiranja, so velikanske spremembe. Vse smo 
še morali pisati na stari pisalni stroj in potem razmnože-
vati na roke. Ampak na srečo se je veliko stvari spreme-
nilo tudi na bolje.
Ali vam potovanja pomagajo pri poučevanju? Na kak 
način?
Absolutno da. Potovanja so krasna. Kadar kam grem, kar 
je zelo pogosto, uživam v vsem, kar vidim in slišim. Po 
navadi naredim ogromno fotografij. Uživam tudi v kuli-
nariki. Tako da je zelo zabavno. Srečaš nove ljudi, se učiš 
tudi drugih jezikov, ne samo angleščine. V glavnem ko-
municiramo v angleščini, ampak v zadnjem času sem bila 
preko projekta nekajkrat v Italiji in je prav fino, ko slišiš 
italijanščino in jo skušaš razumeti glede na skupne jezi-
kovne korene. In vedno je kaj novega. Recimo, nazadnje, 
ko sem bila v Italiji, smo v hotelu kar nekaj časa čakali na 
prevoz na letališče, ker so imeli naši prevozniki malo za-
mude. Zraven hotela je bilo krožišče, ki je bilo poraščeno 
s travo in je imelo en majhen grmiček. Naenkrat zagle-
dam, da čez cesto pridejo tri ovce. Pogledam drugič in se 
za tistimi tremi ovcami vsuje cela čreda ovc, ki jih je bilo 
zagotovo 150. Potem prileti za njimi pastir, kateremu so 
pobegnile. Tiste ta prve so se pasle, ostale pa so zausta-
vile cel promet in trajalo je približno 15 minut, da je ta 
pastir vse ovce nagnal, s tem da so se med naganjanjem 
nazaj razbežale. Ene v levo, ene pa v desno, tako da je 

Šolski novinarji Korakov »korakajo skozi šolsko leto«

Učiteljica Nevenka
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Šolski novinarji Korakov »korakajo skozi šolsko leto«

bilo kar zabavno. Vedno je kaj zabavnega.
Kateri kraj, ki ste ga obiskali, vam je bil najljubši? Zakaj?
Težko bi se odločila, saj so bili vsi nekaj posebnega. Am-
pak osebno mi je zelo dobro v spominu ostal New York. 
Žal sem bila tam samo en dan, ampak to, kar sem vi-
dela, je bilo neopisljivo. Videli smo ogromno. Od pala-
če OZN do kitajskega mesta, Kipa svobode, Svetovnega 
trgovinskega centra, ki je bil zrušen, in mnogo, mnogo 
več. Ker že celo življenje živim v mestu, so mi velemesta, 
kot je New York, še posebej pri srcu in z veseljem bi šla 
še enkrat. Seveda pa obožujem tudi London, Washing-
ton DC s prelepimi muzeji in galerijami. Pri mestih pa na 
splošno obožujem vrvež, vedno se kaj dogaja in vedno 
imaš kaj za videti, doživeti. Pred potovanji pa je najpo-
membneje, da te ni strah. Ravno ljudem, ki gredo s stra-
hom po svetu, se nekaj zgodi.
Kako ste prišli do ideje, da bi napisali svoj učbenik in 
delovni zvezek?
V bistvu nisem jaz prišla na to idejo, ampak so me po-
vabili v tim. Ta ideja mi je bila zelo všeč in še danes sem 
ponosna, saj lahko na tak način učencem marsikaj dam 
in tudi potešim svojo željo po pisanju. Tudi pisati sem že 
začela zelo zgodaj. Že v četrtem razredu osnovne šole 
sem napisala svoj otroški roman, ki sicer nikoli ni prišel 
v javnost.
Kaj bi želeli sporočiti našim bralcem?
Znanje je vrednota. Naj vas ne bo sram pokazati znanja. 
V našem prostoru marsikdo na učence, ki veliko znate, 
neupravičeno gleda z viška. Če ne bi bilo takšnih genijev, 
o katerih smo prej govorili, ki so celo življenje posvetili 
znanosti, napredku in raziskovanju, potem mi ne bi bili 
tukaj, kjer smo. Naj vam ne bo nerodno, če znate več kot 
ostali, ker je to vrednota, znanje pa se vam bo slej kot 
prej obrestovalo.

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

SPOMINI NA ŠOLO 
Letos naša šola praznuje 40 let. Zdelo se nama je zani-
mivo, da bi naredili intervju z bivšim učencem, ki jo je 
obiskoval prav od začetka. Gospod Matej Mulec nama je 
izdal nekaj zanimivih podrobnosti ter spominov o šoli, ki 
jih je vredno poznati.

Šolski novinarki z bivšim učencem OŠ Duplek

Na kaj pomislite ob besedi šola?
Na svoje prve spomine, ko so mi rekli, da jo bom moral 
obiskovati. Od začetka sem si šolo predstavljal kot za-
bavo. Kasneje sem ugotovil, da se moraš v šoli truditi in 
učiti, da dosežeš nek uspeh.
Kakšna je bila šola včasih?
Ravnatelj je bil Maks Vele. Imenovala se je OŠ Bratov 
Greif. Imela je dve nadstropji, tam, kjer so zdaj prvi, dru-
gi, tretji, četrti ter peti razredi, pa je bila narejena streha. 
Bila je belkasto-rdeča in vsi učitelji so bili veliko strožji. 
V glavo so metali ključe in mokre gobe. Geografija se je 
imenovala zemljepis, naravoslovje pa biologija. Nismo 
imeli omaric tako kot vi, temveč obešalnike za stvari. 
Knjižnico smo že imeli. Učbenike smo si morali kupiti 
sami, saj učbeniškega sklada še ni bilo. Imeli smo samo 
eno igrišče, ki je še vedno za šolo. Iz šole nas niso vozili 
avtobusi (če že, smo morali iti na redne avtobuse), hodili 
smo peš.
Še se spomnite občutka za šolskimi klopmi?
Ja. Luštno je bilo. Mi smo bili generacija brez telefonov. 
Dosti smo se igrali, družili. Bil sem tudi v podaljšanem 
bivanju, varstvu, kjer smo naredili nalogo ter se učili 
tekočo snov, da smo imeli več prostega časa doma. Po 
koncu varstva smo šli »malo po bližnjici« domov. Med 
hojo smo odšli tudi v gozd, kjer smo se igrali partizane in 
Nemce ter Indijance in kavboje.
Še imate stike s svojimi sošolci?                     
Imam, imam. Če bi imel sliko pred sabo, bi se spomnil 
vseh. Hišnik Igor, ki dela na vaši šoli, je tudi bil eden iz-
med mojih sošolcev. Drugače naštevati pa jih je težko … 
Vem pa, da smo še vsi živi, a in b razred.

Gospod Matej Mulec s sošolci v drugem razredu 

Nam zaupate še kakšno zanimivost o šoli?
Seveda. Spomnim se, da smo imeli na šoli banko, kjer 
smo polagali in dvigovali denar. Za vsakih 50 dinarjev 
smo dobili darilo – od nahrbtnikov do hranilnikov. Druga 
zanimivost pa je ta, da so se med šolskim letom pojavile 
uši, in takrat so učitelji v kopalnici pri telovadnici celotni 
šoli umivali glave.
Bi v šolo še enkrat hodili, če bi lahko? Jo pogrešate?
V ŠOLO???? Ni potrebe več! (smeh) 

Ajda Rojko in Lia Horvat Zupančič, 7. a OŠ Duplek 
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SPOMINI GRADIJO PRIHODNOST
Lina hodi v čudovito centralno šolo Spodnji Duplek, ki 
letos praznuje 100 let. Nekega dne pa jo ogovori babica. 
Med pogovorom prideta na temo o Linini šoli. Zamišlje-
no vpraša babico: »Babi, kakšna je bila šola, ko si ti še 
hodila tja?« Babica se zamisli, si nekaj mrmra v brado ter 
izgine na podstrešje. Z njega prinese staro knjigo. Lina 
se začudi in odpre usta, da bi babici zastavila vprašanja, 
a jih takoj zapre, saj babica sede in odpre staro knjigo.
V njej so bile slike Linine šole. Motilo jo je le to, da je bila 
lepa, le nekako starodavna. Sploh ni lebdela na zelenih 
krogih. Vprašala je babico: »Babi, kaj in kje je to?« »To je 
tvoja šola, ko sem še jaz hodila vanjo,« je mirno odgovo-
rila. Knjiga je nosila naslov Spomini gradijo prihodnost, 
ki ga Lina ni povsem razumela, zato je vprašala babico, 
kaj pomeni. Ta ji je odgovorila: »Ko smo bili jaz in moji 
vrstniki mladi, smo si predstavljali šolo v prihodnosti. Ko 
smo nekatera dekleta in fantje zrasli v odrasle ljudi, so 
generacije zgradile šolo, v katero hodiš.« Lina je opazo-
vala sliko svoje stare šole. Če bi jo videla kdaj prej, ne bi 
vedela, da so takrat v šolo hodili in se vozili z avtobusi in 
avti. To je seveda bilo za tiste čase zelo staromodno in 
počasno. Lina ji je povedala: »Jaz zelo rada hodim v šolo! 
Tam se veliko naučim in imam dobre prijatelje.«
Babica pa jo je vprašala: »Kako pa vi hodite v šolo in 
kakšne predmete imate?« Lina ji je odgovorila: »V šolo 
prispem s svojim mehurčkom, kar smem, ker sem šesti 
razred, v petem razredu pa smo opravljali izpit zanj. Nižji 
razredi prihajajo v šolo z veliko večjim mehurčkom, ki ga 
vozi odrasla oseba, ki ima izpit zanj. Jaz sem komaj čaka-
la, da opravim izpit zanj, saj se od doma odpeljem veliko 
kasneje, kot v nižjem razredu. Tudi učitelji so prijazni in 
razumevajoči. Najbolj všeč pa mi je, da nimamo ocen, 
le učiteljevo opisno mnenje, kako se lahko izboljšamo. 
Glede predmetov pa imamo tuje jezike, kjer se letos 
učimo madžarščine, saj smo se angleščine in nemščine 
naučili v petem in četrtem razredu. Imamo tudi astrono-
mijo, šport, matematiko, življenjsko in štrikarsko vzgojo 
ter slovenščino, prav tako pa kuharsko vzgojo, glasbeno 
vzgojo (tam se učimo igrati na glasbila po svojih željah), 
potem imamo še bralno vzgojo, zastavimo in še runolo-
gijo ter orientacijo. Za izbirne predmete sem si izbrala 
odbojko, živalstvo in umetnost.« Babica je temu pozor-
no prisluhnila ter, glede na to, da je bila pripoved dolga, 
ostala veliko časa tiho in tudi ko je Lina končala, je bila 
nekaj časa tiho.
Kmalu pa ji je povedala nekaj povsem nepričakovanega: 
»Jaz sem svoj čas učila na tej šoli, kar sem oboževala!« 
Lina jo je začudeno pogledala in na široko odprla usta, 
a ko se je tega zavedela, jih je zaprla. Sledilo je veliko 
vprašanj na to temo in babica je mirno odgovorila na-
nje. Kmalu je nekdo potrkal na vrata in obe sta vedeli, 
da sta to Linina starša. Babica je odprla vrata in starša 
sta močno objela hčerko. Bil je zgoden večer, zato so vsi 
ostali na večerji, ki je dišala že od daleč! Starša sta Lini 
pripeljala tudi njenega ljubljenčka, ki se ga je deklica zelo 
razveselila. Imela je Smrčika. To so bile puhaste kroglice 
z velikimi srčkanimi očmi. Bili so večbarvni, a si je Lina iz-
brala takšnega z vijoličnim kožuhom in črno-belimi očmi, 
ki so prijazno mežikale vanjo. Starša je o dnevu, ki sta ga 
preživeli Lina in babi, zanimalo vse, saj sta bila v službi. 
To se je večkrat dogajalo, a ne vnukinje ne babice to ni 

motilo. Imeli sta se lepo. Kmalu so se začeli pogovarjati 
o učiteljih in službah ter prišli do zanimivega vprašanja, 
ki so ga zastavili Lini: »Ljubica, kaj bi bila rada po poklicu, 
ko boš odrasla?« Lina je brez premisleka izstrelila: »Rada 
bi bila učiteljica kot moja babica ter tako pomagala šte-
vilnim otrokom!« Vsi so bili nad tem zelo ganjeni in na 
deklico ponosni, še najbolj pa babica sama.
Lina je pridno hodila v šolo in bila odlična. Po svoji želji je 
postala odlična učiteljica, ki so jo imeli vsi radi. A dobro 
se je zavedala razloga za svojo službo in končno je razu-
mela slogan »Spomini gradijo prihodnost!«

Alina Lilek, 5. b OŠ Duplek
Zmagovalka Prešernovega natečaja na literarnem po-

dročju (2. triada)

MOJE ŠOLSKO LETO 
Začelo se je kot vsako leto poprej. Nekateri nad njim 
niso bili pretirano navdušeni, drugi pa so ga že nestrpno 
pričakovali. Letošnje šolsko leto. Bilo je polno padcev in 
vzponov.
Poletnih počitnic je bilo konec in že so nam ramena ote-
ževale torbe. Po dolgem času smo spet videli sošolce ter 
seveda učitelje. No, nas, sedmi razred, pa je čakalo pre-
senečenje. Razdelili so nas na dva dela. Želje nekaterih 
so bile pri tem izpolnjene, drugih ne. A vsi smo pogrešali 
dolgoletne prijatelje. Na to se dolgo nismo mogli nava-
diti, smo pa spoznali, da razdalja ni ovira.
To je bila le ena izmed ovir, ki nam jih je ponudila šola. 
Kot vedno smo se morali veliko učiti, brati ter si zapiso-
vati. Dobili smo namreč kar nekaj novih predmetov. Pa 
ne le njih, po dveh poletnih mesecih je šolski prag skupaj 
z nami prestopila tudi nova sošolka.
Začetek se je zdel varljivo sproščen, saj smo se še spoz-
navali in na urniku ni bilo testov in spraševanj, a kmalu se 
je snovi nabralo. Vsako uro si moral biti pozoren. Doma 
si moral ponavljati. In še in še. Priznam, da je bilo to vča-
sih zelo težko, ampak kmalu smo ujeli ritem. Šola pa ima 
– na našo srečo – tudi zabavne dni. Imeli smo športne, 
tehniške ter kulturne dni. S sedmim razredom smo obi-
skali tudi primorski del Slovenije, bili smo namreč v šoli 
v naravi. Ker je naša šola letos dočakala 40 let, je bilo še 
toliko bolje. Sodelovali smo na Prešernovem natečaju.
Konec šole in s tem začetek počitnic se hitro bliža. Do 
zdaj je šlo dobro, upam, da se bo na koncu tudi tako 
zaključilo. Pridobiti moramo še kar nekaj ocen. Letošnje 
šolsko leto je minilo zelo hitro, no, tako se mi vsaj zdi. Za 
nami je veliko vloženega truda in upam, da bo naslednje 
leto še boljše in uspešnejše. A kakor koli – to leto se mi 
bo vtisnilo globoko v spomin.

Mia Miholič, 7.b OŠ Duplek 

ŠOLSKI IN REGIJSKI PARLAMENT
V začetku šolskega leta smo se vsi, ki radi govorimo in 
debatiramo o šolskih sistemih v Sloveniji in drugod po 
svetu, prijavili v šolski parlament. 
Vsak drugi petek je v kabinetu specialne pedagoginje 
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Valentine Gaberšek Jančič potekala razprava o šolskih 
sistemih. Na srečanjih smo debatirali o deklici Malali iz 
Mingole, o zasebnih šolah in njihovem načinu poučeva-
nja. Izvedeli smo veliko novega, med drugim smo se de-
cembra odpravili v Waldorfsko šolo, kjer smo bili prisotni 
tudi pri uri pouka. 
Kmalu pa je prišel čas za naš šolski parlament. V pone-
deljek, 19. februarja, smo resnično zasedli šolske klopi 
v zgodovinski učilnici in skupaj s člani šolske skupnosti 
debatirali o šolskih sistemih v Ukrajini, na Kitajskem in v 
Sloveniji. Ob koncu šolskega parlamenta smo ugotovili, 
da je naš šolski sistem izmed vseh še najboljši. Ker smo 
morali izbrati nekoga, ki bi nas zastopal na regijskem, 
smo glasovali, izbrane pa smo bile Urša Koser, Lea Živko 
in Karolina Pernek.
V petek, 16. marca, smo se odpravile v Maribor, kjer so 
nas v veliki predavalnici zavarovalnice Sava lepo sprejeli 
in razdelili v že vnaprej določenih 8 skupin. Vsaka sku-
pina je s svojim moderatorjem odšla v učilnico v Domu 
ustvarjalnosti mladih Maribor. Tam smo začeli z razpra-
vami. Najprej smo diskutirali o različnih temah, ki so bile 
vezane na šolo in otroke. Debatirali smo o tem, koliko 
nas šola na splošno nauči za življenje, ugotovili veliko 
problemov in našli tudi rešitve. Izbrali smo tudi kandida-
te, ki bodo našo regijo predstavljali v Ljubljani. Prav tako 
smo se pripravili na predstavitev in napisali svoje ideje 
na plakat. Kasneje smo rešili tudi anketo o regijskem par-
lamentu in se odpravili v veliko dvorano, kjer so potekale 
predstavitve skupin. Vse skupine smo imele zelo dobre 
predloge in rešitve za njih. 

Lea Živko, Urša Koser in Karolina Pernek na regijskem šolskem par-
lamentu

V veliko veselje mi je bilo sodelovati na tem regijskem 
šolskem parlamentu, ker sem lahko izrazila svoje mnenje 
o različnih temah, ki so za nas učence še kako aktualne.

Karolina Pernek, 7. b OŠ Duplek

PROJEKT GO-CAR-GO
V začetku šolskega leta nas je učiteljica Anica seznanila s 
projektom GO-CAR-GO ali Bo, kar bo, kot so ga poimeno-
vali udeleženci prejšnjih let. Projekt je namenjen učen-
cem osmih razredov. Večina se nas je z navdušenjem 
odločila sodelovati. Imeli smo uvodno srečanje, kjer smo 

izvedeli vse o organizatorjih projekta, poteku, sodelova-
nju in seveda tudi o nagradi, ki sledi na koncu. 
Januarja smo začeli s pripravami na izdelavo svojega 
prvega ekstramobila. Začeli smo z razpravljanjem in ide-
jami o izgledu, ustvarili načrt za karoserijo in si razdelili 
dela za vsakega sodelujočega učenca. Na spletni strani 
smo si še pogledali ekstamobile iz prejšnjih let in ugo-
tovili, da še takšnega, kot ga bomo imeli mi, ni bilo. Z 
mizarjem smo se dogovorili (pomagal nam je ravnatelj), 
da nam pripravi deščice, ki smo jih pritrdili na ogrodje 
avtomobila. Da bo avtomobil hitreje in lažje stekel, so 
ga fantje podmazali z mastjo. Pripravo za mazanje pa je 
od doma prinesel Jernej Senekovič. Nato je sledila izbi-
ra imena za naš ekstramobil, ki ima zaokrožene linije in 
spominja na hrošča. Imeli smo polno idej, kot so Super 
Lim-Lim, Huba-buba, Hrošček, Pikapolonček … Na koncu 
smo se odločili za ime Korenška buba, da se bo vedelo, 
od kod prihajamo.
Naš avto je potreboval še nekaj osnovne opreme, npr. 
volanski obroč, sedež in varnostni pas, ki smo jo pris-
krbeli učenci. Ko smo zbrali vse potrebno, smo začeli z 
barvanjem in dekorativnimi dodatki, da bo avtomobil 
zanimivejši. Na koncu smo še poskrbeli za varnost in s 
pomočjo hišnika namestili ročno zavoro, pritrdili sedež 
in varnostni pas. Za vožnjo potrebujemo še zaščitno če-
lado in ščitnike za komolce in kolena, ki jih bo priskrbela 
Maja Vrbnjak. Za lažji potek izdelave smo si dela razde-
lili: Maja Vrbnjak in Nuša Mišič sta potek izdelave doku-
mentirali s fotoaparatom in telefonom, za likovne detaj-
le sta poskrbeli Suzana Horvat in Liessa Brandsteter, za 
novinarski pisni zapis Ivana Grabušnik, fantje pa so ob 
pomoči hišnika in učiteljice poskrbeli za fizična dela …
Čakajo nas še preizkus voznih lastnosti avtomobilčka, 
izbira voznikov za tekmovanje v slalomu in veleslalomu 
ter priprava plakatov za naše navijače.
Komaj čakamo na tekmovanje in upamo na najboljše. 

                       Ivana Grabušnik, 8. razred OŠ Korena

WOOP PARK
V sredo, 2. maja 2018, smo se z družino odpravili na izlet 
v Ljubljano. To je bil zadnji dan naših počitnic. Najprej 
smo odšli na Ljubljanski grad, potem pa smo si ogledali 
še Ljubljano. Obiskali smo razne trgovine, opazovali tr-
žnice in Tromostovje. Potem smo odšli v Woop park, ki je 
v bistvu stavba z različno dolgimi in širokimi trampolini, 
ki se različno odbijajo. Stavba ni bila nič posebnega. Bila 
je srednje visoka in široka, bele barve, na sredini stavbe 
pa je pisalo z barvnimi črkami Woop. Zraven je bilo ve-
liko parkirišče, da smo lahko parkirali in odšli v stavbo. 
Ker smo bili prvič tukaj, smo se morali najprej prijaviti 
na njihove tablične računalnike. Ko smo se prijavili, sva 
s sestro morali povedati številko noge, saj sva zaradi 
varnosti dobili posebne nogavice. Nato sva dobili še za-
pestnico, s katero sva vstopali in izstopali iz prostorov za 
trampoline. Zapestnica je bila črne barve z napisom Za-
bava je v zraku. Ko sva se z zapestnico dotaknili aparatov 
za vstop, se je na zapestnici pokazala ura, kdaj sva začeli 
in kdaj morava z zabavo končati. Njihova delavka naju je 
napotila do velikega zaslona, kjer sva si ogledali pravila. 
Poleg zaslona so bile omarice, kjer sva pustili svoje stva-
ri. Bilo je veliko različnih trampolinov, med njimi tudi tak 
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s košem in tak, da si se lahko vrgel v penice. Vse je bilo 
zabavno in tako je najina ura prehitro minila. S sestro sva 
se preoblekli in s starši smo se odpravili domov. 
Woop park je nekaj povsem drugačnega in novega. Bilo 
je športno in zanimivo. Zelo si želim še kdaj obiskati 
Woop park.

Vita Rojs, 7. razred OŠ Korena

POHOD NA UČKO
V soboto, 29. aprila 2018, smo z družino odšli v Poreč. 
Ker je bila pot dolga, smo se odločili, da se bomo nekje 
ustavili. Prejšnji dan smo se odločili, da gremo na Učko.
Po avtocesti smo se vozili kar dolgo. Potem pa smo na-
daljevali po ovinkih do začetne postaje za hojo na Učko. 
S hojo smo začeli nekje ob desetih. Najprej smo dolgo 
hodili po gozdu, vmes fotografirali rože, ki so bile zani-
mive. Lahko smo jih fotografirali, ne pa trgali, ker so bile 
zaščitene. Potem se je prikazalo sonce in gozd je postal 
še lepši. Vreme je bilo lepo in vroče. Nekaj časa smo ho-
dili po kamenju. Bili smo skoraj že na vrhu. Z vrha je bil 
čudovit razgled. Na vrhu smo kupili razglednice in pojed-
li malico. Spuščanje navzdol je bilo strmo in zanimivo. 
Ko smo prišli dol, smo si nalili pitno vodo in se odpeljali 
do apartmaja. Tam smo razpakirali, pojedli kosilo in si 
odpočili od napornega pohoda.
Izlet mi je bil všeč in bi ga še ponovila. Tudi v Poreču je 
bilo naslednje dni zanimivo. Počitnice mi bodo ostale v 
lepem spominu.

Neli Turk, 6. razred OŠ Korena

PRVOMAJSKE POČITNICE
V petek sem šla na počitnice k babici Danici in dediju 
Vladu. Tam sem se igrala s prijateljico Nejo in njenim 
bratom Nikom. Veliko sem se gugala na viseči mreži. V 
soboto je prišla mama Maja in sva odšli domov. V ne-
deljo smo šli na slap Šumik, potem pa v park, kjer sem 
srečala sošolko Moniko. Odšli sva k meni domov in se 
skupaj igrali. V ponedeljek sem šla s sestrično Ano na 
kres. Tam sem srečala sošolki Ivo in Urško. Igrale smo 
se na napihljivem gradu in opazovale kres. Dobila sem 
balon v obliki delfina, zato sem ga poimenovala Delfi. V 
torek sem bila v Motorik parku, kjer sem hodila bosa po 
označeni potki. V sredo smo urejali okolico hiše. Bile so 
odlične prvomajske počitnice.

Nika Lubej, 2. razred OŠ Korena

Med prvomajskimi počitnicami je bilo lepo, saj so bili 
starši več doma. Z mamo sva kolesarila in rolala. Babica 
Majda je praznovala rojstni dan. Hodili smo na sladoled. 
Ogledali smo si postavitev mlaja. Prvega maja smo šli na 
grad Herberstein v Avstrijo. Tam je bil živalski vrt. Vide-
li smo zebre, stepske krave, kamele, opice, bele volko-
ve, pume in pelikane. Ena kamela je bila že zelo stara in 
grda. Božal sem belega osla. Grad je bil zelo velik. Tam 
smo videli grofičino in otroško sobo. V eni dvorani so vi-
sele s stropa lepe preproge. Na gradu so bili razstavljeni 
viteški oklepi in orožja. Na koncu sem si za spomin kupil 
kamelo.

Mai Horvat, 2. razred OŠ Korena

V petek sem odšla v Terme Tuhelj. Tam sem bila z bra-
trancem Galom, teto in stricem. Zelo sem se zabavala. 
Domov sem prišla v nedeljo zvečer. V ponedeljek sem 
bila na skokih in kresovanju. Tam je skakal moj brat Rok. 
Srečala sem sošolke in sošolce. Skupaj smo se igrali in 
opazovali kres. Na praznik dela smo z družino odšli v 
Portorož. Sprehodili smo se do Pirana. Kupili smo slado-
led in pijačo. Nazaj smo se peljali z avtobusom. Zadnji 
dan prvomajskih počitnic sem bila pri babici in dedku. 
Imela sem se zelo lepo.

Eva Vrbnjak, 2. razred OŠ Korena

Prvi dan počitnic sem preživel pri babici in dedku. Šli 
smo do reke Drave, kjer sem metal kamenje. Naslednji 
dan sva šla z mamo na morje v Punat. Družil sem se s 
prijateljicama Tio in Taro. Veliko smo se kopali, vozili po 
toboganu in igrali v igralnici. V ponedeljek je prišel ata in 
sem se ga zelo razveselil. Pogrešal sem ga, ker je bil na 
Kamčatki. Počitnice so hitro minile in že je bila sreda, ko 
smo morali domov.

Mark Kojc, 2. razred OŠ Korena

Med počitnicami sem vsak dan brala knjigo. Z mamo sva 
šli k Trem ribnikom. Tam sem hranila ribe in divje race. 
Po parku sem se vozila s skirojem. Obiskali sva tudi akva-
rij in se nato odpravili na igrala. Tam sem srečala sošolko 
Niko. Doma sem se vozila s kolesom. Zvečer smo gledali 
prvomajski kres.

Monika Cvikl, 2. razred OŠ Korena

Na počitnice sem šla k babici. Naslednji dan je prišla 
mama. Igrali sva se skrivalnice in vozili s skirojem. K meni 
je prišla prijateljica Lina. Igrali sva se učiteljici in gledali, 
kako so pri sosedu postavljali prvomajsko drevo. Nato 
smo odšli v Lenart na sladoled in na igrišče. Počitnice so 
hitro minile.

Lana Minih Gačnik, 2. razred OŠ Korena

Med počitnicami smo šli na morje. Hodili smo na spre-
hode in pobirali školjke. Obiskali smo tudi jamo Pekel. 
V jami so bili netopirji. Potem smo šli v Mozirski gaj. 
Tam je bilo veliko barvnih tulipanov. Na Trojanah smo 
se posladkali s krofi. Potem sva šla z Nikom k babici, kjer 
smo se imeli lepo. Na obisk je prišla babica Zofija z Nado 
in Jožetom. Med počitnicami sem se zelo zabavala.

Eva Sofija Fesel, 2. razred OŠ Korena

V četrtek smo iz gozda spravljali drva za kurjavo. V petek 
zvečer sem šla k babici na počitnice. Tam je bila sestrič-
na Sara. Skupaj sva vadili ples in se vozili s kolesom. V 
ponedeljek smo šli v McDonald's na Ptuj. Po mene in 
Saro je prišla mami in naju odpeljala na skoke v Jablan-
ce. Tam sem srečala Luko, Gašperja, Ivo in Niko. Skupaj 
smo opazovali kres. Domov smo šli pozno. V torek smo 
sadili koruzo, buče in fižol. V sredo sem šla k Alini gledat 
psičko Neli. Počitnice so bile lepe, vendar prekratke.

Urška Krajnc, 2. razred OŠ Korena
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SPREJEM UČENCEV TRETJEGA 
RAZREDA V ORGANIZACIJO 
RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE
V torek, 15. maja 2018, smo bili sprejeti med mlade 
člane Rdečega križa. Dobili smo hranilnik v obliki med-
vedka, gospod ravnatelj pa nam je v hranilnik dal tudi 
1 evro. Po prireditvi nam je učiteljica razdelila kornete. 
Imeli smo se super! Ko sem prišla domov, pa je naša ovč-
ka povrgla še jagenjčka. To je bil moj NAJBOLJŠI dan! 

Katja Murko, 3. razred

Danes, 15. maja 2018, smo bili sprejeti v Rdeči križ. Do-
bili smo vrečko, v kateri je bilo polno presenečenj: hra-
nilnik, pobarvanke, barvice, manjši plakati. Drugi razred 
nam je zaigral igrico Sadni prepir in povedal, kako naj 
skrbimo za okolje in svet okrog nas, prvi razred pa nam je 
zaplesal in zapel. Tudi otroški pevski zbor pod vodstvom 
učitelja Primoža Krambergerja nam je polepšal sprejem. 
V razredu smo dobili sladoled. Bilo je super!

Alina Tkalčič, 3. razred

V torek, 15. maja 2018, smo ob 11. uri učenci 3. razreda 
postali mladi člani Rdečega križa. Povedali so nam, da ne 
smemo metati odpadkov v naravo in da moramo poma-
gati sošolcem, prijateljem in starejšim. Na prireditvi sta 
nam 1. in 2. razred zaplesala, zaigrala in zapela. Dobili 
smo izkaznico, barvice, pobarvanke, hranilnik in slado-
led. Najbolj sem se razveselila sladoleda!

Nuša Lešnik, 3. razred

V torek, 15. maja 2018, smo tretješolci OŠ Korena pos-
tali mladi člani Rdečega križa Slovenije. Imeli smo krajšo 
prireditev, na kateri nam je predsednica KO RK Korena, 
gospa Štefka Ljubojevič, poučno in zanimivo razložila 
o pomembnostih in dolžnostih članov Rdečega križa. 
Spodbudila nas je k dobrim delom, prijateljstvu in soli-
darnosti. Nato smo vsi učenci 3. razreda prejeli člansko 
izkaznico in priložnostno darilce. Po končani prireditvi 
smo odšli nazaj v razred, kjer smo se posladkali. Imel 
sem se zelo lepo. 

Jaka Treplak Vidovič, 3. razred

 Foto: Brigita Posl  Foto: Brigita Posl

Foto: Janja TepehV torek, 15. maja 2018, smo bili sprejeti v organizacijo 
RK kot mladi člani. Na prireditvi je prvi razred nastopil 
z zelo zanimivim in zabavnim plesom, drugi razred pa z 
ljubko igrico Sadni prepir. Na koncu smo tretješolci pre-
jeli darilce in se posladkali. Na prireditvi je bilo zelo za-
bavno in poučno.

Nika Rotman, 3. razred

V torek, 15. maja 2018, smo bili sprejeti med mlade 
člane Rdečega križa. Povedali so nam, da moramo po-
magati starejšim in bolnim. Prejeli smo hranilnik, šilček, 
barvice, plakate in člansko izkaznico. Po prireditvi smo 
prejeli še sladoled. Organizacijo mladih članov RK ses-
tavljajo učenci osnovnih šol od 8. do 14. leta starosti. 
Bilo je zelo lepo. 

Jaka Weingerl, 3. razred
 
V tednu Rdečega križa smo bili tretješolci OŠ Korena 
sprejeti med mlade člane Rdečega križa Slovenije. Naša 
naloga je, da skrbimo za higieno, smo prijazni in poma-
gamo tistim, ki pomoč potrebujejo. Organizacijo mladih 
članov RK sestavljajo učenci, stari od 8 do 14 let. Na pri-
reditvi smo prejeli člansko izkaznico, manjše plakate, 
pobarvanke, barvice in hranilnik. Ko je bilo prireditve 
konec, nas je v 3. razredu pričakalo še eno preseneče-
nje: sladoled! Starejši učenci in odrasli so po prireditvi 
spoznali in si ogledali še defibrilator, ki je nameščen pri 
Golobovih v Žikarcah. Najbolj sem se razveselil darilc!

Amadeo Zajšek, 3. razred
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Vabimo vas na osrednjo slovesnost v počastitev občinskega praznika s podelitvijo 
priznanj odličnjakom, zaslužnim občanom in najuspešnejšim športnikom, ki bo

v soboto, 23. junija 2018, ob 18. uri na gradu Vurberk.
Prireditev bomo popestrili s kulturnim programom. 

V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Kulturnega doma Korena.

OBČINA                        DUPLEK

 »Vleka vrvi med vasmi in 
kuhanje enolončnice«

Vabljeni na športno rekreativni dan 
v Krajinski park Drava, ki bo potekal 

v ponedeljek 25.6.2018, od 9. do 12. ure.
Cilj vsakega udeleženca bo, da po svojih zmožnostih, 

v navedenem terminu, čim več krat, 
s tekom ali hojo premaga

 označeno pot po krajinskem parku. 
Start in cilj bo pri kulturnem domu v Spodnjem 
Dupleku, kjer se na dan dogodka tudi prijavite. 

Prijavnine ni.

Nedelja, 24. junija od 16. ure naprej 

z  voditeljico Urško Vučak Markež.

Za zabavo bodo poskrbeli 

ansambel Šaljivci in Čuki



vstopnice možno kupiti 

pred prireditvijo
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