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HIŠA IN NJEN PRAG
Ko si mlad, razigran,

podaš se v svet

delo, drugi dom iskat.

Zapustiš rojstno hišo 

in njen prag. 

Tam oče, mati še živita.

Bratje in sestre

skupaj smo se igrali,

ptičke peti poslušali

tam v vasici mali.

Po nekaj letih se potoži ti,

saj radi skupaj bi še bili,

pa očeta, mame ni.

Zdaj njen kruh več ne diši,

prazniki pa so šele prišli. 

Sedim zdaj na pragu,

gledam svet z drugimi očmi,

zdaj vem, koliko vredna sta

rojstna hiša in njen prag.

Zalika Poš

Mini maturanti OŠ Duplek  Foto: Iztok Lamut 
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Ob bližnjem dnevu državnosti vam iskreno čestitamo.  
Začel se je tudi naš občinski praznik, Dupleški teden, v katerem 

vas vabimo na vrsto zanimivih prireditev in dogodkov.

                 Župan Mitja Horvat in Občinski svet Občine Duplek



Uvodnik, ki ga berete tokrat, je napisan v topli predpole-
tni noči, ki jo dela prijetnejšo rahel piš vetra. Po pestrem 
delavniku misli v sončni pripeki kar nekako niso uspe-
le sestaviti smiselnega zapisa. Noč pa je vendarle stvari 
postavila na svoje mesto. Otroci so zaspali, telo si je od-
počilo in stavki so se pričeli sestavljati.

Verjamem, da tudi vi kdaj pa kdaj potrebujete trenutek 
zase in da vas takšni redki trenutki dvignejo in vas pre-
rojene vrnejo na stare tirnice. Poletje je za večino nas, 
zlasti pa za naše mlade, čas, ko si lahko vzamemo tudi 
kaj več časa za polnjenje baterij in regeneracijo telesa. 
Šolarji so zagotovo že z veseljem pričakovali čas počitnic, 
ko bodo šolsko torbo in učenje za nekaj časa obesili na 
klin. Napetost, kaj jim bodo prinesli brezskrbni dnevi bo-
disi med morskimi valovi bodisi med obsijanimi vrhovi, 
med pohajkovanji ali pa zgolj v dobri družbi, zagotovo 
narašča. Nekaj napetosti pa čutim tudi sam, saj se v naši 
občini praznično dogajanje približuje vrhuncu. V tem 
obdobju so precej obremenjeni tudi moji sodelavci in 
sodelavke na režijskem obratu in v občinski upravi. Vsi 
se po svojih močeh trudijo, da bodo tudi letos prireditve 
dobro organizirane. Nagrada za vse tiste, ki sodelujejo 
pri organizacijah takih prireditev, je zagotovo vaš obisk 
in pozitivna energija ter prijetno vzdušje, ki nastaja ob 
takih dogodkih.

Priznam, misli tudi meni pogosto bežijo v drugo polovico 
poletja, ko si običajno privoščim nekaj dni oddiha, od-
maknjen od množice ljudi in vsakodnevnih izzivov. Vem, 
vsi se soočamo s številnimi izzivi in težavami, ki jih sku-
šamo na koncu dneva rešiti. A z dneva v dan sem bolj 
prepričan, da smo ljudje na javnih položajih tisti, ki se 
zavedamo, da opravljamo svoje poslanstvo predvsem za 
skupno dobro in pomoč ljudem in smo tako precej bolj 
izpostavljeni, verjetno tudi bolj dojemljivi za stres. Zago-
tovo tudi vsi delimo isto usodo. Nihče od nas, ki delamo 
z ljudmi, ne bo nikdar dovolj dober za vse. Vedno bo kri-
tikov več, kot tistih, ki pohvalijo iskreno iz srca in brez 
pričakovanj, da bo pohvala morda nagrajena. Tudi naš 
nagrajeni naj zdravnik zagotovo ni vsem všeč. A ker vem, 
da svoje poslanstvo opravlja s srcem, mlademu zdravni-
ku Klemnu Pašiču seveda v prvi vrsti čestitam za ta laskav 
naziv, predvsem pa mu sporočam, da naj vztraja na tej 
poti, četudi bo kdaj peščica nezadovoljnih glasnejša od 
večine zadovoljnih pacientov.

Čeprav ni vedno lahko biti župan, sem ponosen na našo 
občino. Postajamo vedno bolj zanimivi na zemljevidu in 
tudi vedno bolj prepoznavni. Zagotovo smo na podro-
čju kulture, zlasti likovne umetnosti, naredili še en ve-
lik korak, ko smo gostili mednarodno slikarsko kolonijo 
Duplek art 6, ki jo je organiziral naš umetnik Rajko Ferk. 

Želja oziroma ambicije, da bi naša občina postala prijeten 
kraj za bivanje in zanimiva za obiskovalce, postaja vedno 
bolj realna. Z umestitvijo prve prave krožne vlečnice za 
deskanje in smučanje na vodi v Sloveniji smo postali za-
nimivi za mnoge ljubitelje tega športa, predvsem pa tudi 
za medije, ki pozitivno poročajo o oživljanju nekdanje 
gramozne jame in ambicioznih načrtih. 

ŽUPANOV UVODNIK
Pestra ponudba in doga-
janje na gradu Vurberk 
so prav tako pomembni 
koraki za večjo turistič-
no prepoznavnost in 
potencial. In predvsem, 
kadar sem v kontaktu z 
ljudmi izven naših kra-
jev, je pohval na račun 
naše občine veliko. Ve-
sel sem, da bomo tudi 
v okviru praznovanja 
našega občinskega pra-
znika lahko predstavili 
našo tradicijo in tudi 
pridobitve gostom iz ve-
likega dela Evrope, saj bomo letos gostili tudi udeležen-
ce mednarodnega srečanja splavarjev. Zato vas vabim, 
da se nam pridružite v soboto bodisi ob nabrežju Drave 
bodisi v prireditvenem šotoru v Sp. Dupleku, da svojim 
gostom pokažemo gostoljubnost in družabnost, ki je pri-
sotna v teh krajih. 

Tokrat namenoma nisem pisal o investicijah v teku in in-
vesticijah, ki se pripravljajo. Saj veste, nekje so že prišli 
na vrsto, nekje še bodo, nekaj pa moramo pustiti še za 
prihodnja leta. Vedno bo potreb več kot zmožnosti, a 
upamo, da konjunktura, o kateri se vedno bolj na glas 
govori, pomeni, da bodo v prihodnjih letih občinski pro-
računi vedno bolj zmožni. 

No, pa smo pri delovanju države. Včasih deluje, včasih 
zataji, pa vendar, vedno se najde nekaj, na kar smo lahko 
ponosni, in nekaj, kar lahko pomagamo popraviti. Bliža-
joči praznik – dan državnosti – je priložnost, da pokaže-
mo državi, da smo ponosni nanjo, da izobesimo zastavo. 
Vse ostale dni pa lahko konstruktivno pomagamo stvari 
popraviti ali pa zgolj nastavljati oblasti ogledalo, da se 
morda zave napačnih dejanj.

Vsem vam, drage občanke in občani, želim prijetno pra-
znovanje občinskega praznika Dupleškega tedna. Vabim 
vas, da se udeležite osrednje prireditve in proslave, ki bo 
letos v petek na gradu Vurberk, kjer bomo podelili pri-
znanja zaslužnim občanom, športnikom in odličnjakom, 
in seveda na zaključek praznovanja v nedeljo, ko bomo z 
vleko vrvi med vasmi, s kuhanjem enolončnice, z Modri-
jani in ognjemetom zaključili praznovanje občinskega in 
državnega praznika.

Potem pa, vsaj za nekatere, počitnice. Naj ne bodo samo 
lov z mobilniki za ujetimi trenutki, ki jih boste ujeli v di-
gitalni zapis in postavili na družabna omrežja. Naj letoš-
nje poletje ne steče mimo vas. Naj bo pustolovščina in 
vi glavni junak, ki vse to doživlja. Slikajte z očmi in vse te 
dragocene spomine hranite v najbolj zanesljivo pomnil-
niško kartico, ki ji pravimo srce. 

Mitja HORVAT, 
župan
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PO OBČINI

Občinski svetniki so se sestali  na svoji 21. redni seji
Svetniki so na tej seji (po predhodnem obravnavanju na 
seji nadzornega sveta in na njihovo priporočilo) sprejeli 
poslovno-finančni načrt Javnega medobčinskega stano-
vanjskega sklada Maribor za leto 2017 z letnim načrtom 
ravnanja s stvarnim premoženjem. Iz načrta je med dru-
gim razvidno, da bodo v letošnjem letu kupili eno stano-
vanje tudi na območju naše občine.
Občinska uprava je pripravila zaključni račun proračuna 
za leto 2016, ki so ga svetniki soglasno potrdili. Zaključ-
ni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je 
bil sprejet proračun. V zaključnem računu občinskega 
proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe spre-
jetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem prora-
čuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih 
financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.
Zaradi poteka mandata je bil na novo imenovan ure-
dniški odbor Novic občine Duplek. Članice v novem šti-
riletnem mandatu so Glorija Lorenci, Mihela Zemljič in 
naša sodelavka Darja Rojko.

Za občane, ki nameravajo v letošnjem letu prekrivati 
streho in zamenjati salonitno strešno kritino s kakšno 
drugo, je gotovo najpomembnejši sklep, ki so ga svetniki 
soglasno sprejeli, da se občanom občine Duplek, ki so 
lastniki stanovanjskih objektov, pripadajočih nezahtev-
nih, enostavnih in kmetijskih objektov, do porabe v pro-
računu zagotovljenih sredstev subvencionira prevzem 
odpadne salonitne kritine do 0,5 m3 v zbirnem centru v 
Spodnjem Dupleku ter odvoz in prevzem odpadne salo-
nitne kritine nad 0,5 m3. Glede na visoke stroške odvoza 
in prevzema teh odpadkov je to nedvomno dobrodošla 
pomoč.
Svetniki so bili tudi pozvani, da podajo predloge za čla-
ne sveta zavoda OŠ Korena, ki jih v svet imenuje občin-
ski svet, v prvem branju pa so obravnavali tudi osnutek 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komu-
nalnem prispevku v občini Duplek. Dokončne odločitve 
bodo sprejeli na naslednji redni seji.

Dušanka Novak

POMOČ OBČINE PRI ZAMENJAVI SALONITNE STREHE

NAŠ DUPLEŠKI ZDRAVNIK 
KLEMEN PAŠIĆ, DR. MED., 
ZDRAVNIK LETA 2016!

Na 20. Schottovih dnevih (naj-
večje in najstarejše strokovno 
srečanje zdravnikov družinske 
medicine), ki je bilo organizirano 
17. in 18. marca 2017 v Cankar-
jevem domu v Ljubljani, je bil 
naš dupleški zdravnik Klemen 
Pašić razglašen za zdravnika leta 
2016! Nagrado za zdravnika leta 
podeljuje Združenje zdravnikov 
družinske medicine (ZZDM) Slo-
venskega zdravniškega društva 
(SZD) za pomembne dosežke pri 

delu na področju družinske medicine. Med številnimi ak-
tivnostmi našega zdravnika v lanskem letu sta k nagradi 
največ pripomogli objava in urejanje knjige »Kronika ra-
zvoja družinske medicine v Sloveniji v letih 2005–2015«. 
Za dodeljeno nagrado mu v imenu kolektivov SAVA MED, 
d. o. o. in MEDIKUS, d. o. o. ter v imenu vseh občanov 
iskreno čestitamo! 

Predsednica združenja zdravnikov družinske medicine Slovenije, 
prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., spec. druž. med. in 
Klemen Pašić, dr. med.
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CESTA V ZIMICI JE DOBILA NOVO PODOBO
Pred izvedbo           Po izvedbi

Vse foto: Marjan Topič

Od maja skozi Zimico po novi cesti, ki omogoča večjo 
varnost za vse udeležence v prometu
Občinska lokalna cesta skozi naselje Zimica spada med 
eno najbolj prometno obremenjenih lokalnih tranzitnih 
cest v naši občini. Posledično sta zob časa in tudi obilica 
prometa na njej pustili vidne posledice. Cestišče v ob-
močju izvedene rekonstrukcije je bilo polno mrežastih 
razpok, posedkov in pokrpanih udarnih lukenj, ki so na-
stale tekom let. Že dalj časa smo vsi skupaj ugotavljali, 
da kot taka, več ne ustreza predpisanim varnostnim nor-
mativom in ne zagotavlja več potrebne pretočnosti za 
vsakodnevno prometno obremenitev, zato jo je bilo nuj-
no obnoviti in na ta način ponovno vzpostaviti potrebno 
cestno prometno varnost za vse udeležence prometnih 
tokov, še posebno za pešce in naše najmlajše (šolarje), 
saj poteka tod tudi šolska pot. 
Odbor za komunalo Občine Duplek je skupaj z občinsko 

upravo že v letu 2015 predmetno cesto uvrstil na priori-
tetni seznam cest v naši občini, ki so potrebne nujne in 
celovite obnove. Tako smo v letu 2016 za izvedbo prve 
etape rekonstrukcije od kmetije Korošec (Zimica 68) do 
stanovanjske stavbe na naslovu Zimica 62 pripravili vso 
potrebno izvedbeno projektno dokumentacijo, da smo 
lahko v jesenskih mesecih leta 2016 pristopili k izvedbi 
javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del. Občina 
je v oktobru 2016 z izbranim, ekonomsko najugodnejšim 
ponudnikom podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo 
rekonstrukcije prvega, najbolj dotrajanega odseka ceste 
v skupni dolžini cca. 750 m.
 V sklopu projekta je bila izvedena celovita sanacija spo-
dnjega in zgornjega ustroja cestišča, izvedena je bila širi-
tev cestišča v celotni dolžini na enotno širino 6 m, z dogra-
ditvijo enostranskega pločnika. V okviru izvedbe je bil 
saniran tudi večji usad na cestišču z izgradnjo kamnitega 
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OTVORITEV OBNOVLJENE REGIONALNE CESTE 
R3-710 V SP. DUPLEKU

drenažnega rebra in ureditvijo odvodnje zalednih vod. 
V območju ceste je bila na novo zgrajena meteorna kana-
lizacija za odvodnjavanje cestišča, zgrajeni so bili potreb-
ni oporni zidovi, škarpe in postavljene varovalne ograje 
na najbolj kritičnih mestih. Širitev cestišča na ustrezno 
širino, primerno kategorizaciji  ceste, je omogočila zaris 
talnih prometnih označb, ločevalnih pasov in na novo 
vzpostavitev prehoda za pešce pri odcepu za Malo Zimi-
co. Vse skupaj bo še dodatno pripomoglo k cestno pro-
metni varnosti vseh udeležencev cestnega prometa.
Pri kmetiji Korošec smo uredili in ustrezno označili 
tudi obstoječo avtobusno postajališče v smeri proti Zg. 
Dupleku. V sodelovanju s telekomunikacijskimi opera-
terji smo izvedli kabliranje telekomunikacijskih povezav 
v območju pločnika in pripravili cestne podboje za bo-
dočo prenovo javne razsvetljave, ko se bo le-ta izvajala v 
prihodnjih letih. 
Tako kot v življenju je tudi pri izvajanju občinskih inve-
sticij žal vedno potrebno sklepati kompromise. Vedno 
se išče kompromis med željami in zmožnostmi. Včasih 
je težko razumeti, zakaj ni možno dodatno izvesti še 
kakšno malenkost, ki se nam zdi z našega zornega kota 
smiselna in lahko izvedljiva. Občina mora seveda skrbeti 
za uravnotežen in enakomeren razvoj vseh delov občine, 
nenazadnje pa nas pri prekomernem investiranju na do-
ločenem projektu, omejujejo tako proračunska sredstva 
namenjena za te namene, kot tudi področna zakonoda-
ja, ki ne dovoljuje povečevanja investicij preko zakonsko 
določenih meja. Vse sugestije in dobronamerne pobu-

de, ki jih tako rekoč pri vsaki večji investiciji prejemamo 
s strani občanov, vaških skupnosti ali neformalno samo-
organiziranih gradbenih odborov, poskušamo razumeti 
in tudi realizirati, če je le mogoče. Je pa potrebno vedeti, 
da pomeni vsako prekomerno povečanje izdatkov na do-
ločeni investiciji sorazmerno zmanjšanje katere druge, 
mogoče več let načrtovane investicije na drugem kraju 
naše občine. 
V času izvajanja del je bilo potrebno skladno s tehnolo-
gijo gradnje v Zimici večkrat za par dni ceste popolnoma 
zapreti za ves promet in urediti ustrezen obvoz za oseb-
na vozila in za redni linijski avtobusni promet in šolske 
prevoze otrok. Za vso strpnost in potrpežljivost, ki sta bili 
potrebni v času izvedbe cestno prometnih zapor, se vam 
še posebej zahvaljujemo. 
Končna pogodbena vrednost predmetnega projekta, 
ki je bil zaključen konec maja, je znašala cca. 300 000 
EUR z DDV, od česar je bilo v občinskem proračunu za 
leto 2016 realiziranih približno 30 odstotkov investicije, 
preostalih 70 odstotkov potrebnih sredstev za izvedbo 
pa smo zagotovili v proračunu za leto 2017. Seveda je 
potrebno poudariti, da smo s tem izvedli šele prvi odsek 
od predvidenih štirih posamičnih odsekov rekonstruk-
cije lokalne ceste št. LC 203160 HRASTOVEC–JABLAN-
CE–KORENA–ZIMICA–ZG. DUPLEK v naselju Zimica, ki 
jih pa bomo izvajali v prihodnjih letih skladno z razpo-
ložljivostjo potrebnih finančnih sredstev v občinskem 
proračunu. 

Marjan Topič

Slovesnega odprtja okoli 1,3 milijona evrov vredne na-
ložbe se je udeležil tudi minister za infrastrukturo dr. 
Peter Gašperšič

Direkcija RS za infrastrukturo je skupaj z Občino Duplek 
kot sofinancerjem investicije 14. aprila 2017 tudi ura-
dno odprla prenovljen odsek regionalne državne ceste 

R3-710/1292 Spodnji Duplek–
Dvorjane v Spodnjem Dupleku
Minister dr. Peter Gašperšič je 
ob odprtju poudaril, da uredi-
tvi tega odseka ceste sledita 
še novogradnja prestavitve 
dela ceste od krožišča v Spo-
dnjem Dupleku proti Koreni 
in prestavitev dela ceste do 
Dvorjan čez »Griht«, za kar že 
potekajo postopki pridobitve 
potrebnih zemljišč in gradbe-
nega dovoljenja.

Župan Mitja Horvat, 
minister Peter Gašperšič, 
direktor DRSI Damir Topolko, 
poslanec DZ Bane Rajić in vodja 
sektorja za investicije za ceste na 
DRSI Tomaž Willenpart                   
Foto: Arhiv Ministrstva za 
infrastrukturo
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Obnova in rekonstrukcija te ceste sta se izvajali v etapah 
že vrsto let glede na razpoložljivost sredstev iz državnega 
proračuna za namene rekonstrukcij in novogradenj dr-
žavnih cest. Po nekajletnem premoru je država v prora-
čunu za leti 2016 in 2017 uspela zagotoviti najnujnejša 
finančna sredstva za rekonstrukcijo ene etape, in sicer 
odseka B1, I. etapa, od km 9+800 do km 10+146 v dolžini 
346 m od Občine do konca naselja Sp. Duplek skupaj z 
izgradnjo novega rondoja za odcep Korenske ceste.  Ob 
cestišču sta bila zgrajena obojestranski pločnik in nov 

most čez Korenski potok, obnovljene in dograjene so 
bile javna razsvetljava in telekomunikacijske povezave, 
urejeno je bilo meteorno odvodnjavanje cestišča ter 
zgrajeno manjkajoče kanalizacijsko omrežje z novim ka-
nalizacijskim prečrpališčem in razbremenilnikom pri Ko-
renskem potoku v Sp. Dupleku. Sicer pa je projekt sku-
pna naložba Direkcije RS za infrastrukturo, ki je vložila 
približno milijon evrov, in občine Duplek, ki je za naložbo 
prispevala nekaj manj kot 300.000 evrov.

Marjan Topič

Dokončali smo gradnjo sekundarnega kanalizacijskega 
omrežja na območju Zapolutk v ZG. Dupleku
Kot smo že poročali v enih od prejšnjih Novic, Obči-
na Duplek pospešeno gradi manjkajoča kanalizacijska 
omrežja v delih naselij, kjer je možno izvesti priključitev 
na že zgrajeno primarno kanalizacijsko omrežje, ki se 
priključuje preko mostu v Zg. Dupleku na CČN Dogoše. 
Tako smo maja zaključili izgradnjo kanalizacije v naselju 
Zapolutke. 
Zgrajena je bila primarna kanalizacijska mreža v območju 
občinske lokalne ceste LC 081011 Zg. Duplek–Malečnik 
z izgradnjo gravitacijskih fekalnih kanalov v skupni dolži-
ni 1384 m, dveh kanalizacijskih črpališč ter dveh tlačnih 
kanalizacijskih vodov v dolžini 371 m. Vse skupaj je bilo 
zgrajeno 1.755 m nove kanalizacije, ki se priključuje na 
obstoječe kanalizacijsko omrežje občine, ki se preko mo-
stu v Zg. Dupleku navezuje na Centralno čistilno napravo 
Dogoše. Tako smo omogočili priključitev na javno kanali-
zacijsko omrežje vsem ob glavni cesti živečim gospodinj-
stvom (približno 40 gospodinjstev), za vse ostale pa bo 
priključitev možna v nadaljnjih fazah gradnje sekundar-
nih kanalizacijskih krakov na tem območju, za kar ima-
mo že pripravljeno gradbeno dokumentacijo. Seveda je 
bila izgradnja kanalizacije na tem območju šele prva faza 
dokončne ureditve, tako že z junijem nadaljujemo z re-
konstrukcijo prvega 500 m dolgega odseka glavne ceste, 
v sklopu katerega bo cestišče razširjeno na 5 m širine, 
kar bo omogočalo zaris ločevalnega pasu ceste in preho-
dov za pešce v območju priključkov navezovalnih cest. 
Sočasno bomo v delu strnjenega območja stanovanjskih 

POSPEŠENA GRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

Foto: Marjan Topič

hiš zgradili tudi enostranski pločnik širine 1,5 m v dolžini 
cca 320 m. Za drugi del rekonstrukcije ceste v dolžini cca 
900 m do priključka na državno regionalno cesto R3-710 
pri mostu čez Dravo pripravljamo izvedbeno projektno 
dokumentacijo, tako da bi lahko začeto delo nadaljevali 
v prihodnjih letih v skladu z razpoložljivostjo finančnih 
sredstev v občinskem proračunu.

Marjan Topič

POSLOVANJE KRAJEVNEGA URADA DUPLEK V POLETNIH MESECIH

Upravna enota Maribor nam je poslala obvestilo, v katerem je zapisano, da v času od 1. julija 2017 do 31. 
avgusta 2017 Krajevni urad Duplek (in posledično vsi krajevni uradi na območju Upravne enote Maribor) 
ne bo posloval.
Vse storitve boste lahko opravili na sedežu Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. 
Uradne ure Upravne enote Maribor bodo: v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 
8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter v petek od 8.00 do 13.00.
Od 2. septembra 2017 dalje bo Krajevni urad Duplek (in vsi krajevni uradi na območju Upravne enote 
Maribor) posloval po enakem urniku kot doslej.

Darja ROJKO
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PRAZNOVANJE 1. MAJA V VAŠKI SKUPNOSTI ZG. DUPLEK

Drevo je okoli 14. ure še raslo v Borštu, proti večeru pa 
se je okrašen mlaj z vrhom že dotaknilo modrega neba.
Dnevi pred 1. majem so v občini Duplek vsako leto v zna-
menju priprav na praznovanje praznika dela. V vurber-
ške gozdove se napotijo skupine iz VS po svojo, že prej 
izbrano majsko drevo. Posek odkaže revirni gozdar Ot-
mar Duh, univ. dipl. inž. gozdarstva iz Zavoda za gozdove 
Slovenije – Območne enote Maribor – revir Korena. To 
je običajna vsakoletna praksa! 

Naše osrednjo mesto za postavitev majskega drevesa je 
ob športnem igrišču podružnične šole Žitečka vas v Zg. 
Dupleku. Odziv krajanov na priprave in postavitev mlaja 
je dober, saj je običajno v samo nekaj urah vse priprav-
ljeno
 

Priprava majskega drevesa    Foto: Franc Fras 

Cvetje oziroma krasitev drevesa je po navadi v domeni 
ženskih predstavnic. Pri tem si vrle udeleženke prizade-
vajo dodati vsaka svojo vejico ali trakec, da bi bilo drevo 
lepše. S prigrizki in še s čim pa organizatorji poskrbijo 
za dobro razpoloženje, ki traja pozno v noč. Brez priza-

Veselje, ko se vrh dotakne oblakov in na tleh ostanejo le še »žvaple«
   Foto: Franc Fras  

Zahvala ekipi VS Sp. Duplek za pomoč v Borštu           Foto: Franc Fras

devnih VS in TD občine Duplek ter marljivih krajanov pri 
spravilu drevesa iz gozda, prevozu, pripravah, okrasitvi 
in postavitvi mlaja počastitev delavskega praznika ne bi 
uspela.

Franc Fras

PRVI MAJ PO VURBERŠKO
Krajani Vurberka ostajamo zvesti večletni tradiciji ob 
prvomajskem prazniku – in tako je bilo tudi na predpraznič-
no soboto, 29. aprila 2017.
Ob športnem igrišču smo postavili majsko drevo na tradici-
onalen način, torej s pomočjo lesenih drogov, »žvaple«, kot 
temu pripomočku pravijo v tem delu Slovenskih goric.
Postavitev drevesa poteka skoraj v vseh vaških središčih, 
toda večinoma s pomočjo strojev. Smreko smo Vurberčani 
dan prej v bližini Grmade podrli kljub muhastemu vreme-
nu, jo pripeljali na mesto postavitve, odstranili veje in lubje, 
nedotaknjen je ostal le vrh. Spletli smo venec, ga okrasili in 
pritrdili pod krošnjo ter na vrh namestili zastavi, državno in 
občinsko.
V soboto popoldan pa smo se na igrišču zbrali številni sova-
ščani, bilo nas je več kot sto, in se lotili postavitve drevesa. 
Možje in fantje so nato v manj kot pol ure postavili mlaj, 
simbol praznika dela. Postavljanja majskega drevesa VS Vurberk     Foto: Janez Toplak

8



Tudi letos ni manjkala nogometna tekma. Pomerili so se mladi proti starej-
šim, rezultat pa je bil v drugem planu.
Ob kozarčku »domačega«, ki so ga prispevali vurberški vinogradniki, in dob-
rotah z žara, ki jih je prispevala Občina, se je druženje krajanov ob zvokih 
harmonike nadaljevalo dolgo v noč.

Violeta Vogrinec

Kot vsako leto smo na Vurberku tudi letos postavili majsko drevo, po domače 
»majpan«. Veseli smo, da se na ta dan iz leta v leto zbere vedno večje število 
vaščanov Vurberka. 
Postavitvi drevesa je sledilo veselo druženje ob pogostitvi, harmoniki in petju, 
ki je trajalo dolgo v noč. Vsem domačinom, ki so kakorkoli prispevali (gospo-
dinje s pecivom in vinogradniki z domačo kapljico), se iskreno zahvaljujemo.

Vaška skupnost Vurberk
Prvomajsko drevo že stoji    Foto: Alojz Srt

Jablanški piknik   Foto: Mario Gogić

Potekal bo od 26. junija do 25. avgusta, od ponedeljka do petka, med 
7. in 16. uro
Poletni tabor občine Duplek omogoča Občina Duplek v sodelovanju s 
Športnim društvom ABC Šport. Namenjen je otrokom 1. in 2. triade ter 
poteka od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro (namenjen izključno 
otrokom občine Duplek).
Otroci lahko počitnice preživijo v naši družbi. Z nami bodo urili svoje mo-
torične sposobnosti, pridobivali in ohranjali kondicijo, dneve preživljali 
v naravi, razgibavali svoje možgančke, navezovali stike z vrstniki in tkali 
nova prijateljstva, vsak dan doživeli kaj nepozabnega …
Čaka jih pester program, ki bo razdeljen po tematsko obarvanih tednih 
(teden junakov, teden narave, adrenalinski teden …).
Program zajema:
- ustvarjalne delavnice,
- športne aktivnosti,
- izlete
… in še mnogo več.

POLETNI TABOR OBČINE DUPLEK
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POLKE IN VALČKI ODMEVALI NA VURBERKU

Za prehrano (malico in kosilo) bo skrbela šolska kuhinja 
OŠ Duplek.
Tabor bo imel sedež v OŠ Duplek, natančneje v telovad-
nici osnovne šole.
Cena poletnega tabora znaša 25 € na teden (v to ceno je 
všteto vse, tudi izleti).
V ceno je zajeta:
- animacija otrok med 7. in 16. uro,
- prehrana,

- izleti (ZOO Slovenske Konjice, adrenalinsko obarvan 
dan pod Pohorjem – PohorJET, Monster roller …),

- nezgodno zavarovanje otrok.

Informacije in rezervacije na telefonski številki 040 82 92 
92 ali na duplek@abc-sport.si.

Nejc Arzenšek

Atraktivno grajsko dvorišče je bilo sredi junija spet v zna-
menju polk in valčkov; potekal je namreč tradicionalni 
Vurberški festival, letos že 26. po vrsti. Najprestižnejše 
festivalske nagrade so zagotovo zmaji, ki jih prejmejo an-
sambli, ki so zbrali največ točk dveh strokovnih komisij in 
največ glasov občinstva. Poleg zmajev so bile podeljene 
tudi druge nagrade, med njimi plaketa Lojzeta Slaka, ki 
jo je prejel ansambel za najboljšo izvedbo, ter plaketa Jo-
žeta Šifrarja, ki jo je prejela zasedba za najboljšo vokalno 
izvedbo. Nastopilo je dvanajst ansamblov, ki so si svoj 
nastop zagotovili na izboru v Podnanosu v začetku maja, 
med temi tudi dve ženski zasedbi. Članica ene izmed teh 
prihaja iz naše občine, in sicer Tamara Vandur, ki igra na 
diatonično harmoniko v skupini Frajerke. Vsak ansambel 
se je predstavil z dvema novima skladbama in lahko re-

čemo, da so prav vsi upravičili nastop na Vurberku, kar 
so potrdili tudi gledalci, ki so napolnili tribuno in z buč-
nim aplavzoma nagradili posamezni ansambel.
Na dan festivala je izšla tudi zgoščenka z dvanajstimi 
skladbami sodelujočih ansamblov. Turistično društvo 
Vurberk je ponovno dokazalo, da so odlični organizator-
ji, tako da se ob pomoči domače Občine ter pokrovite-
ljev za nadaljnjo usodo festivala, ki si je »pripel« vzdevek 
– »najprestižnejši festival v državi«, ni bati in verjame-
mo, da bo tudi v prihodnje »promotor« Vurberka in ob-
čine Duplek.

Ivan Žižek

Ansambel Vižarji z županom Mitjem Horvatom, Zlati zmaj

Ansambel TIKTAK, plaketa Lojzeta SlakaAnsambel Opoj, srebrni zmaj in nagrada občinstva

Frajerke, nagrada za besedilo
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SODELAVEC FRANCI GRABUŠNIK PRAZNOVAL ABRAHAMA

V začetku junija je našega sodelavca Francija Grabušnika obiskal Abra-
ham. Franci je električar in skrbi na režijskem obratu za javno razsvetlja-
vo, novoletne lučke ter vsa ostala dela. Ker ga je zadnje leto bolezen iztr-
gala iz naše sredine in ker ga pogrešamo, smo mu pripravili presenečenje 
na njegovem domu, ki ga je bil Franci zelo vesel. 

Franciju želimo največ zdravja in da se čim prej vrne med nas!

Sodelavci

V letu 2017 bomo praznična dogajanja v naših krajih po-
pestrili z obilico dogodkov. Veliko dogodkov bo potekalo 
v času občinskega praznika Dupleški teden, izvedli sta se 
prireditvi 26. Vurberški festival in 10. Srednjeveški dan 
na gradu Vurberk, sledijo pa Dupleška noč ter številne 
športne in druge prireditve. 

Vsem, ki ste nam pomagali s finančnimi sredstvi, bi se  
želeli zahvaliti za donacijske prispevke in sponzorska 
sredstva, ki ste nam jih namenili za izvedbo vseh teh šte-
vilnih prireditev. Bila so nam v veliko pomoč, da smo lah-
ko popestrili dogodke. Za vaše sodelovanje in pripravlje-
nost pomagati se vam še enkrat najlepše zahvaljujemo. 

Zahvala gre naslednjim sponzorjem (navedeni so po 
abecednem redu):

• BKS Bank AG, Bančna podružnica,
• JAVNI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR,
• SAVA MED, zdravstvene storitve in svetovanje d. o. o.
In donatorjem (navedeni so po abecednem redu):
• Čisto mesto Ptuj d. o. o.,
• ENERGO – MAKS d. o. o.,
• KOKOL IN KOKOL d. o. o.,

ZAHVALA ZA DONACIJE IN SPONZORSTVA
• Mariborski vodovod d. d.,
• MEDIKUS, zdravstvena dejavnost d. o. o.,
• SNAGA d. o. o.,
• TRANSPORT DVORŠAK, prevozništvo, storitve in trgo-

vina d. o. o.,
• Veterinarska ambulanta USAR d. o. o.

 Mihaela Borovnik

ŠUM DEŽJA

Kakor ptice let
čakam zarjo jutra.
S pogledi iščem 
krošnje dreves
skozi neuglašene 
glasove ptic.
Dež poljublja liste.
Kapljice drse kot solze
v mrakoben dan.
Počasni koraki
iščejo stopinje,
misli se zapletajo
med veje v šuštečo
melodijo dežja
na poteh svoje 
mirne jeseni.
Iščem razigrane
pomladne dni,
ki le v meni še žive.

Angela FUJS
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ZELENI POLETNI BLUES
Če dojamemo prostor kot celoto, bomo oblikovano 
naravo – vrt – ustvarili po svojih potrebah
Ob vsej dostopnosti rastlinskega gradiva, izboljšanih 
sortah enoletnic in trajnic, ki so na voljo, ni poletja brez 
bujnih, zelenih ali cvetočih nasadov.  Možnosti? Neome-
jene. Užitno, malo cvetoče, dišeče, morda le dekorativni 
listi, pri katerih ni smetenja cvetov na sosednji balkon, 
ali poletna mešanica cvetov tisoč in ene rastline. 
Zeleni del površin velikokrat določajo naravni procesi, ki 
nanj vplivajo s svojimi biotskimi in abiotskimi dejavniki. 
Kot pri drugih dejavnostih je tudi pri vrtnarjenju pripo-
ročljivo vse želje in ideje spraviti na plan, potem pa raz-
misliti, kako se stvari lotiti in kaj izbrati.
Vrtnarski strokovnjaki vsako leto na podlagi opazovanja 
in izkušenj z vzgojo določenih rastlin posodobijo seznam 
»najboljših« za brezskrbno hortikulturno poletje. Tako 
lahko svetujejo in priporočijo rastline, ki so glede na pre-
izkušene lastnosti primerne za določeno lego. 
Na seznamu je veliko lepih in privlačnih trajnic, ki niso 
preveč muhaste in ne potrebujejo veliko pozornosti, pa 
vendar nas bodo z bujnim cvetenjem razveseljevale čez 
vse poletje. Mačja meta (Nepeta cataria), perovskija (Pe-
rovskia 'Blue Spire'), krvomočnica (Geranium 'Rozanne') 
in koprivček (Caryopteris × clandonensis 'Heavenly 
Blue') so neobčutljive, vse poletje modro cvetoče zelna-
te trajnice. Obnesle se bodo v mešanih nasadih, tako v 
gredicah kot v posodah, razen spomladanske rezi z njimi 
nimamo dela. Pazimo le na ustrezno velikost posode, 
kadar v poletne nasade kombiniramo trajnice, saj bomo 
v premajhnih loncih potrebam po vodi stežka zadostili, 
rastline pa ne bodo zdrave rasti. Če so možnosti za raz-
rast korenin omejene, pripeka sonca pa je neusmiljena, 
so najboljša izbira različne sorte sedumov (homuljic) ali 
netreskov. V tej navidezno skromni družini rastlin je na-
bor barv in tekstur skoraj neskončen. 

Nežne trave in hortenzije na sončnih legah 
Vse popularnejša in množično zastopana v novejših za-
saditvah je hortenzija sorte 'Anabelle'. Veliki beli cveto-
vi, ki se barvajo iz limeta zelene v snežno bela kroglasta 
socvetja, uspevajo v nežni humozni prsti večjih korit ali 
prosto posajene. Ta sorta v manjših posodah ne bo za-
dovoljna, povesila bo liste in cvetove, v ugodnih pogo-
jih pa doseže do 80 centimetrov višine in prav takšna 
je tudi priporočljiva razdalja sajenja. Najlepše so videti 
postavljene linijsko (več sadik v vrsti), tako se oprejo ena 
na drugo, s čimer se izognemo prevešajočim cvetovom 
v dežju. Grmi so posuti s cvetovi od maja pa vse v zimo. 
Spomladi jih porežemo do tal, kar je posebnost med 
hortenzijami. 
Njihove spremljevalke so pogosto trave, prezimne per-
janke, ki dosežejo polovico višine hortenzij. Ime so do-
bile po cvetovih mehkega videza. Penisetumi, kot jim 

OKOLJE IN PROSTOR

pogosto rečemo, v gredah niso zahtevni glede vode in 
prenašajo močno vročino kot veliko sort trav, uspevajo 
pa tudi v polsenci ali senci. 
S ponavljanjem istih rastlin in vzorcev na vrtu bomo v 
prostoru ustvarimo kohezijo, ki bo vzbudila v nas obču-
tek umirjenosti. Ker se vse pogosteje radi zatekamo v 
mirne zelene kotičke, je to pomemben dejavnik. Zgodi 
se, da postanejo vrtovi kaotična zbirka želenih rastlin, ki 
so brez premisleka postavljene v prostor. Da bi se temu 
izognili, moramo narediti načrt. Nabor vrst je neskon-
čen, vendar upoštevajoč naravne dejavnike, prostor 
in želje posameznika hitro skrajšamo seznam želenih 
rastlin. Sicer pa v sodobnem vrtnem oblikovanju pravila 
že nekaj časa bledijo, tudi okus posameznika ni diskuta-
bilen; tisto, kar šteje, je, da vrt služi namenu.  

Prilagajanje ali kontrast naravnemu okolju 
Očitna lepota in samosvoj sistem sajenja trajnic delu-
jeta učinkovito. Vse pogosteje jih je opaziti na javnih in 
zasebnih zelenih površinah, kjer delujejo kot zabrisana 
meja in prehod v sodobnost, s čimer nadomestijo stik 
z naravo. Divji videz visokih in gosto zasajenih trajnic 
deluje dinamično in ljudem je všeč, da imajo pred očmi 
stepe, prerije in cvetoče travnike. Ena od novejših traj-
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Vse foto: Klementina Tement
nic, uporabljena v tem kontekstu, je denimo patagonski 
sporiš (Verbena bonariensis). Ta dolgocvetoča, delno 
prezimna trajnica s številnimi vpadljivimi vijoličnimi 
socvetji pritegne veliko pozornosti, letos pa je na voljo 
nova, kompaktnejša sorta (Verbena bonariensis 'Purple 
Tower'), ki doseže le polovico višine svoje predhodnice. 
Žal pa so mrzle zime za obe sorti pogosto usodne. 
Rdeča nit saditvenih načrtov so sorte rastlinskega gra-
diva v različnih kombinacijah in združbah, ki so premi-

šljeno zasajene in razporejene v prostoru glede na letni 
čas, ki narekuje vizualne silhuete v skladnem, ponav-
ljajočem se vzorcu. Zanimiv in kakovostno oblikovan 
zunanji zelen prostor nadgrajuje bivanje ob zavedanju, 
da predstavlja zelenje v človekovem okolju naravno, 
prvinsko osvežujočo sestavino, ki je nenadomestljiva in 
nepogrešljiva. 

Klementina Tement, dipl. inž. krajinske arhitekture 

Oblikovanje z rastlinami zahteva specifična znanja in 
izkušnje, veliko potrpljenja in blatnih škornjev
Bogastvo živega rastlinskega sveta ne tekmuje z ar-
hitekturo, ob kvalitetnem oblikovanju jo dopolnjuje, 
izpopolnjuje, če dojamemo prostor kot celoto, je do-
sežen cilj načrtovanja. Oblikovano naravo –vrt – ustva-
rimo po svojih potrebah. Vrtovi krajinskih arhitektov 
so pogosto specifični in odražajo stil oblikovalca. Divje 
zasajen vrt v nizozemski vasici Hummelo je eksperi-
ment, nastal iz težnje in zvedavosti opazovanja življenja 
rastlin, ki so uporabljene v njegovem dizajnu. Iz želje po 
nenehnem spreminjanju, vključevanju novih pristopov 
in idej je Piet Oudolf z rastlinskim gradivom prenesel 
svoje misli neposredno v fizičen prostor. Poskusna po-
lja so se prelevila v eno bolj fotografiranih oblikovanih 
krajin. Delo krajinskega arhitekta, o katerem beremo in 
slišimo z vseh koncev urbanih in ruralnih delov sveta, je 
močno spremenilo način in miselnost vrtnega oblikova-
nja s trajnicami. 

VRT KOT SPONTAN EKSPERIMENT 
Poskusna polja gojenja trajnic
Z ženo Anjo, katere šarm je bil med mojim obiskom pres-
neto nalezljiv, sta pričela karierno pot graditi na vzgoji in 
razmnoževanju redkih in nepoznanih sort rastlin, pred-
vsem trajnic – perennes, rastlin, ki rastejo in cvetijo več 
let ter prezimijo na prostem. Svojo parcelo sta postopo-
ma spreminjala v sanjavo polje visokih, divje in bujno 
rastočih trajnic, ki jih krotijo skrbno obrezane žive meje 
ali samotni grmi. 
Vrt je nastal v glavi oblikovalca, brez papirja ali natančne-
ga tlorisa, rdeča nit so sorte rastlinskega gradiva v različ-
nih kombinacijah in združbah, premišljeno zasajene in 
razporejene v prostoru glede na letni čas, ki narekuje 
vizualne silhuete v skladnem, ponavljajočem se vzorcu. 
Očitna lepota in samosvoj sistem sajenja trajnic deluje 
učinkovito ter nadomesti stik z naravo.
V sistemu obtoka deluje dinamično in ljudem je všeč, da 
se sprehajajo skozi vrt in opazujejo raznolikost. Ne gre le 
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za rože, ampak za nasledstvo, sezonskost in 
razpad, kar upodabljajo rastline.
Klasično nizozemsko arhitekturo hiše, ki je 
postavljena na sprednji strani vrta, obdajajo 
sadna drevesa, labirint, nizke in visoko ra-
stline – ploskve strižene trate in kontrastnih 
bujno zasajenih gredic, ki zasedajo 10 000 
kvadratnih metrov in igrivo dopolnjujejo 
prostor. Potencialni naročniki, prijatelji ali 
turisti se lahko ob določenih dnevih v letu 
sprehodijo med polji zbirke nenavadnih 
rastlin, ki so tudi poznavalcem nemalokrat 
uganka. Da je vrt nenehno priča spremem-
bam, ni nič nenavadnega, to so le izzivi pri 
oblikovanju z živim gradivom, ki nas opom-
nijo, kako nepredvidljivi so naravni procesi. 
Spektakularne žive meje, ki so pritegnile množice, so 
po močnih poplavah, ki so prizadele pokrajino, odmrle. 
Nadomestile so jih na novo zasajene trajnice, manj ob-
čutljive na stoječo vodo, centralna os in zgradba vrta pa 
sta ostali enaki. Poti iz granitnih kock narekujejo ”smer”, 
poskrbijo, da je pogled na biotsko raznovrstno polje na 
vsakem koraku drugačen. Prevladujejo necvetoče rastli-
ne ali takšne, ki barvo pokažejo konec poletja ali skozi 
jesen.
Skrben premislek zimskega izgleda vrta dobi v ivju in 
meglicah mističen pridih, visoke trave, črne ”pike” od-
cvetelih ameriških slamnikov in rudbekij, ki se dvigajo 
med svetlejšimi odtenki nežnih trav, so teksturno bogata 
zimska podoba Hummela skozi oči Pieta. 

Nov studio; kontrast grajenega in negrajenega
Veliki projekti, svetovna slava in pritiski so krajinskega 
arhitekta spodbudili k ustvarjanju modernejše arhitek-
ture, ki je prilagojena njegovemu ritmu življenja in dela. 
Stara hiša služi kot pomožen objekt z orodji in stroji za 
vzdrževanje vrta in ima nekaj sob za zaposlene.

Preprosto, sodobno in odprto stanovanje je nastalo na 
drugem koncu parcele. 
Statičnost arhitekture in dinamika naravne rasti krajine 
sta ključna faktorja pri krajinskem oblikovanju. Vrt veli-
kokrat določajo naravni procesi, ki vplivajo s svojimi abi-
otskimi, največ pa z biotskimi dejavniki. 
Gre za odprt prostorski kontekst nove arhitekture stu-
dia, diskretno postavljen v prostor, upoštevajoč krajin-
ske značilnosti, kjer bujno rastje obdaja ozko pot ob 
opečnati fasadi hiše ali odpira pogled na neskončno rav-
nino okoliških polij. 

Odnos hiša-vrt? 
Zunanja terasa z ležalniki, v katero se zajedajo trave, 
služi namenu in nudi razgled nad velikim delom vrta. V 
deževnih dneh so večje steklene površine pisarne vez z 
naravo in življenjem na vrtu. Rastlinsko gradivo je najra-
zličnejšega videza: amebične strižene vrbe, primeri več 
deset metrov visokih dreves, ki prepričujejo vstop vetru, 
ter na tisoče sadik zelnatih trajnic v gredicah organske-

Vse foto: Klementina Tement
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Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki 
in zelenim vrtnim odpadom 
Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, zadovoljevanju 
osebnih in skupnih potreb nastajajo t. i. biološko razgra-
dljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad. Med sled-
nje štejemo odpadno vejevje, travo, listje, staro zemljo 
lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, lesni pepel…, medtem 
ko med biološko razgradljive kuhinjske odpadke spadajo 
odpadki, kot so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, 
jajčne lupine, kavne usedline, filter vrečke, pokvarjeni 
prehranski izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robč-
ki, brisače in papirnate vrečke; skratka vsi odpadki, ki se 
lahko razgradijo po naravni poti s kompostiranjem. 
Pogoj za uspešno ponovno uporabo ali predelavo od-
padkov je njihovo ločeno zbiranje, zato je prepoveda-
no vsakršno mešanje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada z drugimi komu-
nalnimi odpadki. Cilj ločenega zbiranja biološko razgra-
dljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
pa je, da se zmanjšajo celotne količine odpadkov, ki se 
odlagajo, še posebej pa, da se zmanjša delež biološko 
razgradljivih odpadkov v odloženih odpadkih, predvsem 
zaradi povzročanja toplogrednih plinov in neprijetnih 
vonjav v okolici odlagališč.

Kompost – naravno organsko gnojilo
Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov omo-
goča, da jih namesto na odlagališča preusmerimo na 
kompostiranje, pri čemer dobimo kompost kot naravno 
organsko gnojilo. V skladu z določili Uredbe o ravnanju 
z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim 
vrtnim odpadom je prioritetno lastno kompostiranje, 
šele ko povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva nima te 
možnosti ali ne želi kompostirati biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega vrtne-
ga odpada, jih morajo prevzeti izvajalci obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju posameznih občin.
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke je prepovedano 
rezati, drobiti ali mleti ter redčiti z namenom, da se jih z 

MALA ŠOLA KOMPOSTIRANJA

odpadno vodo odvaja v kanalizacijske sisteme, greznice, 
nepretočne greznice ali neposredno v vode. Povzročite-
lji biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelene-
ga vrtnega odpada morajo odpadke zbirati v vodotesnih 
zabojnikih ločeno od drugih odpadkov, izvajalec javne 
službe zbiranja pa jih mora prevzeti s specialnimi vozi-
li, ki preprečujejo izpuščanje v okolje in ne povzročajo 
neprijetnih vonjav. Za zbiranje biološko razgradljivih ku-
hinjskih odpadkov uporabljamo posodico, ki jo običajno 
hranimo v kuhinjskem elementu ali shrambi. 

Kako uspešno kompostirati?
Za uspešno lastno kompostiranje je pomembnih več 
dejavnikov: pravilna izbira kompostnika, določitev pra-
vilne lokacije za kompostiranje, pravilno ločeno zbrani 
biološko razgradljivi odpadki in pravilen postopek kom-
postiranja. 
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo 
polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in 
lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden 
stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. 
Kot prvo plast damo plast zdrobljenih vej, ki poskrbi za 

Tipski zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov

ga videza. Zanimiv in kakovostno oblikovan zunanji 
zelen prostor nadgrajuje bivanje v hiši, zavedajoč se, 
da zelenje predstavlja v človekovem okolju naravno, 
prvinsko osvežujočo sestavino, ki je nenadomestljiva 
in nepogrešljiva.

Pogajanje med svobodo in nadzorom 
Na eni strani so pristrižene žive meje z lepo poravna-
nimi vrsticami in označeno zbirko redkih rastlin, ki so 
lepo kategorizirane in ohranjene, na drugi strani pa 
navidezno neskončno prizadevanje za delček eliksirja 
neukročene narave. 
Piet Oudolf je eden najbolj inovativnih in vplivnih 
krajinskih arhitektov moderne dobe. Leta 1990 je bil 

vodilna sila "naravnega" gibanja, ki je izrinilo sajenje 
formalnih gredic s sezonskimi rastlinami, poudaril je 
pristop k oblikovanju preko habitusa, teksture in barve 
rastlin, ki morajo delovati privlačno skozi vse leto. Nje-
gov strukturiran stil povsem naravnega videza se ne-
nehno razvija, dopolnjuje ter dodaja na zemljevid nove 
izzive. Med odmevnejše projekte sodijo High Line Park v 
New Yorku, The Lurie Garden v Chicagu, del RHS Wisley 
vrta, Beneški bienale 2010 in vrt galerije Hauser & Wirth 
Somerset. Je soavtor več strokovnih knjig in pred krat-
kim izdane obsežne biografije v angleškem jeziku o živ-
ljenju in ustvarjanju Oudolfa Hummela, kjer je predsta-
vil koncept, pogled in nastanek lastnega vrta. Knjiga je 
bila tiskana celo v Sloveniji. 

Klementina Tement, dipl. inž. krajinske arhitekture
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dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. 
Za optimalen razkroj je pomembna zadostna prisotnost 
kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material 
(veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (tra-
va, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinj-
ske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti 
z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo 
neprijetne vonjave, obenem pa onemogočimo privablja-
nje neželenih gostov, kot so podgane ali ptiči.
V procesu razgradnje, ki poteka pri 50–60°C, mikroor-
ganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne 
snovi, za kar potrebujejo določeno vlago. V času dalj-
še poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega 
kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno 
pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezrači-

Kompostnik iz lesa Kompostnik iz kovinske žice  Kompostnik iz plastike

mo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s 
sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek pa upora-
bimo kot strukturni material za nadaljnji razkroj.

V kolikor nimate možnosti ali želje po lastnem kompos-
tiranju BIO odpadkov, vam kot izvajalec obvezne gospo-
darske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za-
gotavljamo prevzem in odvoz omenjenih odpadkov.

(Članek je delno povzet po Uredbi o ravnanju z biološko raz-
gradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 
(Ur. list RS, št. 39/2010)).

Vaš zbiralec odpadkov:
Čisto mesto Ptuj, d. o. o.
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NASVETI, PRIPOROČILA
NARAVNO PRIDELOVANJE HRANE
Ekološko pridelana hrana ima do 250 odstotkov več vi-
taminov in mineralov kot neekološka
Nekoč so imeli ljudje veliko manj informacij o zdravi pre-
hrani, o bivanju in še čem. Danes je vsega toliko, da smo 
zmedeni, saj ne znamo ločiti zrnja od plevela. To našo 
zmedo farmacija uporabi v svojo korist in ponuja različ-
ne stvari. Med njimi so prehranska dopolnila, izdelki za 
hujšanje, za čiščenje organizma itd. 
Včasih so se ljudje prehranjevali in čistili kar s fižolom, 
zeljem in repo. V spomladanskem času tudi z regratom. 
Drugače pa so našli bogate vsebine za prehranjevanje v 
koprivah, krompirju, žgancih in domačem mleku. Dana-
šnje mleko je v primerjavi s tistim iz starih časov neke 
vrste ˝Jupol˝, ki povzroči v telesu več škode kot koristi. 
Polja in travniki so prepojeni z umetnimi gnojili, s pe-
sticidi in fungicidi, ki jih kasneje dajemo jesti živalim. V 
zemlji ni več mikroorganizmov, ki bi opravili svoje delo 
in nam dali dobro, zdravo hrano. Zaradi tega so pridelki 
puhli, prazni ter tako nastaja vedno več bolezni (alergije, 
rakasta obolenja, artritis, srčne bolezni …).  
Rešitev moramo videti v vrnitvi k naravnemu pridelovanju 
hrane, na naravni zemlji, kjer se lahko pasejo tudi naše 
živali. Namesto fitnesa lahko v roke vzamemo motiko in 
lopato ter začnemo zemljo obdelovati na zdrav način.  

Nekaj nasvetov za zdravo pridelavo vrtnin, 
ki jih dobimo kar v domači kuhinji. 
Gnojilo dobimo iz usedlin kave, lupin banan, jabolk, jajc, 
iz kopriv in rmana. Zmes namakamo nekaj dni v vodi, 

kamor kasneje dodamo pepel ter vodo, v kateri se je ku-
hala zelenjava. Nato zdrobimo oglje in ga podkopljemo 
med vrstice. V visoko gredo vkopljemo papir, vejevje, 
nacefrano volno in tekstil, ker zadržuje vodo. Tako pride-
lamo kompost iz kuhinjskih odpadkov. 

Nasveti za nego rastlin: 
• Če se želimo znebiti uši, jih spiramo z rastlin s curki vode.
• Polže pobiramo ročno in nato nastavimo vabe, obe-

nem pa posipavamo s pepelom ali apnom.
• Rastline zalivamo z običajnim čajem rmana, kamilice, 

preslice, koprive, regrata, čebule ali česna. S tem bodo 
postale bolj odporne proti boleznim. 

• Zastiramo s travo, listjem, zelišči. 
• Dobro je, da posejemo ajdo, ki izboljšuje zemljo in jo 

očisti plevelov ter odpravlja strupe. Posadimo lahko 
tudi ognjič, tagetes, kamilice in druga zelišča. S tem 
bomo privabili koristne žuželke, ki pomagajo vrtni-
nam, da se same bojujejo s škodljivci. 

Tukaj pa je še nabor sestavin za naravno škropivo proti 
koloradskim hroščem:
• 5 l deževnice,
• 20 g sode bikarbone,
• 1 žlica olivnega olja,
• ½ žlice NEEM olja,
• 1 žlica tekočega mila in
• 15 kapljic olja cimeta. 

Marija Trep

KOSMATINEC – NAGRADA ZA LJUBITELJE 
UREJENEGA IN ČISTEGA OKOLJA
V Turističnem društvu Vurberk smo se letos prvič odločili za ocenjevanje hiš in 
objektov na območju vurberške župnije, torej na območju, ki ga pokriva društvo 
in od koder so tudi naši člani in to v  naseljih Gomila, Grajenščak, Krčevina pri 
Vurbergu in Vurberk. Pri zbiranju prijav smo bili prijetno presenečeni nad velikim 
odzivom krajanov za sodelovanje. 
Posebna komisija bo na podlagi dveh ogledov na terenu, sprejetega pravilnika oce-
njevalne komisije in meril za ocenjevanje, podelila zlatega, srebrnega in bronas-
tega kosmatinca. Kosmatinec je zavarovana vrsta rastlin, med njimi tudi navadni 
kosmatinec, katerega rastišče se nahaja na Vurberku in je bližnji sorodnik znane 
velikonočnice iz Boča. Cvetovi navadnega kosmatinca so črno-škrlatnovijoličasti. 
Pritlični listi ne prezimijo. Steblo, listi in zunanja stran cveta je porasla z dolgimi 
belkastimi dlakami. Cvetovi so kimasti, cvetni listi so manj kot 1,5 krat tako dolgi 
kot prašniki, njihove konice pa so izrazito zavihane navzven. Stebelni listi so deljeni 
v približno 30 krp. Raste na suhih travnikih, cveti pa aprila. Še vedno jih precej 
uporabljajo v alternativni medicini (homeopatija). 
Njegova posebnost in lepota nas je prepričala, da smo priznanja poimenovali po tej 
čudoviti rastlini z naših vurberških gričev. Priznanja bodo prejeli vsi sodelujoči, ki jih 
bomo 21. oktobra povabili na svečano podelitev in prijetno druženje na Vurberk. 
Prisrčno vas vabimo tudi na ostale prireditve, ki jih organiziramo v našem društvu.

Nataša Žižek Foto: Janez Toplak
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Domače jagodičevje
Foto: Klementina Tement

Legendarnemu glasbeniku so posvetili z imenitnim 
koncertom
Glasbeno društvo Fantje izpod Vurberka je v aprilu letos 
v Kulturnem domu Vurberk priredilo koncert v spomin 
na glasbeno legendo, vaškega godca Alojza Brodnjaka – 
Lujzeka iz Črete pod Vurberkom, ki je znatno doprinesel 
h kulturnemu življenju v teh krajih.
Uverturo v koncert, ki je bil posvečen Alojzu Brodnjaku, 
je izvedlo glasbeno društvo Fantje izpod Vurberka s pe-
smijo Mi štajerski smo fantje. Ob hkratnih vlogah orga-
nizatorja, gostitelja in glasbenega izvajalca so nadaljevali 
s pesmijo Na vurberški grad (besedilo domačinke Marije 
Budigan in melodija Marine Jurančič). Pesem je polna 
simbolike, saj so jo zapeli že na prvem Vurberškem festi-
valu pred 25-leti na Vurberku. Sledila je pesem domači-
na Milana Frasa, nekdanjega dopisnika Primorskih novic 
in voditelja glasbene oddaje na TV Primorka, z naslovom 
Brodnjakov Lujzek. S svojimi žametnimi glasovi in vokal-
nim fantovskim petjem so Fantje izpod Vurberka skozi 
program glasbenega večera vedno znova in znova pre-
senečali.

 

Gostitelji večera – ansambel Fantje izpod Vurberka  Foto: Franc Fras

Vaški godec Brodnjakov Lujzek 
O njem krožijo številne anekdote, starejši se ga spomi-
njajo kot veselega človeka, skromnega in vedno hvalež-
nega za vse. S svojim igranjem je po krajih širil veselje in 
se razdajal za ljudi. Sodeloval je v društvih na Vurberku, 
v gledališkem, turističnem in glasbenem društvu Fantje 
izpod Vurberka. Slednje mu je letos posvetilo koncert, 
na katerem so bile vse pesmi posvečene njegovemu 
spominu. 
Alojz Brodnjak je bil rojen kot peti otrok v kmečki družini 
v Čreti pod Vurberkom. Že v rani mladosti je kazal zani-
manje za glasbo in petje. Imel je rokodelske spretnosti 
za obdelavo lesa, pletenje in še kaj. Skozi življenje se je 
prebijal z delom na kmetiji. Njegova, danes 93-letna se-
stra Angela (poročena Lampreht) in nečakinja Marinka 
(poročena Geršak) sta povedali: »Igrati je začel že kot 

V SPOMIN  BRODNJAKOVEM LUJZEKU Z VURBERKA

IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA

deček, za kar ga je navdušila babica, ki je opazila njegov 
talent. Najprej je igral na glavnik, potem na ustno har-
moniko – orglice. Pri desetih letih mu je brat Jožek iz Bra-
unschweiga v Nemčiji prinesel prvo harmoniko – frajto-
narico, od katere se ni več ločil. Bil je samouk z izrednim 
posluhom, hitro se je naučil pesmi – že ob poslušanju 
radia ali v družbi s starejšimi. Rad je imel veselo družbo, 
glasbo in petje, ni pa imel preveč rad ljudi, ki niso znali 
dobro peti.« 
Alojz Brodnjak je oboževal stare Slakove pesmi, Avseni-
kove ter viže drugih znanih pesmi, kot je Drvarska korač-
nica. Rad je imel slovenske narodne in cerkvene pesmi. 
V veliko čast si je štel, ko mu je na vaški veselici kultur-
nega društva Lojze Slak zaupal svojo frajtonarico, da je 
z njo zaigral s člani ansambla Slak. To mu je zelo veliko 
pomenilo in dalo navdiha za naprej. Živel je z glasbo, ig-
ral ob jubilejih po domačijah, ob kmečkih opravilih (lič-
kanju, kolinah) in ob drugih priložnostih. Na Vurberku ali 
pri Sv. Barbari v Koreni ali v Dvorjanah – pa vse do Ptuja, 
skorajda ni bilo družabnega dogodka, na katerem ne bi 
sodeloval. 
Veliko mu je pomenil Vurberški festival narodno-zabav-
ne glasbe Slovenije, ki poteka vsako leto na Vurberku 
(letos že šestindvajsetič). Bil je ponosen na svoj rodni 
Vurberk!
Glasbena pot ga je zanesla tudi po Sloveniji – v Šentvid 
pri Stični.
 

Alojz Brodnjak – Lujzek na čelu pevskega zbora KUD Franc Preložnik 
Dvorjane na 15. taboru slovenskih pevskih zborov (Šentvid pri Stični) 
leta 1984                                     Foto: Iz arhiva (preslikava: Franc Fras)

Za aktivno sodelovanje in prispevek na področju ljubi-
teljske glasbene in pevske kulture (»Za 60 let igranja har-
monike«) je leta 2001 od Občine Duplek iz rok takratnega 
župana Janeza Ribiča prejel častno priznanje. Ob njegovi 
80-letnici pa mu je sestra Angela podarila frajtonarico.
Njegova zapuščina je bogata: zapušča arhiv slikovnega 
materiala s prireditev, kjer je sodeloval, in širok nabor naj-
boljših viž, zapisanih v spominih ljudi, ki so jih radi poslu-
šali. In v trajno varstvo je v spomin prepustil simbol – svo-
jo frajtonarico, s katero je tako rad vandral skozi življenje.
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Ansambel Fantje izpod Vurberka pojejo 
pretežno avtorske pesmi 
Besedila pišeta Marjana Rihter iz ljudsko-glasbene vo-
kalne skupine Pušeljc in Franc Kramar iz ansambla Fantje 
z vseh vetrov. Brane Klavžar je avtor melodij. Idejno-or-
ganizacijski vodja ansambla je Alojz Toplak. Glasbeno 
društvo pod istim imenom deluje že desetletja, 20 let 
kot ansambel in 30 kot kvartet. Njihova standardna za-
sedba je 4 do 5 glasbenikov, pevcev. Izdali so tri zgoščen-
ke, nastopili na vseh festivalih v Sloveniji in na številnih v 
tujini. Na Vurberškem festivalu, ki poteka na letni tribuni 
na ruševinah gotsko-renesančnega gradu na Vurberku, 
so leta 1992 osvojili bronastega zmaja, dve leti pozneje 
srebrnega in leta 1995 še zlatega. Na festivalu na Koro-
škem so prejeli nagrado srebrni nasmeh in na Ptuju leta 
1992 srebrno plaketo. Za seboj imajo številne nastope 
na TV Maribor in drugih televizijah ter predstavitve v ti-
skanih medijih. 

 

Koncert »Igral je vaški godec«, 23. april 2017 na Vurberku 
 Foto: Franc Fras

Še o drugih nastopajočih
Fantič Ben Maj, glasbeni gost iz Prlekije, stopa na glas-
beno pot v rosnih letih kot nekdaj legendarni Brodnaj-
kov Lujzek. Njegovi vzorniki so Slak, Avsenik in drugi. Na 
koncertu se je predstavil z glasbenim vložkom ansambla 
Štirje kovači Kam le čas beži. 
Haloški Drašek in Cilka iz Kulturno umetniškega društva 
Veseli oder (Ptuj) sta poskrbela za smeh in dobro voljo. 

Tonček Žumbar iz Velike Nedelje je znan avtor vaških ko-
medij, tekstopisec in režiser. Kulturno društvo pogosto 
gostuje na Vurberku.
Dečki z bregov iz hrvaškega Zagorja so publiko na svoj 
specifičen način popeljali v glasbeni svet. Skupina velja 
za vrhunski zagorski ansambel, kar so potrdili tudi na 
Vurberku. Z njimi je nastopila pevka Suzana Mally v vsej 
svoji odličnosti.
Veseli kuharčki so s svojimi glasbenimi specialitetami 
prišli s Kozjanskega, občinstvo je bilo njihova zahtevna 
strokovna žirija, ki je z izdatnim aplavzom potrdila njiho-
vo kulinariko. Spomnili so na stare koračnice, ki jih je rad 
igral tudi Alojz Brodnjak.
Predstavil se je tudi mlad ansambel Želja.
Suzana Mally, moderatorka, televizijska voditeljica in 
pevka, ter Alojz Toplak sta spretno krmarila skozi pro-
gram večera in ga skupaj uspešno pripeljala do konca. 

  

»Rad bi zavrtel čas nazaj«: Fantom izpod Vurberka je z glasbenimi 
gosti in publiko ta večer to dobro uspelo                      Foto: Franc Fras

Kam le čas beži … Ob koncu se je Alojz Toplak družini 
Brodnjak prisrčno zahvalil za vso pomoč in podporo pri 
organizaciji koncerta. Glasbeni večer je izzvenel v stilu, 
kot bi ga najverjetneje pokojni Lujzek zaključil sam – z 
najboljšimi Slakovimi skladbami. Dvorana se je zlila v en 
sam veliki zbor in zadonela v počastitev in spomin na le-
gendarnega vaškega godca Brodnjakovega Lujzeka. 

Franc Fras

Telovadba z Bini akademijo pod vodstvom Bineta 
Štrucla
V VGC-ju imamo redno vadbo pod vodstvom trener-
ja športne rekreacije Bineta Štrucla, primerno za vse 
generacije in vse ljudi dobre volje. Predvsem je po-
membno, da v dobrem vzdušju krepimo telo v moči, 
stabilnosti, gibljivosti in vzdržljivosti. Dobivamo se vsak 
ponedeljek in petek ob 9. uri, ob 10.30 pa z dobro voljo 
zaključimo vaje. 

VGC DANICA DUPLEK DELUJE IN SODELUJE V RAZLIČNIH 
DEJAVNOSTIH OD LJUDI ZA LJUDI

Vadba je brezplačna in vsesplošno koristna, saj vklju-
čujejo vse vaje segmente gibanja, gibljivosti, moči 
in vzdržljivosti, predvsem pa je poudarek na telesni 
drži in vajah za zdravo hrbtenico. Vse vaje se izvaja-
jo z lastno telesno maso in s pripomočki. Udeleži se 
jih lahko prav vsak, ki želi storiti kaj koristnega zase 
in za svoje zdravje. Včasih v okviru vaj naredimo tudi 
kak pohod oziroma izvedemo vadbo na prostem. Vsak 
torek ob lepem vremenu pa se dobimo pri spodnji po-
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staji Vzpenjače ob 7. uri in gremo po cesti do Trikotne 
jase, glede na razpoloženje in želje pa še naprej do Lu-
kovega doma. 

Pod vodstvom gospoda Ivana Weingerla 
smo se učili umetnosti pletenja košar
Pred veliko nočjo je Nacekova hiša organizirala izobra-
ževanje z gospodom Ivanom Weingerlom iz Lenarta, ki 
nam je pokazal, kako se plete košare, zapele pa so Ljud-
ske pevke iz Korene pod vodstvom Jožice Weingerl, ki se 
je v Nacekovi hiši rodila. Zanimanje za dogodek je bilo 
veliko in naučili smo se osnov, predvsem pa tega, da je 
to kar težko in zamudno delo, ki je na splošno prema-
lo cenjeno. Ljudske pevke so dogodek lepo popestrile s 
svojim ubranim petjem, ki je dopolnilo in obogatilo do-
gajanje.

vadimo tudi doma. Vsi, ki se tečaja udeležujemo, smo 
veseli vsakega napredka in težko pričakujemo novo učno 
uro. Začeli smo z osnovami, kot so barve, abeceda, števi-
la, zaimki, oblike, osnovne vprašalnice, osebna predsta-
vitev ipd., saj se še nihče izmed nas ni učil nemščine. 
Trenutno se učimo napisati oziroma povedati svoj življe-
njepis. Počasi in z vztrajnostjo se bomo naučili dovolj, 
da si bomo privoščili nagradni izlet v Avstrijo, kjer bomo 
preizkusili svoje znanje. Verjamem, da se bomo veliko 
naučili, saj je Jožica dosledna učiteljica in se trudi za to, 
da vsi napredujemo.

Kuhanje v VGC-ju
V VGC-ju se veli-
kokrat učimo kuhati 
jedi, ki jih doma ne 
pripravimo pogosto 
ali pa z njimi nima-
mo prakse. 
Tako smo imeli dve 
kuharski delavnici, 
ki ju je organiziral 
RK Dvorjane. V prvi 
delavnici smo kuha-
li ajdovo in ječme-
novo kašo na več 
načinov. Pripravili 
smo ajdove štruklje, 
prekmursko ajdovo 
juho, ajdovo kašo s 
piščancem v omaki 
iz šampinjonov, ješprenovo kašo z jabolki in perutnino 
ter Milekov pražen ješprenj. Te jedi nam niso bile le nez-
nane, vsi smo se tudi strinjali, da v vsakdanjem kuhanju 
premalo uporabljamo kaše, ki so veliko bolj zdrave kot 
testenine in krompir. Po kuhanju pa smo ugotovili, da 
so tudi okusne in preproste za pripravo. Po kuhanju smo 
bili siti in bogatejši za veliko zdravih preprostih receptov. 
V drugi delavnici RK Dvorjane pa smo kuhali bosanske 
jedi – begovo čorbo, krompirušo, mesni burek, sirnjačo 
in tufahije. Na koncu smo siti ugotovili, da jedo naši južni 
sosedje izdatno hrano, ki bi prav lahko popestrila doma-
čo kuhinjo.
V okviru Društva Melisa smo tokrat kuhali jedi iz kopriv 
in zelenja, ki raste spomladi v izobilju. Pokazali so nam 

Telovadba z Binetom se vedno konča z dobro voljo

Izdelki, polizdelki, petje in dobra volja »korparjev«

Skupaj z Društvom Melisa in Marijo Jančič smo organi-
zirali tudi izdelavo presmecev ali butar, kot jih nekateri 
imenujejo, in delavnice, na katerih smo izdelovali veli-
konočno okrasje, barvali in krasili smo jajčka, zajčke smo 
izdelovali iz volne, blaga in lesa, izdelovali pa smo tudi 
velikonočne voščilnice. Eno delavnico smo organizirali 
tudi za otroke, kjer so  pobarvali  jajčka.

Nemščina za začetnike  
Po novem se ob sredah od 9. do 10.30 učimo nemškega 
jezika. Gospa Jožica Vake nas poučuje in skrbi za to, da 

V gobovo juho pride še kisla smetana

Nemščina je resna stvar
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umetnost kuhanja z rastlinami, ki rastejo okoli nas in jih 
lahko odlično uporabimo za čiščenje organizma. Koprive, 
hmeljevi vršički, stoletni česen, kurja črevca, drobnjak, 
čemaž, leča, ajdova kaša, luštrek, špehec, regrat, rukola, 
marjetice, bršljanasta, grenkuljica, regačica … Vso to bo-
gastvo nas čaka v naravi in naših vrtovih, da pomaga te-
lesu počistiti in odplakniti navlako. Kuhali smo spomla-
dansko juho, lazanjo iz kopriv in spomladansko solato, 
zraven pa smo si privoščili napitek iz vode in mete. Jedi 
niso bile le zdrave, temveč tudi zelo okusne. Kuharsko 
delavnico smo naslovili kar »Spomladansko čiščenje«. 
Milica Lubej nas je navdušila s pripravo ajdovih žgancev 
po koroško. Nihče izmed nas si ni mislil, da je priprava 
takšnih žgancev tako preprosta in v kombinaciji z gobovo 
juho tako slastna. Zraven nas je posladkala še z domačo 
gibanico in s skutinimi-zdrobovimi cmoki. Verjamem, da 
bomo po tej izkušnji gospodinje pogosto posegle po tem 
meniju.

V VGC-ju pa smo se učili tudi priprave jedi iz daljnih de-
žel, kot je Kitajska. Tako je imela Jožica Vake delavnico 
kitajskih jedi, ki vsebujejo veliko zelenjave in piščančjega 
mesa ter so zaradi tega zdrave in okusne ter preproste za 
pripravo. Na kosilo so tisti dan prišli gostje iz Črne gore, 
ki so bili na obisku kot pobraten dom Doma Danice Vog-
rinec. Vse to se je dogajalo v okviru prireditve DANica 
2017. 

Pomlad je čas, ko ne moremo mimo špargljev, ki so ne 
le zdravi, ampak tudi okusni. Žal pa so v mnogih gospo-
dinjstvih prezrti in še nepoznani. Zato smo se odločili, da 
se jih bomo lotili v VGC-ju in skušali pokazati, da njihova 
priprava ni zahtevna. Skuhali smo špargljevo juho, prip-
ravili predjed iz špargljev in pršuta, naredili ajdovo kašo s  
šparglji v pečici in testeninsko musako s šparglji. Seveda 
pa smo si zraven privoščili domačo solato in za sladico  
panakoto z jagodami, ki so trenutno aktualne.

Udeležba VGC DANice Duplek na 
slavnostni otvoritvi VGC Štajerska
V okviru prireditve DANica 2017, ki tradicionalno poteka 
vsako leto maja v Domu Danice Vogrinec, je potekala v 
četrtek, 18. maja, slavnostna otvoritev centra VGC Šta-
jerska, kjer smo VGC-jevci aktivno sodelovali. 
Ljubiteljice petja iz DU Dupleka so s svojim ubranim 
petjem prireditev otvorile, zraven tega so popestrile 
dogajanje tudi izven odra, Bine Štrucl je s svojimi ma-
limi učenci aikida prikazal, kako poteka trening, Borut 
Krepek je s svojo plesno skupino prikaza »line dance«, 
s katerim smo navdušili občinstvo, gospod Rajko Ferk 
je otvoril slikarsko razstavo, RK Dvorjane, Marija Jančič 
in Društvo Melisa pa so pripravili čudovite stojnice, ki 
so bile deležne navdušenja med gledalci in obiskovalci. 
Predstavili smo se tudi s slastnim pecivom, ki ga je spek-
la naša Jožica Vake. Že res, da bi se lahko predstavil še 
z veliko večjim repertoarjem, saj v VGC DANica Duplek 
počnemo še veliko zanimivih stvari, a so na svoj nastop 
čakale tudi druge skupine in organizacije. Bila pa sem 
izredno ponosna – ne samo zato, da delujemo, temveč 
tudi zato, ker imamo kaj za pokazati.
V VGC-ju je potekala tudi izmenjava oblačil, izvedli smo 
še predavanja na temo duhovnosti, stresa, demence, 
dva literarna popoldneva – enega pred dnevom žena na 
temo ženska, žena, mati, drugega (maja) pa na temo lju-
bezni. Pobirali in prepoznavali smo zelišča, se učili o op-
ravilih na vrtu ter si izmenjavali izkušnje, plesali, v okviru 
ročnih del smo z Marijo Jančič izdelovali tablice, ki sedaj 
krasijo naše vrtove, učili smo se računalništva, spili kavo 
z županom in direktorjem doma Danice Vogrinec Mar-
kom Slavičem, prepevali, se smejali na jogi smeha, hodili 
na Pohorje, predvsem pa se imamo vedno lepo, rešuje-
mo stiske in se povezujemo, drug drugemu pomagamo 
in se veselimo življenja. Zato vabljeni vsi, saj so aktivno-
sti brezplačne in zanimive. 

Manuela STRMŠEK

VGC Štajerska so otvorile ljubiteljice petja DU Duplek Fotografije: Manuela Strmšek
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SREDNJEVEŠKI VURBERK SLAVIL 10. OBLETNICO

Poskušanje viteške opreme Kovanje novca

Župan z dobitniki priznanj

Fotografije: Urška Lukovnjak

Pa smo jo dočakali, prvo častitljivo 
obletnico, in še vreme nam je bilo 
naklonjeno 
Dogajalo se je veliko in takšno je bilo tudi zanimanje šte-
vilnih obiskovalcev. Najmlajši so se poistovetili z vitezi, 
se preizkusili v številnih veščinah, v delavnici nakita in 
risanja pustili domišljiji prosto pot in si ogledali otroško 
predstavo. Da pa je bilo dogajanje še slajše, so poskrbele 
gospe v grajski pekarni s slastnimi ocvrtimi miškami.  
Prešerno vzdušje s kančkom upravičenega ponosa, ker 
delamo za dober namen, nas je spremljalo ves dan. Naj-
lepša nagrada so številni obiskovalci in veselje otrok, ki 
so naš navdih. In tako bo tudi v prihodnje. 

Večerni del prireditve je bil še posebej slavnosten. Žu-
pan občine Duplek je podelil priznanja ustvarjalcem 
prireditve, našim šolarjem pa je za konec šolskega leta 
podaril glasbeno poslastico, koncert Nike Zorjan in dua 
Bql. Ob predhodnih nastopih 8 finalistov otroške prire-
ditve »Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo« se 
je pokazalo, da je med njimi veliko glasbenih talentov in 
tudi nanje smo lahko zelo ponosni. 
Da je jubilejna prireditev pod okriljem Občine Duplek 
uspela, gre zahvala vsem, ki pri njenem ustvarjanju ka-
korkoli sodelujejo in negujejo poslanstvo, ki nam je na-
menjeno. Hvala za obisk in se vidimo prihodnje leto.  

Jelka Rojko
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ŠPORT IN REKREACIJA
JUDO KLUB DUPLEK USPEŠEN NA DRŽAVNIH PRVENSTVIH
Tamara Kraljić in Staš Kokotovič državna prvaka v staro-
stni kategoriji mladincev (U 21)
V nedeljo, 5. marca 2017, je v Kopru potekalo državno 
prvenstvo za mladinke in mladince do 21 let. Judo klub 
Duplek je z dvema državnima prvakoma po številu osvoje-
nih naslovov na drugem mestu, in sicer za JK Bežigradom, 
ki je kot najuspešnejši klub osvojil 5 naslovov državnih pr-
vakov. Po enega so osvojili Impol, Oplotnica, Branik Bro-
ker, Šiška, Olimpija, Acron Slovenj Gradec, KBV Lendava in 
TVD Partizan Jesenice.
Za judo klub Duplek sta naslove državnih prvakov osvojila 
Tamara Kraljić (+ 78 kg) in Staš Kokotovič (– 55 kg). Tajda 
Senekovič je v kategoriji do 63 kg ostala tik pod zmago-
valnim odrom in osvojila 5. mesto, David Kraljić pa je v 
katerogiji do 90 kg osvojil 7. mesto.

Kristina Vršič državna prvakinja v članski 
kategoriji
V nedeljo, 26. marca 2017, se je v telovadnici OŠ Franja 
Goloba Prevalje dopoldan odvijalo državno prvenstvo za 
mlajše kadete/kadetinje ter popoldan državno prvenstvo 
za člane/članice. Dopoldan je na tatami za JK Duplek sto-
pil le Filip Nipič ter po porazu v prvem krogu (med 23 tek-
movalci v kategoriji) ostal brez repesaža ter brez uvrstitve. 
Popoldan se je odvijalo državno prvenstvo za člane/čla-
nice. Na prvenstvu je bila prisotna kompletna olimpijska 
reprezentanca Slovenije. JK Duplek je bil navzoč s peti-
mi dekleti, vsaka je nastopila v svoji kategoriji. Dekleta 
so dosegla izjemen rezultat, imeli smo tri finale ter do-
mov prinesli 4 medalje ter eno 5. mesto. Najbolje se je 
odrezala Kristina Vršič, ki je v finalu premagala Marušo 
Štangar iz Olimpije ter postala državna prvakinja do 48 
kg za leto 2017. Ljudmila Merčnik je v kategoriji do 52 kg 
morala priznati premoč Anji Štangar iz Olimpije ter zased-
la 2. mesto, Tamara Kraljić (v kategoriji nad 78 kg) se je v 
finalu pomerila z bronasto tekmovalko iz Olimpijskih iger 
Ano Velenšek ter domov prinesla srebrno medaljo. Tretjo 
mesto ter bronasto medaljo si je priborila Tjaša Brumen 

v kategoriji do 57 kg. Tajda Senekovič je v kategoriji do 63 
kg zasedla 5. mesto (v polfinalu je imela borbo z olimpij-
sko prvakinjo Tino Trstenjak). 
JK Duplek je skupno osvojil 4. mesto med vsemi klubi v 
Sloveniji (JK Sankaku Celje 7 zlatih medalj, JK Bežigrad 3 
zlate medalje, JK Olimpija 2 zlati medalji, JK Duplek 1 zlata 
medalja).

Tjaša Brumen univerzitetna državna 
prvakinja
Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina je bila v po-
nedeljek, 10. 4. 2017, prizorišče državnega univerzite-
tnega prvenstva v judu, na katerem so se borci in borke 
pomerili v šestih tekmovalnih disciplinah. Dogodek so or-
ganizirale Slovenska univerzitetna športna zveza, Športna 
zveza Univerze v Ljubljani in Judo zveza Slovenije.
Tjaša Brumen (Univerza na Primorskem, Fakulteta za 
vede o zdravju) je premagala vse nasprotnice in tako pos-
tala DRŽAVNA UNIVERZITETNA PRVAKINJA! Najboljši z 
državnega univerzitetnega prvenstva bodo povabljeni v 
reprezentanco za letošnjo Poletno univerzijado v Tajpeju 
(Tajvan). 

Baumgartnerjev pas  Foto: Peter Brumen

Državno člansko 2017  Foto: Peter Brumen
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Lara Petrovič državna podprvakinja v starosti 
U 12
V soboto, 6.  maja  2017, je v Kranju v dvorani Planina po-
tekalo državno prvenstvo v Judu za starostni skupini U23 
in U12. Na turnirju je sodelovalo 68 tekmovalcev iz 16 
klubov v kategoriji U23 ter 235 tekmovalcev iz 36 klubov 
v kategoriji U12. 
Judo klub Duplek je dopoldan nastopil samo z dvema 
tekmovalkama (Tajda je bila poškodovana, Tamara pa je 
imela šolske obveznosti – študij tujina). Barve JK Dupleka 
sta zastopali Ljudmila Merčnik v kategoriji do 52 kg ter 
Tjaša Brumen v kategoriji do 57 kg. Ljudmila je morala v 
finalu priznati premoč Anje Štangar ter je osvojila mes-
to podprvakinje za leto 2017. Tjaša je v svoji kategoriji 
z dvema suverenima zmagama klonila v finalu proti Kaji 
Kajzer ter prav tako osvojila naslov podprvakinje za leto 
2017. Popoldan so nastopili naši tekmovalci v kategoriji 
U12. Klubske barve so zastopali Lara Petrovič, Nina Auda, 
Tilen Mulec, Sergej Filipič ter Nil Škerbot, ki so se odlično 
odrezali.
Lara Petrovič je postala državna prvakinja v kategoriji nad 
52 kg, v svoji skupini je po težkih borbah premagala vse 
nasprotnice in več kot zasluženo prejela zlato medaljo ter 
naslov najboljše judoistke v svoji kategoriji za leto 2017. 
Uspeh je dopolnila Nina Auda, ki je v odločilni borbi za 
bronasto medaljo v zlati točki premagala svojo nasprotni-
co, čast dečkov pa je rešil Tilen Mulec, ki je v kategoriji do 
55 kg zasedel 3. mesto ter prejel bronasto medaljo. Nil 
Škerbot ter Sergej Filipič sta zasedla 9. mesti. 

15.  aprila 2017 je v športni dvorani Nika Vrabla v Mari-
boru potekalo področno prvenstvo osnovnih šol v judu za 
področje Pomurja in Podravja. 
Začeli so šolarji zadnjih treh razredov (rojeni 2002, 2003, 
2004), kjer je Filip Nipič v kategoriji do 60 kg suvereno pre-
magal vse nasprotnike in osvojil 1. mesto za OŠ Duplek.
Nadaljevali so letniki 2005, 2006 in 2007, kjer sta Nil Šker-
bot do 46 kg in Tilen Mulec do 55 kg osvojila 3. mesti – Nil 
za OŠ Voličina, Tilen za OŠ Korena. Nastopila je tudi Nina 
Auda, ki je v kategoriji deklic do 28 kg osvojila 5. mesto za 
OŠ Duplek.
Na koncu so sledili še najmlajši. Najprej so tekmovali le-
tniki 2008 in 2009, kjer je Niko Grajfoner osvojil 2. mesto, 
Gal Zupančič pa 7. mesto, oba za OŠ Korena. Za OŠ Duplek 
je Taja Kokol osvojila 1. mesto, Eva Stočko in Neo Safin 2. 

mesti in Žan Stočko 3. mesto. 
V kategoriji prvih razredov je Nika Auda osvojila 2. mesto, 
Lana Plazar pa 3. mesto, obe za OŠ Duplek.

Peter Brumen

JK DUPLEK V EVROPI 
Judoisti Dupleka tekmovali  
v Zagrebu in na Poljskem
V soboto in nedeljo, 11. in 12. marca 2017,  je v Zagrebu 
v dvorani Sutinska vrela potekal evropski pokal v starostni 
kategoriji do 18 let, na katerem je nastopilo kar 792 tek-
movalcev iz 31 držav. 
Nastopili so tudi trije predstavniki našega kluba. Staš 
Kokotovič je v soboto v kategoriji do 55 kg v prvi borbi 
premagal predstavnika Hrvaške Peteha Manuela, nato pa 
izgubil proti Brazilcu Juniorju Aristidesu. V nedeljo je v 
dopoldanskem delu natopila Tajda Senekovič v kategoriji 
do 63 kg, ki je v prvi borbi prav tako premagala doma-
činko Alujevič Nero, nato pa izgubila proti Madžarki Szilli 
Nori. V popoldanskem delu je nastopil še David Kraljić, ki 
je v uvodni borbi premagal Belorusa Kashperka Andreia, 
nato pa izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu, Romunu 
Serbanu Eduardu, in v repesažnih bojih še proti Izraelcu 
Banchuku Stanislavu.
Slovenija je osvojila eno srebrno kolajno, in sicer jo je os-
vojil Jernej Jarc v kategoriji kadetov do 90 kg.
V ponedeljek in torek, 13. in 14. marca 2017 smo se ude-
ležili še borbenih treningov po tekmovanju.

20. in 21. maja 2017 je na Poljskem potekal evropski po-
kal za kadete in kadetinje (U18). Udeležil se ga je tudi Staš 
Kokotovič, ki je v kategorij do 55 kg, v kateri je tekmovalo 
39 judoistov, najprej premagal Davida Karpatija (Madžar-
ska), v drugi borbi pa je najprej z metom vodil proti Ada-
mu Radvanszkemu (Romunija), nato pa je storil napako, ki 
ga je stala tudi kasnejših popravnih bojev. 
Slovenska reprezentanca se je domov vrnila z dvema 
odličjema. Kaja Kajzer (JK Bežigrad) je v kategoriji do 57 kg 
je osvojila 1. mesto, Zarja Tavčar (JK Šiška) pa v kategoriji 
do 63 kg 3. mesto. 
V ponedeljek in torek je reprezentanca ostala še na bor-
benih treningih, ki so potekali po tekmovanju.

Medklubska tekma JK Železničar  Foto: Peter Brumen

Taja Kokol in Staša Kukovec  Foto: Peter Brumen
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MILAN DANKO IN JK DUPLEK
Pot stebra in vodilne moči Judo kluba Duplek, Milana Danka, se je 
začela leta 1998, ko je Milan na pobudo staršev pričel pod okriljem 
matičnega kluba Branik Broker iz Maribora z redno vadbo juda na 
OŠ Spodnji Duplek, kasneje pa tudi na OŠ Korena. Ker je bilo vedno 
več otrok vpisanih v podružnice v Dupleku in Koreni, se je pole-
ti leta 2000 ista skupina ljudi odločila za ustanovitev Judo kluba 
Duplek, ki je uradno zaživel 1. januarja leta 2001 in deluje še danes. 
Eden od ustanoviteljev je bil Milan Danko, ki je v klubu na začetku 
deloval kot trener, kasneje kot njegov dolgoletni predsednik/pod-
predsednik. 
Na začetku sta Milanu pomagala trenerja Staš Kržan ter Maksimi-
ljan Petrič, kasneje je v klub pripeljal še trenerja Ivico Miloševiča 
in skupaj so tvorci največjih uspehov Judo kluba Duplek v sloven-
skem, evropskem in svetovnem merilu. V klubu si je že pri ustano-
vitvi zadal nalogo, da mlade, doma vzgojene judoiste vzgojiti v us-
pešne tekmovalce – ne samo v mlajših starostnih skupinah, temveč 

tudi v kadetski in kasneje tudi v mladinski in članski konkurenci. Veliko mu je pomenilo, da so se tekmovalci razvili 
v celovite osebe, polne energije in samozavesti v svetu športa in izven njega. 
S svojo karizmo in znanjem je imel velik vpliv na razvoj vsakega otroka, ki ga je bil pripravljen poslušati in mu sle-
diti. Njegovo trdo delo z otroki in neizmerno žrtvovanje sta pripeljali do tega, da si občine Duplek ni mogoče več 
predstavljati brez juda.
Njegova pot se je na našo žalost končala v torek, 23. maja 2017, mi ga bomo neznansko pogrešali, vendar smo 
odločeni, da nadaljujemo njegovo delo po svojih najboljših močeh ter da bo JK Duplek vedno ostal na zemljevidu 
juda. 
        REI

Milan Danko   Arhiv JK Duplek

URADNE TEKME JUDO 
ZVEZE SLOVENIJE
Dupleški judoisti še posebno uspešni na Ptuju
V soboto, 18. marca 2017, smo se udeležili tekmovanja 
za 51. pokal Murske Sobote. Od tekmovalcev je pri sta-
rejših dečkih nastopil Matija Filipić v kategoriji do 66 kg 
ter osvojil 4. mesto. Med mlajšimi kadeti je Filip Nipič v 
kategoriji do 60 kg tokrat ostal brez uvrstitve.
V soboto, 1. aprila, (ni šala) je na Ptuju potekalo medna-
rodno prvenstvo, tokrat že 30. zapored. Naši tekmovalci 
so se odlično odrezali, saj so prejeli kar dva pokala za eki-
pno uvrstitev, in sicer 3. mesto pri mladincih (U21) in 3. 
mesto pri mlajših članicah (U23).
V starostni kategoriji do 12 let je Tilen Mulec v kategoriji 
do 55 kg osvojil 1. mesto, Nina Auda (do 25 kg) 2. mesto, 
Nil Škerbot (do 46 kg) pa 3. mesto. Pri kadetih sta Staš Ko-
kotovič do 55 kg in David Kraljić do 90 kg osvojila 1. mesti, 
Filip Nipič pa je v kategoriji do 60 kg osvojil 3. mesto. Staš 
je prvo mesto osvojil še pri mladincih, medtem ko je Da-
vid osvojil 3. mesto. Pri mladinkah je prvo mesto osvojila 
tudi Tamara Kraljić v kategoriji do 78 kg. Pri mlajših člani-
cah sta Tjaša Brumen do 57 kg in Tamara Kraljić do 78 kg 
obe osvojili 1. mesti.
V soboto, 13. maja 2017, je v dvorani v Slovenski Bistrici 
potekal 5. memorial v spomin Stanku Topolčniku, prvemu 
dobitniku medalje na evropskih članskih prvenstvih. Leta 
1969 je v Ostendeju v Belgiji osvojil bronasto kolajno na 
evropskem prvenstvu. Stanka Topolčnika, člana Impola, 
so doma in po svetu poznali kot Topa, v svoji desetletni 
karieri reprezentanta nekdanje Jugoslavije je osvojil še 

številna druga odličja na mednarodnih tekmovanjih. Bil 
je tudi prvi slovenski judoist, ki je nastopil na olimpijskih 
igrah, in sicer leta 1972 v Münchnu.
Judo klub Duplek je nastopal v starostnih kategorijah U10 
ter U12, slednja se je štela za pokal Judo zveze Slovenije.
V starostni kategoriji U10 je Staša Alekseja Kukovec osvo-
jila 1. mesto, Niko Grajfoner pa 3. mesto. Pri deklicah do 
12 let je Nina Auda v kategoriji do 25 kg osvojila 1. mesto, 
pri dečkih je Tilen Mulec v kategoriji do 55 kg prav tako 
osvojil 1. mesto, Nil Škerbot pa 2. mesto.
V soboto, 20. maja 2017, smo se udeležili medklubskega 
tekmovanja v Mariboru pri Judu klubu Železničar v sklopu 
treh turnirjev za najmlajše. Navkljub boleznim na obeh 
straneh, ki so oklestile število nastopajočih, smo dosegli 
odlične rezultate.
Prvi mesti sta dosegla Niko Grajfoner ter Staša Alekseja 
Kukovec, 2. mesti Gal Zupančič ter Nika Auda in 3. mesto 
Lana Plazar.
V soboto, 27. maja 2017, se je JK Duplek udeležil 56. po-
kala za Baumgartnov pas v organizaciji Judo kluba Branik 
Broker, ki je potekal v športni dvorani Lukna v Mariboru. 
Za JK Duplek so v kategoriji U10 tekmovali Staša Alekseja 
Kukovec, ki je zasedla 1. mesto, Taja Kokol (2. mesto), Niko 
Grajfoner (3. mesto) ter Gal Zupančič (3. mesto). V kate-
gorijah U12 ter člani/članice, ki je štela za slovenski pokal, 
so nastopili Nil Škerbot (1. mesto), Tilen Mulec (1. mesto), 
Kristina Vršič (1. mesto) ter Tjaša Brumen (2. mesto). Skup-
no je JK Duplek po uradnem točkovanju zasedel 3. mesto. 
Ne pozabite, vztrajnost in delo vodita do uspeha ter s tem 
do zadovoljstva!

Peter Brumen
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Funkcionalna vadba, TABATA WORKOUT 20/10, samo-
obrambna borilna veščina aikido za otroke in odrasle, 
šola teka in vesele tekaške sobote tekačev, vadba za 
starostnike in ljudi s posebnimi potrebami 

V Bini Akademiji najdemo zgodbe vadečih, ki jih piše 
življenje ... Zgodbe, ki nam predstavljajo inspiracijo, nas 
navdušujejo in so dokaz za to, da se da z močno voljo, 
delom, rednim gibanjem ter vero vase in v sočloveka 
premagati težke, včasih navidezno nepremostljive ovi-
re ter zaživeti polno, srečno življenje. Pri nas ste lahko 
del odličnih treningov za celotno telo! Vključujemo vaje 
z utežmi, lastno težo, kardio, pogosto čisto nove vaje, 
nove izvedbe ... Treningi so zelo raznoliki, zato napredu-
jete na več področjih. Še po tako slabem dnevu, ko je 
trening vaša zadnja misel, se spravite na noge, saj veste, 
da pri nas vladata odlična energija ter motivacijsko oko-
lje – in dan je takoj boljši! Skratka, nudimo vam vse, kar 
potrebujete za fit telo in zdrav um! 

Ključ do uspeha je v tem, da zaupate vase. Na vadbah 
vam bomo v Bini Akademiji pri tem pomagali. Zadovolj-
ni vadeči so naše največje veselje in razlog za ponos. Se 
tudi vi želite pridružiti mnogim, ki nam že zaupajo? Bo-
dimo najboljši zgled sebi in drugim. Čisto enostavno – z 
dobro vadbo se očistimo negativnih frustracij, strahov, 
se napolnimo z vrhunsko energijo, s katero lažje prema-
gujemo stres in se skoncentriramo na pomembne osebe 
in cilje v življenju. Moja motivacija je to, da ste vi zado-
voljni, da dobite tisto, kar vas osrečuje in izpolnjuje!
Načinov treniranja je veliko in ni samo trening »ena na 
ena« tisti, ki daje rezultate. Tudi na daljavo se da, doka-
zano, delati dobro! Predlagam, da izberite način, ki vam 
ustreza glede na vaš življenjski tempo, karakter, telesno 
pripravljenost, zdravstveno stanje in pa seveda finance! 
Ne dovolite, da vas ustrahujejo tisti, ki vam želijo na vsak 

BINI AKADEMIJA – GIBANJE IN PREHRANA
način vcepiti svoj način treninga (vadbe) kot edini pravi 
in ustrezen! Tega ni, ne obstaja! Sam sem zaljubljen v 
gibanje in hvaležen za vse občutke, ki mi jih daje. Prepri-
čan sem, da lahko tudi vam gibanje zleze pod kožo. 
Mogoče ne bo ravno zaljubljenost na prvi pogled, a ko 
boste enkrat v zvezi z gibanjem, bo trajalo za vedno, go-
tovo! Potrebno si je dati le priložnost, superge v kotu že 
čakajo.
Na Bini Akademiji ostajamo z vami tudi čez poletje.
Postanite del naše ekipe in se nam pridružite na rednih 
vadbah vsak torek in četrtek ob 20.30 v prostorih večna-
menske dvorane v Sp. Dupleku. Da bodo naše urice sku-
pnega druženja še toliko bolj športno obarvane, pridite 
in tecite skupaj z veselimi tekači Bini Akademije vsako 
soboto zjutraj. Dobimo se ob 7.00 pred »barako« v Sp. 
Dupleku in v pogovornem tempo skupaj stečemo v po-
letne dni.
Pa pojdimo z gibanjem v nov dan!

Otroci in odrasli pri borilni veščini aikido

Disciplina, spoštovanje, pridobivanje motoričnih spo-
sobnosti in redni treningi so del aikida. V naši akademiji 
otroci trenirajo dvakrat tedensko. Predanost in pridnost 
na treningih prideta v ospredje v času izpitnega polaga-
nja pasov, ki so potekali letos aprila. 
Ne treniramo samo v telovadnici na tatamiju, ampak 
tudi zunaj. Na dogodku VGC Štajerska smo se na povabi-
lo direktorja mag. Marka Slaviča predstavili skupaj z va-
rovanci doma upokojencev Danice Vogrinec. Skupaj z ot-
roki smo bili tudi starejši člani ŠDBV aikido kluba Duplek. 
Treningi za otroke potekajo v prostorih OŠ Draga Kobala 
v Brezju, in sicer v dveh starostnih skupinah: od 3 do 7 
let in od 7 do 14 let.  

Naše Aikidokice BiniAkademije na otvoritvi VGC Štajerska  v Domu Danice Vogrinec   Foto: Valerija Štrucl
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Prehransko svetovanje in zdrav način 
prehranjevanja 

K redni vadbi spada tudi zdrav način prehranjevanja. 
Ljudje se večinoma ne zavedamo, kaj pomeni zdravo in 
nezdravo prehranjevanje ter da nezdravemu prehranje-
vanju sledijo zdravstvene težave (hipertenzija, diabetes, 
nepravilno delovanje ščitnice, povišan holesterol, oste-
oporoza itd.). Da do bolezni ne pride, poskrbimo v naši 
akademiji s svetovanjem in natančno izdelanimi jedilni-
ki. Ni vseeno, kaj jemo, kdaj in kako, s kakšnimi dietami 
se srečujemo in katera dieta nam ustreza.
Priljubljenost LCHF-prehrane se je v zadnjem obdobju 
tako v svetu kot tudi pri nas močno povečala. Pri LCHF 
gre za prehrano z malo ogljikovimi hidrati, zmernim be-
ljakovinskim vnosom in veliko maščobami. Pri tej pre-
hrani ne gre le za izgubo telesne maščobe, temveč za po-
zitivne vplive na posameznikovo zdravje in počutje, kot 
so čez dan enakomerno razporejena energija, optimalno 
delovanje možganov, občutek sitosti in drugi učinki. Vse 
te in številne druge koristi v zadnjem obdobju dokazuje 
vse več raziskav, prav tako tudi izkušnje posameznikov 
in zdravnikov, ki to dieto uporabljajo za lajšanje števil-
nih bolezenskih stanj, ki so posledica sodobne prehrane. 
Tako se za preizkušanje LCHF-prehrane odloča vse več 
posameznikov, a jih žal veliko kmalu obupa, predvsem 
zaradi nepravilnega pristopa v obdobju prilagajanja in 
zaradi premalo informacij o LCHF-prehrani pred odloči-
tvijo o prehodu na ta način prehranjevanja.

VGC DANIca Duplek in Bini Akademija

VGC DANIca Duplek in Bini Akademija pridno sodeluje-
ta pri vadbi moči, gibljivosti in vzdržljivosti, in sicer vsak 
ponedeljek in četrtek od 9.00 do 10.30 v prostorih Kul-
turnega doma Dvorjane. Ura in pol našega prijetnega 
druženja v gibanju in ob zdravem načinu prehranjevanja 
je postala vse bolj nepogrešljiva. Vadba je namenjena 
vsem generacijam in ljudem s posebnimi potrebami. Tu-
kaj smo, da razgibamo svoja telesa, zmanjšujemo stres, 
se družimo in kaj dobrega skuhamo.

Več o nas naši akademiji lahko zveste na naši spletni 
strani www.biniakademija.com, lahko nam pišete na 
elektronski naslov binetrucl@gmail.com, pridružite se 
nam na Facebook straneh Aikido klub Duplek, Mala šola 
aikida Duplek, Športno društvo BI&NI Fit, lahko pa nas 
pokličete na telefonsko številko 070 823-510 in z vese-
ljem se vam bomo oglasili.
Obožujem naravo, kot obožujem življenje, saj mi vedno 
znova da vedeti, kako majhen sem, a hkrati pomemben.

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

Na treningu Aikida Lan in Nai Potočnjak tehnika obramba pred 
napadom z nožem         Foto: Bine Štrucl

Na vadbi v VGC DANIca Duplek v Dvorjanah  Foto: Bine Štrucl

Tekači BiniAkademije na maratonu Treh src Radenci 2017 Uspešno v cilju 
Foto: Marjan Mezgec

Vesela tekaška sobota tekačev Bini Akademije Foto: Bine Štrucl
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Ob 20-letnici društva otvoritev obnovljenih, s plastično 
maso prevlečenih skakalnic
Športno društvo Jablance je 30. aprila 2017 pripravilo že 
tradicionalno Meddruštveno tekmo v smučarskih skokih 
na 13 in 25 metrskih smučarskih skakalnicah, prekritih s 
plastično maso. Tekmovalci so bili razdeljeni v 7 katego-
rij dečkov in deklic in vse do veteranov nad 50 let. So-
delovalo je 30 tekmovalcev, med njimi kar 5 deklic iz 5 
društev štajersko-koroške regije. Najmlajši skakalec je bil 
star 6 let, najstarejši pa je bil Milan Potočnik, star 57 let.
Popoldan so postavili tudi prvomajsko drevo, ki ga va-
ščani postavljajo že vrsto let, zvečer pa so zakurili kres. 
Tega so se najbolj razveselili otroci, starejši pa so se ob 
ognju pogreli in se družili s sovaščani.
Skakalci se na treningih zbirajo trikrat tedensko, in si-
cer ob ponedeljkih in sredah ob 16.30 in ob sobotah ob 
10.00. Vabljeni vsi otroci, ki jih veselijo smučarski skoki.
Pod okriljem Dupleškega tedna bodo v soboto, 17. ju-
nija 2017, pripravili tudi uradno otvoritev obnovljenih, 
s plastično maso preoblečenih skakalnic in praznovanje 
20. obletnice delovanja društva. Takrat bo potekala tudi 
meddruštvena tekma na 13 in 25 metrskih skakalnicah. 

MEDDRUŠTVENA TEKMA V SMUČARSKIH SKOKIH 
V JABLANCAH

Nočni pogled na skakalnice Foto: Andrej Sernec

Vljudno vabljeni.
Mojca Vrbnjak

Članica Karate kluba WKSA Duplek Sara Rojs je bila 
proglašena za najbolj perspektivno športnico Sloven-
skih Goric
Prestižni naziv ji je komisija dodelila na podlagi rezulta-
tov iz leta 2016. Še posebej se lahko pohvali s tretjim 
mestom na evropskem prvenstvu IKU v karateju, ki je 
potekalo v Romuniji. Ta naziv nosi s seboj tudi odgovor-
nost, da ga upraviči. Čestitamo!

Sara Rojs je postala najbolj perspektivna športnica Slovenskih goric 
 Foto: Šolarček

KARATEISTKA SARA ROJS JE NAJBOLJ PERSPEKTIVNA 
ŠPORTNICA SLOVENSKIH GORIC V LETU 2016

Karateisti iz Dupleka odlični v Sevnici
Na Tanin open dosegli 3. mesto in  dobili 13 medalj
Karateisti iz Karate kluba WKSA Duplek so bili znova 
zelo uspešni, in sicer tokrat na tekmovanju v Sevnici – 
Tanin open 2017. Med 100 tekmovalci in 113 nastopi je 
v konkurenci 12 karate klubov iz vse Slovenije naš klub 
dosegel skupno odlično 3. mesto in 13 medalj. Priča-
kovano so v svoji kategoriji prevladale Jana Rojs, Karin 
Ludvik in Sofiia Barsuchenko in si razdelile prva tri mes-
ta. Vse so odlično izvedle kate in se odlično izkazale. V 
katah so nastopili tudi Jan Ludvik ter Aslan, Benjamin 
in Elmedin Krasniči. Konkurenca je bila močna, saj je 
bilo število tekmovalcev v njihovih kategorijah do 15. 
Predvsem Elmedin je imel priložnost v repasažu doseči 
3. mesto, a je izgubil in mu je tako ušla medalja. Nasto-
pili sta tudi Hera A. Masten in Vita Rojs, ki se pa tokrat 
nista izkazali, kot se znata; obe sta dosegli 3. mesto. 
V katah je nastopil tudi Damjan Žinko in si v katego-
riji tekmovalcev s posebnimi potrebami prislužil svojo 
prvo medaljo. Teja Kovač je po pričakovanjih nastopila 
odlično in v katah premagala vse nasprotnice ter si tako 
prislužila zlato medaljo. 
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Kot vedno so sledile športne borbe, kjer tekmovalcev ni 
bilo veliko, a so bili ti zato zelo dobri; nastopilo je tudi 
nekaj kickboxerjev. Matic Herga in Miha Majer sta na-
stopila v kategoriji, kjer sta morala premoč priznati zelo 
dobremu tekmovalcu iz JKA zveze. Tudi Hera in Vita sta 
se odlično borili med seboj in z drugimi nasprotnicami, 
tako da sta si tudi onidve na koncu razdelili prvo mesto. 
Da pa je bil uspeh popoln, sta v športnih borbah prav 
tako zmagala Teja Kovač in Aslan Krasniči. 
Tekma je bila odličen trening pred prihajajočimi tekmo-
vanji, ki nas še čakajo.
Čestitamo vsem za odlične nastope.

3. mesto na 1. pokalni tekmi Karate zveze 
Slovenije
Naš največji preizkus je bila 1. pokalna tekma Karate zve-
ze Slovenije v Luciji. 
To je bil naš prvi nastop na pokalni tekmi Karate zveze 
Slovenije, ki je pogoj za nastop na državnem prvenstvu 
Karate zveze Slovenije konec leta. Tekmovalo je re-
kordnih 420 tekmovalcev iz 49 slovenskih klubov. Uspe-
lo nam je osvojiti eno bronasto medaljo, žal pa smo se 
morali zadovoljiti z izgubljenimi repasaži, ki bi nam lahko 
prinesli še kakšno medaljo. Na tekmovanje nismo odšli v 
popolni postavi, tako da sta se od naših fantov tekmova-
nja udeležila samo Nik Mesarec in Jan Ludvik. Glede na 
število kategorij je bil to velik uspeh za naš prvi nastop 
v tej najštevilčnejši zvezi. Od skupno 49 karate klubov iz 
vse Slovenije smo dosegli 36. mesto. 

Teja Kovač, Vita Rojs in Sara Rojs so dosegle tretje mesto v ekipnih katah  
  Foto: Matej Verbošt  

Karin Ludvik je odlično nastopila, a izgubila proti ka-
snejši podprvakinji iz Velenja, ki je kato izvedla odlično. 
Tudi Jana Rojs je imela podobno zgodbo, le da je nje-
na tekmovalka na koncu celo zmagala. Sara Rojs se je 
med mlajšimi kadetinjami edina uvrstila v nadaljevanje 
tekmovanja v katah in izgubila v repasažu. Teja Kovač v 
katah ni imela toliko nasprotnic kot ostale, a so bile zato 
nekatere vrhunske. 
V športnih borbah smo nastopili še bolje. Najprej je pre-
senetila Vita Rojs, ki se je odlično borila in popustila šele 
v repasažu ter na koncu osvojila nehvaležno 5. mesto. 
Tudi njena nasprotnica, ki ji je zagotovila repasaž, je na 
koncu zmagala v tej kategoriji. 
Presenetila je tudi Hera Agapito Masten, ki je z vsakim 
tekmovanjem boljša. To je bil gotovo njen najboljši na-
stop. Grenak priokus nam je pustil vtis, da je ena od 
njenih nasprotnic, ki ni navdušila s predstavo, stala na 
zmagovalnih stopničkah. Od Sare Rojs smo v borbah pri-
čakovali nekoliko več, a smo prepričani, da bo prihodnjič 
nastopila bolje. Tudi Teja Kovač se je odlično borila, a 
izgubila, njene nasprotnice pa so zmagale zgolj zaradi 
izkušenosti. Podobno se je zgodilo Niku Mesarcu, ki ni 
mogel pokazati, kaj zna in prevzeti tempa borbe. 
Tako smo bili do ekipnih nastopov osmoljenci, saj nam 
je medalja marsikje ušla le za las. Naša ekipa mlajših ka-
detinj v postavi Masten, Rojs, Rojs je odlično nastopila 
in kasneje izgubila proti ekipi iz Kranja ter končala na 6. 
mestu. Le naša ekipa Kovač, Rojs, Rojs, ki je nastopila v 
kategoriji kadetinj, si je prislužila 3. mesto in nato stala 
na zmagovalnih stopničkah. 
Na tekmi smo se vsi veliko naučili in videli, da so s trenin-
gi vsi nasprotniki premagljivi. Držala se nas je smola, a je 
bil prvi nastop gotovo odličen in pomeni izkušnjo več. Za 
odlične nastope vsem čestitamo. 

12 medalj na državnem prvenstvu Karate 
zveze Slovenije
Bili smo znova zelo uspešni na državnem prvenstvu Ka-
rate zveze Slovenije (WKSA in Fudokan Slovenija).
 Izmed 14 karate klubov in 146 tekmovalcev je naš kara-
te klub dosegel 12 medalj, kar nam je prineslo skupno 4. 
mesto. Prvakinji v katah sta postali Lana Žugman in Jana 
Rojs, saj enostavno nista imeli dovolj velike konkurence 
v svojih kategorijah. Karin Ludvik je v morala finalu priz-
nati premoč domačinke, ki je izvrstno izvedla kato, ter se 
zadovoljiti z drugim mestom. Vita Rojs in Hera Agapito 
Masten sta v katah nastopili v isti kategoriji ter dosegli 
drugo in tretje mesto. Premagala ju je samo tekmovalka 
iz Nove Gorice.

Naši tekmovalci pred tekmovanjem  Foto: Matej Verbošt

Hera A. Masten, Vita Rojs in Špela Javoršek na zmagovalnih stopničkah
 Foto: Matej Verbošt  
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Imeli smo tudi nekaj mlajših tekmovalcev, a se jim ni 
uspelo uvrstiti na zmagovalna mesta. To je uspelo Teji 
Kovač, ki je znova nastopila na državnem prvenstvu in 
postala podprvakinja v katah. V katah so nastopile tri 
naše ekipe. Ekipa Jana Rojs, Karin Ludvik in Jan Ludvik 
je dosegla 3. mesto in prav tako ekipa Vita Rojs, Hera 
A. Masten ter Teja Kovač, ki je vskočila zadnji trenutek 
in nadomestila poškodovano Saro Rojs. Katam so sledile 
športne borbe, kjer sta se v finalu kadetinj srečali Teja 
Kovač in Lana Žugman. Po zanimivem boju je zmagala 
Teja in postala državna prvakinja še v tej disciplini. Tudi 
Hera se je odlično borila in osvojila 2. mesto, čeprav njen 
boj ni bil tako prepričljiv kot na zadnji tekmi v Luciji.
Zato pa je tokrat še bolj presenetila Vita Rojs, saj je pre-
magala vse konkurentke in pokazala, da je v odlični formi. 

Vita Rojs in Špela Javoršek v športnih borbah     Foto: Matej Verbošt

Tako smo s tekmovanja odšli težji za 4 zlate, 5 srebrnih 
in 3 bronaste medalje. Za povrh pa smo prejeli še pokal 
za skupno 4. mesto. 
Vsem našim tekmovalcem čestitamo za še en odličen 
uspeh.

6 medalj na tekmovanju v Oplotnici in 
odlični v Rogaški
Odzvali smo se tudi povabilu na tekmovanje v Oplotni-
ci 6. maja 2017, kjer se je med seboj pomerilo kar 259 
tekmovalcev iz 25 karate klubov. Navdušeni smo bili nad 
organizacijo in športno dvorano, ki si jo želimo tudi v 
svojem kraju. Na tekmovanju smo dosegli 6 medalj, od 
tega 2 srebrni in bronasti, a to še ne pove vsega, saj smo 
dosegli tudi štiri 6. mesta in eno 5. mesto, kar je bila pos-
ledica izgubljenih repasažev.

Jana Rojs na drugem mestu Foto: Matej Verbošt

Od fantov se je tekmovanja udeležil samo Jan Ludvik, 
ki je izgubil v repasažu in dosegel končno 6. mesto. Na-
stopila je tudi Karin Ludvik in osvojila 3. mesto v eni 
kategoriji, v drugi pa enako kot Jan – 6. mesto. Nasto-
pila je tudi Ema Kovač, pri kateri pa se je poznal izosta-
nek na treningih in je žal tekmovanje končala prehitro. 
Jana Rojs je v katah dosegla 6. mesto, a je nato prvič 
nastopila v športnih borbah in dosegla celo 2. mes-
to. Njena prva borba je bila zelo adrenalinska, saj je 
dosegla zmago z 8:0. V finalu je nasprotnica odlično 
blokirala njene nožne udarce, na koncu pa ji je zmanj-
kalo tudi nekoliko športne sreče in izkušenj, da bi bila 
nosilka te kategorije. Hera Agapito Masten se v katah 
ni uspela uvrstiti na stopničke, a se je znova v športnih 
borbah odlično borila in dosegla 2. mesto. Podobno je 
bilo pri Viti Rojs, ki je v športnih borbah dosegla od-
lično 3. mesto. Nastope v katah sta s tretjim mestom 
okronali še Teja Kovač in Lana Žugman, ki sta nastopili 
v isti kategoriji in si na koncu delili 3. mesto. Obe sta 
nastopili tudi v športnih borbah, a je imela tokrat Teja 
zelo dobre nasprotnice in se ni uvrstila na stopničke. 
Lana je tokrat prvič nastopila z nepoznanimi tekmoval-
kami in kar v prvem kolu dobila odlično nasprotnico. 
Bolje se je začela boriti šele v drugi borbi, kar je bilo 
dovolj za 5. mesto. Čestitamo vsem tekmovalcem za 
odlične nastope, predvsem tistim, ki so v posameznih 
kategorijah nastopili prvič.

3. mesto na 17. pokalu Rogaške Slatine
14. maja se je 6 naših članov udeležilo 17. pokala ob-
čine Rogaška Slatina in doseglo neverjeten uspeh. Med 
tekmovalci iz 14 karate klubov so naši karateisti in kara-
teistke prejeli pokal za skupno 3. mesto. Sodelovali so 
naslednji karate klubi: KK PTUJ, KK LOČE, KK TRBOVLJE, 
KK SHOTOKAN VELENJE, KK DINAMIK CELJE, KK OPLO-
TNICA, KK ŽALEC, KK TIGER VELENJE, KK ŠTORE, KK PE-
TROVČE, KK VELENJE, KK WKSA DUPLEK, KK SEKI SVETI 
JERNEJ in KK ROGAŠKA SLATINA.
 Jan Ludvik je imel tudi tokrat največ nasprotnikov v ka-
tah. Nastopil je zelo samozavestno in premagoval tek-
movalce enega za drugim. Šele v četrtem krogu, ko je 
nastopil v finalu, je moral priznati premoč tekmovalcu 
iz Velenja. V katah se je izkazala tudi Sara Rojs, ki se je 
vrnila po poškodbi in zasluženo osvojila 2. mesto. Na-
stopila je tudi z višjo kato, ki jo je tokrat izvedla prvič. V 
športnih borbah so naša dekleta odlično nastopila, saj 
so vse tri – Jana in Vita Rojs ter Hera Agapito Masten – 
zmagale v svojih kategorijah. Jana je v športnih borbah 
dokaj nova, a je pokazala, da bomo o njej tudi na tem 
področju še veliko slišali. Tudi Vita je nastopila odlično 
in z odličnimi tehnikami prepričala sodnike, da so jo 
predlagali za najboljšo tekmovalko tekmovanja, a se je 
nato sodniška komisija odločila za starejšo tekmovalko. 
Hera A. Masten je imela tokrat več sreče, opravila je s 
konkurenco ter zmagala.

Čestitamo vsem našim tekmovalcem.
Matej Verbošt
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Marija Brumen in osemintrideset slovenskih maraton-
cev na 23. rimskem maratonu
Ceste Rimskega imperija so tesno povezovale oddaljene 
province s prestolnico. Povezovale so goste galske goz-
dove z grškimi mesti in naredile most med Evfratom in 
Rokavskim prelivom. Predvsem pa je bil zaradi njih sko-
raj vsak del cesarstva dostopen legijam, ki so širile oblast 
Rima. Od teh tlakovanih cest so se v Rimske province vile 
številne stranske poti, zato je tudi nastal pregovor o tem, 
da vse poti vodijo v Rim.
Tudi mene je pot vodila v to večno mesto. Razlogov za 
to je bilo več. Ogledati sem si želela znamenitosti Rima 
in seveda pokukati v Baziliko svetega Petra, glavni razlog 
te poti pa je bil preteči 23. rimski maraton (42.195 m). 
Na to pot se je podalo osemintrideset maratoncev iz 
cele Slovenije. V Ljubljani smo se zbrali 30. marca in z 
avtobusom nadaljevali pot do Rima. Vse skupaj je trajalo 
pet dni, ki jih ne bom nikoli pozabila. 
Vatikan je v soboto 1. aprila namenil mašo vsem ma-
ratoncem in njihovim družinam. Malo me je skrbelo, 
kakšno bo vreme na dan maratona, saj so bili dnevi pred 
maratonom zelo vroči. Poleg tega so me tudi ogledi kar 
precej izmučili. 
Start je bil v nedeljo, 2. aprila, ob deveti uri zjutraj. Več 
kot trinajst tisoč maratoncev iz celega sveta se je zbra-
lo pred znamenitim rimskim Kolosejem. Vzdušje je bilo 
fantastično, a nad nami so se začeli zgrinjati črni oblaki, 

VSE POTI VODIJO V RIM

Na 38 km trase maratona   Foto: Iztok Zonik

pihati pa je začel tudi veter. Cilj, ki sem si ga zastavila, je 
bil slediti »zajčkom« s ciljnim časom tri ure in petinšti-
rideset minut. Na četrtem kilometru nas je zajela moč-
na ploha z grmenjem in strelami. Še nebo je zajokalo za 
mojo mamo, ki sem jo izgubila točno 2. aprila pred osmi-
mi leti. Ta maraton sem namreč namenila samo njene-
mu spominu. 
Na trenutke mi je zatrepetala brada in oči niso bile mo-
kre samo od potu in dežja. Cel maraton sem si čas kraj-
šala z lepimi spomini na njo. Še vedno jo močno pogre-
šam, saj je mama samo ena in edina.
Moje noge so gladko tekle kljub številnim lužam in tla-
kovanim cestam. Želja je bila čim hitreje priti v cilj in ki-
lometri so se zelo hitro nabirali. Na osemintridesetem 
kilometru trase so nas pričakali naši navijači in fotogra-
fi. Zastavljen tempo sem uspela zadržati ves čas in v cilj 
sem pritekla z novim osebnim rekordom: tri ure, štiri-
inštirideset minut in triindvajset sekund. Kako sem bila 
vesela! To je pomenilo enajsto mesto v kategoriji med 
ženskami, starimi od 55 do 60 let. Tudi vsi ostali tekaški 
prijatelji so brez težav pretekli maratonsko razdaljo. Re-
zultatu primerno je bilo veselje v hotelu še pozno v noč 
na višku. Naslednje jutro po zajtrku nas je pot vodila pro-
ti domu. Ker tečem lahkotno, nevsiljivo in srčno iskreno, 
je za menoj še ena uspešna maratonska zgodba. 

Marija Brumen
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Prvo mesto je osvojila ekipa DU Duplek, drugo DU Voli-
čina in tretje druga ekipa DU Duplek 
Da bi imeli tudi v zimskem času tekmovanje v streljanju 
z zračno puško, je bila že dolgo časa želja strelcev DU 
Dupleka. Namreč, po poletnih in jesenskih prenatrpanih 
tekmovanjih, ko si tekmovanja sledijo praktično vsak te-
den, vlada v zimskem terminu med strelci kar nekakšno 
zatišje. Zato se je v DU Dupleku rodila ideja, da bi ustano-
vili tako imenovano Zimsko ligo strelcev z zračno puško.
Za začetek smo k sodelovanju povabili DU Voličino in 
DU Pesnico, ki sta se naši ideji z veseljem pridružili. Da 
bi bilo sodelovanje še bolj zanimivo in množično, je DU 
Voličina prijavila 3 ekipe (eno žensko in dve moški ekipi), 
DU Duplek pa je k sodelovanju prijavil dve moški ekipi. 
Vsaka ekipa je štela 4 tekmovalce, od katerih so se za 
točkovanje šteli rezultati prvih treh.
S tekmovanjem smo pričeli v začetku januarja na streli-
šču DU Duplek in končali konec marca 2017 na strelišču 
Voličina, kjer smo imeli tudi zaključek tekmovanja. Ob 
tej priložnosti bi se rad v imenu vseh sodelujočih zahva-
lil DU Voličini za res prisrčen sprejem in izvrstno pogo-
stitev, ki so jo organizirali v prostorih, ki jih prenavljajo. 
Obljubili so, da bodo naslednje leto prostori že preno-
vljeni in da bo druženje še bolj prijetno.
V moški konkurenci se je tekmovanje pričelo dokaj pred-
vidljivo, saj je glede na rezultate zadnjih let v ekipnem 
delu tekmovanja DU Duplek veljal za nespornega favo-
rita. A bolj ko se je tekmovanje bližalo koncu, bolj se je 
ekipa DU Voličina z dobrimi rezultati bližala favoritom. 
V zadnjem krogu tekmovanja je tako DU Voličina pre-
magala DU Duplek za 13 krogov, vendar to ni bilo dovolj 
za skupno zmago, ki jo je kljub temu osvojila ekipa DU 
Dupleka s skupnim številom 1905 krogov. Druga je bila 
ekipa DU Voličina s 1878 krogi, tretje mesto je osvojila 
druga ekipa DU Dupleka s 1788 krogi, četrto DU Pesnica 
s 1627 krogi in peto mesto DU Voličina s 1259 krogi.
V ženski konkurenci je tekmovala le ena ekipa, in sicer 
DU Voličina. Tokrat so tekmovalke streljale brez naslona 
(kar sicer ni bila praksa pri dosedanjih tekmovanjih) ter 
dosegle s 1652 krogi zavidljiv rezultat, kar pomeni, da 
lahko tudi brez naslona dosegajo dobre rezultate in so 
tudi uspešne v primerjavi z moškimi ekipami. 

ZIMSKA LIGA STRELCEV DU DUPLEK

Dva najboljša - Milena Štuklek in Marjan Gajzer

Zmagovalci med posamezniki

Zmagovalni posamezniki in ekipe

Gledano v celoti je bila prva zimska liga uspešna ter je 
dosegla svoj namen. Strelke in strelci so bili lahko tudi v 
zimskem času deležni tekmovalnega duha in so se prip-
ravili na še bolj zahtevna tekmovanja, ki se začenjajo v 
spomladanskem času. Dogovor za naprej je, da postane 
zimska liga tradicija v naslednjih letih, vabimo pa tudi 
druga društva, da se nam priključijo. 
Ob tem moram poudariti, da je bistvo celotnega tek-
movanja predvsem v druženju, seveda pa so tudi rezul-
tati pomembni. Ob zadnjem tekmovalnem krogu smo 
podelili tako pokale kot medalje, ki smo jih sodelujoča 
društva sama financirala.

Končni rezultati po štirih nastopih so bili naslednji:

Ekipno:
- DU Duplek I = 1905 krogov,
- DU Voličina I = 1878 krogov,
- DU Duplek II = 1788 krogov,
- DU Voličina – ženske = 1652 krogov,
- DU Pesnica = 1627 krogov,
- DU Voličina II = 1259 krogov.
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Fotografije: Andrej Štrus
To so dekleta, ki so skrbela za hrano in pijačo

Ženske posamezno:
- Štuklek Milena = 646 krogov,
- Vogrin Slavica = 533 krogov,
- Roškar Zinka = 473 krogov,
- Gantar Danijela = 402 kroga.

Moški posamezno:
- Gajzer Marjan = 641 krogov,
- Ličen Alojz = 639 krogov,
- Vogrin Vlado = 635 krogov,
- Muršec Drago = 625 krogov.

Andrej Štrus, 
vodja strelske sekcije DU Duplek

IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV
OCENJEVANJE VIN 
LETNIKA 2016
Ocenjevali so 56 vzorcev in vsi so dobili več kot 18 točk
Na vinorodnih območjih je vino dobrina, ki poleg gospo-
darskega učinka pridelovalcu in kraju daje tudi dobro 
ime. To pa omogoča le dobro in prepoznavno vino, ki se 
ima možnost predstaviti javnosti. Iz temne in hladne kle-
ti mora priti na svetlo ob pravi priložnosti, ob primernih 
pogojih in pravim ljudem. Tega se zavedajo tako vinogra-
dniki in kletarji kot tudi mnogi drugi, ki spoštujejo in ce-
nijo dobro vino. Od njih se pričakuje podpora za prizade-
vanja vinogradnikov in vinarjev za skupno dobro. Za vina 
bi lahko rekli in zapisali, da so unikatne stvaritve umnega 
sodelovanja narave in človeka, ki trti v vinogradu in vinu 
v kleti pomaga z ustvarjanjem najboljših razmer. 
Na veliko žalost so bile trte v vinogradih naših vinograd-
nikov letos že drugič prizadete, saj so nizke pomladanske 
temperature močno prizadele vinograde tudi na našem 
območju.
Tadeja Vodovnik Plevnik je po ocenjevanju vin letnika 
2015 zapisala, da so kakovostna vina rezultat prizadevanj 
posameznih pridelovalcev in njihovih družin, društev, 
svetovalcev, strokovnega pisanja in nasvetov. Odkriva-
nje ali potrjevanje kakovosti in promocija vina postajata 
vse bolj pomembni, zato pridelovalci na različne načine 
odkrivajo javnosti svoja vina, neposredno pa tudi svoje 
vinograde in kleti. In to velja tudi za letnik 2016.
Javno ocenjevanje vin je večletna tradicija v Koreni, ki 
nudi edinstveno priložnost pridelovalcem in uživalcem 
srečanja z različnimi vini na enem mestu, omogoča spo-
znavanje sortnih značilnosti in raznolikosti rastišča, zre-
losti grozdja, tehnologije negovanja, pa tudi morebitnih 
napak in bolezni.

Vinogradniki se s svojimi vini prvič predstavijo na delov-
ni degustaciji v začetku leta, ki je organizirana v sodelo-
vanju s KGZ Maribor in društvom Trta. Ocenjevanje že 
več let poteka na Turistični kmetiji Slanič, zato se vino-
gradniki in vinarji družini Slanič za gostoljubje še posebej 
zahvaljujemo. 

Vinogradnik Simon Polanec iz Jablanc je prejel več zlatih priznanj za 
svoja odlična vina                       Foto: Ivo Glonar

Tako je tudi letošnje ocenjevanje vin potekalo v Žikarcah 
pri Slaničevih, in sicer 26. aprila. Pomerilo se je 56 vzor-
cev, ocenjevanje je potekalo po ustaljeni metodi. Ocene 
posameznih vzorcev so evidentirane in dostopne ter nu-
dijo vse podatke o vrsti, sorti, oceni vina in pridelovalcu. 
Vsa vina so bila ocenjena z ocenami nad 18 točk.
Predsednik letošnje komisije je bil Milivoj Trstenjak, drugi 
člani pa Sebastijan Rojs, Matej Rebernišek, dr. Borut Pulko 
in Tadej Jug. Za nemoten potek ocenjevanja so poskrbeli 
predsednik društva Milan Simonič, kletar Matej Slanič in 
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vinska kraljica Kornelija Poharič. Svečana po-
delitev priznanj poteka že tradicionalno zadnjo 
soboto v maju. Vinogradniki za ocenjene vzorce 
vin prejmejo zlata in srebrna priznanja. 
Izločenega vzorca ni bilo, s čimer se je društvo 
uvrstilo na visoko mesto med društvenimi oce-
njevanji. Zato gredo vinogradnikom in vinar-
jem vse čestitke, uživalcem in potrošnikom pa 
želimo obilo užitkov. 
Izmed ocenjenih vin, ki so prejela zlata prizna-
nja, je posebna komisija v sodelovanju z žu-
panom izbrala protokolarno vino, in sicer beli 
pinot mladega vinogradnika Marka Pravička. 
Protokolarno vino po tradiciji razglasi župan 
na zaključni prireditvi, Marko Praviček pa bo 
prevzel tudi funkcijo novega kletarja in hkrati 
skrbnika potomk Stare trte. Na zaključni pri-
reditvi sodelujejo tudi vse bivše kraljice in ak-
tualni kraljici pomagajo izbrati kraljičino vino. 
Kraljičino vino je lahko izbrano samo izmed 
ocenjenih vzorcev rumenega muškata.

V kleti vinogradništva Praviček, kjer je bil izbor kletarja in 
protokolarnega vina    Foto: Ivo Glonar

Vinogradnik Anton Slanič je postal ponosen 
prejemnik priznanja prvaka sorte laški rizling 
med suhimi vini na meddruštvenem ocenjeva-
nju vin na Kmetijsko obrtniškem sejmu v Le-
nartu. To je velik dosežek, čestitke!

Marjana GLONAR

Marko Praviček prejema priznanje od predsednika 
Milana Simoniča   Foto: Ivo Glonar

Prejemniki priznanj so:
- ZDENKO GAJSER, ZVRST, ZLATO PRIZNANJE,
- DAMIR RAKAR, LAŠKI RIZLING, SREBRNO PRIZNANJE,
- MARIJAN SLANIČ, ZVRST, ZLATO PRIZNANJE,
- MAJDA TOPLAK, RENSKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE,
- MAJDA TOPLAK, RUMENI MUŠKAT, ZLATO PRIZNANJE,
- IVO GLONAR, ZVRST, ZLATO PRIZNANJE,
- BRANKO MARKUŠ, ZVRST, SREBRNO PRIZNANJE,
- BRANKO MARKUŠ, ZVRST, SREBRNO PRIZNANJE,
- MILAN SIMONIČ, ZVRST, SREBRNO PRIZNANJE,
- MILAN SIMONIČ, RUMENI MUŠKAT, ZLATO PRIZNANJE,
- ALOJZ VOGRIN, ZVRST, ZLATO PRIZNANJE,
- BOJAN PRAVDIČ, ZVRST, ZLATO PRIZNANJE,
- BOJAN PRAVDIČ, LAŠKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE,
- BOJAN PRAVDIČ, ZVRST, ZLATO PRIZNANJE, 
- NOVICA STOJANOVIČ, ZVRST, SREBRNO PRIZNANJE,
- ALOJZ PALUC,  SAUVIGNON,  ZLATO PRIZNANJE,
- MARJAN LORENCI, ZVRST, SREBRNO PRIZNANJE,
- FRANC SUŽNIK, RENSKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE
- FRANC SUŽNIK, ZVRST, ZLATO PRIZNANJE,
- VLADO ŠABEDER, ZVRST – ARHIVA, SREBRNO PRIZNANJE,
- VINKO BEBER, CHARDONAY, ZLATO PRIZNANJE,
- BRANKO ŠKOF, LAŠKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE,
- BRANKO ŠKOF, BELI PINOT, ZLATO PRIZNANJE,
- BRANKO ŠKOF, RUMENI MUŠKAT, ZLATO PRIZNANJE,
- VINOGRADNIŠTVO BREZNER, ŠIPON, ZLATO PRIZNANJE,
- VINOGRADNIŠTVO BREZNER, LAŠKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE,
- VINOGRADNIŠTVO BREZNER, RENSKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE,
- VINOGRADNIŠTVO BREZNER, KERNER, ZLATO PRIZNANJE,
- VINOGRADNIŠTVO BREZNER, RUMENI MUŠKAT, ZLATO PRIZNANJE,
- DAVORIN MESAREC, MUŠKAT OTONEL, SREBRNO PRIZNANJE,
- VILJEM KREPEK, SAUVIGNON, ZLATO PRIZNANJE,
- VILJEM KREPEK, ZVRST, SREBRNO PRIZNANJE,
- SIMON POLANEC, TRAMINEC, ZLATO PRIZNANJE,
- SIMON POLANEC, RUMENI MUŠKAT, ZLATO PRIZNANJE,
- MILAN KOKOL, LAŠKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE,
- MILAN KOKOL, RUMENI MUŠKAT, ZLATO PRIZNANJE,
- STANISLAV KURNIK, RENSKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE,
- STANISLAV KURNIK, BELI PINOT – POZNA TRGATEV, ZLATO PRIZNANJE,
- STANISLAV KURNIK, LAŠKI RIZLING – POZNA TRGATEV,  ZLATO PRIZNANJE,
- STANISLAV KURNIK, SAUVIGNON – POZNA TRGATEV, ZLATO PRIZNANJE,
- STANISLAV KURNIK, TRAMINEC – IZBOR,  ZLATO PRIZNANJE,
- STANISLAV KURNIK, RUMENI MUŠKAT, ZLATO PRIZNANJE,
- ANTON SLANIČ, SAUVIGNON, ZLATO PRIZNANJE,
- ANTON SLANIČ, RUMENI MUŠKAT, ZLATO PRIZNANJE,
- ANTON SLANIČ, LAŠKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE,
- MATEJ SLANIČ, RENSKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE,
- MATEJ SLANIČ, BELI PINOT, ZLATO PRIZNANJE,
- MATEJ SLANIČ, LAŠKI RIZLING,  ZLATO PRIZNANJE,
- VVD TRTA, ZVRST, ZLATO PRIZNANJE,
- SEBASTIJAN ROJS, RUMENI MUŠKAT, ZLATO PRIZNANJE,
- VINOGRADNIŠTVO PRAVIČEK, BELI PINOT, ZLATO PRIZNANJE,
- VINOGRADNIŠTVO PRAVIČEK, SAUVIGNON, ZLATO PRIZNANJE,
- VINOGRADNIŠTVO PRAVIČEK, ZELENI SILVANEC, ZLATO PRIZNANJE,
- VINOGRADNIŠTVO PRAVIČEK, RUMENI MUŠKAT, ZLATO PRIZNANJE,
- BORUT PULKO, RENSKI RIZLING, ZLATO PRIZNANJE,
- BORUT PULKO, MODRI PINOT, ZLATO PRIZNANJE.
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Združenje borcev za vrednote NOB občine Duplek se je 
tudi letos spomnilo zadnjih žrtev druge svetovne vojne 
v naši občini
Vsako leto se nas ob spomeniku v bližini Kukovičeve do-
mačije zbere več, kar nam pove, da ljudje še niso po-
zabili grozot zadnje svetovne vojne ter da cenijo vsako 
žrtev, ki je doprinesla k uresničitvi sanj naših prednikov: 
samostojni, svobodni Sloveniji.
Hvala vsem, ki ste prišli in s svojo prisotnostjo počastili 
spomin na nedolžne žrtve. Hvala Kukovičevim, ki živijo 
na domačiji in ki nam vsako leto pripravijo okusno pogo-
stitev. Hvala učencem in učiteljem, ki so tokrat pripeljali 
na slovesnost dva mlada glasbenika in prebrali več Kaju-
hovih pesmi.
Tudi Kajuh je tako kot Kukovičeve žrtve padel le nekaj dni 
pred osvoboditvijo v bližini domačega kraja.
Pevski zbor je tokrat zapel tudi eno partizansko pesem, 
za kar se jim še posebej zahvaljujemo. Enako tudi DU 
občine Duplek, saj sta njihovi članici prav za to priliko 
spesnili dve topli, čuteči pesmi. Seveda pa hvala tudi žu-
panu, ki se nam vsako leto pridruži in pove nekaj lepih 
in toplih besed.

Miha Verbošt,
predsednik Združenja borcev z
a vrednote NOB občine Duplek

SREČANJE OB SPOMENIKU PRI KUKOVIČU

V Športnem društvu Zimica smo letos 30. aprila orga-
nizirali že tradicionalno kresovanje. Prireditev je po-
tekala pod šotorom na igrišču v Zimici. Prireditveni 
prostor se je kar hitro pričel polniti in tako so pričeli 
na odru igrati tudi Klapovühi. Vzdušje je postajalo vse 
boljše in boljše – tako na plesišču kot tudi pri šanku. 
Veliko veselje pa je izžarevalo iz neumornih otrok, ki 
se vedno znova in znova razveselijo napihljivih igral, 
sladkorne pene, kokic in poslikave obraza. In že je na-
enkrat bila ura 21., čas za prižig kresa. Dobro vzdušje 
se je še stopnjevalo. In tako je veselica potekala vse 
do jutranjih ur, ko smo vsi utrujeni odšli domov z le-
pimi spomini na kresovanje 2017.
Športno društvo Zimica se zahvaljuje spodaj našte-

KRESOVANJE 2017

Kukovičev spomenik   Foto: Marija Slana

Veseli in neumorno otroci    Foto: Smiljan Korez Veselje na plesišču    Foto: Smiljan Korez

Ena skupinska  Foto: Smiljan Korez

tim sponzorjem, donatorjem oziroma posameznikom, ki 
nam že skozi celotno našo delovanje pomagajo na različne 
načine. Iz srca se Vam iskreno zahvaljujemo.
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Občina Duplek; Gradbeništvo Mulec, Jože Mulec; Komunala Slovenske Gorice; Avto storitve in vzdrževanje vozil, 
Boštjan Vohl ; Novosen, Branko Ruis; Bar Caffe Luna; Tlakovanje San, Stanislav Vohl; R Mobil, Robert Arnuš; Dajanje 
strojev v najem, Drago Šnut; Transport Dvoršak, Prevozništvo, storitve in trgovina; Okrepčevalnica Simonič, 
Valerija Bezjak; Modno frizerstvo Irena, Irena Benko; Mesnica Blatnik, Alojzija Blatnik; Elektro storitve, Bogdan 
Morandel; Grafično oblikovanje, tiskarstvo in druge poslovne storitve, Sašo Korošec; Kopun Simto Inženiring, 
Instalacije, Gradbeništvo, Trgovina In Promet; Sigrad Splošno Gradbeništvo, Silvo Čurič; Avtoprevozništvo, 
Drozg Marijan; Motoristično društvo Black Dragons Duplek; Lar transportni sistemi; Posredništvo pri prodaji, 
Barbara Mulec; Avtomehanika Mirko Jug; Računovodski servis Golob; Bar Namestnik, Dušanka Namestnik; 
Kmetija Heler; Fotokopiranje, razmnoževanje in prepisovanje, Zdenka Koletnik; Restavracija Kmetič Voličina; 
Zavarovalnica Sava; Sladoledarna Kremko; Pustolovski park Vurberk; Dixi; Expo Biro, Najem šotora; PGD Korena; 
PGD Dvorjane; Drava Center Limbuš; Jani Verlič; Vohl Marjan; Pavalec Milan; Šketa Dušan; Ivo Kurnik; Jože 
Bregovič; Borut Menciger; Silvo Šraus; Simona Krajnc; Branko Senekovič; Jože Korošec; Marko Praviček; Branko 
Žavcer; Maja Šturm; Jože Korez.

Saša Ruis
Športno društvo Zimica

DU DUPLEK VABI NA OBČINSKA TEKMOVANJA 
OB PRAZNIKU OBČINE DUPLEK:

kegljači: ponedeljek, 26. 6. 2017, ob 14. uri na kegljišču DU DUPLEK – žrebanje številk ob 13.45;
ribiči: sreda, 28. 6. 2017, ob 16.30 pri ribniku ribiške sekcije KLEN DU DUPLEK;

strelci: četrtek, 29. 6. 2017, ob 17. uri v OŠ Dvorjane.   
V petek, 30. 6. 2017, bo ob 8.30 potekal TRADICIONALNI TURNIR v kegljanju s 

kroglo na vrvici – srečanje kegljačev ZPPZ Maribor in gostov (kegljišče DU DUPLEK). 
VABLJENI!

  MARINKA ČUČKO,
predsednica DU DUPLEK

Da bi čez leto srečno prevozili kilometre, ljubitelji sta-
rodobnih vozil in motorjev iz klubov po Sloveniji vsako 
leto pred pričetkom sezone pripravijo srečanja in bla-
goslov starodobnih vozil. 
Svečanosti se odvijajo na terenu – v športnih parkih ali na 
večjih površinah, kjer se lahko zbere večje število vozil. 
DKK je pred dvaindvajsetimi leti na področju ohranjanja 
starodobnih vozil in motorjev v teh krajih zaoral ledino. 
Njegovo delovanje je tesno vezano na občino Duplek. 
Sodelujejo na občinskih prireditvah (letos že 19. dupleški 
rely), na pustnih povorkah, čistilnih akcijah, cerkvenih 
praznovanjih... Na poti jih pogosto spremlja njihova zna-
čilna poljska kuhinja! Društvo vodi Branko Vajs, članstvo 
pa prihaja iz občine Duplek in od drugod.
Ob društvenih srečanjih se članstvo in gostje zberejo v 
Kulturni dvorani Sp. Duplek, kjer jih nagovorijo pred-

DKK - BLAGOSLOV ZA  SREČNO VOŽNJO
 Arhiv Fras

stavniki društva in Občine. Po opravljenih formalnostih 
in okrepčilu se vozila zvrstijo v kolono in krenejo na pot 
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– tudi aprila letos je bilo tako. Po startu so najprej za-
okrožili po krajih občine Duplek in nato nadaljevali po 
programu srečanja.

Na blagoslov vozil za srečno vožnjo v letu 2017 nas je pot 
letos vodila v Veliko Varnico do vznožja 500 m visokega 
hriba Sv. Avguštin, na katerem stojita cerkvici Sv. Magda-
lene in Avguština, in do mejne črte med Slovenijo in Hr-
vaško, kjer stoji znameniti mejni kamen iz časov Marije 
Terezije (na vrh vodi tudi stara romarska pot, obiskovalci 
so tudi iz občine Duplek). Vozila članov DKK je blagoslo-
vil župnik Edvard VAJDA iz Župnijskega urada Sv. Andraž 
v Halozah, Gornji Leskovec. Slovesnost se je odvijala v 
naravnem ambientu pred počitniško hišico člana kluba 
Igorja Škerbota. 
 Sledilo je druženje – društveni piknik z dobrotami z žara, 
postavili pa so tudi simbol delavstva, mlaj. Pri tem so 
jim pomagali domačini. V sproščenem vzdušju je bese-
da nanesla na delo društva, cilje za naprej in zanimive 
»tehnične debate«, saj želi vsak ljubitelj stare tehnike 
povedati tudi kaj o svojem jeklenem konjičku, s katerimi 
se identificira. Skrbno obnovljena vozila so v ponos la-
stnikom! V klubu vsako leto podelijo tudi častne naslove 
– imenujejo kralja, »big bossa« in »bossa«. Za leto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Kolona je krenila …   Foto: Franc Fras

Blagoslov vozil   Foto: Božo Kolarič

Družabno srečanje    Foto: Lara Škerbot

so to postali Rudi Ketiš, Martin Vidovič in Marjan Leber, 
ki v klubu opravljajo vsak svojo nalogo.  

Napoved jesenskega srečanja

jenja po Dravi, ko so pred-
niki s splavi prevažali les iz 
pohorskih in kozjanskih goz-
dov vse do Črnega morja. 
Klub šteje danes okoli 160 
članov. Dobro sodelujejo 
s PGD Maribor - Pobrežje, 
Darko Hergamas in Alojz Te-
žak sta člana kluba. DKK so-
deluje s sorodnimi društvi 
v regiji in širše (po letnem 
koledarju Zveze SVS, kate-
re član je). Svojim članom 
nudijo pomoč pri urejanju 
dokumentacije za stara vo-
zila. Poslanstvo kluba DKK 
je ohranjanje tehnične in 
kulturne dediščine, h kate-
remu so se zavezali ob usta-
novitvi.

Franc Fras 

Jesensko srečanje na reki Dravi bo zanimivo in polno do-
živetij. Od priprave plovil – ranc do vkrcavanja in plovbe 
po reki Dravi – kot nekdaj v starih časih. Udeleženci pri 
tem podoživijo delček več stoletij stare tradicije splavar-
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Ogledali smo si Ljubljano, Brdo pri Kranju in ostanke 
gradu Žovnek pri Braslovčah
V okviru letnega programa Turističnega društva  Vurberk 
za naše člane dvakrat letno organiziramo izlet po Slo-
veniji. Tako smo v preteklih letih obredli že dobršen del 
naše domovine, lahko rečemo po dolgem in po čez, a je 
kljub temu še veliko krajev in pokrajin, ki jih je vredno 
obiskati.
 Za letošnji spomladanski izlet smo izbrali prestolnico 
in del Gorenjske. Vseh 49 sedežev v avtobusu je bilo 
skoraj v hipu zasedenih in žal je zmanjkalo veliko mest 
za vse tiste, ki so se izleta želeli udeležiti. S turističnim 
vodnikom, sicer našim članom, smo se tako zjutraj prvo 
aprilsko soboto odpeljali proti Ljubljani, postanek za zaj-
trk smo imeli v Dobu pri Domžalah. Nato smo pot na-
daljevali in si s panoramsko vožnjo ogledali naše glavno 
mesto ter se nato ustavili pred parlamentom. Po rent-
genskem pregledu smo z vodnico spoznavali notranjost 
naše »zakonodajne« zgradbe, delo parlamentarcev in 
številnih komisij ter tudi sedli v poslanske klopi.
 Z ogledom parlamenta se naše spoznavanje pomemb-
nih državnih objektov še ni končalo, toda pred nasled-
njim ogledom smo se ustavili še v Pivovarni Union, ki se 
ponaša z več kot stoletno tradicijo. Ob vodenem ogledu 
muzejske zbirke smo se seznanili z zgodovino pivovarstva 
pri nas in spoznali razvoj te dejavnosti na slovenskem, 
ob koncu ogleda pa brez pokušine tega priljubljenega 
napitka pač ni šlo. 
Dan se je že nagibal preko poldneva, ko smo zapuščali 
Ljubljano in se napotili proti Gorenjski, cilj je bil obisk in 
ogled protokolarnih objektov Brdo. Mlad vodnik nam je 
predstavil Brdo ter nas popeljal po prostranem, več hek-

VURBERČANI V PARLAMENTARNIH KLOPEH
tarjev velikem kompleksu. Med potjo smo izvedeli ve-
liko zgodovinskih zanimivosti iz Zoisovih časov pa vse 
do današnjih dni, ko si srbska dinastija Karađorđević še 
vedno prizadeva za vrnitev predvojnega premoženja. 
In prav tega dne, ko smo se člani Turističnega društva 
Vurberk mudili na Brdu, je bil na obisku nek visok dr-
žavnik iz ZDA, ki nam je tako onemogočilpodrobnejši 
ogled, a bomo še kdaj prišli.
Bližal se je čas za kosilo, ki nas je čakalo v srcu Tuhinj-
ske doline. Kar prileglo se je, pa še kaj drugega tudi. 
Naš naslednji postanek je bil v občni Braslovče; želeli 
smo si ogledati grad Žovnek in imeli smo tudi kaj vide-
ti. Po strmi in nič kaj kratki poti smo skoraj onemogli le 
prilezli pred grajski vhod. Ob gospodični v grajski op-
ravi – kasneje smo izvedeli, da je turistična vodnica – 
nas je pričakal in pozdravil župan, gospod Strojanšek. 
Veseli smo bili sprejema in predstavitve obnovljenega 
gradu Žovnek. Ta je bil še ne dolgo nazaj le kup ka-
menja, ki je bil nezanimiv za arhitekta, le arheologi bi 
lahko kaj našli. In danes? Samoiniciativno so naredili 
čudež, grad dobiva prvotno podobo, vredno pohvale. 
Nehote se samo po sebi postavlja vprašanje – grad Vu-
rberk? No, to je pa že druga zgodba.
Dan se je že skoraj prevesil v večer, ko smo se ustavili 
še na turistični kmetiji v bližini Dramelj na večerji. Ob 
glasbi in prijetnem klepetu je tudi večer prehitro minil, 
ostal pa bo spomin na še en prijeten dan v organizaciji 
Turističnega društva Vurberk. Ja, jeseni pa spet na pot! 
                                            

 Violeta Vogrinec

Foto: Ivan Žižek
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S panoramsko vožnjo po krajih občine Duplek in z 
obiskom sejma v Gornji Radgoni je Društvo Oldtimer 
Duplek 22. aprila 2017 svečano odprlo sezono srečanj 
ljubiteljev stare tehnike v občini
Udeleženci so se zbrali na sedežu društva v Sp. Dupleku. 
Šlo je za veselo snidenje ljubiteljev stare tehnike, prija-
teljev in znancev po daljšem zimskem premoru. Predse-
dnik Milan Šamec je pozdravil udeležence in jih povabil 
na vsa društvena srečanja po letnem koledarju Zveze 
SVS 2017 in na občinske prireditve, kjer redno sodelu-
je tudi Društvo Oldtimer Duplek. V koloni so se zvrstila 
stara vozila in motorji različnih znamk ter znameniti stari 
Steyr bus, nato pa je kolona krenila na svojo prvo vožnjo 
po občini Duplek. Cilj teh voženj je širši javnosti predsta-
viti lepote naših krajev in večje občinske pridobitve. Za 
eno zadnjih večjih velja vsekakor novo prometno kroži-
šče (nov rondo) v Sp. Dupleku.

                                      

            
Kolona starodobnikov je »slavnostno« zapeljala skozi nov rondo 
 Foto: Franc Fras 

Kot zanimivost: Na znosno prometno ureditev na regio-
nalni cesti R3-710/1292 Maribor–Vurberk–Ptuj v dolžini 
okoli 350 metrov je kraj Sp. Duplek čakal dolgo. Novo 
krožišče za odcep Korenske ceste, urejena infrastruktu-
ra – pločniki, razsvetljava in kabelske povezave na tem 
odseku ceste veljajo za veliko pridobitev v občini. Hkra-
ti je bil razširjen tudi most čez Korenski potok in s tem 
odpravljeno ozko grlo na prometno zelo obremenjeni 
regionalni cesti. Z izgradnjo odseka je država poravnala 
svoj dolg do teh krajev in širše. 
Pot je vodila naprej v Dvorjane in nato preko Ciglenc 
v Zgornjo Koreno na ogled učnega vrta Društva Meli-
sa pri cerkvi Sv. Barbare. Med panoramsko vožnjo so 
udeleženci občudovali lepote in zanimivosti krajev. Ob 
zmerni in sproščeni vožnji se oko popotnika ustavi na 
zanimivih podrobnostih, ki jih sicer v vsakdanji ihti obi-
čajno prezremo. 

Pomlad se v aprilu že krepko prebudi in na učnem vrtu 
so se razrasle in delno zacvetele že prve rastline – cvet-
je, zelišča… Pogled na prebujajočo se naravo da človeku 
elana! Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali zasaditve 
in občudovali panoramo korenške pokrajine.

OTVORITVENA VOŽNJA STARODOBNIKOV

Ogled učnega vrta Društva Melisa v Zg. Koreni          Foto: Franc Fras

V programu srečanja tega dne je bil tudi obisk 10. med-
narodnega sejma lova in ribolova v Gornji Radgoni, ki je 
vključeval 4. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v 
naravi in 4. mednarodno razstavo starodobnikov. Razsta-
va starodobne tehnike je bila kot del sejemske prireditve 
v Gornji Radgoni namenjena temu, da obiskovalca pope-
lje v pretekle čase in pokaže, kako so ljudje nekoč poto-
vali in transportirali blago. Veliko je bilo tudi možnosti za 
nakup in prodajo. Organizatorja razstave starodobnikov 
sta bila Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih 
vozil (Zveza SVS) in Pomurski sejem d. d.
Na sejmu se je predstavilo tudi Društvo Oldtimer Duplek. 
Na ogled so bila vozila: gasilsko vozilo TAM 80 T35, moč 
motorja 90 KW in 3860 ccm prostornine, ki je služilo kot 
tovorno vozilo za intervencije, prevoz moštva in opreme, 
Unimog, letnik 1952, Tip 401, z močjo motorja 18 KW in 
s 1700 ccm prostornine. Lastnik vozila je član kluba Jože 
Horvat, ki je vozilo delno restavriral sam. 
Posebno zanimivost na sejmu je predstavljal fičo – Zasta-
va 750, moč 18 KW, letnik 1963, s pristnimi šeststo (600) 
prevoženimi kilometri (stanje števca na sejmu!). Lastnik 
vozila je član kluba Gregor Weingerl iz Zg. Dupleka. Raz-
stavljeni so bili tudi trikolesnik Moto GUZZI ercole, več 
starodobnih koles, med njimi 100 let staro kolo Anker-
-Werke (lastnik Stanko Krajnc iz Ciglenc), moped Tomos 
A/OS, 2,2 KW, 49 ccm (lastnik S. Cunk).

 
Društvo Oldtimer Duplek na sejmu v Gornji Radgoni  Foto: Franc Fras
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Razstavni prostor Društva Oldtimer je bil dobro obiskan 
s strani članstva in obiskovalcev sejma. Za sodelovanje je 
od organizatorja (Pomurski sejem d. d.) društvo prejelo 
posebno priznanje, od Zveze slovenskih društev ljubite-
ljev starodobnih vozil (Zveza SVS) pa zahvalo.
Zveza SVS je s predstavitvijo izbranih starih vozil, ki so 
množično vozila po naših cestah v preteklosti, vzbudi-
la spomine na vozila, ki so jih uporabljali AMZS, gasilci, 
nekdanja ljudska milica, servisne službe, podjetja, delav-
ci za prevoz na delo, kmetije na tržnico in drugi. Nostal-
gična stara vozila so kazala, kako smo Slovenci »tehnič-
no« živeli nekoč … 

 

Zveza SVS na sejmu V Gornji Radgoni  Foto: Franc Fras

Obiskovalci so lahko občudovali tudi skrbno restavri-
rano vozilo Mercedes-Benz, ki je leta nazaj pogosto 

sodelovalo na dupleških relyjih. Gospod Karel Vogrin – 
Karlek, do nedavnega župnik v cerkvi Sv. Barbare, se je 
rad udeleževal srečanj domačih klubov. Vozilo ima sedaj 
krapinsko registracijo, vendar se vrača v naše kraje, vsaj 
na razstave. 

 

Mercedes-Benz   Foto: Franc Fras

Od prihoda na sejem v Gornji Radgoni so stara vozila 
pred razstavnim paviljonom ves čas »parkiranja« vzbuja-
la pozornost obiskovalcev, še posebej skrbno obnovljen 
Steyr bus 380 F, letnik 1960, last Joška in Nade Obrovnik. 
Razstava starodobnikov je znatno obogatila program sej-
ma. Obiskovalci so lahko podrobneje spoznali vrednost 
ohranjanja preteklosti takšne, kot je resnično bila. 

Franc Fras

DOBRO SODELOVANJE Z VGC DANICA
Dejavnosti RK Dvorjane v aprilu in maju
V vseslovenski akciji »Očistimo okolje«, ki je bila aprila, se je v polnem 
številu vključila tudi naša KO RK Dvorjane. Razdelili smo se po skupinah 
in pobirali smeti po Dvorjanah. Ugotovili smo, da je ozaveščenost ljudi 
še vedno slaba, saj ležijo smeti povsod. Akcija se je zaključila z malico v 
kulturnem domu oz. v »baraki« v Spodnjem Dupleku. 
Z VGC Danica smo izvedli akcijo »Pospravimo omare«, katere namen je 
bila izmenjava oblačil, obutve ali preprosto samo prinesti, kar je odveč, 
in vzeti, kar ti je všeč, našlo se je za vsakega nekaj. Odziv krajanov je bil 
dober, višek oblačil in obutev pa smo predali Območnemu združenju RK 
Maribor. V jeseni bomo akcijo ponovili.
Zadnji dan aprila smo se v PGD Dvorjane udeležili tradicionalnega pos-
tavljanja majskega drevesa. Pripravili smo različna peciva, delili napit-
ke in pripomogli k prijetnemu vzdušju, ki je trajalo do večera. Naslednji 
dan, 1. maja, smo se udeležili prvomajskega pohoda iz Vurberka preko 
zaselkov na Grmado in nazaj do Vurberka (cca. 11 km).
V VGC Danica se z otroki šole Dvorjane vsako sredo družimo v okviru 
projekta »Hitri prstki«. V tednu RK smo sprejeli učence 1. razreda OŠ 
Dvorjane MČ RK. Učenci z učiteljicami so nam pripravili čudovit pro-
gram, mi pa smo jih lepo pogostili in obdarili, da bi jim dogodek ostal 
dolgo v spominu. Sodelovali smo tudi pri šolskem projektu »Šport špas« 
na OŠ Duplek, merili smo krvni tlak, ozaveščali o nalogah in pomenu RK 
ter delili razne letake na temo RK-ja. 
Zelo aktivni smo bili z VGC Danica na otvoritvi Doma Danice Vogrinec 

Župan Mitja Horvat čestita Mariji Štumberger 
              Foto: Marina Toplak
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VGC Štajerska. Oblečeni smo bili v enake rdeče majice z 
emblemom RK Dvorjane, imeli smo stojnico s slaščicami, 
ki smo jih sami spekli, zato je bil obisk zelo velik. Merili 
smo krvni tlak in uživali v krasnem programu.
18. maja smo skupaj z županom Mitjo Horvatom obi-

skali 90-letno gospo Marijo Štumberger,  ki je bila vsa 
leta naša krajanka, sedaj pa živi pri sinu v Sp. Dupleku. 
Našega obiska je bila zelo vesela, mi pa ji čestitamo in ji 
želimo še mnogo zdravih let.

Nada Žmak, tajnica RK Dvorjane

Naše aktivnosti za leto 2016 in štiriletno obdobje pod 
vodstvom Stanislava Germauca smo zaključili z rednim 
volilnim občnim zborom v soboto, 18. marca 2017, v 
dvorani Kulturnega doma Dvorjane
Uvodni pozdravni nagovor je imel predsednik Stanislav 
Germauc, ki se je iskreno zahvalil prisotnim vabljenim 
gostom, članicam in članom društva ter vsem, ki so se 
nam ta večer pridružili in s svojo prisotnostjo izkazali 
spoštovanje do našega dela in društva. Poudaril je, da 
smo na uspehe društva zelo ponosni, in to upravičeno, 
saj smo z različnimi dejavnostmi aktivni skozi vse leto. 
Vsako leto znova se trudimo, da v celoti izpeljemo zas-
tavljen plan dela, v katerem ne manjka prijetnih dru-
ženj, kolesarjenja, pohodov, čistilne akcije, postavitve 
prvomajskega drevesa, ocenjevanja okolja in podelitve 
zlate sončnice. V obdobju, ki je za nami, smo organizirali 
številne strokovne ekskurzije in se tako srečevali z našimi 
somišljeniki v drugih občinah naše lepe dežele in izme-
njevali izkušnje. 
Da pa vse aktivnosti potekajo po planu, so zaslužni člani 
upravnega odbora društva, ki se jim je predsednik ob tej 
priliki zahvalil za njihov prispevek in vložen trud. 
V poročilih, ki so sledila, so poročevalci razgrnili aktiv-
nosti preteklega leta, omenili opravljeno delo zadnjih 
štirih let in predstavili načrte za letošnje leto. Poudarek 
dajemo predvsem aktivnostim, ki so namenjene našim 
članom in širšemu krogu občanov z željo, da vedno več 
ljudi spozna naše delo in prizadevanja za boljše sobiva-
nje in skupno nastopanje društev naše občine. 
Naše delo so povabljeni gostje pozitivno ocenili, med 
drugim tudi podžupanja Slavica Golob, Janez Ribič, pred-
sednik Štajerske turistične zveze, major Jožef Škof, pred-
sednik Območne zveze slovenskih častnikov Območnega 
združenja Maribor, ravnatelj OŠ Korena Darko Rebernik 

VOLILNI OBČNI ZBOR 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA OBČINE DUPLEK

in predsednica Društva upokojencev Marinka Čučko. 
V svojih nagovorih so poudarili specifično vlogo na-
šega društva pri povezovanju društev občine, pri so-
delovanju z osnovnimi šolami in vrtci, s katerimi smo 
že doslej sodelovali, pokazali pa so pripravljenost za 
sodelovanje tudi v bodoče. 
Vsi so bili enotnega mnenja, da je naše društvo v mi-
nulem obdobju naredilo res veliko in so nam zaželeli, 
da tako delujemo tudi v prihodnje in razmišljamo v 
smeri, kaj bi še lahko naredili, da bi postal naš kraj 
tudi z našo pomočjo bolj prepoznaven v slovenskem 
prostoru, s tem pa tudi zanimiv za obiskovalce. 
V nadaljevanju je dosedanji predsednik Stanislav 
Germauc predstavil kandidate za izvolitev v organe 
društva. V novem štiriletnem obdobju bomo tako z 
manjšimi spremembami delovali vsi dosedanji funk-
cionarji, ki smo orali ledino s popolnoma novimi, še 
neizvajanimi turističnimi prireditvami v naši občini. 
Prisotni člani društva so soglasno potrdili predlaga-
ne kandidate.

Sledila je predstavitev 
kandidata za predse-
dnika društva. Gospod 
Stanislav Germauc je 
eden izmed ustanov-
nih članov društva, ki 
je v minulih letih so-
ustvarjal in krojil pre-
poznavnost našega 
društva. Je vseskozi 
aktiven član upravne-
ga odbora, sodeluje v 

hortikulturni sekciji, sodeloval je pri oblikovanju in 
postavitvi turističnih tablel ter pri ureditvi Marijine 

Članice RK Dvorjane  Foto: Manuela Strmšek

Stanislav Germauc

Čistilna ekipa RK Dvorjane  Foto: Milan Toplak
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poti iz Zg. Dupleka do Vurberka. Nekaj let je bil podpredsednik, po-
novno pa mu je bila zaupana funkcija vodenja društva. Prepričani 
smo, da bo tudi v naslednjih štirih letih društvo vodil uspešno in 
nas spodbujal k novim aktivnostim. 
Novo izvoljeni predsednik se je zahvalil za zaupanje in poudaril, da 
bomo v naših prizadevanjih uspešni le, če bomo enotni in dovolj 
vztrajni. Tudi v prihodnje si bomo seveda prizadevali za povečanje 
števila članov, kar pa ne pomeni, da iščemo kakršnekoli člane, ki 
bi jih sprejemali kar vse povprek. Zanimajo nas namreč le aktivni 
in kreativni ljudje, po zaslugi katerih bomo še dodatno popestrili 
svoje dejavnosti. Vsekakor pa si želimo, da se v naše vrste vključijo 
tudi mladi.
Volilni občni zbor so s svojim nastopom popestrili tudi člani Kultur-
nega društva tamburaškega orkestra Duplek. Ob tem je Stanislav 
Germauc poudaril, kako pomembno je, da je mogoče ob takšnih 
priložnostih brez kakršnihkoli zadržkov povabiti domača društva, da 
s svojimi člani določenih sekcij nastopijo na prireditvah drugih dru-
štev. Prav to je tisto, kar nas povezuje in kar moramo negovati.
Ob prigrizku, kozarčku in sproščenem klepetu smo zaključili zase-
danje volilnega občnega zbora Turističnega društva občine Duplek 
in si obljubili, da bomo sledili svojim načrtom, jih dopolnjevali in 
nadgrajevali.

Marjana Predan

Lovci oziroma lovske organizacije so prisotne v vsa-
kem kotičku naše domovine, vendar so lovci in nji-
hove dejavnosti večji del skriti očem javnosti in širše 
družbe. Kljub temu imajo lovci pomembno vlogo v 
okolju in naravi. Z razstavo bomo predstavili zgodo-
vino in dejavnost lovcev ter lovske organizacije na 
območju občine Duplek. Posebej bomo osvetlili vlogo 
lovcev v okolju, odnose med lovci in ostalimi prebival-
ci. Del razstave pa je namenjen predstavitvi naravne-
ga okolja ter divjadi, posebej pa tudi lovskim običajem 
in kulturi.

Otvoritev razstave je bila 16. junija 2017 ob 16. uri v 
knjižnici Duplek.

Proslava ob 70. obletnici delovanja LD Duplek bo po-
tekala 24. junija 2017 ob 16. uri v Lovskem domu LD 
Duplek v Ciglencah. Proslavi bo sledila pogostitev z 
lovskim golažem.

Boštjan Lavuger

OB 70-LETNICI  LOVSKE DRUŽINE DUPLEK
Razstava z naslovom Lovci v prostoru in času - ob visokem jubileju LD

Na volilnem občnem zboru podžupanja Slavica Golob s 
predsednikom Stanislavom Germaucem

Foto: Arhiv LD Duplek
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Baščaršija v Sarajevu    Foto: Stanislav Germauc

Tudi letos so se člani Turističnega društva občine 
Duplek odpravili na dvodnevni izlet, tokrat  v Bosno in 
Hercegovino 
Zanimanje je bilo veliko in avtobus smo z lahkoto napol-
nili do zadnjega sedeža. Naše potepanje se je začelo v 
soboto, 27.  maja  pred barako v Sp. Dupleku, potnike pa 
smo pobrali tudi v Zg. Dupleku.
Pot nas je peljala po hrvaški magistrali do Splita. Med 
potjo smo letos prvič videli morje in pogovor je stekel o 
dopustu. Pot nas je pripeljala do Mostarja, ki je mesto in 
občina v Hercegovini, z okoli 105 000 prebivalci (Hrvatov 
48 odstotkov, bosanskih muslimanov je 44 odstotkov in 
4 odstotki Srbov). Ime Mostar je dobilo po čuvajih mostu 
na bregu reke Neretve. Najbolj je znan po »Starem mo-
stu«, ki je bil zgrajen v XIV. Stoletju, tam smo si ogledali 
tudi pogumen skok v vodo. Po večurni vožnji smo se ok-
repčali s kosilom iz »busa«, in sicer s tradicionalno jedjo 
Turističnega društva Duplek – s pečenimi rebercami in z 
dobro kapljico, ki jo je sponzoriral član društva Marjan 
Lendero.
V popoldanskih urah smo si ogledali Titov bunker v Ko-
njici, ki se razprostira na 15.000 kvadratnih  metrih v 
prekrasni dolini Neretve. Po ogledu smo se odpravili do 
hotela Hollywood na Iliđi v Sarajevu. Po namestitvi smo 
uživali v značilni bosanski hrani in glasbi.
Naslednjo jutro nas je pot vodila do reke Vrelo Bosne, 
kjer smo uživali v ob izviru reke. Gre za izvir reke Bosne 
in park v centralni Bosni in Hercegovini dvanajst kilome-
trov jugozahodno od Sarajeva. Je ena od najlepših na-
ravnih znamenitosti v državi. Park sam je mreža poti, ki 

POTEPANJE PO BOSNI S ČLANI TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA OBČINE DUPLEK

vodijo do brbotajočih izvirov (tu je tudi črpališče sara-
jevskega mestnega vodovoda), brzic in slapov, mirujočih 
ribnikov ter manjših otokov, ki jih čez potoke povezujejo 
mostički, kamor že od nekdaj radi zahajajo Sarajevčani.
Po ogledu smo se odpeljali v center Sarajeva do Baščarši-
je, kjer smo se okrepčali z znamenitimi Sarajevski čevapi 
in kavo – njihova značilnost pitja kave je, da se med se-
boj pogovarjajo in se ne ukvarjajo z mobilnimi telefoni.
Sarajevo je mesto z dolgo zgodovino in iz tega razloga 
ima veliko število kulturnih in zgodovinskih stavb, ki so 
na voljo turistom. Te vključujejo muzej Sarajeva in naro-
dni muzej Bosne in Hercegovine, ki je bil ustanovljen leta 
1919. Druge zgodovinske destinacije vključujejo rimsko-
-katoliško katedralo Jezusovega srca, Sarajevsko mestno 
hišo in tlakovane ulice stare Baščaršije.
Sarajevo je prav tako znano kot organizator Olimpijskih 
iger leta 1984.

Kot predsednik Turističnega društva sem poskušal izlet 
izpeljati po najboljšem možnem scenariju, poskrbel sem 
za prijetno druženje in lepe spomine s prekrasnega po-
tepanja po Bosni. Želel bi se javno zahvaliti vsem ude-
ležencem izleta za prijetno druženje z obilo smeha in 
dobre volje, kot smo tega že dolga leta navajeni. Zahvala 
gre tudi vodički  Metki za uspešno vodenje in razlago o 
znamenitostih Bosne. Potovanja se bomo vsi udeleženci 
še dolgo radi spominjali in že komaj čakamo na jesenski 
izlet.

 Stanislav GERMAUC
Predsednik TD občine Duplek

43



Društvo upokojencev Vurberk organizira 8. srečanje ljudskih pevcev in godcev.
Srečanje bo 1. julija ob 18. uri na grajskem dvorišču, v primeru slabega vremena pa v dvorani.

Obujali bomo pesmi naših babic in dedkov, zato ste prisrčno vabljeni. 

LJUDSKI PEVCI IN GODCI 
VABLJENI

Ročnodelska sekcija DU Duplek 
V okviru Društva upokojencev Dupleka deluje tudi roč-
nodelska sekcija. Obiskujemo jo ljubitelji ročnih del in 
medsebojnega druženja enkrat tedensko. Letos smo 
pletle in kvačkale pajacke in velikonočne zajčke, se spoz-
navale z novimi tehnikami okraševanja pirhov (imamo 

USTVARJALNE IN SPRETNE

Članice ročnodelske sekcije DU Duplek Srček s sivko              Vse foto: Darja Rojko

posebne barvne tehnike, servietna tehnika). Z barvnimi 
ploščicami smo okraševali lončke za rože … 
Vesele smo, ker smo pod skrbnim, potrpežljivim in pri-
jaznim vodstvom naše mentorice Marije Jančič ustvarile 
nekaj res lepih izdelkov in ker smo z njeno pomočjo pri-
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Razstava izdelkov na DANici v Domu upokojencev Danice Vogrinec v Mariboru

dobile in osvojile kar nekaj novih, zelo uporab-
nih znanj s področja ročnega dela. Še posebej 
nas veseli, da sta se nam pri delu pridružila dva 
nadobudneža – Sara (10 let) in Nejc (10 let), ki 
se vselej izkažeta z mladostno kreativnostjo in 
radoživostjo.
Lepo nam je, ker smo ustvarjalne in ker se druži-
mo in pogovarjamo ob prijetnem delu. 
V jesenskem delu bomo z delom sekcije nada-
ljevali. Vabimo vse, ki vas tako ustvarjalno delo 
veseli, da se nam pridružite.

Zdenka Kodrič

ZAKONSKI JUBILANTI
V nedeljo, 28. maja 2017, se je v cerkvi Sv. Martina pri 
Vurberku že peto leto zapored, pod idejno vodjo Jano 
Grajfoner, zbralo 38 zakonskih jubilantov, ki v tem letu 
praznujejo okrogle obletnice poroke. Obnovili so zakon-

POROČILI SO SE

ske zaveze pred domačim duhovnikom Ivanom Vode-
bom in obljubili, da se čez pet let znova srečajo.
 Iskrene čestitke!

Darja Rojko
Foto: Jernej Lonec
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Zlato poroko so praznovali Martin in Katarina Lendvai ter Slavko in Martina Skok. 

Martin in Katarina Lendvai sta se civilno in cerkveno poro-
čila 29. aprila 1967 v Beltincih, saj je Martinov rojstni kraj 
Melinca v občini Beltinci. Nevesta Katarina se je rodila v Ve-
liki Varnici (občina Videm pri Ptuju). Martin je bil po poklicu 
voznik, Katarina pa patronažna sestra. Skozi leta ju je pot 
zanesla v občino Duplek, kjer sta dočakala pokoj in uživata 
ob svojih vnukih in delu na vikendu. Zlata poroka je bila 13. 
maja 2017 v Glonarjevi dvorani občine Duplek, cerkvena pa 
v župniji Sv. Martina v Dvorjanah.  

ZLATOPOROČENCI

Slavko in Martina Skok sta domačina in ju vsi dobro poznamo. 
Civilni obred je bil 4. februarja 1967 v Mariboru, cerkveni pa isti 
dan v cerkvi Sv. Martina v Dvorjanah. Slavko je bil po poklicu 
avtoklepar, Martina pa tkalka v Svili. Zlato poroko sta praznovala 
27. maja 2017 v domači cerkvi, kjer sta pred sorodniki in prijate-
lji obnovila zakonske obljube. 

Od marca in do konca junija smo v naši občini sklenili kar nekaj zakonskih zvez. 
Zakonsko zvezo so sklenili Sergej Dornik in Tamara Potočnik iz Joh v Sp. Duple-
ku, ki sta si za mesto poroke izbrala Makarsko, Sven Borucky in Barbara Nešić 
iz Žikarc ter Kadrijan Balaj in Tamara Erman iz Spodnjega Dupleka.

Vsem iskrene čestitke ter veliko prijetnih trenutkov v krogu najdražjih.

Darja Rojko

Martin in Katarina Lendvai

Slavko in Martina Skok

Sergej Dornik in Tamara Potočnik Sven Borucky in Barbara Nešič Kadrijan Balaj in Tamara Erman
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DRUŽENJE Z ZNANIMI 
OBRAZI NA 
HITRADIU CENTER 
Maja smo učenci, ki obiskujemo novinarski in dramski 
krožek ter izbirni predmet umetnost, obiskali Hitradio 
Center. Gospod Štefko Bratkovič in gospa Petra Skri-
varnik sta nas zelo prijazno sprejela, nam razkazala 
prostore in predstavila delo na radiu, za kar se jima 
iskreno zahvaljujemo. Ob tej priložnosti smo se pogo-
varjale z voditeljema jutranjega programa Timom Ko-
resom – Korijem in Tanjo Kocman. Izkazala sta se kot 
zelo prijazna, prijetna in zabavna sogovorca. Najlepša 
hvala tudi njima.

MLADI DOPISNIK

Koriju smo podarili sliko Leje Živko iz 7. a

Učenci s Korijem in Tanjo pred stavbo Radia Center
Foto: Valentina Gaberšek JančičČeprav je šele poldne, je za vami že kar dolg dan. Ob 

kateri uri vstajate ob delovnikih? Vas zgodnja ura kaj 
ovira v privatnem življenju?
Po navadi vstanem ob štirih zjutraj. Pojem zajtrk, se stu-
širam, da pridem malo k sebi, da nisem potem tak… s 
podočnjaki. Uh, včasih me ta zgodnja ura res ovira v pri-
vatnem življenju. Včasih se zgodi, da ne spim dobro in 
potem se moram vstati ob štirih in bi čez dan samo spal, 
spal, spal, spal…

Kako poteka vaš dan na radiu?
Ko pridem, je na radiu trda tema, samo novinarka je prej 
tukaj, potem pa greva s Tanjo v sobo za snemanje. Jaz 
za mešalno mizo pripravim vse pesmi, zmiksam vse sku-
paj, se dvakrat “focnem”, da se zbudim in potem greva 
v eter, stisneva tiste gumbke, da se mikrofoni prižgejo in 
potem govoriva bedarije. (smeh)

Kaj vas pri delu na radiu najbolj veseli?
Delo je zelo zanimivo, ker je razgibano, s Tanjo se lahko 
zabavava, lahko jo strašim, niti en dan ni enak drugemu, 
ves čas se dogaja nekaj novega, razen plače (smeh), vse 
skupaj je “ful fajn”. Razgibano delo, zabavno.

Kaj pa je pri vašem delu najtežja stvar, ki jo morate vsa-
kodnevno opravljati?
Včasih se zgodi, da se po Sloveniji ne dogaja nič zanimi-
vega, midva pa morava ves čas o nečem govoriti, tako da 
si morava nekaj izmisliti. O čem bova danes govorila, če 
se ljudje o ničemer novem ne pogovarjajo in se po svetu 
ni zgodilo nič novega? V tem primeru je težko narediti 
nekaj dobrega.

Vaša jutranja oddaja je zelo zabavna. Je težko ostati 
dobre volje, ko imate slab dan?

TIM KORES – KORI: 
Delo na radiu je razgibano 
in zabavno 

Uh, to je v bistvo najtežje, ja. Tebi se nekaj neprijetnega 
zgodi, pa moraš biti na radiu ves čas zabaven, ljudje se 
s tabo zbujajo. Zjutraj si potem umivajo zobe, se vozijo, 
so vsi takšni kot midva, kot zombiji, in potem jih moraš 
nasmejati, jih spraviti v dobro voljo. Itak nismo roboti, 
da bi zdaj stisnil na gumbek, pa si dobre volje, pa po-
tem izklopil, to ne gre. Malo se moraš k sebi spraviti. Tudi 
drug drugega spodbujava. Včasih je recimo Tanja slabe 
volje, jaz mogoče malo zaspan in si potem praviva: “Ko-
res, zbudi se! Tanja, malo se zbudi!” In nato se nekako 
spraviva k sebi. Ko pa vidiva, da nama je uspelo posneti 
dobro oddajo, pa sva ves čas dobre volje.

Kje dobite ideje za snemanje radijske oddaje in videov 
s Facebooka?
Večinoma dobimo ideje, ko sedimo na kavi in se pogo-
varjamo, čisto iz sebe izhajamo. Kadar se, recimo, šalimo 
s prijatelji, jaz to prinesem sem in Tanji kaj ušpičim, rad 
ji malo nagajam.

Kako dolgo in kako se pripravljate na posamezno od-
dajo?
Odvisno od tega, kaj počnemo drugi dan. Če se želimo 
s kom pošaliti po telefonu na primer, ne uspe vedno v 
prvo, včasih moraš poklicati deset ljudi. V povprečju pa 
traja tri do štiri ure.
Ali v oddaji kdaj improvizirate?
Uuu, dostikrat! To so najboljše stvari, ko improviziraš, 
bolj smešno izpade. Eni si vse napišejo in berejo, kar se 
sliši, midva pa si napiševa črtice in ključne besede, česa 
ne smeva pozabiti, potem pa improvizirava.
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Kako se razumeta s Tanjo? Se kdaj tudi skregata?
S Tanjo? Ja, velikokrat. Saj sva moški in ženska, ne? Si-
cer se super razumeva, nekaj med sestro in prijateljico 
sva, le da sem jaz brat, ne sestra. (smeh) Včasih se moraš 
skregati, tako razčistiš stvari. Nato se kakšen dan grdo 
gledava, no, ona grdo gleda, ne jaz.

Katera Tanjina lastnost vam je najbolj všeč in katera 
malo manj?
Tanja je v bistvu zelo zabavna, pametna, skrbna, ne zna 
kuhati, panična je, boji se ogromno stvari – to mi je naj-
bolj všeč pri njej, da jo potem lahko hecam. Kaj mi pa ni 
všeč? Včasih ima rada vse pod kontrolo, jaz pa sem toliko 
mlajši, sem še malo bolj “na free”. Drugače pa ni nekih 
slabih lastnosti, če bi jih bilo veliko, ne bi delal z njo.

Kateri dogodek s Tanjo se vam je najbolj vtisnil v spo-
min?
Jaz sem neizmerno užival, ko sem jo vrgel v morje. Ona 
zelo sovraži, če jo kdo vrže v morje v oblačilih in sem jo 
pač takrat nahecal, da bova snemala sceno iz Titanika, za 
kar so vsi vedeli, samo ona ne. Na koncu sem jo dvignil 
in jo vrgel s pomola v morje. Takrat mi je zamerila za en 
teden. Ta je eden izmed mojih najljubših.

Zakaj ste se odločili za delo na radiu?
Zanimivo, ko so me klicali, če bi delal na radiu, sem si 
mislil: “Neee, kaj bom na radiu delal, če jaz pojem.” Po-
tem pa sem pomislil, da sem si dejansko vedno želel de-
lati na radiu in sem si sebe predstavljal v tej vlogi, ampak 
nikoli nisem vedel, kako bi prišel do tega dela. Potem so 
mi povedali, da če bi se odločil za službo, se mi ne bi bilo 
treba pravilno slovensko izražati, bi bil lahko jaz, tak kot 
sem in to je bil velik plus. Je tudi tako razgibano delo, 
vsak dan se nekaj novega zgodi, danes imam recimo in-
tervju z vami, tega ni vsak dan.

Kako ste se počutili, ko ste prvič stopili pred radijski 
mikrofon? 
Kot da mi nekdo drži pištolo na čelu. Malo sem se tresel 
in malenkost me je bilo strah. Trema.

Poleg tega, da ste voditelj radijske oddaje, imate svojo 
glasbeno skupino, nastopili ste tudi v oddaji Znan obraz 
ima svoj glas, nazadnje smo vas gledali na Emi. Ali se 
delo na radiu veliko razlikuje od nastopov na televiziji?
V bistvu je drugače že to, da te na televiziji ljudje še gledajo 
zraven, tukaj na radiu pa te samo poslušajo. Ko te poslu-
šajo, vse drugače zveni, kot pa če poveš kakšno stvar, šalo, 
karkoli na televiziji; takrat izpade popolnoma drugače in 
se moraš tudi na drugačen način potruditi. Moraš dati več 
energije, bolj zanimivo govoriti. V glavnem, razlika je velika.

Raje delate na televiziji ali na radiu?
Oboje mi je zabavno, na radio lahko pridem s tako fri-
zuro, na televiziji pa moram paziti na držo, hojo, kako 
sem oblečen, kam bom gledal, tukaj lahko še vmes kavo 
pijem, v glavnem, po domače, lahko se vmes “počo-
ham”, lahko vmes še kaj počnem.

Lahko z nami delite kakšno zanimivost iz oddaj, v kate-
rih ste nastopali?
Enkrat, ko sem bil na POP TV, bi naj prišel na vaje ob 

osmih zjutraj. Takrat sem šest mesecev živel v pod-
najemniškem stanovanju, da se nisem vozil vsak dan iz 
Maribora v Ljubljano. Tisti dan se mi je pokvarila ključav-
nica. Dve uri sem ostal zaklenjen v stanovanju. Potem so 
prišli gasilci odklenit vrata, tako da sem lahko šel na vaje. 
Tam pa mi nihče ni verjel, ampak so vsi mislili, da sem šel 
“žurat” prejšnji večer.

Kako se počutite kot prepoznaven medijski obraz?
Super. (smeh) Včasih je lahko naporno. Ko grem na kon-
cert, moram poslušati iz zaodrja, saj ne smem iti med 
ljudi oz. lahko grem, ampak ljudje kaj spijejo, so bolj 
sproščeni in se želijo pogovarjati, delati selfije …

Lahko z nami delite kakšno zanimivo izkušnjo z obože-
valci?
Imam ogromno izkušenj in celo nekaj takih, ko so izve-
deli, kje živim ter mi ob večerih trkali na vrata ali pa so 
gledali v dnevno sobo, kaj delam.

Kaj ste hoteli postati v otroštvu? 
Paleontolog.

Imate kakšen nasvet za nas, učence, kako doseči za-
stavljene cilje?
Prvič, delajte to, kar veseli predvsem vas in ne poslušajte 
mame ali očeta, ker to, kar si želite, boste vedno delali 
najboljše. Meni je oče govoril, naj grem študirat arhitek-
turo, ampak je nisem nikoli končal, me je pa vedno ve-
selila glasba. Pa učite se, to vam bo vedno koristilo. Pa 
ne pustite šole.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ali vas bomo v 
kratkem spet videli na televiziji?
Mogoče, ja. Zdaj snemam album, par videospotov, tudi 
kakšna oddaja bo, koncertov bo ogromno poleti, na ra-
diu vedno nekaj zganjamo. Kaj je še takega? Na morje 
grem poleti, juhu. To so v bistvu ti načrti. Bom pa na te-
leviziji tudi, sem pogosto v različnih oddajah, če pa bo 
kakšna glasbena oddaja, pa še ne vem. Vedno me pre-
senetijo.

Lia Horvat Zupančič, 6. a in 
Eva Zelnik, 9. a, OŠ Duplek

Lea, Eva in Lia med intervjujem s Korijem                      Foto: Maj Garb
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TANJA KOCMAN: 
Najboljša stvar je, da sem 
plačana za to, da govorim!
Čeprav je šele poldne, je za vami že kar dolg dan. Ob 
kateri uri vstajate ob delovnikih? Vas zgodnja ura kaj 
ovira v privatnem življenju?
Vstajam okrog dvajset minut čez štiri, kot se človek po 
navadi zbudi, ko gre na morje. Tako da se v bistvu lahko 
navadiš na zgodnjo uro in če rad opravljaš svoje delo, ni 
problema. Edina moteča stvar je, da lahko gredo moji 
prijatelji zvečer na pijačo, jaz pa že moram malo paziti na 
to, kdaj grem spat. Ampak še vseeno človek zdrži, tako 
da potem med vikendi malo več spim. 

Kako poteka vaš dan na radiu?
S Korijem prideva na radio in sva tukaj od petih do devetih 
zjutraj, kar pomeni, da v bistvu takrat vodiva oddajo, vse 
to, kar slišite torej. Zraven naju še delajo novinarka Vida 
in producenta Tina in Primož, ki nama tudi pomagata pri 
novicah. Eden od naju s Korijem je na mešalki, drugi pa 
je zraven. Po koncu programa imava pol ure odmora za 
kavo in lahki prigrizek, kot je sendvič. Od pol desetih dal-
je se nama začnejo sestanki, ki jih imamo skupaj – naša 
jutranja ekipa in odgovorni urednik. Skupaj pregledamo 
teme, kakšne akcije imamo in kaj vse je treba narediti za 
naslednji dan. Večino programa si pripravimo že en dan 
prej, nato pa še naslednje jutro rešujemo aktualnosti. Na 
radiu sva do enih ali dveh. Včasih še posnamemo kakšen 
video, je pa to čisto različno, ker delovni čas ni točno do-
ločen. To je včasih fajn, ker lahko greš ob enajstih zjutraj 
domov, včasih pa tudi ob petih popoldne. (smeh)

Kaj vas pri delu na radiu najbolj veseli?
Definitivno je najboljše to, da sem plačana za to, da go-
vorim. To je super! (smeh) In da si na tekočem z vsem, 
kar se pač dogaja po svetu. Da si lahko v bistvu to, kar si, 
da govoriš in spoznaš veliko ljudi.

Katera pa je pri vašem delu najtežja stvar, ki jo morate 
vsakodnevno opravljati?
Najtežje bi mi verjetno res bilo vstajanje in prenašanje 
Tima Koresa. (smeh) Ne, saj ne, vstajanje je definitivno 
najtežja stvar. Tu pa tam zna biti nekaj stresa, ampak če 
imaš to rad, ti ni problem.

Vaša jutranja oddaja je zelo zabavna. Je težko ostati 
dobre volje, ko imate slab dan?
Jaaa, to je. Ampak če delaš s človekom, s katerim se ra-
zumeš (smeh) oziroma ti je vsaj večinoma v redu, je to 
lažje. Če kdo pride slabe volje v službo, potem drug dru-
gega spraviva v dobro voljo. To je zelo pomembno, kakš-
ne sodelavce imaš. V drugih poklicih, kjer nimaš toliko 
stikov, ni tako pomembno, tukaj na radiu pa definitivno 
je, da s tabo delajo ljudje, ki jih zjutraj ne bi ravno pre-
tepel. (smeh) Včasih se zgodi, da imaš res, res slab dan, 
takrat pa spiješ ene tri kave in akcija.

Kdo piše scenarije za vajine oddaje?
Za oddaje v bistvu piševa sama, je pa res, da nimava to-
liko časa, da bi vse naredila, imava še Tino in Primoža, 

ki nama pomagata. Dostikrat pa tudi ostali sodelavci z 
radia – ko kaj zanimivega doživijo, še oni pomagajo s svo-
jimi zgodbami.

Kako dolgo in kako se pripravljate na posamezno odda-
jo? Ali v oddaji kdaj improvizirate?
Ja, tudi kdaj improviziramo. Za sam jutranji program se 
pripravljamo en dan prej, se pravi ene štiri ure. To pome-
ni, da pregledamo vse ideje, da pridemo do tistih najbol-
jših, pa potem še vedno katero izločimo. Teme, o katerih 
bova govorila, so določene, če pa imava zjutraj boljšo 
idejo, na primer se spomniva česa bolj zabavnega, upo-
rabiva to in improvizirava. Načeloma se tudi v privatnem 
življenju druživa in se toliko poznava, da potem kakšna 
neumnost “čist tak” nastane.

Kako se razumeta s Korijem? Se kdaj tudi skregata?
Ooo ja, zelo se skregava! (smeh) Poznava se nekje leto 
in pol in v tem času sva postala prijatelja, ampak ko si 
ob takšnih zgodnjih urah skupaj z nekom – saj sami tudi 
veste, da je lahko najboljši prijatelj – ampak zjutraj, ko 
ga gledaš, ti gre malo na živce. Tako sva tudi midva s Ko-
rijem. Zelo dobro se poznava, on ve, kaj gre meni najbolj 
na živce in tudi tja najbolj ”pika”, jaz pa potem znorim! 
Tako da, ja, se tudi zgodi. Ampak se potem pobotava, se 
le morava. (smeh)

Katera njegova lastnost vam je najbolj všeč in katera ne?
Huuh. Najmanj mi je všeč, da je zamerljiv, ker zna biti 
kot mala princeska. Najbolj pa mi je všeč to, da je zelo 
zabaven in me zna spraviti v smeh.

Kateri dogodek s Korijem se vam je najbolj vtisnil v spomin?
Ko me je vrgel v morje za nek video. Obljubljal mi je, da 
me ne bo, ker imam jaz fobijo. Potem pa sva snemala vi-
deo in me je preprosto dvignil in zalučal v morje v Porto-
rožu. Tega ne bom nikoli pozabila in še vedno načrtujem 
maščevanje. (smeh)

Zakaj ste se odločili za delo na radiu?
Hmm, v bistvu sem študirala medijske komunikacije in 
sem hodila tudi v gledališke šole v osnovni šoli, ampak 
si nikoli nisem predstavljala, da bi delala na radiu. Sem 
sem prišla čisto po naključju. Na faksu sem spoznala 
nekega sošolca, ki me je vprašal, če bi delala na radiu 

Ajda, Tanja in Žana           Foto: Maj Garb
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in sem si rekla, zakaj pa ne. Tako da je vedno vredno 
poskusiti. Zdaj delam na Centru tri leta, vse skupaj pa 
enih 10 let na radiu.

Kako ste se počutili, ko ste prvič stopili pred radijski 
mikrofon? Kdaj in zakaj se je to zgodilo?
Čisto sem zmrznila, zdelo se mi je grozno. Nikoli si nisem 
mislila, da se je tako težko sprostiti, ko pa je samo eden 
mikrofon in ni publike. Ko se je rdeča lučka prižgala, sem 
imela tako tremo, da sem začela govoriti, kot da sem na 
radiu Ognjišče. (smeh) Potrebovala sem zelo veliko časa, 
da sem se sprostila. Prvič pa sem stopila pred mikrofon 
na majhnem lokalnem radiu Plus zaradi sošolca na fak-
su, ki sem ga že prej omenila.

Poleg tega, da ste voditeljica radijske oddaje, ste vodili 
tudi Emo. Ali se delo na radiu zelo razlikuje od dela na 
televiziji? Kakšen je bil občutek voditi takšno prepo-
znavno prireditev?
Uh, ja, občutek je mešanica tega, da si srečen, da to de-
laš, in tega, da se bi najrajši onesvestil, ker te je malo 
strah ali pa ker se bojiš kritik. Slovenci smo še ekstra 
kritični. Drugače pa je bila zelo, zelo lepa izkušnja. RTV 
te stvari zelo profesionalno izpelje, poleg tega te lepo 
naličijo in oblečejo. Drugače pa si na radiu dosti več lah-
ko privoščiš in si lahko bolj to, kar si, na televiziji pa so 
vseeno neke omejitve. Že pravilna slovenščina je bolj 
pomembna, torej ne smeš govoriti v narečju. Je pa delo 
tako na televiziji kot na radiu zabavno, mogoče je na te-
leviziji včasih malo lažje, ker lahko kaj tudi s telesom in 
mimiko pokažeš, na radiu pa pač moreš vse opisati.

Kaj poleg že omenjenega še počnete?
Delam torej na radiu, sicer se ukvarjam tudi s stand-up 
komedijo in pišem kolumne. Veliko stvari, ki jih počnem, 
so vezane na izražanje. Veliko govorim in pišem ter sem 
za to plačana. (smeh)

Kako se počutite kot prepoznaven medijski obraz?
Do zdaj imam zelo pozitivne izkušnje, ljudje so zelo pri-
jazni. Pridejo, se slikajo s tabo ali pa ti kaj lepega povedo. 
Malo slabše je, ko se znajdeš v časopisu med najslabše 
oblečenimi (smeh), to malo bolj boli, ali pa ko se najdejo 
kakšne kritike, drugače pa je zabavno. To je pač slaba 
stvar, ki jo delo v medijih prinaša. Moraš vzeti v zakup 
dobro in slabo. Na srečo še nihče ne tabori pred mojim 
domom. (smeh)

Lahko z nami delite kakšno zanimivo izkušnjo iz sveta 
znanih?
Hmm, ne vem, če imam kaj boljšega kot to, da sem se 
enkrat napila s Fliserjem in njegovo mamo. (smeh) Ne 
vem, če je to primerna zgodba … (smeh) To je edino, kar 
sem se zdaj tako na hitro spomnila.

Kaj ste hoteli postati v otroštvu? So se vaše sanje ures-
ničile?
Ko sem hodila v osnovno šolo, sem hotela postati arheo-
log, potem sem hotela biti fizioterapevtka, potem pa ni-
sem vedela, kaj bi postala, pa sem šla na gimnazijo. (smeh) 
Nato sem hotela postati učiteljica nemščine, ampak sem 
na koncu šla na medijske komunikacije in to je zdaj nastalo 
iz mene. Čisto nekaj drugega, kot sem na začetku mislila.

Imate kakšen nasvet za nas, učence, kako doseči za-
stavljene cilje?
V osnovni šoli sem bila tiha, nič si nisem upala in sem se 
čez čas naučila, da to mogoče ni najboljše. Čim več stvari 
je treba početi, tudi če kdaj vidiš, da nekaj ni za tebe, si 
vsaj poskusil. Moraš si upati in predvsem biti tak, kot si 
in to pokazati pred ljudmi. Jaz si tudi nikoli ne bi mislila, 
da me bodo na radiu sprejeli ravno zaradi tega, ker sem 
takšna, kot sem, pa so me. Tako da si upajte, naj bo to 
vaše vodilo.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ali vas bomo v 
kratkem spet videli na televiziji?
V bistvu se zaenkrat zelo posvečam radiu in s Korijem ve-
liko delava na videih. Sedaj sem se bolj v to usmerila, ker 
sem po Emi še malo utrujena, saj nisem skoraj nič spala. 
Imam pa še vedno željo, da bi imela kakšno malo oddajo 
na televiziji. To bi me tudi zelo osrečilo.

Ajda Rojko, 6. a in 
Žana Ivana Halužan Sagadin, 7. a, OŠ Duplek

Otroški parlament
9. marca 2017 smo se trije učenci devetega razreda 
udeležili 27. regijskega otroškega parlamenta. Tema 
letošnjega parlamenta je bila »Otroci in načrtovanje 
prihodnosti«. Zasedanje je potekalo v prostorih 
Zavarovalnice Maribor, delo v skupinah pa v Domu 
ustvarjalnosti mladih Maribor. Tam smo bili že ob  
8. uri, čeprav se je vse skupaj začelo ob 8.30. Najprej 
so nas pozdravili vsi prisotni, nato pa smo si ogledali 
film z naslovom »Ne meč‘mo hrane vstran«. Film je go-
voril o dveh Američanih, ki sta se odločila narediti ek-
speriment in sta živela šest mesecev samo od zavržene 
hrane. Količina hrane, ki jo ljudje zavržemo, je ogromna. 
Banane se zavržejo že, če niso ukrivljene pod pravim 
kotom. Hrana, ki sta jo našla, je bila še v embalaži in 
čisto dobra. Govorila sta tudi o različnih rokih trajanja, 
ki lahko marsikoga zmedejo. Po končanem filmu so nas 
razdelili v skupine. Sledilo je delo v skupinah, kjer smo 
se pogovarjali o različnih možnostih za rešitev težav v 
današnjem svetu. Vsaka skupina je dobila svojo temo. 
Razpravljali smo in prišli do zaključkov ter izdelali plaka-
te. Naša skupina je govorila o težavah glede hrane, vode 
in oblačil. Drugi so govorili o samopodobi, šolanju ter 
drugih stvareh. Vsaka skupina je izbrala svojega pred-
stavnika, ki bo šel v Ljubljano in bo predstavil našo regijo 
na nacionalnem parlamentu. Nato je sledila malica, po 
njej pa predstavitev vseh skupin. Našega sošolca Jureta 
Kovačiča so izvolili, da bo eden od delegatov za nacional-
ni parlament. Upamo, da se bo izkazal.                    

 Špela Bezjak, 
9. razred, OŠ Korena

Uredniški odbor sestavljamo: Mia Miholič, 
Larisa Vauhnik, Žana Ivana Halužan Sagadin, Julija 
Jelatancev, Žak Petrič Grajfoner ter mentorici Maja 
Ferk in Darinka Mulaosmanovič. 
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Planica, snežena kraljica

Sedmi razredi so letos sodelovali na likovnem natečaju, 
ki se je imenoval Z vlakom v Planico. Sodelovali so Neža 
Glonar, Žana Ivana Halužan Sagadin, Urša Koser, Laura 
Partljič, Lora Lorenčič in Anej Vršič pod mentorstvom 
učiteljice likovne umetnosti Andreje Flis. Sponzor tega 
likovnega natečaja so bile Slovenske železnice. Med vse-
mi poslanimi izdelki so izbrali 15 finalistov, ki so dobili 
50 kart za skoke v Planici in 50 kart za toplo malico. Med 
finalisti sta bili tudi OŠ Duplek in OŠ Korena.
Tako smo se v četrtek, 23. marca 2017, ob 4.50 učenci 7. 
in 8. razredov odpravili proti Planici, kjer so na ta dan po-
tekale kvalifikacije za petkovo tekmo. Vozili smo se prib-
ližno štiri ure, postanek smo imeli na Trojanah. Ko smo 
končno prispeli na cilj, je bilo tam že veliko avtobusov, 
saj so si smučarske skoke prišli ogledat učenci iz različnih 
krajev Slovenije. Najprej smo potrebovali veliko časa, da 
smo sploh prišli do vhoda, ker je bilo toliko ljudi.
Ko smo si izbrali prostor, s katerega smo spremljali skoke, 
smo šli po malico. Ko smo pojedli, smo si ogledali prvi in 
drugi trening ter nato kvalifikacije. Najbolj razburljivo je 
bilo, ko so skakali slovenski skakalci, takrat smo bili navi-
jači najbolj glasni. Bilo je zelo zanimivo, kljub temu da so 
skakalci izgledali od daleč zelo majhni. Najbolj nama je 
bilo všeč, ko je kdo skočil preko 225 metrov in je zaigrala 
pesem Planica. Vse je bilo zelo zanimivo in kmalu so se 
skoki zaključili. Potem smo se premaknili na drugo stran, 
kjer so razglasili zmagovalca likovnega natečaja. Na ža-
lost nismo zmagali mi. Nato smo se počasi odpravili do 
avtobusa in se odpeljali nazaj.
Ta izlet je bil zelo zabaven in nam bo še dolgo ostal v 
spominu.

Nika Petrišič in 
Larisa Vauhnik, 8. b, OŠ Duplek

Planica
Učiteljica likovnega pouka nas je prijavila na likovni nate-
čaj. Tema tega natečaja je bila Z vlakom v Planico. Skupaj 
z učenci iz osmega razreda smo morali izdelati navijaški 
plakat. Uvrstili smo se med 15 najboljših. Za nagrado 
smo dobili izlet v Planico.      
Končno je prišel veliki dan. V četrtek, 23. marca  2017, 
smo se zgodaj zjutraj odpravili na pot. Z avtobusom smo 
se vozili skoraj štiri ure. Vsi smo bili še nekoliko zaspani, 

a vseeno polni pričakovanj. Ko smo prispeli, smo naj-
prej odšli do šotora s hrano. S kupončki, ki smo jih do-
bili pri vhodu, smo si kupili »hot doge«. Ko smo pojedli, 
smo poiskali mesto, s katerega smo imeli lep pogled na 
skakalnico. Začel se je prvi uradni trening. Vsi smo skaka-
li in navijali z vsemi močmi. Komaj smo čakali, da bodo 
skočili naši orli. Kmalu se je prvi trening končal in se pri-
čel drugi. S prijateljicami smo se odločile, da gremo do 
stojnic. Tam so prodajali veliko stvari. Prodajali so slado-
led, majice, klobuke, troblje … Ko smo se hotele vrniti, je 
pričel padati dež, a smo na srečo zagledale preostanek 
razreda. Ko je bilo konec drugega uradnega treninga, so 
se pričele kvalifikacije. Nekateri skakalci so bili že uvršče-
ni, drugi pa so se morali za to mesto boriti. Nekateri so 
skakali veliko slabše kot na treningu, drugi pa so podirali 
svoje rekorde. Kmalu so se kvalifikacije končale. Za ko-
nec smo poslušali še Zlatkov koncert. Vsi smo bili na tr-
nih zaradi razglasitve zmagovalcev natečaja. Na žalost se 
nam sreča ni nasmehnila. Bili smo kar razočarani. Zdelo 
se nam je, da je naš plakat veliko boljši. Nekaj časa smo 
še poslušali Zlatka, dokler se nismo odločili za odhod do-
mov. Stopili smo na avtobus in se odpeljali.
Vsi smo bili zelo veseli, da smo se lahko udeležili tako 
krasnega izleta. Z veseljem bi to ponovila. Drugi dan sem 
vseeno ostala brez glasu. Ugotovila sem, da brez prijate-
ljev ne bi bilo tako zabavno in zanimivo. Upam, da to ni 
bil moj zadnji izlet v Planico.

Tina Bezjak, 
7. razred, OŠ Korena

Na obisku v Knjižnici Duplek
V torek, 11. aprila 2017, smo odšli v Knjižnico Duplek. 
Preden smo se odpravili, smo nekaj pojedli. Naša učite-
ljica Suzana pa nam je tudi povedala, kako se moramo v 
knjižnici obnašati.
Hitro smo stekli, se preobuli in preoblekli ter se odpravili 
na pot. Z mojo najboljšo prijateljico Ino sva bili zadnji v 
koloni. Dobili sva zaščitna jopiča in tako sva bili zelo dob-
ro vidni v prometu. Na poti smo opazovali naravo in naše 
prelepe dupleške štorklje. Pot nam je zelo hitro minila in 
že smo bili v knjižnici. Tam so nas čakali trije knjižničarji. 
Najprej smo odšli s knjižničarko in nam je povedala, da 
je april mesec pravljic, ker se je 2. aprila rodil Hans Chris-
tian Andersen. Pripovedovala nam je tudi nekaj pravljic.  

Planica: Učenci OŠ Duplek pozdravljajo naše orle      Foto: Maja Ferk

Učenci 2. a ob poslušanju pravljic                      Foto: Suzana Vaupotič
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Prišla sta knjižničarja in smo sestavljali zgodbe iz kock. 
Izposodili smo si lahko tudi kakšno knjigo. Nato nas je 
poklicala učiteljica Suzana in počasi smo se odpravili 
proti šoli.
Pred šolo me je čakala mami in skupaj sva odšli domov. 
To je bil zame res zelo vznemirljiv in zanimiv dan.

Hana Špičko, 
2. a, OŠ Duplek

Državno tekmovanje iz matematike
Na državno tekmovanje sem se uvrstila, saj sem na šol-
skem tekmovanju dosegla več kot 80% točk (85%). Vese-
la sem bila, da sem se uvrstila naprej in sem letos upala 
na zlato priznanje. Na tekmovanje sem se z učiteljico An-
gelo ogromno pripravljala. Veliko sem delala tudi doma. 
Nalog sem naredila ogromno. Mislila sem, da mi bo le-
tos mogoče celo uspelo. 
Tekmovanje se je odvijalo dopoldne, in sicer v soboto, 
22. aprila 2017, na OŠ Kamnica. Šola mi je bila všeč. 
Najprej nas je pozdravil ravnatelj, ki je v svoj govor vklju-
čil tudi nekaj matematičnih problemov. Po nagovoru so 
nam otroci zaigrali na tolkala. Po tem pa smo se razvrstili 
v učilnice. Ko je vsak sedel v svoji klopi, smo dobili tek-
movalne pole. Reševali smo jih celi dve uri. Bilo je težko. 
Vseeno mi je šlo bolje, kot sem pričakovala. Po konča-
nem tekmovanju smo dobili malico (hrenovke in sadje) 
in se odpravili domov.
Na koncu sem osvojila srebrno priznanje. Ni to, na kar 
sem upala, a sem zadovoljna z rezultatom. 

Špela Bezjak, 
9. razred, OŠ Korena

Dogodivščine na Debelem rtiču
V torek sem se odpravila na Debeli rtič. Prišla sem kas-
neje kot sošolci, saj sem imela angino. 
Ko sem prišla, so ravno prišli iz bazena. V stanovanju 
sem pospravila stvari in šla na kosilo. Po kosilu smo  
igrali nogomet. Na žalost smo izgubili 6:10. Po plavanju 
in večerji smo imeli disko. Punce smo fante naličile in 
sošolec Tai je imel modra ušesa, ker sem ga namazala z 
ličilom za oči. Po disku smo vsi zaspali. V sredo smo se 
z ladjico odpeljali v Koper. Sprehodili smo se in šli nazaj. 
Po kosilu smo se punce igrale „Moj dragi zmore“. Pojedli 
smo odlično večerjo, plavali in utrujeni zaspali. Naslednji 
dan smo po zajtrku in plavanju igrali namizni tenis. Imeli 
smo prosto popoldne. Po večerji smo imeli nastop „Rtič 
ima talent“. Nuša, Jan, Rene, Ian in jaz smo peli in plesali 
na pesem „Adijo madam“. Naslednji dan smo spakirali in 
kovčke dali na avtobus. Še zadnjič smo plavali in pojedli 
kosilo ter šli domov. Na avtobusu so razdelili priznanja 
za plavanje. 
Super je bilo in dobila sem nove prijatelje. Želim še 
enkrat iti na Debeli rtič. 

Anamarija Muraus, 
3. c, OŠ Duplek

Veslanje
Čakala me je razburljiva pustolovščina, ki se je odvijala 
šoli v naravi. Z vlakom smo se odpeljali v dom Trilobit. Po 
nekajurni vožnji smo prispeli.
Čakalo me je veliko dobrih dni, a jaz sem se najbolj veselil 
veslanja. Ta dan sem tudi dočakal. Zjutraj sem se zbudil 
in pospravil posteljo ter se odpravil na zajtrk. Zunaj pred 
domom nas je čakala mentorica Tina. Ona nam je razlo-
žila vse o varnosti, kako si nadeti jopič in kako veslati. 
Čez nekaj časa smo se odpravili h kanujem. Že od daleč 
sem videl, kako so položeni na stojalo. Mentorici smo 
pomagali pripraviti kanuje. V trojicah smo stopili v ka-
nuje in se pognali. Jezero je bilo zelo lepo in polno živali. 
Videl si lahko ribe in race, kako so se dvigovale nad je-
zerom. Tam smo tudi videli slap in elektrarno. Odvijala 
so se tudi tekmovanja. A tudi ko smo tekmovali, so nam 
vesla kdaj pa kdaj ponagajala. Bilo je zelo zabavno in ra-
zburljivo. Čez čas smo morali iz kanujev, a smo imeli željo 
iti še enkrat.
Bilo je zabavno, dokler je trajalo, naučil sem se veliko 
stvari. Učil sem se veslati, spoznal sem pravila o varnosti. 
A vsako doživetje se enkrat konča. Upam, da bom to še 
kdaj ponovil.   

 Nejc Kocmut, 
7. razred, OŠ Korena

Dan za spremembe
OŠ Duplek se je tudi letos vključil v 8. vseslovenski Dan 
za spremembe s svojo akcijo PO POTI DEDIŠČINE DOMA-
ČEGA KRAJA. Namen letošnje akcije je bil spodbujanje 
sodelovanja. Zato smo se v petek, 7. aprila 2017, učenci 
neobveznega izbirnega predmeta umetnost odpravili na 
ekskurzijo. Z avtobusom smo se peljali do Dvorjan, Vu-
rberka, Korene in Zavrha ter nazaj v Sp. Duplek do šole. 
Učenci prostovoljci tretje triade so nam mlajšim učen-
cem ob sodelovanju lokalnih društev predstavili kultur-
no dediščino domačega kraja. Akcijo je podprla Občina 
Duplek, ki je poravnala stroške prevoza. Iskreno se zah-
valjujemo Občini Duplek za plačan prevoz, društvu Meli-
sa za pogostitev z zeliščnimi namazi, potico in melisinim 
napitkom, najlepša hvala tudi Turističnemu društvu Vu-
rberk in vsem, ki ste si vzeli čas za nas.

Lia Horvat Zupančič, 
6. a, OŠ Duplek

Na gradu Vurberk     Foto: Pina Kramberger
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Gibanje in zabava z roko v roki
V soboto, 13. maja  2017, smo se učenci šole, otroci vrtca in naši sorodniki ponovno zbrali na vseslovenskem šport-
nem dogodku Šport in špas, tokrat že desetem druženju in gibanju vseh generacij. Vreme je bilo zelo lepo, zato smo 
večino dejavnosti izvajali zunaj.
Zbrali smo se za šolo, kjer smo pomalicali. Nato smo se odpravili pred šolo, kjer sta nas nagovorila ravnatelj Đano 
Novak in učiteljica Barbara Ivančič. Nato smo se ob ritme dobre glasbe razgibali s Sanjo Zajc. Po plesu smo učenci po 
razredih odšli vsak svojo pot. Nekateri so igrali T-ball, drugi so vneto tekmovali v vlečenju vrvi, igrali med dvema og-
njema ali odbojko, se pomerili v namiznem tenisu, tekmovali na ovirah poligona, kjer so nam pomagali tudi odrasli, 
plezali po plezalni steni in se neizmerno zabavali.

V soboto smo migali in se zabavali

Sodelovali so tudi najmlajši

Medtem so vrtčevski otroci igrali razne igre na travnatem igrišču pred šolo. Dobili so kartonček, na katerem so si 
prislužili štampiljko, če so posamezno igro uspešno opravili. Na koncu si je vsak zaslužil medaljo Šport in špas. 

POZDRAV IZ UREDNIŠTVA
Rok za oddajo člankov  

je najkasneje  
15. september 2017. 

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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Gospa Betka Žičkar nam je pokazala vadbo na Pro Ski simulatorjih. Lahko smo tudi uživali v izjemnih namazih in 
napitkih društva Melisa ali pa si kupili in poskusili okusen med in lepe izdelke iz voska pri gospodu čebelarju Božu 
Potočniku. Tisti, ki pazijo na svoje zdravje, pa so si lahko izmerili krvni pritisk pri Rdečem križu Dvorjane.

 Pokušali smo razne dobrote

Ob koncu je prireditev zmotil dež, zato smo podeljevanje nagrad za najštevilčnejšo družino ter za najmlajšega in 
najstarejšega udeleženca izvedli v jedilnici. Bilo je zelo zabavno in komaj čakava na naslednji Šport in špas.

Lia Horvat Zupančič in
 Ajda Rojko, 6. a, OŠ Duplek

Vse FOTO: Eva Zelnik

Mladi dopisnik odgovarja
Pozdravljen, Mladi dopisnik! 
Smo učenci na podružnici in naslednje leto pričenjamo s 
poukom na centralni šoli. Skrbi nas, kako se bomo tam 
počutili, zato imamo zate nekaj vprašanj. Ali so učitelji 
strogi? Kako dolgo traja pouk od petega razreda naprej? 
Ali ti lahko kdo vdre v omarico? Se lahko na šoli izgubiš?
Hvala za odgovore. 

Učenci 4. razreda OŠ Duplek

Pozdravljeni, učenci četrtega razreda! Ne skrbite, ni tako 
grozno, kot se zdi. Učitelji so včasih strogi, ampak te tudi 
veliko naučijo. Če se boste učili, če boste spoštljivi in 
pridni, bodo tudi oni prijazni do vas. Pouk traja dlje časa 
od šestega razreda naprej, po navadi šest ali sedem ur. 
V omarice ti lahko vdrejo, ampak se to redko zgodi. Šola 
ni tako velika in po nekaj tednih se boste navadili nanjo. 
Želim vam lepe počitnice in uspešen začetek na centralni 
šoli! 

Mladi dopisnik

Imaš tudi ti kakšno vprašanje? Piši mi na naslov: 
mladi.dopisnik@gmail.com. 

ŠPORTNO DRUŠTVO 
HIPOKRATOVA ZAVEZA
vas vabi na brezplačno predstavitveno vadbo 
»Okrepimo mišice hrbta«, 
ki bo potekala 20. junija 2017 ob 18. uri 
v Kulturnem domu Dvorjane, nato pa 
vsak torek in četrtek ob 18. uri.

Vadba se izvaja pod strokovnim nadzorom.
Prijave: sd.hipokratova.zaveza@gmail.com ali 
na tel. št. 041/836-146.

Tjaša Kamenski, 
predsednica društva

54



Foto: Arhiv Prospot

MUZIKAL MAMMA MIA!
Najbolj gledan muzikal v Sloveniji prihaja 29. junija na grad Vurberk!

Muzikal MAMMA MIA! oživlja glasbeno zapuščino legendarne skupine ABBA. Vse od njegove premiere leta 1999 si 
ga je v več kot 40 državah in 170 mestih po vsem svetu ogledalo preko 54 milijonov gledalk in gledalcev. Slovensko 
različico muzikala si je v dveh letih ogledalo že več kot 100 000 Slovencev!

Romantično zgodbo, polno optimizma in življenjske 
energije, ki se odvija na grškem otoku, izvajajo vrhunska 
slovenska umetniška imena: Simona Vodopivec Fran-
ko (Donna), Lina Rahne/Veronika Kozamernik (Sophie), 
Alenka Godec (Rosie), Damjana Golavšek (Tanya), Uroš 
Smolej/Jure Sešek (Sam), Gojmir Lešnjak – Gojc/Jaša Ja-
mnik (Bill), Marjan Bunič (Harry), Matjaž Kumelj (Sky) ter 
mnogi drugi. 
Abbine večne glasbene uspešnice bodo ob izjemnih ko-
reografijah Mojce Horvat ter pod dirigentsko taktirko 
maestra Patrika Grebla zaživele v slovenskem jeziku, za 
kar je z odličnimi prevodi poskrbel glasbenik in kantav-
tor Tomaž Domicelj.

MAMMA MIA! je romantična komedija o nasprotujo-
čih si prizadevanjih in sanjah enega dekleta iz 70-ih in 
drugega iz 90-ih let. Skozi čarobno pripovedovalno moč 
glasbe in pesmi skupine ABBA spoznamo DONNO, neod-
visno mater samohranilko, ki za izpolnjeno življenje ne 
potrebuje moškega, ter njeno dvajsetletno hčer SOPHIE, 
ki si želi romanco, otroke in veliko pravljično poroko.
Predstava je prilagojena velikosti odra, kar bo gledalcem 
omogočalo še bolj intimno doživetje. 
Odgovorni organizator prireditve je PROSPOT d. o. o., 
soorganizator pa Občina Duplek. Vstopnice so že v pro-
daji. Obeta se nam nepozaben poletni večer ob glasbi 
in plesu!

 Karli Erden
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TURISTIČNO DRUŠTVO
OBČINE DUPLEK

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 območnega združenja Maribor–Duplek, in sicer

v soboto, 24. junija 2017, ob 9. uri
z zbirališčem na lokaciji Moto kluba v Zg. Dupleku.

Pohodniki se bomo podali na pot skozi Žitečko vas in se preko Šterčke povzpeli na Kamenščak, kjer bomo 
pot nadaljevali po Štambergi vse do Metave, nato se bomo vrnili do Zg. Dupleka in se preko Pečic po gozdu 

odpravili v Zimico ter nato počasi nazaj na zbirno mesto.

Poskrbljeno bo za okrepčilo pred in med pohodom, po vrnitvi na zbirno mesto pa nas bodo pričakale dobro-
te z žara. V sproščenem vzdušju in z družabnimi igrami pa si bomo popestrili preostanek dneva.

Vsak udeleženec pohoda prejme spominsko majico.
Ob prijavi vsak udeleženec vplača 10,00 EUR, razen otroci, stari do 12 let.

Priporočamo športno obutev in obleko, v nahrbtniku pa veliko dobre volje.
Pohod bomo izvedli v vsakem vremenu!

Predsednik TD Občine Duplek
Stanislav Germauc
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Duplek Art6  

Sončki iz vrtca Korena

Folklorna skupina KUD Breznar Tonček iz Korene
Lukasovi frajtonarji

Vse foto: Viljem Klemenčič

SKOZI OBJEKTIV…

Duplek Art 6

Muce in Pikapolonice iz vrtca Korena

Udeleženci Mednarodne likovne kolonije, ki je potekala od 1.-4. junija 2017; sodelovali so umetniki iz 14 držav.
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DUPLEŠKI TEDEN 2017

Petek, 23. junija 2017:
- ob 14. uri otvoritev Wake parka v gramoznici;

- ob 18. uri osrednja prireditev ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj na gradu Vurberk; v kulturnem programu bos-

ta sodelovala Ditka in Feri Lainšček; v primeru slabega vremena bo prireditev potekala v dvorani na Vurberku;

- ob 20.30 populistična komedija Tadeja Toša »Če bi jaz bil precednik« (vstopnice: Eventim, Pošta Slovenije, Petrol, Bar 

pumpa Sp. Duplek, Bar Silvo Zg. Korena, Huda Liza Vurberk); predstava bo potekala na gradu Vurberk, v primeru slabega 

vremena pa v šotoru v Sp. Dupleku.

Sobota, 24. junija 2017:
- ob 9. uri tradicionalni pohod po Zg. Dupleku v organizaciji TD občine Duplek in Zveze slovenskih častnikov območnega 

združenja Maribor–Duplek; zbirališče na lokaciji bivšega Moto kluba v Zg. Dupleku;

- ob 9. uri na gradu Vurberk: 3. slikarska kolonija »Življenje ob in na reki Dravi«, Turistično društvo Vurberk – likovna sekcija;

- ob 9.30 uri sprejem udeležencev mednarodnega kongresa splavarjev in rancarjev v Zg. Dupleku pri rancarski baraki;

- od 10.do 12. ure spust ranc in splavov po reki Dravi do pristana Vurberk;

- od 10. do 16. ure dan odprtih vrat in razstava ter blagoslov vozil in prostorov Društva za ohranjanje tehnične in kulturne 

dediščine Oldtimer Duplek na društvenem prostoru v Sp. Dupleku;

- ob 13. uri v šotoru uradni sprejem udeležencev spusta po reki Dravi, predstavitev lokalne ponudbe na stojnicah in zabava 

z ansamblom Pajdaši ter splavarska razstava v dvorani v Sp. Dupleku;

- ob 16. uri proslava ob 70-letnici lovske družine Duplek v domu Lovske družine Duplek v Ciglencah;

- od 20.do 21. ure turnir v judu v šotoru v Sp. Dupleku;

- od 21. ure naprej zabava z Luko Basijem in Jeleno Rozga v šotoru v Sp. Dupleku (prodaja vstopnic na prireditvi).

Nedelja, 25. junija 2017:
- od 9. ure dalje srečanje kolesarjev s starodobnimi kolesi na društvenem prostoru Oldtimer Duplek in vožnja po občini;

- ob 10. uri prireditev za otroke v šotoru v Sp. Dupleku;

- ob 14. uri srečanje krvodajalcev, ki ga organizira RK Vurberk v dvorani na Vurberku;

- ob 16. uri tradicionalno 4. vlečenje vrvi in kuhanje (juhe, golaža, enolončnice …) v kotlih pri dvorani Kulturnega doma  

Sp. Duplek;

- od 18. ure naprej zabava z ansamblom Modrijani v šotoru v Sp. Dupleku;

- ob 22. uri ognjemet pri dvorani Kulturnega doma Sp. Duplek.




