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Prebudim se
v glasbi megle.
Z dreves pada
rumeno listje.
Bledo sonce

se prebije skozi
koprenaste oblake,
iz dimnikov se kadi.

Pred menoj 
je bel list papirja.

Strmim vanj,
napenjam možgane

in se pogovarjam 
sama s sabo.
Potopim se 

v globino resničnosti.

Ugotovim, da je 
najbolje živeti za danes,

če te kliče ljubezen.
V meni je jesen,

ki se preveša v zimo,
ko vse zaspi in umre.

Angela Fujs

Prva obletnica Medgeneracijskega centra Foto: Aleš Rošker
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Se še spomnite poletja? Moker in hladen septem-
ber je hitro zabrisal sledi vročine in spomine na le-
žanje ob vodi, sanjarjenje v toplih nočeh, počitek in 
polnjenje baterij. Zagotovo vam bo nekaj prijetnih 
spominov vzbudila nova jesenska izdaja Novic, ki so 
tudi tokrat polne lepih zgodb, reportaž, utrinkov z 
druženj občanov in seveda poročil o dosežkih naših 
športnikov, društev, posameznikov in ne nazadnje 
celotne lokalne skupnosti.

 Poletje je čas, ko imam tudi sam kak izlet več in pri-
ložnost, da obiščem okoliške kraje in ljudi, ki našo 
občino zaznavajo drugače. Velikokrat sem deležen 
pogovorov, ki so se po navadi pričeli z vprašanjem: 
»Kaj je novega pri vas?«, letos pa so se pogovori za-
čeli: »Ti, pri vas pa se dogaja!« in potem pogovor 
steče najprej o wake parku, sledi pa obvezna tema 
o bombi na Vurberku. Seveda se potrudim in po-
leg teh dveh atrakcij predstavim še druge stvari, na 
katere smo lahko v naši občini ponosni. Poleg lepe 
krajine, ki nam je dana, imamo veliko zanimivega 
dogajanja in ljudi, ki znajo stopiti skupaj in narediti 
nekaj za prijetno sobivanje skupnosti. 

Ponosen sem, da je pri nas resnično dobro poskr-
bljeno za starejše. Bogati programi obeh društev 
upokojencev, krajevnih organizacij Rdečega križa 
in Medgeneracijskega centra DANica Duplek so po-
znani tudi izven meja naše občine. Vesel sem, da 
smo med prvimi ustanovili medgeneracijski center, 
predvsem pa, da smo s povezovanjem in aktivnim 
sodelovanjem društev uspeli dati vsebine, ki so pri-
vabile uporabnike. Ob prvi obletnici je prav, da se 
zahvalim vsem akterjem in jim zaželim uspešno pot 
tudi v prihodnje. Tudi program Starejši za starejše je 
pri nas zaživel med prvimi. Da gre za izjemen primer 
dobre prakse prostovoljstva na področju neodvi-
snega življenja starejših ljudi, priča tudi nagrada za 
državljana Evrope 2017, ki ga je Evropski parlament 
podelil Zvezi društev upokojencev Slovenije. 

Skrbimo pa tudi, da je lepo našim mladim. Letos smo 
prvič s pomočjo Športnega društva ABC organizirali 
počitniški tabor, kjer smo, verjamem, še nekoliko po-
pestrili dogajanje otrokom med počitnicami. Prepri-
čan sem, da imate skorajda vsi v naši občini priložnost 
in možnost aktivno preživeti svoj prosti čas, če pa ne 
verjamete, preberite kaj o tem v Novicah. Fitnes, te-
lovadba, športne in kulturne dejavnosti, vrtnarjenje 
ali izleti, za vsakega nekaj. In ravno to je tisto, na kar 
smo res lahko ponosni. Pri nas se res dogaja.

Seveda pa moramo biti tudi samokritični. Res je, 
da živimo v prelepih krajih, a se pogosto do narave 

ne obnašamo dovolj 
zrelo in odgovorno. 
Prepogoste so sli-
ke smeti v naravi v 
naši občini. Vožnje 
z motornimi vozili v 
krajinskem parku in 
objestno uničevanje 
protipoplavnih nasi-
pov in narave nam ne 
morejo biti v ponos. 
Odvažanje gradbe-
nih odpadkov mimo 
zbirnega centra in odlaganje le-teh daleč od oči, v 
bližini Drave, je še vedno za nekatere nekaj povsem 
običajnega. Žal je takih posameznikov, ki se ne za-
vedajo napačnosti takih dejanj, v naši lokalni skup-
nosti še vedno veliko, zato pozivam vse občanke in 
občane, da ljudem, ki delajo narobe, to poveste v 
oči, jih skušate ozavestiti in naučiti, da bo za vse nas 
ceneje in lepše, če bomo z našim okoljem ravnali 
odgovorno in prijazno. Verjamem, da lahko tudi te 
težave v občini rešujemo skupaj, mirno in v dobro 
vseh. Vsega ne moreta rešiti župan in Občina z odlo-
ki, pa tudi inšpektorji in kaznovalna politika ne. Vsak 
izmed nas mora prispevati svoj delček v mozaik, da 
se bodo stvari pričele izboljševati.

No, morda se nekoliko izboljšujejo tudi stvari pri 
financiranju občin s strani države. Zdi se, da se 
bolj kot gospodarska rast čuti bližajoči se čas dr-
žavnozborskih volitev. Vlada se zdaj vsaj pogaja z 
občinami, a pretresljivih premikov na bolje ni pri-
čakovati. Zato bo tudi v prihodnje potrebno veliko 
energije, naporov in tudi strpnosti na drugi strani, 
da bomo lahko izpeljali želene in potrebne investi-
cije v družbeno in komunalno infrastrukturo. Sam 
se presneto dobro zavedam, da danes ljudem niso 
dovolj le lepa narava, prijazen nasmeh in pestro do-
gajanje. Vsi si želimo gladkih in varnih cest, urejeno 
odvajanje odpadnih vod in dobro vodooskrbo. Naša 
mladina si zasluži prijazne vrtce in šole. Ne nazad-
nje si vsi tisti, ki so pripravljeni v tej skupnosti dati 
del sebe, biti aktivni bodisi na kulturnem, športnem 
ali humanitarnem področju, zaslužijo infrastruktu-
ro, v kateri bodo vse te stvari, ki izboljšujejo kako-
vost bivanja, lahko počeli. Zato se bom še naprej po 
svojih najboljših močeh trudil, da bo infrastruktu-
ra primerna in da se bo tudi v prihodnje v občini 
Duplek res dogajalo.

Mitja HORVAT, 
župan

ŽUPANOV UVODNIK
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PO OBČINI
OBČINSKI PRAZNIK 2017
Podelili priznanja najboljšim učencem, športnikom in 
zaslužnim občanom
Letošnji junij je prinesel kar nekaj sprememb glede praz-
novanja občinskega praznika, Dupleškega tedna. Občinski 
svet Občine Duplek se je odločil, da bo poslej zaključek 
praznika potekal 25. junija, ki je tudi dan državnosti. Pred 
zaključnim dnem je bilo kar nekaj prireditev – nekatere 
v izvedbi Občine, druge so priredila društva. Slavnostna 
prireditev s podelitvijo priznanj najuspešnejšim športni-
kom ter drugim zaslužnim občanom je bila v petek, 23. 
junija 2017, na gradu Vurberk. Prireditev v lepem, sredn-
jeveškem okolju sta popestrila mojstra besede in glasbe, 
pesnik in pisatelj Feri Lainšček ter pevka Ditka. 

Podelitev priznanj odličnjakom
Med prejemniki priznanj smo najprej spoznali najboljše 
učence Osnovne šole Duplek in Osnovne šole Korena, ki 
so junija 2017 zaključili osnovnošolsko izobraževanje in 
so bili vsa leta šolanja med najboljšimi učenci. Iz Osnov-
ne šole Korena so to: Špela Bezjak, Uroš Medved, Eva 
Štuber in Suzana Žugman. Iz Osnovne šole Duplek so bili 
prejemniki priznanj naslednji učenci: Ilana Zoya Glisik, 
Eva Hergamas, Pina Kramberger, Luka Lonec, Klemen 
Skok, Eva Zelnik, Urša Berlič, Maja Kraner, Lana Žugman, 
Nino Aleksej Kukovec. Župan jim je čestital in se za dob-
ro delo zahvalil tudi učiteljem in ravnateljema obeh os-
novnih šol.

Priznanja za perspektivne športnike so prejeli športniki 
iz Judo kluba Duplek: Gašper Kreševič, Neo Safin; Niko 
Grajfoner, Elena Petrovič, Staša Alekseja Kukovec, Nika 
Auda, Lara Tisa Jančar, Ian Hlebič in Matija Kreševič. Pri-
znanja za perspektivne športnike so prejeli tudi športniki 
Karate kluba WKSA Duplek: Nik Mesarec, Lucija Mesa-
rec, Karin Ludvik in Lana Žugman.

Podelitev priznaj najboljšim športnikom
Pred podelitvijo priznanj so prisotni obudili spomin na 
nedavno preminulega trenerja in organizacijskega sode-
lavca Judo kluba Duplek Milana Danka. Njegov trud in 
srčno delo sta pripomogla, da je v občini Duplek nastal 
trden in uspešen Judo klub. Veliko število uspešnih mla-
dih judoistov, je največje priznanje njegovemu delu in 
prizadevanjem. Z minuto molka smo se poklonili njego-
vemu spominu.

Mladi športniki

Priznanja za športne dosežke so prejeli naslednji šport-
niki iz Judo kluba Duplek: Filip Nipič, Andraž Pinterič, Ti-
mon Petrovič, Matija Filipič, Sergej Filipič, Nil Škerbot, 
Tilen Mulec, Katja Pinterič, Lara Petrovič, Helena Merč-
nik in Nina Auda. Tovrstno priznanje so prejeli tudi na-
slednji člani Karate kluba WKS Duplek: Vita Rojs, Hera 
Agapito Masten in Jana Rojs. Za naziv pokrajinskega pr-
vaka med društvi upokojencev v kegljanju s kroglo na vr-
vici je priznanje za športne dosežke prejela ženska kegl-
jaška ekipa DU Dupleka v sestavi Silve Javornik, Milene 
Petrinec, Ivanke Kajbič, Anice Žižek, Erike Rakuša, Trezike 
Bračko in Ivanke Bratuša. 
Priznanje za vrhunske športne dosežke je bilo podelje-
no naslednji športnikom Judo kluba Duplek: Manji Kro-
pf, Ljudmili Merčnik, Tamari Kraljič, Tjaši Brumen, Tajdi 
Senekovič, Davidu Kraljiču in Stašu Kokotoviču. Iz Kara-
te kluba Duplek so tovrstno priznanje prejeli: Sara Rojs, 
Miha Majer in Matic Herga.

Priznanje za rekreativca leta 2016 je prejel Maksimiljan 
Petrič, ki je na veteranskem evropskem prvenstvu v judu 
v Poreču leta 2016 dosegel 2. mesto v skupini M (66–70 
let do 90 kg).

Za športnika leta je bil razglašen Gregor Kocmut, ki je 
na državnem prvenstvu v judu leta 2016 v članski kon-
kurenci zasedel 1. mesto, za športnico leta pa Kristina 
Vršič, ki je dosegla 2. mesto na državnem prvenstvu v 
judu v letu 2016 ter številne druge visoke uvrstitve na 
mednarodnih tekmovanjih.

Špela Bezjak 
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Športnik leta Gregor Kocmut 

Naziv »ekipa leta 2016« je pripadel moški kegljaški ekipi 
Društva upokojencev Duplek v sestavi Augusta Rakuše, 
Draga Petrinca, Janka Senekoviča, Branka Bratuše, Milka 
Kapuna, Jožeta Thalerja. Priznanje so prejeli za doseženo 
1. mesto na tekmovanju kegljaških ekip društev upoko-
jencev iz vse Slovenije (tako rekoč državni prvaki) v kegl-
janju s kroglo na vrvici.

Jože Murko za dolgoletno vodenje Športnega društva 
Jablance, organizacijo in izvedbo številnih prireditev in 
izgradnje športnih površin;
Režijski obrat Občine Duplek za prizadevno delo in od-
lično medsebojno sodelovanje tudi v okoliščinah, ko nji-
hovo delo zahteva maksimalne napore. Pod vodstvom 
direktorice občinske uprave Natalije Jakopec je Režijski 
obrat Občine Duplek izvajalec številnih aktivnosti za pri-
pravo različnih kulturnih, športnih in družabnih dogod-
kov. Prav tako pa, po mnenju uporabnikov, v Režijskem 
obratu Občine Duplek odlično opravljajo pogrebno de-
javnost, ki je zaradi spleta okoliščin postala del njihovih 
zadolžitev.

Prejemniki naziva »ekipa leta 2016«, moška kegljaška ekipa Društva 
upokojencev Duplek

Posebna županova priznanja
Župan Mitja Horvat je podelil tudi nekaj posebnih 
priznanj. Prejeli so jih:
Peter Brumen za 10 let dela v Judo klubu Duplek in za 
neprekinjeno in prizadevno delo v upravnem odboru 
Judo kluba Duplek; aktiven je bil zlasti pri organizacijskih 
zadevah, zadnje leto pa je zaslužen tudi za medijsko od-
mevnost dosežkov članov Judo kluba Duplek;
Alojzija Zore za idejo, organizacijo in izvedbo skupine 
pustnih mask za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov;
Anja Krajnc za pomoč pri organizaciji in izvedbi skupine 
pustnih mask za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov;

Zaposleni v Režijskem obratu, prejemniki priznanja

Podelitev priznanja »zlati grb Občine Duplek«
Najvišje priznanje Občine Duplek, zlati grb, je tokrat šlo 
v roke Športnega društva Jablance. To posebno visoko 
priznanje je društvo prejelo zaradi zaslug pri celostnem 
razvoju športa oz. panoge smučarskih skokov na območju 
občine Duplek ter vpliva na prepoznavnost občine. 
Športno društvo Jablance je bilo ustanovljeno leta 1997 
in aktivno deluje že 20 let. Ustanovnih članov je bilo 12, 
z leti pa se je članstvo povečalo in društvo danes šteje 54 
članov. V tem času je društvo veliko prispevalo k razvoju 
smučarskih skokov v občini Duplek, pestro športno in 
družabno življenje pa je veliko dobrega prineslo celot-
nemu naselju Jablance. Športno življenje Jablanc se je 
začelo z nogometom in ureditvijo najprej naravnega, 
potem pa asfaltiranega, osvetljenega in ograjenega 
igrišča, pri izgradnji katerega so člani Športnega društva 
Jablance sodelovali s številnimi prostovoljnimi urami.
V članih društva pa je še vedno tlela želja iz otroških 
let, ko so si pozimi izdelovali mini smučarske skakalni-
ce. Februarja leta 1997 je bila v Jablancah prva regijska 
tekma v smučarskih skokih na dvajsetmetrski skakalnici, 
ki so jo člani društva zgradili po lastni zamisli. Še istega 
leta so bili naročeni tudi projekti za 13, 25 in 40-metrsko 
skakalnico. Projekte je izdelal inženir Alojz Jevšenak. V 
poletnih mesecih se je pričela gradnja 13 in 25-metrske 
skakalnice, za 40-metrsko pa je zmanjkalo denarja. V 
zimski sezoni 1997/98 so člani društva organizirali prvo 
meddruštveno tekmovanje v smučarskih skokih na novih 
skakalnicah. Že spomladi leta 1998 pa so 13 in 25-metr-
ski skakalnici plastificirali in tako omogočili njihovo upo-
rabo tudi poleti. Postavljati so začeli tudi 40-metrsko 
skakalnico.
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Zmagovalna ekipa VS Zg. Duplek v vlečenju vrvi Vse foto: Viljem Klemenčič

V aprilu 1998 so v Športnem društvu Jablance ustanovili še nogometno 
sekcijo in vodili občinsko ligo malega nogometa. Še danes člani društva 
sodelujejo v različnih ligah štajerske regije.
Prva tekma na 40-metrski »Jablanški velikanki« je bila v februarja 2003.
Z ustanovitvijo društva so se začeli aktivni treningi smučarskih skakal-
cev, ki se redno udeležujejo meddruštvenih, regijskih in državnih tekem.
Društvo je nadaljevalo delo za izgradnjo in posodabljanje skakalnic. 
Zgradili so še 7-metrsko skakalnico, v letu 2017 pa so ob finančni pod-
pori Občine Duplek, Smučarske zveze Slovenije in Fundacije za šport 
vse skalnice prekrili z novo plastično maso.
Vse prireditve in izgradnjo skakalnic je društvo izvajalo s prostovoljnim 
delom ter z materialno podporo Občine Duplek.
Prireditev sta s koncertom zaključila Ditka in Feri.

Vlečenje vrvi in kuhanje enolončnic
Zaključek praznovanja občinskega praznika, Dupleškega tedna, je pote-
kal v nedeljo, 25. junija 2017, v in pred šotorom pri Kulturnem domu 
Sp. Duplek. Prireditev naj bi se odvijala na prostoru med kulturnim do-
mom in pošto, vendar je nepredvidljivo vreme grozilo in kasneje tudi 
uresničilo močne padavine, zato je večina aktivnosti potekala v šotoru. 
Kot že nekaj let nazaj so se tudi letos izkazali kuharji enolončnic. Te so 
letos ocenjevali strokovna komisija v sestavi Darinke Gostenčnik, Olge 
Rapič in Marinke Čučko ter obiskovalci prireditve. Da je bila komisija 
profesionalna, pričajo dejstva, da je bila Darinka Gostenčnik dolgoletna 
učiteljica praktičnega pouka in tehnologije na Srednji šoli za prehrano 
in živilstvo Maribor, Olga Rapič pa dolgoletna vodja kuhinje v Domu 
Lizike Jančar v Mariboru. Ocenjevalci so dosegli konsenz – najboljšo 
enolončnico je skuhala ekipa Vaške skupnosti Korena.
Izkazale pa so se tudi ekipe v vlečenju vrvi. Čeprav so vse ekipe vložile 
v tekmo vse svoje moči, je lahko zmagala le ena. Najmočnejša je bila 
ekipa Vaške skupnosti Zg. Duplek. 
Pomerili so se še najmočnejši posamezniki, ki so tekmovali v vleki pol-
tovornega vozila. Najbolj se je izkazal Boris Novak, ki je vozilo najhitreje 

Predsednik Športnega društva Jablance Jože Murko

prevlekel od točke A do točke B.
Prireditev je v veselje vseh udeležencev 
s svojim nastopom nadaljeval in zaključil 
ansambel Modrijani. Že dalj časa najbolj 
zaželeni narodno-zabavni ansambel v 
Sloveniji je upravičil svoj sloves, saj v Sp. 
Dupleku že dolgo ni bilo tako veselo. Pol-
no plesišče je pričalo, da so se obiskovalci 
resnično zabavali.
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DRŽAVLJAN  EVROPE 2017
Program Starejši za starejše prejel nagrado »državljan 
Evrope 2017«, ki jo vsako leto podeljuje Evropski 
parlament

Evropski parlament je letos podelil nagrado »državljan 
Evrope 2017« programu Starejši za starejše v koordina-
ciji ZDUS-a na pobudo evropskih poslancev Iva Vajgla in 
dr. Igorja Šoltesa.
Evropski parlament vsako leto podeli nagrado »državljan 
Evrope« za posebne dosežke na področjih dejavnosti ali 
dela državljanov, skupin, združenj ali organizacij, ki so 
izkazali izjemno zavezanost spodbujanju boljšega vza-
jemnega razumevanja in tesnejšega povezovanja med 
državljani držav članic v okviru mednarodnega sodelo-
vanja v Evropski uniji. Evropski poslanec Ivo Vajgl je ob 
podpori evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa v ute-
meljitvi zapisal, da gre za »izjemen primer dobre prakse 
prostovoljstva na področju neodvisnega življenja starej-
ših ljudi, ki želijo čim dlje ostati v svojih domovih in žive-
ti neodvisno oziroma ob pomoči drugih pri opravljanju 
vsakodnevnih opravil«.
Letos je Evropski parlament razglasil 50 dobitnikov na-
grade »državljan Evrope« iz celotne Evropske unije, med 
njimi je tudi program Starejši za starejše. V utemeljitvi 
so zapisali: »Evropski parlament ugotavlja, da predsta-
vlja program izjemen primer dobre prakse na področju 
prostovoljstva, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno 
življenje starejših. Skozi prizadevanja za boljše razume-
vanje in razvoj kulture sodelovanja med generacijami pa 
odseva pomembne evropske vrednote prostovoljstva, 
humanizma, solidarnosti, povezanosti, vzajemnega ra-
zumevanja in sočutja.« 
Nagrado je predsedniku Zveze društev upokojencev Slo-
venije Janezu Sušniku 30. junija 2017 v Hiši Evropske uni-
je v Ljubljani, predal vodja informacijske pisarne Evrop-
skega parlamenta v Sloveniji Klemen Žumer, ki je za naš 
časopis dejal: »Zelo sem vesel, da je pri tem projektu 
sodelovalo tudi Društvo upokojencev Duplek. Vaše delo 
in trud, ki ju dajete skupnosti, sta nenadomestljiva, saj 

Žal je zaradi slabega vremena 
odpadel ognjemet. Klub temu 
verjamem, da bo ta praznik ostal 
udeležencem prireditev v lepem 
spominu.

Milena ROPOŠA

Zabava z Modrijani

nas povezujeta in ustvarjata okolje, v katerem je lepše 
živeti. Hvala vam!« 

Klemen Žumer, vodja Informacijske pisarne Evropskega parlamenta 
v Sloveniji    Foto: Darja Rojko

Osrednji dogodek za vse nagrajence bo potekal 11. in 
12. oktobra 2017 v Bruslju. Janez Sušnik se je posebej 
zahvalil ustanoviteljicama programa, dr. Mateji Kožuh 
Novak in Anki Osterman, vodji programa Rožci Šonc ter 
vsem 3500 prostovoljcem. 

V družbi z ustanoviteljico programa dr. Matejo Kožuh Novak, nosilko 
programa v Občini Duplek, Slavico Golob, Vodjo Informacijske pisarne 
Evropskega parlamenta, Klemnom Žumrom in evropskim poslancem, 
Francem Bogovičem            Foto: Arhiv Hiše evropske unije v Ljubljani 
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Zveza društev upokojencev Slovenije od leta 2004  izva-
ja Projekt Starejši za starejše.
Cilj projekta je pomagati pomoči potrebnim in razbre-
meniti svojce ter poboljšati njihov vsakdan. Osnovni na-
men projekta Starejši za starejše je skrbeti za kakovost 
življenja starejših in se boriti za njihove pravice. 
Prostovoljci so temelj izvajanja programa – brez njih ga 
ne bi bilo. Za opravljanje svojega poslanstva so zave-
zani k vsakoletnemu izobraževanju in osvajanju znanja 
o medsebojnih odnosih, komunikaciji, prepoznavanju 
osebnostnih lastnosti, socialni zakonodaji. 
Kaj jim pomeni prostovoljno delo? Zadovoljstvo, da 
lahko pomagajo, ko slišijo odgovor na vprašanje o tem, 
kdaj naj bo ponovni obisk. Ljudje jim odgovorijo, da 
lahko pridejo kar vsak dan. V zadovoljstvo jim je, ko 
dajo slehernemu starostniku vedeti, da ni pozabljen, da 
lahko računa na njihovo in sosedsko pomoč. Obiskom 
sledijo še mesečna srečanja z društveno koordinatorko, 
poročila o opravljenih obiskih in potrebnih pomočeh, 
načrtovanje ponovnih obiskov ter izvedba pomoči in 
storitev. 
Društven koordinator je ključna oseba programa v dru-
štvu, za kar potrebuje podporo in sodelovanje predse-
dnika društva. Koordinator načrtuje in koordinira delo 
prostovoljcev, organizira izvedbo pomoči in storitev. Ko-
ordinator vse podatke o obiskih vnese v program BOPRO 
(računalniški program, ki je povezan z ZDUS Ljubljana). 
Kadar je potrebno, organizira pomoč drugih deležnikov 
– patronaže, centra za socialno delo, organizacij za po-
moč na domu, RK in Karitasa. Udeležuje se obveznega 

PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE

Program je bil ustanovljen leta 2004, izvajajo pa ga v 298 
društvih upokojencev in 13 pokrajinskih zvezah. Prosto-
voljci so v enajstih letih opravili približno 6,5 milijonov 
ur prostovoljskega dela ali več kot 700 000 obiskov sta-
rejših.
Programu namenjamo v Novicah občine Duplek tudi 
prispevek, saj je vanj vključeno tudi naše Društvo upo-
kojencev Duplek – na pobudo nekdanje predsednice 
Društva upokojencev Duplek Slavice Golob. 

Častna podpredsednica ZDUS-a je o delovanju projekta 
v naši občini povedala naslednje:
»Ponosni smo, da del nagrade pripada tudi DU Duplek, 
ki je med prvimi društvi osvojilo projekt Starejši za sta-
rejše. Ne samo, da smo se vključili v projekt, tudi izvaja-
mo ga že 10 let s 15 prostovoljci. Obisk in pomoč pomoči 
potrebnim je HUMANO DEJANJE, saj to čutimo prosto-
voljci, ko obiskujemo osamljene, onemogle, ki jim tudi 
topel stisk roke mnogo pomeni. Projekt pa lahko dobro 
izvajamo le ob podpori občinske uprave, UO društva in 
srčnih prostovoljcev, katerim priznanje se dodeljuje tudi 
iz Evropske unije.«

Darja ROJKO

V hiši Evropske unije v Ljubljani s Slavico Golob
                              Foto: Arhiv Hiše evropske unije v Ljubljani 

letnega izobraževanja. 
In kdaj jim je težko? Kadar ni podpore v lastnem društvu, 
ko slišijo očitke, da so za svoje delo plačani, pa vsi vedo, 
da niso, da so prostovoljci!
Društvo upokojencev Duplek je v projekt vključeno že 10 
let, to je od leta 2007. Trenutno program izvaja 15 pro-
stovoljk in en prostovoljec. Z vključitvijo v program se je 
v društvu osebje usposobilo za delo z računalnikom sko-
zi program BOPRO. Vsako leto nadgrajujejo svoje znanje 
z izobraževanjem v Izoli, stroške krije ZDUS Ljubljana.
Ob prvem obisku starejših od 69 let se prostovoljci z 
obiskanim pogovorijo o željah glede nadaljnjih obiskov. 
Na obiskih v naši občini smo spoznali, da so starejši 
osamljeni in da večkrat potrebujejo pomoč. Obiskov so 
zelo veseli, saj se mnogi zaradi bolezni, onemoglosti in 
težav s prevozi ne morejo vključevati v sekcije društva in 
se ne morejo udeleževati srečanj.
Pri izvajanju projekta Starejši za starejše nas podpira 
tudi župan občine Mitja Horvat s sodelavci, za kar se 
vsem iskreno zahvaljujemo. 
Posebna zahvala gre tudi prostovoljkam in prostovoljcu 
v imenu Društva upokojencev Duplek.
Združimo moči in veselo ter vljudno sprejmite prosto-
voljca in prostovoljke DU DUPLEK, saj je veliko takih, ki 
naš obisk pričakujejo, in takih, ki potrebujejo pomoč.       

Silva Radić, tajnica DU DUPLEK in koordinatorica
projekta Starejši za starejše
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V Koreni so prve dni letošnjega šolskega leta 
pri varovanju otrok v prometu pomagali pro-
stovoljci
Otroci so kot prometni udeleženci nepredvi-
dljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, 
poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitro-
sti in oddaljenosti bližajočega se vozila, zato 
moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem 
drugi udeleženci v cestnem prometu. 
Ob začetku vsakega šolskega leta, je na cesti 
veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevar-
nosti v prometu, zato je zagotavljanje varnosti 
otrok v prvih septembrskih dneh ena najpo-
membnejših nalog vseh, ki se ukvarjamo s 
prometno varnostjo, seveda pa tudi staršev, 
učiteljev in vseh drugih odraslih. Na cestah ve-
liko pogosteje kot med počitnicami srečujemo 
otroke, med njimi se jih mnogo poda v šolo 
prvič. Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske 
poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se 
lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem 
prometu, je izredno pomembna. Ob tem pa 
seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, ki 
se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so še 
počitniško razigrani.
Tako kot v preteklih letih smo v naši občini 
tudi letos v začetku šolskega leta 2017/18 skr-
beli za varnost otrok na poti v šolo in iz nje. 
V občinskem svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, smo z načrtovanjem aktiv-
nosti pričeli že v avgustu. Letos smo k sode-
lovanju povabili vse občane občine Duplek, 
saj smo predvidevali, da je veliko občanov, ki 
imajo svoje otroke ali vnuke v šoli in jim ni vse-
eno za njihovo varnost ter bodo pripravljeni 
sodelovati pri njihovem varovanju v cestnem 
prometu v prvih dneh šole. Odziva žal ni bilo, 
zato smo k sodelovanju kot običajno povabili 
PGD Korena, PGD Dvorjane in DU Duplek, ki 
so bili do sedaj vedno pripravljeni sodelovati. 
Pozitivno so se odzvali le v PGD Korena, kjer 
so zagotovili štiri prostovoljce, ki so sodelovali 
pri varovanju otrok v okolici OŠ Korena. Vsem 
prostovoljcem in vodstvu PGD Korena se za 
sodelovanje še enkrat najlepše zahvaljujemo.
Pri OŠ Duplek in obeh njenih podružnicah v Zg. 
Dupleku in Dvorjanah tako letos niste opazili 
prostovoljcev, smo pa se v svetu zato potrudili 
dodatno poskrbeti za varnost otrok in pozvali 
Policijsko postajo Maribor I, da je nekoliko po-
ostrila nadzor cestnega prometa pri teh šolah. 
Tudi redarji medobčinskega redarstva so dva 
dni sodelovali pri izvajanju nadzora prometne 
varnosti.
V bližini podružnične OŠ v Dvorjanah, pa smo 
že pred začetkom šolskega leta namestili tudi 
preventivno radarsko tablo, ki je ugodno vpli-
vala na upoštevanje predpisane hitrosti, s tem 
pa tudi na varnost otrok na poti v šolo.

VARNA ŠOLSKA POT

Policist in prostovoljci, ki so v začetku letošnjega šolskega leta sodelovali pri varovanju 
otrok na poti v OŠ Korena (od leve): vodja policijskega okoliša Marko Rahle in prostovoljci 
Branko Mugerle, Tanja Mišič, Darko Slanič ter Alojz Kacjan        Foto: Marjan Vrbnjak

Kljub vsem težavam ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj se v tem času 
ni zgodila nobena prometna nesreča, v kateri bi bil udeležen otrok na 
poti v šolo ali iz nje. Da bi ohranili dobre prometno-varnostne razmere še 
naprej, predvsem pa zagotovili varnost otrok v prometu, vsem staršem 
svetujemo:
˗ skozi celo šolsko leto namenite čim več časa prometno-varnostni vzgoji 

svojih otrok;
˗ preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo ne le na šolski poti, ampak 

tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu;
˗ ne pozabite, da dajete z lastnim ravnanjem v prometu zgled svojim ot-

rokom;
˗ pri vožnji z avtomobilom otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pa-

sovi oz. glede na starost dosledno uporabljajte ustrezne otroške varno-
stne sedeže;

˗ tudi sami se vedno pripnite z varnostnim pasom;
˗ kot vozniki bodite v okolici šol še posebej pozorni na otroke in njihovo 

nepredvidljivost ter temu prilagodite hitrost in način svoje vožnje.

Marjan Vrbnjak
Predsednik SPVCP
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GRAMOZNICA V 
ZG. DUPLEKU OŽIVELA

NEURJE  POVZROČILO ŠKODO 
NA KULTURNEM DOMU  KORENA

V začetku maja je na območju gramoznice pričela delo-
vati vlečnica za vodno smučanje
Deskanje in smučanje na vodi v svetu sicer nista novost, 
saj obe panogi obstajata že vrsto let in postajata vse bolj 
priljubljeni. Novost pa je zagotovo vlečnica v Zgornjem 
Dupleku, ki je prva vlečnica s krožnim sistemom v Sloveni-
ji. To pomeni, da jo lahko uporablja več ljudi hkrati, za po-
pestritev vožnje pa so na vodi nameščene še ovire, ki nu-
dijo dodaten adrenalinski užitek. Z ureditvijo parka je bil 
storjen prvi korak k uresničevanju ureditve rekreacijskega 
centra, ki bo zaobjel več dejavnosti ter postal zanimiv za 
turiste in prebivalce iz okoliških občin ter od drugje. 
Vzpostavitev vlečnice in gostinske dejavnosti je na ob-
močje gramoznice v prvi sezoni delovanja privabilo 
številne obiskovalce, po ocenah upravljavca Wake park 
Dooplek naj bi gramoznico obiskalo okoli 14 000 obisko-
valcev. Okolje gramoznice je namreč zanimivo ne samo 
za adrenalinske navdušence, ki se želijo preizkusiti na 
vodi, temveč tudi za tiste, ki se želijo sprostiti ob vodi po 
napornem vsakdanjiku. 

Skakalnica v Wake parku Dooplek  Foto: Sašo Korošec 

Ponudba na območju gramoznice se bo dopolnjevala v 
prihodnjem letu, saj je bila Občina Duplek uspešna na 
javnem pozivu za pridobitev nepovratnih sredstev iz 
Evropskega sklada za razvoj podeželja. Predvideno je 
dokončanje sprehajalne poti, ureditev parkirišča za av-
todome, ureditev parka za izboljšanje motoričnih spo-
sobnosti in namestitev urbane opreme. Pripravljajo pa 
se tudi že načrti za ureditev kampa z recepcijo. 

Jasmina PURIČ

Kulturni dom Korena je bil zgrajen pred dobrimi štiride-
setimi leti s sredstvi in prostovoljnim delom občanov, 
vse do leta 2013 pa je bil s svojim skromnim interierjem 
prizorišče številnih kulturnih dogodkov. Šele leta 2013 je 
dočakal prenovo, saj je Občina uspešno kandidirala na 
razpisu in pridobila nepovratna sredstva iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru projekta 
prenove in prizidave je bil zgrajen prizidek, medtem ko 
je dvorana ostala v enakih gabaritih. Zamenjani sta bili 
stavbno pohištvo in notranja oprema, vključno s talni-
mi in stropnimi oblogami, prenovljene so bile strojne in 
elektro instalacije z nekaj avdio in scenske tehnike, izve-
deno je bilo talno gretje in prisilno prezračevanje dvora-
ne. Celotna stavba je bila obdelana s toplotno izolacijsko 

fasado. Nova je bila streha prizidka, ki se je navezala na 
obstoječo streho dvorane.
V neurju, ki je divjalo 10. avgusta tudi na območju naše 
občine, pa je močan veter odkril približno petsto kvadra-
tnih metrov pločevinaste strehe skupaj z lesenimi mo-
rali, pri čemer je delno poškodoval tudi streho lesenega 
nadstreška, žlebove in strelovod. Posledično je dež na-
močil toplotno izolacijo in estrih na podstrešju, akustič-
ne stropne in stenske obloge v dvorani, parket in stene, 
voda je prodrla vse do kletnih prostorov pod odrom, del-
no so bili uničeni tudi notranja oprema, mize in podboji. 
V okviru intervencije so bili še isto noč skupaj s krajev-
nimi prostovoljnimi gasilci, poklicnimi gasilci, pripadniki 

Kulturni dom Korena, jutro po neurju  Foto: Mitja Horvat Posledice neurja v notranjosti  Foto: Mitja Horvat
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civilne zaščite in drugimi prostovoljci izvedeni najnujnej-
ši ukrepi, da se je preprečilo povečevanje škode. Objekt 
so pokrili z zaščitno folijo, odstranili vodo iz notranjosti 
objekta, pokrili so  notranjo opremo.
Objekt je zavarovan, zato je bil opravljen ogled nasta-
le škode s strani pristojne zavarovalnice, saj bo sanacija 
objekta potekala v sodelovanju z njo. 

Zamenjani sta že bili streha in toplotna izolacija, izvede-
no je bilo izsuševanje objekta. V prihodnjih mesecih bo 
sledila še sanacija notranjosti, izvedba slikopleskarskih 
del, sanacija stropnih in stenskih oblog ter parketa.

Natalija JAKOPEC

SPUST RANC IN SPLAVOV PO DRAVI
Ob Mednarodnem kongresu splavarjev in rancarjev 
spust od Zg. Dupleka do Vurberka
Tradicija splavarjenja po reki Dravi sega v trinajsto stole-
tje in ima bogato zgodovino tudi v naših krajih, največji 
razcvet pa je splavarstvo beležilo v času med obema voj-
nama. Reka Drava je bila pomembna transportna pove-
zava, po njej so s splavi v spremstvu ranc vozili les vse 
do časa izgradnje hidroelektrarn, ki so poti na reki Dravi 
pretrgale. Takrat je splavarjenje zamrlo, dokler ga niso 
ponovno obudili potomci naših dedov, splavarjev in ran-
carjev –ustanovili so Turistično društvo splavarjev in ran-
carjev občine Duplek, ki je vrsto let organiziralo rancarijo 
– spuste z rancami za ljubitelje narave in za veselje. 
Eden takšnih spustov se je po nekajletnem premoru 
ponovno odvil letos, ko smo na povabilo Turističnega 
društva Maribor za udeležence Mednarodnega kongre-
sa splavarjev in rancarjev, ki je potekal od 22. do 25. ju-
nija v Mariboru, v spomin na spust iz davnega leta 1968 
izvedli spust s splavi in rancami po reki Dravi, tokrat le od 
Zgornjega Dupleka do Vurberka. 
Člani Turističnega društva splavarjev in rancarjev Duplek 
so namočili rance, da se je les dobro napil in tesnil. Šest 
ranc iz Dupleka in štiri iz Malečnika ter pet manjših spla-
vov je na sončno junijsko soboto pri rancarski baraki v 
Zgornjem Dupleku pričakalo udeležence. Kongresa se je 
namreč udeležilo nekaj več kot 250 evropskih splavarjev 
iz dvanajstih evropskih držav in polovica vseh se je ude-
ležila spusta. 
Sprejemu s frajtonaricami in uvodnim pozdravom, je sle-
dilo formiranje ekip, nato pa razdelitev rešilnih jopičev 
in vstop na rance oziroma splave. 

Seveda zanimivosti in prigod med plovbo ni manjkalo, 
za kar so poskrbeli izkušeni domači krmarji. Celotna od-
prava je bila tekom spusta pod budnim očesom gasilcev 
Prostovoljnega gasilskega društva Dvorjane, ki so skrbeli 
za varnost na vodi. Za vse, ki se spusta niso udeležili, je 
bil pripravljen spremljevalni program z ogledom zname-
nitosti naše občine, do katerih so se lahko popeljali s ko-
čijami Konjeniškega društva prijateljev konj Duplek ali pa 
s starodobnimi vozili Društva za ohranjanje tehnične in 
kulturne dediščine Oldtimer Duplek. Na prireditvenem 
prostoru v šotoru smo ponudili dobrote in izdelke lokal-
nih pridelovalcev ter zabavni program, v dvorani pa je 
bila splavarska razstava, ki je bila dobro obiskana. 
Druženje splavarjev v naši občini, je ponudilo odlično pri-
ložnost za povezovanje in predstavitev našega kraja, ki 
ima bogato tradicijo splavarjenja in rancarstva. V občini 
deluje več društev, ki obuja rancarijo in splavarjenje, v ob-
činskem grbu je lik splava, krožišče krasi lesena skulptura 

Turistično društvo splavarjev in rancarjev Duplek, s predsednikom Stankom Grajfonerjem, sprejem pri rancarski baraki

Plovba po reki Dravi
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rancarja in rance, vse to sestavlja mozaik, ki obuja spomine na 
dni, ko so naši dupleški splavarji pluli po reki Dravi.
Vtisi, ki so jih evropski splavarji odnesli s seboj, so bili kljub 
izjemno vročemu dnevu čudoviti. Ob tej priložnosti gre zah-
vala vsem, ki so pomagali pri ustvarjanju in uspešni izvedbi 
dogodka: Turističnemu društvu splavarjev in rancarjev Duplek, 
Turistično splavarskemu društvu Krajnski park Drava, Društvu 
za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine Oldtimer Duplek, 
Konjeniškemu društvu prijateljev konj Duplek, PDG Dvorjane 
in Turističnemu društvu Maribor ter vsem nastopajočim (Luka-
sovim frajtonarjem, Folklorni skupini KUD Breznar Tonček in 
Tamburaškemu orkestru Duplek) ter lokalnim ponudnikom.

 Natalija JAKOPEC Vse foto: Viljem KlemenčičPlovba po reki Dravi

Novica o najdbi bombe v bližini vurberškega gradu je 
našo občino uvrstila na naslovnice tiskanih medijev in 
v središče informativnih oddaj. Dogajanje na Vurberku 
je spremljala cela Slovenija
Občan, ki je bombo našel, je o najdbi obvestil Upravo 
RS za zaščito in reševanje. Nemudoma so bili aktivirani 
policija, Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi in Štab civilne zaščite Občine Duplek. 
Po opravljenem ogledu najdbe je bilo ugotovljeno, da 
gre za 250 kg težko neeksplodirano ameriško letalsko 
bombo iz časa druge svetovne vojne. 

NEEKSPLODINARA LETALSKA BOMBA NA VURBERKU
uničenje bombe potrebno pripraviti jamo, globoko 3,5 
metrov, ter ob robu jame z balami slame zgraditi na-
sip, visok 4 metre – vse z namenom, da bi ob morebi-
tni uresničitvi drugega scenarija, to je eksploziji bombe, 
zemljina in bale vsaj delno preprečile razpršitev delcev 
in povzročitev škode v širši okolici.

Najdena bomba    Foto: Natalija Jakopec

Na osnovi prejetih navodil služb, ki so intervencijo vodi-
le, je Štab civilne zaščite Občine Duplek v sodelovanju s 
PGD Dvorjane in PGD Korena nudil tehnično in operativ-
no pomoč. Izvedel je zaporo neposredne okolice v radiju 
350 m od najdbe in skupaj s policisti vršil 24-urno varo-
vanje zavarovanega območja, saj so priprave na nevtra-
lizacijo bombe trajale več dni. Pripadniki Državne eno-
te za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
so namreč po proučitvi vseh okoliščin in posvetovanju 
s strokovnjaki iz tujine zaključili, da je bombo potrebno 
uničiti na mestu najdbe. Pogumna in zelo tvegana ope-
racija je imela dva možna izida: uspešno nevtralizacijo 
ali silovitejšo eksplozijo, katere posledice bi čutili na ob-
močju v radiju enega kilometra od mesta najdbe. Odre-
jeni so bili izredno strogi ukrepi zaščite, na dan uničenja 
bombe tudi evakuacija občanov, živečih na vplivnem ob-
močju, kar je pomenilo cca. 400 občanov iz 120 stano-
vanjskih objektov.
Zaradi zahtevnosti postopka deaktivacije, je bilo za 

Lokacija, kjer je bila uničena bomba   Foto: Natalija Jakopec

Ko so bili izvedeni vsi preventivni ukrepi in zagotovlje-
na vsa potrebna oprema, so pristojne strokovne službe 
določile dan in uro pričetka operacije. Tako je torek, 25. 
junija, ob deseti uri zjutraj sirena naznanila začetek eva-
kuacije vplivnega območja. Občani so morali zapustiti 
svoje domove do pol enajste ure, ko so bile vzpostavlje-
ne zapore občinskih lokalnih cest in javnih poti ter zapora 
regionalne ceste. Ko so policisti in gasilci preverili, ali so 
res vsi objekti na vplivnem območju prazni, so strokov-
njaki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi nekaj minut pred dvanajsto uro začeli 
postopek onesposobitve bombe. Bombo so prestavili v 
pripravljeno jamo, kjer so pričeli postopek deaktivacije 
po zadanem scenariju. Ekipa strokovnjakov je nalogo 
opravila odlično. Ob uničenju sta nastali dve manjši ek-
sploziji, obe brez posledic v okolju. Ob treh popoldne so 
se občani lahko vrnili v svoje domove in »Vurberk je (bil) 
rešen«, kot je župan izjavil za medije. 
Vsem, ki so kakorkoli sodelovali v intervenciji, ki je traja-
la od 20. do 25. julija, se iskreno zahvaljujemo – strokov-
ni ekipi Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi za uspešno izvedbo operacije, policis-
tom Policijske uprave Maribor za pomoč pri varovanju 
vplivnega območja, hvala Upravi RS za zaščito in reše-
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vanje, izpostavi Pekre, in Upravi RS za zaščito in reše-
vanje, izpostavi Ptuj, ki je poskrbela za ogled objektov 
na Vurberku in izvedbo zaščitnih ukrepov na območju 
Krčevine pri Vurberku, prostovoljnim gasilcem PGD 
Dvorjane, Korena in Grajena za varovanje neposredne 
okolice najdbe in evakuacijo vplivnega območja, izva-
jalcema zaščitnih ukrepov v neposredni bližini najdbe, 
Dragu Šnutu s. p. in Darku Vogrinu s.p., vsem pripadni-
kom Civilne zaščite Občine Duplek, režijskemu obratu 
in vsem občanom za dosledno upoštevanje navodil in 
razumevanje. 

Za Štab CZ Občine Duplek:
Bojan TURČIN

Natalija JAKOPEC
Ekipa Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi, ki je vodila operacijo                        Foto: Natalija Jakopec

MLADE BELE ŠTORKLJE DOBILE OBROČKE
V občini Duplek imamo dve aktivni gnezdi štorkelj: prvo v središču Sp. 
Dupleka, drugo ob hiši Zg. Duplek 33; v prvem so 4 mladiči, v drugem pa 
jih je 5
Bela štorklja Ciconia, ciconia je prav gotovo najbolj karizmatična vrsta ptice 
pri nas. Gnezdi dobesedno sredi človekovih bivališč in gnezda spleta najpo-
gosteje na drogovih električne napeljave. Še pred štiridesetimi leti, je bila 
večina gnezd na dimnikih hiš, kjer se dandanes pojavljajo izredno redko.
Bela štorklja naseljuje celotno Evropo razen skrajnega severnega dela. 
Najštevilčnejša je v srednjem in vzhodnem delu Evrope, njen populacijski 
status je trenutno stabilen. V Sloveniji gnezdi v Pomurju, Slovenskih goricah, 
v nižinskem delu Podravja, Posavja in na Dolenjskem. Njeno število dosega 
okoli 250 parov. Gnezdeča populacija na Dolenjskem je v porastu, medtem 
ko v Pomurju, ki velja za zibelko štorkelj pri nas, njihovo število postopno 
upada. Vzrok za upadanje gnezdeče populacije v Pomurju prav gotovo tiči v 
spremembah v kmetijstvu. Zaradi intenzivne obdelave izginjajo ekstenzivni 
biotsko pestri travniki, velike njivske površine pa so ekološko sterilne in na 
njih štorklje ne najdejo dovolj hrane.  
Selitev in obročkanje
Bele štorklje se kmalu po gnezdenju zberejo v manjše jate, to pa je tudi 
prvi pokazatelj pričetka selitve, ki doseže vrhunec v avgustu. Vzhodna in 
srednjeevropska populacija se seli preko Balkana, Turčije, Bližnjega vzhoda 
ter naprej po afriškem kontinentu, kjer se mnoge ustalijo na območju Sa-
hela, nekatere pa nadaljujejo pot vse do Južnoafriške republike. Razdalja 
celotne selitvene poti v eno smer znaša okoli 10 000 kilometrov. Naslednje 
leto večina mladih štorkelj ostane v Afriki ali na Bližnjem vzhodu. V gnez-

Markantno »ozelenelo« štorkljino gnezdo v 
središču Sp. Dupleka            Foto: Franc Bračko

Obročkanje štorkelj s pomočjo nepogrešljivega avtodvigala 
Foto: Franc Bračko

ditveno območje se vrnejo šele v tretjem ali četrtem 
letu starosti, ko spolno dozorijo in pričnejo gnezditi. Žal 
veliko mladih štorkelj med selitvijo propade. Najpogo-
stejši vzroki so trk v žice električnih zračnih vodov, za-
strupitev, neurja in ilegalen divji lov na Bližnjem vzhodu 
in v Afriki.
Tudi letos smo ornitologi in sodelavci Prirodoslovne-
ga muzeja Slovenije (PMS) obiskali gnezda štorkelj v 
SV Sloveniji in z obročki označili mladiče v gnezdih. Do 
gnezd smo dostopali s pomočjo avtodvigala (košare), ki 
je posebej prirejeno za delo na višini in drogovih z elek-
trično napeljavo. Avtodvigalo je upravljal Darko Vogrin 
iz Dupleka, s katerim že vrsto let uspešno sodelujemo 
pri akciji obročkanja štorkelj. V občini Duplek imamo 
dve aktivni gnezdi štorkelj: prvo v središču Sp. Dupleka, 
drugo ob hiši Zg. Duplek 33. Letos so v prvem gnezdu 
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dorasli štirje mladiči, v drugem pa pet mladičev, kar je 
izjemno redko. Novo gnezdo imamo tudi v Dvorjanah, 
kjer po tridesetih letih štorklje znova poskušajo gnezditi 
v tem kraju. 
Namen obročkanja mladičev štorkelj je preučevanje in 
spremljanje njihovih selitvenih poti, ugotavljanje obmo-
čja prezimovanja in kasnejšega gnezdenja. Akcijo ob-
ročkanja smo letos opravili 23. in 24. junija, obiskali pa 
smo 80 gnezd na Dravskem polju, v Slovenskih goricah 
in v Pomurju. Z obročki smo opremili 114 mladičev. Prvi 
bodo poleteli julija, nekateri pa tudi kasneje, ko popol-
noma dorasejo. Na nogi nosijo posebne ELSA plastične 
obročke s kodo in oznako naše države (SLL) oziroma Slo-
venskega centra za obročkanje ptic (SCOP), ki deluje v 
okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije (PMS). Oznako 
na obročku lahko preberemo z običajnim daljnogledom 
ali teleskopom tudi z večje razdalje, kar izjemno poveča 
možnost najdb oziroma povratnih informacij. Za nas je 
pomemben prav vsak podatek.  
Dosedanje ugotovitve 
V občini Duplek štorklje obročkamo že več kot 30 let. 
V tem času smo ugotovili, da je v Zg. Dupleku gnezdi-
la štorklja, ki je bila kot mladič obročkana leta 1985 v 
Ješenci pri Račah. V Dupleku je gnezdila v letih 1990 
in 1991, stara 7 let. Druga štorklja, ki je gnezdila v Zg. 
Dupleku v letih 2000, 2001 in 2002, pa je bila obročkana 
v Gribljah v Beli Krajini leta 1996 kot mladič v gnezdu. V 

naslednjih letih se štorklji nista več vrnili v gnezdo, kar 
pomeni, da sta verjetno propadli. V letih 2015, 2016 in 
2017 pa je v Zg. Dupleku gnezdila štorklja, ki je bila kot 
mladič obročkana leta 2007 v kraju Gleisdorf v Avstri-
ji, oddaljenem 65 kilometrov zračne črte. Letos je bila v 
enajstem letu starosti.
V lanskem letu smo iz Izraela prejeli več podatkov o preb-
ranih obročkih naših štorkelj. Med njimi sta bili tudi dve, 
ki sta bili obročkani v Hočah in Sp. Gorici pri Račah. Opa-
ženi sta bili v skupini 1500 štorkelj, ki so počivale med 
selitvijo. V kolikor boste kje opazili štorkljo z obročkom 
in ga boste uspeli prebrati, prosimo, da nam podatke z 
obročka (črke in številko), datum ter lokaliteto sporočite 
na Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
(DOPPS) ali v Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 
20, Ljubljana (e-mail: dfekonja@pms-lj.si). 
Po letu 2014 smo v Sloveniji tri mladiče bele štorklje 
opremili tudi z GPS sledilno napravo. Tovrstne raziskave 
so drugod po Evropi že dalj časa v veljavi. Tako nam so-
dobna tehnologija omogoča, da lahko celotno selitveno 
pot štorklje spremljamo preko domačega računalnika. 
Edina težava telemetrije je v tem, da je silno draga. Selit-
veno pot naših treh štorkelj si lahko pogledate na spletni 
strani DOPPS: www.ptice.si (štorklji na selitvi). Brez ob-
ročka na štorkljinih nogah, ki predstavlja njeno »osebno 
izkaznico«, in skrbnega beleženja njenih podatkov bi bile 
informacije o selitvenih poteh neznane in izgubljene. 
Obročkanje ptic je prav gotovo eden od načinov, kako 

Gneča v gnezdu s petimi mladiči Foto: Franc Bračko Plastični ELSA obročki s kodno oznako Foto: Stanko Jamnikar

spoznati mnoge skrivnosti narave, ki 
so človeku skrite.
S pomočjo Občine Duplek ohranjamo 
naravo. Ob tej priložnosti se prisrčno 
zahvaljujem županu Mitji Horvatu, za 
gmotno podporo pri izvedbi akcije ob-
ročkanja štorkelj. 

Franc Bračko, vodja akcije obročkanja
E-mail: franci.bracko@hotmail.com 

Odrasla štorklja v gnezdu z mladiči – od mladičev 
se loči po rdečem kljunu in nogah
Foto: Stanko Jamnikar
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OKOLJE IN PROSTOR
LUKARSKI PRAZNIK Kmečka TRŽNICA Duplek 

VABI!
Prednost Kmečke tržnice Duplek je v tem, 

da kupec pozna pridelovalca 
in mu zato lažje zaupa. 

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

Z nakupi na Kmečki tržnici Duplek 
podpiramo domačo, 

lokalno pridelavo hrane! 
Tržnica posluje vsako soboto 

med 8. in 14. uro.
 Vljudno vabljeni!

V Dornavi je bil 24. lukarski praznik
Marta Žilič iz Zgornjega Dupleka, rojena v Dornavi, kjer je 
preživela rano otroštvo, se z nostalgijo spominja časov, 
ko se je njena družina preživljala z dornavskim lükom. 
Mama Jera je bila vneta pridelovalka in prodajalka rde-
če čebule. Pridelek so prevažali s kmečkim vozom v Va-
raždin in drugam na tržnice. Vzdržuje stike s sorodniki, 
intenzivneje s sestrično Lizo, ki je aktivna v Turistično-
-etnografskem društvu Lükari v Dornavi.
Na Dravskem polju – še posebej v Dornavi in okoliških 
vaseh – je bilo nekoč veliko pridelovalcev čebule, zato 
se jih je prijelo ime lükari. Po pridelavi čebule so bili zna-
ni daleč na okoli. Turistično-etnografsko društvo v kra-
ju pripravlja prireditve, ki so povezane z žlahtnim dor-
navskim lükom in ljudskimi običaji.

Bogastvo lükarije       Foto: Franc Fras

Ena takšnih prireditev je bila v nedeljo, 19. avgusta 2017, 
sočasno s štiriinštiridesetim srečanjem prijateljev in pos-
lušalcev Radia Ognjišče, ki se je pričelo v župnijski cerkvi 
na Polenšaku s sveto mašo (msgr. Trstenjak) in nadalje-
valo skupaj s tradicionalnim 24. Lükarskim praznikom v 
Dornavi. 
V kulturnem programu so publiko nagovorili organiza-
torji skupne prireditve in župan Janžekovič ter poslanka 
DZ Ljudmila Novak in drugi, s svojimi glasbeno-pevskimi 
nastopi pa so nedeljsko popoldne popestrili pihalna god-
ba, ljudske pevke Lükarice, ljudski godci, otroška folklor-
na skupina Mladi lükari, moški oktet in drugi. Podelili so 
tudi izvirno nagrado trem obiskovalcev za najdebelejši 
rdeči lük na prireditvi. Za dobro voljo in humor so poskr-
beli domači ansambli.
Znosno vreme je privabilo številne obiskovalce na 
osrednji prireditveni prostor ob Večnamenskem centru 
Dornava, ob stojnice z bogato ponudbo lüka in izdelkov 
stare obrti – pletenih košar, korpov mojstra s Hajdine, 
spominčkov… In odprli so zanimivo etnografsko ter ku-
linarično razstavo v dvorani, kjer so prikazali utrip tu-
kajšnjega podeželja, povezanega s pridelavo rdeče če-
bule, lüka, etnografijo kraja, odzive medijev, pokušino 
dobrot z lükom… 

Stojnice na prireditvi so bile bogato obložene z zname-
nito geografsko zaščiteno rdečo čebulo – pravim dor-
navskim lükom za ozimnico, lükcem za sajenje, semeni 
in še čim. Lükarice so z veseljem dajale nasvete, kako 
pridelati najboljši lük doma, vendar so rekle tudi, da pri-
delek morda ne bo tako lep in bogat, kot je pri njih (kar 
je pač povezano s krajevnimi značilnostmi).

Marta med svojimi lükarcami v Dornavi     Foto: Franc Fras
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ŽE OKTOBRA V PRODAJI PRVE PARCELE V ŽITEČKI VASI

Zdravilne in kulinarične lastnosti domače čebule
Predstavile so tudi zdravilne in druge dobre lastnosti 
dornavske rdeče čebule – z njo je mogoče pozdraviti 
marsikaj, npr. opekline ali pike čebel. Povedale so tudi 
nekaj o zdravilnem soku rdeče čebule, odkrivale so 
stare ljudske modrosti o dornavskem lüku ter dodale: 
»Celo leto moraš trdo delati in ga negovati, da imaš 
dober pridelek.« 
Čebulo prodajajo v vrečah ali spleteno v vence (kren-
ce) iz slame, kar velja za posebno umetnost, tega ne 
zna vsak! »Take čebule ni na svetu nikjer,« še ponosno 

Martin recept: Čebula s sirom (skuta in čebula, sol 
in smetana) – zelo okusno!

Star običaj: Če smo pričakovali goste, sta morali biti 
na mizi dve stvari: lük in kruh!

Spominja se: Popražen lük na podplate, če smo 
otroci imeli vročino … (Danes k zdravniku!)

 Etnografska razstava     Foto: Franc Fras

povedo kupcem. 
Kulinarika: Ponujali so lükarske specialitete oljof lük z jaj-
ci, lükarski sendvič, kruh iz krušne peči z zaseko, mesom 
iz tünke z lükom, pa ocvrti lük ... Dolga čakalna vrsta pred 
stojnico s pristno domačo gibanico je bila najboljši po-
kazatelj, kako dobrote s slovenskega podeželja vse bolj 
cenimo in spoštujemo. Gibanic je namreč vedno znova 
zmanjkalo, ljudje pa so kljub temu čakali in čakali ... 
Obiskovalci so s skupne prireditve Ognjišča in Lükarskega 
praznika odhajali vidno zadovoljni, mnogi z venci (krenci 
lüka) okoli vratu in ramen ter z avtohtonim semenom 
– lükcem za sajenje doma. Organizatorji so lahko bili za-
dovoljni. Po Dornavi je dišalo po lüku, pekoče oči pa so 
lahko jasneje videle v prihodnost.

Franc Fras

Občina Duplek komunalno opremila gradbene parcele 
v Žitečki vasi v Zgornjem Dupleku, namenjene individu-
alni stanovanjski gradnji
Na  območju Žitečke vasi, ki se sedaj komunalno ureja, 
bo predvidoma v prihodnje nastalo kar 19 gradbenih 
zazidljivih parcel, od česar jih je v lasti Občine Duplek 
osem. Na eni od občinskih parcel, je bilo konec lanskega 
leta zgrajeno kanalizacijsko črpališče in razbremenilnik 
Žitečka vas, kar omogoča priključitev celotnega naselja 
Žitečke vasi na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaklju-
čuje na centralni čistilni napravi Dogoše. 
Ob že omenjenih občinskih zazidljivih parcelah so na 
tem območju za parcelacijo predvidena tudi druga stav-
bna zemljišča v zasebni lasti. Če se bodo tudi ti individu-

alni lastniki odločili za načrtovano parcelacijo, bi lahko 
na tem območju v bližnji prihodnosti nastalo še 12 zazi-
dljivih gradbenih parcel v velikosti od 600 do 800 kva-
dratnih metrov. Skupno pa bi bilo tako za individualno 
stanovanjsko pozidavo na voljo kar 19 zazidljivih grad-
benih parcel. 
V sklopu načrtovane komunalne ureditve, je bila zgraje-
na tudi I. etapa nove občinske javne ceste, ki je dolgo-
ročno predvidena kot krožna cesta okoli šole, s sočasno 
izgradnjo enostranskega pločnika v širini poldrugega 
metra. Zgrajeni so bili tudi nova ulična javna razsvet-
ljava, javno kanalizacijsko omrežje, novo vodovodno 
omrežje, zemeljsko elektro omrežje ter optično teleko-
munikacijsko omrežje.
Občinske gradbene parcele, namenjene prodaji, so  vi-
šinsko urejene v sistem teras, na vsako gradbeno par-

Vse foto: Marjan Topič
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celo pa so bili pripeljani prav vsi komunalni vodi. Grad-
bena dela, ki jih je izvajalo Komunalno podjetje Ptuj d. 
d., so bila zaključena v sredini septembra, sedaj sledi 
pridobivanje uporabnega dovoljenja za novo zgrajeno 
komunalno infrastrukturo, tako da bi lahko bila le-ta 
predana v uporabo kupcem že konec oktobra letošnjega 
leta. Za prodajo predvidevamo v letošnjem letu šest od 
osmih občinskih parcel, ena je že pozidana s komunalno 
infrastrukturo, za eno pa predvidevamo, da bo za zdaj 
ostala v občinski lasti. Pogodbena vrednost izvedbe ko-

munalne ureditve s sočasno izgradnjo nove ceste v dol-
žini cca. 200  metrov je znašala približno 150 tisoč evrov 
brez DDV in je bila v celoti financirana iz letošnjega ob-
činskega proračuna. Strošek individualnih kupcev ob na-
kupu  zemljišč bo le še plačilo komunalnega prispevka 
za namen gradnje individualnih stanovanjskih objektov. 
Priključnine na infrastrukturo, ki ni v upravljanju Občine 
(elektrika, telekomunikacije), zaračunavajo upravljavci 
te infrastrukture. 

Marjan TOPIČ

S PREMIŠLJENIM NAKUPOM DO ZMANJŠANJA ODPADKOV
Odpadki – kot posledica intenzivnih procesov industri-
alizacije in urbanizacije družbe – se pojavljajo povsod, 
kjer se proizvaja, porablja, dela ali biva.
Spoznanje, da so prostor za odlaganje odpadkov in na-
ravne surovine za proizvodnjo novih izdelkov vse bolj 
dragocene ter omejene naravne dobrine, pa zahteva 
drugačen pristop k obravnavanju odpadkov in drugačne 
načine ravnanja z njimi.

Svoje je prispevala tudi gospodarska kriza, ki zahteva 
nujno ukrepanje in spremembo obstoječega načina raz-
mišljanja, potrebno je upoštevati novo nastale razmere 
ter se jim prilagajati. Iz tega tudi izhajajo naloge vsakega 
izmed nas, da preprečujemo oz. zmanjšujemo nastaja-
nje odpadkov, če pa se odpadkom ne moremo izogniti, 
naj bodo ti v čim manjših količinah ter brez negativnih 
vplivov na okolje.

Zelo veliko odpadkov nastaja vsakodnevno v gospodinj-
stvih in so posledica načina bivanja, prehranjevanja, ob-
lačenja ... Na trgovskih policah je vse več novih izdelkov, 
ki so pakirani v različne embalaže, zato je pomembno, 
da razmislimo, koliko embalaže nam ostane, iz katerih 
materialov je ter ali je ta vračljiva.

Odpadke ločujmo na mestih njihovega nastajanja
Ločeno zbiranje odpadkov je tako za prav vse posame-
znike osnovni predpogoj, da lahko nastale odpadke 
usmerimo v nadaljnje postopke predelave oz. ponovne 
uporabe in se na ta način izognemo dragemu odlaganju. 
Sistem ravnanja z odpadki družbe Čisto mesto Ptuj je 
skladen s slovensko zakonodajo, zato zagotavljamo lo-
čeno zbiranje odpadkov na območju občin Spodnjega 
Podravja in dela Slovenskih goric od začetka naše priso-
tnosti, tj. od leta 1992. Skladno s potrebami smo sistem 
zbiranja večkrat dopolnjevali s ciljem, da občanom omo-
gočimo zbiranje čim več vrst odpadkov čim bližje mestu 
njihovega nastajanja, torej v/pri gospodinjstvu. 

V obdobju od januarja do avgusta 2017 smo na obmo-
čju občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Kidriče-
vo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž, Trnovska vas, Vi-
dem, Zavrč in Žetale zbrali naslednje vrste komunalnih 
odpadkov:

VRSTA 
ODPADKA

KOLIČINA  
(kg/skupaj)

KOLIČINA  
(kg/mesec/prebivalec)

DELEŽ  
(%)

Papir in papirna 
embalaža 601 247 1,97 13,03

Mešana embalaža 689 601 2,26 14,95

Steklena embalaža 369 949 1,21 8,02
Biološko razgradljivi 
odpadki 659 189 2,16 14,29

Kosovni odpadki 244 297 5,30 0,8
Mešani komunalni 
odpadki 2 049 089 6,71 44,42

SKUPAJ 4 613 373 15,10 100

S premišljenim nakupom, racionalno porabo in ločenim 
zbiranjem bomo zmanjšali količine odpadkov za odlaga-
nje. Tako ravnanje ima več pozitivnih učinkov: prihranek 
na dragocenem deponijskem prostoru, zmanjšanje sku-
pnih stroškov ravnanja z odpadki, prihranek pri potre- 
bni energiji za proizvodnjo novih materialov in izdelkov, 
prihranek pri naravnih surovinah … 

Ločeno zbiranje odpadkov je tako le majhen korak, ki ga 
lahko opravi vsak posameznik, a velik prispevek k lepše-
mu bivalnemu in delovnemu okolju. Navodila za pravil-
no ločevanje odpadkov najdete na spletni strani za loče-
vanje odpadkov na tel. št. 02 780-90-20.

   Vaš zbiralec odpadkov
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JESENSKE IDEJE PRI OBLIKOVANJU VRTA
Dnevi se krajšajo in temperature postajajo nižje, svet 
rastlin se pripravlja na mirovanje in konec vegetacijske-
ga obdobja
Jesen je odlična priložnost za zelene prste. Čas, ko sa-
dimo okrasne čebulice, okrasno drevje, okrasne grmov-
nice, trajnice, drevnino… Pri zasnovi in zasaditvenem 
načrtu gredic ali drugih površin, ki jih želimo ozeleniti, 
razmišljamo o izgledu rastlin v vsakem letnem času in 
v odvisnosti od naših želja in okolja. Ljudje smo vizual-

na bitja, zato naravo poustvarjamo z mislijo na vizualni 
izgled. Pri zasaditvi v lonce, korita smo pozorni na izbiro 
materialov, barve in umeščenost v prostor.
Smo v mesecu, ki ga v naši stroki zaznamujejo mačehe 
in krizanteme, če smo zelo površinski. Nabor teh priljub-
ljenih rastlin, ki so močno zasidrane v naše navade, je 
skoraj neskončen in nadvse zanimiv. Poleg množičnega 
zanimanja za zasajevanje grobov z »jesenskimi« rastli-
nami poskrbimo tudi za korita, lonce in domače kotičke. 
S primernim naborom rastlinskega gradiva in malce 
ustvarjalnega duha nastanejo nasadi, ki so atraktivni vse 
do spomladi ali so celo trajni. 
Rastline s plodovi ali brez prinašajo še kako zanimivo 
zgodbo in tako ali drugače pokažejo svoje jesenske atri-
bute na vrtu.
Priklonijo se šopi različnih sort trav, zaplešejo gavre in z 
barvo očarajo patagonski sporiši. Družbo jim delajo her-
melike, angelike, ruj in zelnate potonke. Trajnice v sadil-
nih načrtih so postavljene premišljeno v večjih skupinah 
in skrbno načrtovane, gre za zasaditev, ki posnema na-
ravne habitate, vendar izbor rastlin in postavitev nista 
naključna. Če katera od vrst izgine, jo hitro nadomesti 
sosednja, pri takšnem načinu ne potrebujemo uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev ali prepogostega vzdrževa-
nja. V načrtovanje so poleg oblik, barv, tekstur in zahtev 
enakovredno vključeni tudi letni časi, jeseni se privlačna 
zgodba tekstur, pajčevine in ivja šele prične. Nadzemne 
dele rastlin odstranimo spomladi, nikoli ne režemo pre-
več, rastline lepše prezimijo, zima pa poskrbi za novo 
preobleko grede z igro ivja, snega in zmrzali. 
Koristni zdravju, aromatični in užitni
Jesenski asortima zelišč in uporabnih rastlin je tako 
pester kot spomladi. Vedno pogosteje posegamo po 
uporabnih rastlinah kar iz okenske police. Če načrtujete 
zasaditev zeliščnega dela gredice, je jesen idealen čas. 
Prezimno trdna zelišča se bodo spomladi hitreje in lepše 
razraščala in ne bo nam treba tako pogosto skrbeti za za-
livanje. Užitni cvetovi mačeh, dišeča in uporabna zelišča 
so rastlinsko gradivo za uporabne jesensko-pomladan-
ske nasade. Smiselno je uporabiti povešave mačehe, saj 
bodo  lepše prestale zimo, spomladi pa hitro ustvarile 
nove slapove cvetov.  
Poskrbimo, da imajo rastline v tleh vedno dovolj vlage. 
Občasno, vendar zelo zmerno zalivanje predvsem zimze-
lenih rastlin tudi v zimskih mesecih, ko v daljšem obdob-
ju ni padavin in zmrzali, je priporočljivo.

Večja drevesa za manj prostora
Drevesa gojitvene oblike »roof« so odlična izbira za letne prostore, saj ustvarijo gosto krošnjo 
in prijetno senco, hkrati pa zavzamejo veliko manj prostora kot kroglasti ali prosto rastoči ha-
bitusi. Ko odpadejo listi, ostanejo zanimivo oblikovane veje, ki so lahko navdih pri jesenski in 
zimski dekoraciji. Poznih cvetov in dežnikastega habitusa je manjše drevo z očarljivim imenom 
usodnik (Clerodendron trichotomum), veliki listi na prvi pogled spominjajo na cigarovec, jese-
ni se obarvajo nežno rdeče – odlična cvetoča jesenska kulisa.
Posode, lonci, okenske police...
Takšne in drugačne vresovke so postale na nek način znanilke jesenskih nasadov korit, loncev. 
Kombinacije z vedno zelenimi bršljani, iskrivkami in praprotmi bodo do prvega snega mehčali 
cvetovi ciklam, mačeh ali trajnic. Vse pogosteje se manj občutljive trajnice skupaj z zelišči 
in dvoletnicami znajdejo v loncih ali koritih, spomladi jim odstranimo nadzemne dele, če je 
to potrebno, da lahko začnejo novo vegetacijsko obdobje, ali jih presadimo v gredico.  Mu-
ehlenbeckia s svojimi drobnimi okroglimi listki in povešavo rastjo lepo ozeleni betonska korita. 18
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Fotografije: Klementina Tement

Je pogojno prezimna in listopadna; skupaj z okrasnimi ohrovti, šaši, praprotmi, 
povešavimi mačehami in corokio, jo lahko  zasadimo v večjih zunanjih koritih. 

Klementina Tement, 
dipl. inž. krajinske arhitekture

DEL ZAPOLUTK V POPOLNOMA NOVI PODOBI

Izgradnja primarnega kanalizacijskega omrežja, preno-
va javne infrastrukture…
Kot smo že v pred časom zapisali, Občina Duplek skla-
dno s pospešeno gradnjo manjkajočih kanalizacij-
skih omrežij sočasno v okviru razpoložljivih finančnih 

GEODETSKE MERITVE

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

SIMONA ŠTUBER, s.p.

Če potrebujete MAPNO KOPIJO, 

HIŠNO ŠTEVILKO …, če ne veste, 

kje so meje vaše parcele, 

če ste pred pričetkom gradnje, 

SMO MI PRAVI NASLOV ZA VAS.

v Zapolutkah v dolžini cca. 900 me-
trov do priključka na državno regi-
onalno cesto R3-710 pri mostu čez 
Dravo s sočasno izgradnjo pločnika 
širine 1,5 metrov po celotni dolžini 
– pa trenutno zaključujemo pripra-
vo izvedbene projektne dokumen-
tacije, tako da bi začeto delo lahko 
nadaljevali že v bližnji prihodnosti, 
seveda v skladu s finančnimi zmož- 
nostmi občinskega proračuna.

Marjan Topič

sredstev obnavlja tudi občinske ceste v območju izgra-
dnje kanalizacijskega omrežja. Tako smo v maju zaključi-
li izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja v nase-
lju Zapolutke, in sicer v območju občinske lokalne ceste 
LC 081011 Zg. Duplek–Malečnik.
Seveda je bila izgradnja kanalizacije na tem obmo-
čju šele prva faza dokončne ureditve kraja; tako smo 
že v poletnih mesecih letošnjega leta nadaljevali dela 
z izvedbo popolne rekonstrukcije prvega 500 metrov 
dolgega odseka glavne ceste od meje z Mestno obči-
no Maribor proti Zg. Dupleku. Obnova ceste in ostale 
javne infrastrukture (prenova javne razsvetljave, izgra-
dnja dela novega sekundarnega vodovodnega omrežja 
priključnih cest in obnova hišnih vodovodnih priključk-
ov), je bila sredi septembra dokončana. Tako je ta del 
Zapolutk po mnogih letih dobil končno popolnoma 
novo podobo. Cestišče smo razširili na 5 metrov vozne 
širine, kar je omogočilo zaris ločevalnega pasu ceste, na 
območju priključnih cest pa smo zarisali tudi prehode za 
pešce in delno obnovili vertikalno prometno signalizaci-
jo. Sočasno smo zgradili tudi enostranski pločnik širine 
1,5 metrov v delu strnjenega območja stanovanjskih hiš 
v dolžini cca. 320 metrov, uredili nivojsko priključevanje 
stranskih cest, ki je sedaj skladno s tehničnimi zahteva-
mi, in postavili odbojne ograje vsepovsod tam, kjer je 
bilo to nujno potrebno. Izvedli smo tudi zemeljsko ka-
bliranje dela javne razsvetljave, ki se je na tem območju 
v večinskem delu popolnoma obnovila. Za nadaljevanje 
del – torej za rekonstrukcijo še preostalega dela ceste 

Rekonstrukcija ceste v Zapoutkah  Foto: Marjan Topič
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NASVETI, PRIPOROČILA
VNETJE TREBUŠNE SLINAVKE PRI PSIH
Čevapčiči, šunka in druga mastna hrana vašemu psu 
nemara res tekne, mu pa lahko tudi usodno škodi
Sezona piknikov in nadvlada čevapčičev se je končala, a 
ne bo dolgo, pa bo na vrsti spet bogato obložena novo-
letna miza, zato bomo nekaj besed namenili vnetju tre-
bušne slinavke.
Kaj pa imajo skupnega čevapčiči in trebušna slinavka? 
In kaj trebušna slinavka ali pankreas sploh je? Je žleza 
z notranjim (endokrinim) in zunanjim (eksokrinim) izlo-
čanjem, ki leži v zgornjem delu trebušne votline (med 
želodcem in tankim črevesom) ter s svojimi encimi in 
hormoni pomembno sodeluje pri presnovi beljakovin, 
maščob in ogljikovih hidratov. Eksokrini del pankreasa 
izloča v dvanajstnik encime, pomembne za presnovo 
maščob (lipaz), škroba (amilaze) in beljakovin (različnih 
proteolitičnih encimov), endokrini del pa sprošča v kri 
hormone (inzulin in glukagon), pomembne za uravnavo 
presnove krvnega sladkorja. 
In čevapčiči? Pravzaprav ne samo čevapčiči, tudi preka-
jeno meso in zaseka za veliko noč ter francoska solata 
in potica ob božiču nemalokrat pripeljejo Flokija v ve-
terinarsko ambulanto. Večina primerov pasjega pankre-
atitisa, ki jih srečamo veterinarji, je namreč povezana z 
uživanjem mastne hrane. Sicer gre možne vzroke iskati 
tudi v povišani telesni teži, lipemiji (povišana vrednost 
maščob v krvi), povezani z diabetično ketoacidozo, pa v 
poškodbi in nekaterih zdravilih (nekateri antiepileptiki in 
imunosupresivi...).

Kako pa lahko posumimo na pankreatitis pri svojem psu?
Je že tako, da veliko akutnih vnetij trebušne slinavke v 
ambulanti niti ne srečamo. Floki doma kak dan bruha, 
dva dni ne je, več spi, je manj živahen, potem pa se nje-
govo stanje počasi povrne na običajne tire. Včasih je ve-
ljalo, da sta tipična znaka vnetja trebušne slinavke bru-
hanje in anoreksija, ki se ji velikokrat pridruži bolečina v 
trebuhu, tu in tam pa tudi povišana telesna temperatu-
ra. Dandanes pa se velikokrat srečamo z atipičnimi kli-
ničnimi znaki, včasih tudi z izjemno resnimi razpleti, kot 
je sindrom sistemskega vnetnega odgovora, pri katerem 
lahko pacient nenadoma tudi pogine.
Ni nujno, da je vsako bruhanje psa pankreatitis, prav 

tako ni sleherno zavračanje hrane posledica težav s tre-
bušno slinavko, sta pa zagotovo pokazatelja, da se s Flo-
kijem nekaj dogaja. 
Pri močnejšem vnetju trebušne slinavke so lahko tudi 
klinični znaki precej resnejši – Floki neprestano bruha, 
hrane niti povoha ne in za nič na svetu ne sprejema te-
kočine. Včasih se postavlja v značilno pozo – kot da se 
razteguje, z dvignjeno zadnjico in spuščenimi sprednjimi 
tačkami si tako blaži močno bolečino v trebuhu, ki lahko 
(pogosto) spremlja vnetje.

Ko gre za resnejše vnetje, je še posebej pomembno, 
da skrbnik ne čaka in Flokija brž odpelje do veterinar-
ja. Živali, ki veliko bruhajo in so anoreksične, namreč 
hitro dehidrirajo in vzrok za vnetje trebušne slinavke je 
lahko tudi dehidracija. Prenizek volumen krvi namreč 
onemogoči trebušni slinavki ustrezno prekrvavitev (ob 
dehidraciji trebušni organi namreč niso prvi, ki jim bo 
telo dostavilo kri). Čeprav načeloma velja, da imajo de-
hidrirani psi slabši turgor kože (elastičnost), pa to za pse 
s prekomerno telesno težo ali debelostjo velikokrat ne 
velja. Prav tako lahko dehidracijo spregledamo pri živali, 
ki ji je slabo in se veliko slini – ustna sluznica, ki bi bila 
pričakovano suha in lepljiva, je namreč zaradi sline (sali-
vacije ob slabosti) vlažna. 

Zakaj lahko Reks poje vse, kar najde, pa se mu ne zgodi 
nič, Floki pa takoj oboli za pankreatitisom?
Vzroki za vnetje trebušne slinavke pri psih niso čisto ra-
zumljeni oziroma ne vemo čisto zagotovo, zakaj nek pes 
razvije pankreatitis, drugi pa ne in zakaj se pri eni živa-
li pojavi zgolj blaga oblika, pri drugi pa zelo huda, celo 
smrtna. Vemo, da je vzrok velikokrat idiopatski (ga ne 
poznamo), hkrati pa tudi vemo, da sta bistvena faktorja 
za razvoj bolezni že omenjena motnja perfuzije oziroma 
dehidracija ter prehrana, polna maščob. Čeprav lahko 
zbolijo psi prav vseh pasem, spola in starosti, vemo, da 
gre pri tem obolenju tudi za genetski vidik in da pogo-
steje obolevajo psi določenih pasem (pritlikavi šnavcer, 
yorkshirski terier...). Vpliv na pankreatitis pa ima tudi hi-
pertrigliceridemija (visoka vsebnost trigliceridov v krvi), 
ki je pogosta težava pri šnavcerjih.

Kako pa pankreatitis poteka in kako ga diagnosticiramo
Lahko v blažji obliki – pes malce poležava, tu in tam bruha 
ali pa tudi ne, nima apetita, pije pa tekočino. Najbrž gre za 
akutno obliko in ti pacienti večinoma ne vidijo veterinar-
ske ambulante. Pomembno pa je vedeti, da se ne čaka, ko 
je Floki dehidriran, ko intenzivno izgublja tekočino (bruha, 
ima drisko), hkrati pa ne uživa ne hrane in ne pijače. 
Pri veterinarju se bo Floki srečal s temeljitim kliničnim 
pregledom, odvzemom in pregledom krvi, z ultrazvoč-
no diagnostiko trebuha in še s čim dodatnim, kar bo kot 
potrebno glede na žival in njeno stanje ocenil veterinar.

Foto: Mateja Mesarec
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Floki ima diagnosticiran pankreatitis, kaj pa sedaj?
Ker je vsak Floki drugačen in ker so poteki pankreati-
tisa različni, se bo vsak veterinar individualno odločil 
za najboljše in najprimernejše zdravljenje. Če je vzrok 
znan (zdravilo ipd.), ga je potrebno seveda takoj od-
straniti, sicer pa začeti z agresivno simptomatsko tera-
pijo. Zelo pomembna je tekočinska terapija (infuzija) 
in čeprav je včasih veljalo obratno (postenje), danes 
vemo, da je pomembna specifična in ciljana prehrana 
(bodisi skozi gobček v manjših količinah in razdelje-
na na več obrokov ter s čim manj maščobami bodisi 
preko sonde). Pomembni so antiemetiki (preprečuje-
jo bruhanje in slabost), analgetiki pri živalih s prisot-
no bolečino, po potrebi zdravila za zaščito želodčne 

sluznice ali kot podpora pri antiemetikih, če je potreb-
no tudi antibiotiki.

Pankretitis je pozdravljen, Floki maha z repom, kako 
naprej?
Floki naj se izogiba stvarem, ki so mu škodile, čevapčiči 
pa naj ostanejo ob gorčici na krožniku skrbnika. Nekate-
re živali se lahko po zdravljenju povrnejo k svojemu stan-
dardnemu jedilniku (brez pregreh, seveda), nekatere pa 
morajo vzdrževati poseben režim hranjenja vse življenje.
Pa čim manj pasjih slabosti!

Tanja Usar, dr. vet. med.,
Veterinarska ambulanta Usar, Spodnji Duplek

Čebelji pridelki so tesno povezani s tradicijo čebelar-
stva na Slovenskem in so primerni tudi kot protokolar-
no darilo tako znotraj kot tudi zunaj naših meja
Jesen je čas priprav na zimo, ko napolnimo zaloge in 
brezskrbno pričakamo sneg. Saj poznate tisti dobri ob-
čutek, kajne? Ob tem pa tudi že razmišljamo, kako bomo 
obdarovali svoje najdražje, znance, saj se čas praznikov 
približuje z izjemno hitrostjo in še preden se bomo dob-
ro zavedli, bodo prazniki tu. Pa smo spet v dilemi, kaj 
podariti svojim najdražjim in kako jim izkazati pozornost 
in hvaležnost. 

Čebelji pridelki so vsekakor izbira, s katero ne more-
te zgrešiti. Slovenski med s široko paleto okusov lahko 
razveseli še tako zahtevnega uporabnika in hkrati nudi 
možnost, da prav vsakega obdarjenca razveselimo z dru-
gačnim okusom. Čudovito je spoznavati paleto različnih 
okusov slovenskega medu in najti najljubšega med nji-
mi. Tudi za marsikoga še neodkriti čebelji pridelki, kot so 
cvetni prah, matični mleček, propolis, medica, medeni 
liker in peneča medica, postajajo vedno bolj prepoznav-
ni in zanimivi za kupce. Zlasti takrat, ko potrebujemo iz-
datnejše blagodejne učinke, ki jih bomo znali poiskati in 
najti pri slovenskih čebelarjih. Sveče iz čebeljega voska 
pa bodo z mehko rumeno svetlobo in prijetnim vonjem 

ČEBELJI PRIDELKI SO LAHKO ODLIČNO DARILO
v nas vzbudile nostalgijo po starih časih, ko so ljudje zelo 
drugače preživljali večere kot dandanes. 

Širjenje pomena slovenskega čebelarstva in predstavi-
tev zunaj meja, nas dela prepoznavne v tujini. Peneča 
medica, ki so jo razvili slovenski čebelarji, je edinstve-
na, narejena izključno iz medu in vode po klasičnem po-
stopku z vrenjem v steklenicah. Na njo smo čebelarji še 
posebej ponosni in je primerna za posebne priložnosti. 
Tudi pobuda Čebelarske zveze Slovenije za svetovni dan 
čebel nas postavlja na sam svetovni oder dogajanja in 
prepoznavnosti. 

Širok spekter čebeljih pridelkov boste dobili v primernih 
darilnih embalažah in jih lahko s pridom uporabite za 
obdarovanje ob najrazličnejših priložnostih, še zlasti, ko 
želite iz rok dati le najboljše. 

Nataša Klemenčič Štrukelj, 
svetovalka specialistka za ekonomiko

Foto: Tanja Magdič
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Konec avgusta smo le dočakali muzikal Mamma Mia v 
ambientu gradu Vurberk. Premiera muzikala Mamma 
Mia je bila leta 1999 na londonskem West Endu in do 
zdaj si ga je ogledalo že čez 54 milijonov gledalcev
Pesmi je v slovenski jezik prevedel glasbenik in kantavtor 
Tomaž Domicelj, koreografijo je pripravila Mojca Horvat, 
režijo je v slovenski produkciji prevzel Jug Radivojevič, 
producent muzikala pa je bil Jurij Franko. 
V čudovitem ambientu gradu Vurberk smo lahko uživali 
ob izjemni ekipi vrhunskih slovenskih umetniških imen, 
kot so Simona Vodopivec Franko, Alenka Godec, Damja-
na Golavšek, Uroš Smolej, Gojmir Lešnjak – Gojc, Marjan 
Bunič, Matjaž Kumelj, Patrik Greblo in mnogi drugi. Ro-
mantična zgodba se odvija na grškem otoku, nastopa-
joči pa so navdušili z Abbinimi legendarnimi glasbenimi 
uspešnicami ter izjemno energijo, ki je dala poseben čar 
temu izjemnemu dogodku v našem kraju.

Darja ROJKO

MAMMA MIA NA GRADU VURBERK

IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA

Utrinki iz muzikla na Vurberku   Foto: Prospot

DO NOVIH PRILOŽNOSTI Z NOVIM ZNANJEM

 Zapisovanje Stockphoto

“Naložba v znanje se nam najbolj obrestuje.”  
(Benjamin Franklin)
Medgeneracijska akademija Antona Martina Slomška 
v Mariboru izvaja brezplačna izobraževanja, s katerimi 
želijo izboljšati temeljne in poklicne kompetence odra-
slih, odgovoriti na spreminjajoči se trg dela in omogočiti 
večjo zaposljivost, mobilnost ter osebni razvoj. V proces 
izobraževanja je vključeno osebno svetovanje, posebej 
poudarjeno pa je tudi področje informacijsko-komuni-
kacijskih tehnologij.
Izobraževanja so namenjena odraslim, delovno aktivnim 
osebam, prednost pri vključevanju pa bodo imeli 
zaposleni, starejši od 45 let. Programi bodo delno 
prilagojeni vsakemu udeležencu.
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Izvedli bodo programe:
● Finančna pismenost,
● Razvoj kariere starejših zaposlenih in
● Računalniška pismenost za odrasle. 

Program Finančna pismenost bo trajal 50 andragoških ur 
in bo predvidoma potekal dvakrat tedensko popoldan. 
Z izvajanjem začnejo v drugi polovici oktobra. Kako se 
prijavite, boste izvedeli na koncu sestavka. Najprej boste 
spoznali osnove informacijsko-komunikacijske tehnolo-
gije, s katero si boste nato pomagali pri nadaljnjem delu. 
Usposabljanje bo praviloma potekalo v računalniški učil-
nici (z opremo se boste dobro spoznali in se jo naučili 
uporabljati), kjer boste več kot pol časa namenili izved-
bi praktičnih aktivnosti. Po programu boste udeleženci 
sposobni sami:

● oceniti finančna tveganja,
● uporabljati in vrednotiti informacije,
● analizirati kakovost finančnih produktov,
● vrednotiti posledice napačnih finančnih odločitev,
● kritično vrednotiti izposojanje, varčevanje, investira-

nje in zavarovanje,
● izdelati osebne finančne načrte in načrte investiranja, 
● uporabljati državni portal Republike Slovenije,
● uporabljati portal E-uprava.

27. septembra se je pričel nov cikel izobraževanja Ra-
čunalniška pismenost za odrasle. Izvajajo ga na Zavodu 

Antona Martina Slomška, trajal bo 60 andragoških ur in 
bo potekal dva do trikrat tedensko popoldan po štiri šol-
ske ure. Program je namenjen odraslim, ki računalnika 
še niso (veliko) uporabljali in si želijo pridobiti temeljno 
znanje za delo z njim za potrebe poklicnega in vsakda-
njega življenja. 

Ob zaključku programa bodo izvedli individualno prever-
janje znanja in vsem sodelujočim podelili javno veljavno 
listino. 
Izvedli bodo tudi program Razvoj kariere starejših zapo-
slenih, ki je namenjen starejšim zaposlenim, ki ugotavlja-
jo, da jim pri njihovem delu manjkajo posamezne kom-
petence. V okviru programa bodo udeleženci analizirali 
lastne sposobnosti glede na zahteve delovnega mesta, 
ugotavljali prednosti in primanjkljaje v kompetencah ter 
preučili in načrtovali karierno pot za nadaljnje obdobje 
kariere.

Za prijave in informacije pišite na naslov kompeten-
ce@z-ams.si ali pokličite na 040 217 815 (Maja) ali 031 
722 955 (Kristijan).

Izobraževalni programi so za udeležence brezplačni, saj 
jih izvajajo v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc 2016 – 2019. Projekt financirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega so-
cialnega sklada.

Nejc Kurbus

Finance so lahko komplicirane  Foto: Stockphoto Delo z računalnikom    Foto: Stockphoto

Delo z računalnikom           Foto: Lokalec.si, Ljudska univerza Maribor Predavanje  Foto: Lokalec.si, Ljudska univerza Maribor
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Skoraj leto je naokrog od naše prijave, s katero smo že-
leli postaviti nov svetovni rekord, kjer bi bilo prisotnih 
največ ljudi, oblečenih v kostume gasilcev, in pol leta 
mineva od dneva, ko se je zbralo 276 veselih ljudi, ki 
so si sami izdelali pustne kostume gasilcev. S tem smo 
presegli zahtevano število 250. Številčno smo rekord 
postavili!
Vendar so nam kljub temu sporočili, da našega podviga 
ne morejo vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov, saj so 
pri našem poskusu zasledili nekaj tehničnih napak.
Upali smo, da bo posnetek iz zraka dovolj, vendar je bil 
prekratek (zahteva je bila, da posredujemo petminu-
tni posnetek od zvočnega signala do zvočnega signala, 
naš posnetek pa se je začel nekaj trenutkov po prvem 
zvočnem signalu). Upali smo, da bomo lahko dobili drug 
posnetek, vendar na nobenem niso bili vidni vsi gasilci, 
zato tudi nobenega od teh pri Guinnessovi knjigi rekor-
dov niso sprejeli. Opazili pa so tudi nekaj pomanjkljivosti 
pri vhodu na prizorišče in pri samih kostumih.
Zelo smo se trudili, da bi zadostili vsem zahtevam, ki so 
nam jih poslali tik pred poskusom, vendar so nam pri-
manjkovale izkušnje in čas. Uspelo nam je kljub vsemu 

REKORD
nekaj velikega. Ljudje smo združili moči, vložili veliko 
truda in dobre volje, nastalo je nekaj neponovljivega in 
nepozabnega.
Pri Guinnessovi knjigi rekordov pa pravijo: »It is true that 
you have performed a very interesting attempt, and in 
any case you should be proud of your achievement …« 
(Resnično ste organizirali zanimiv poskus in v vsakem 
primeru morate biti ponosni na svoj dosežek…).
 »We are sure that the experience you have gained by 
performing this attempt will help you to organise, we 
hope that in a near future, a successful one, because 
you have been very close.« (Prepričani smo, da vam 
bodo izkušnje, ki ste jih pridobili pri tem poskusu, poma-
gale v bližnji prihodnosti pri novem uspešnem poskusu, 
saj ste bili zelo blizu.)
Lovili smo svetovni rekord in ustvarili edinstven dupleški 
rekord, na kar moramo biti ponosni! Morda pa nam se-
daj, ko imamo nekaj izkušenj več, nekoč uspe postaviti 
tudi nov Guinnessov rekord.
Še enkrat iz srca hvala vsem, ki ste pomagali in sodelo-
vali! Svetovni ste!

Lojzka Zore in Anja Krajnc

Iz Guinnessove knjige rekordov nam izrekajo čestitke

Svete Višarje so romarski kraj Slovanov, Germanov in 
Romanov 
V soboto, 26. avgusta 2017, se nas je triinpetdeset ro-
marjev iz naše župnije Sv. Barbare v Slovenskih goricah 
z gospodom diakonom Janezom Kurnikom podalo na ro-

ROMALI SMO NA SVETE VIŠARJE
marsko pot na Svete Višarje nad Trbižem.
Pot smo si krajšali z molitvijo rožnega venca, s petjem, 
veselim kramljanjem in občudovanjem lepot slovenskih 
pokrajin.
Gospod diakon Janez nam je povedal, da se je o nastan-

Navdušeni romarji za cerkvico Matere Božje na Svetih Višarjah         Foto: Jani Kozel
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ku božje poti na Svetih Višarjah ohranilo staro izročilo, ki 
sega v leto 1360, ko je neki pastir iz Žabnice iskal izgub-
ljene ovce. Našel jih je na vrhu Višarij, kleče okoli brino-
vega grma. Začudeni pastir je zagledal v njem lep lesen 
kip Marije z Jezusom. Tudi sam ga je počastil s poklekom, 
nato pa ga odnesel v župnišče v Žabnice. Župnik ga je 
spravil v omaro. Toda naslednji dan je bil kip spet na gori 
in ovce okrog njega. Tudi tretji dan se je prizor ponovil. 
Župnik je povedal vso zgodbo oglejskemu patriarhu, ki 
mu je ukazal, naj postavijo na kraju, kjer so kip našli, ka-
pelico. 
Že v 16. stoletju so goro imenovali božjo pot treh naro-
dov, danes pa ji pravijo pot Evrope. Do nastanka brezjan-
ske božje poti so bile Svete Višarje osrednja slovenska 
božja pot. 
Ko so sredi 18. stoletja izdali posebno knjigo o Višarjah 
in čudežih, ki so se tam zgodili, je bilo znano, da je tja 
poromalo na sto tisoče romarjev iz Koroške, Kranjske, 
Štajerske, Goriške, Furlanije, s Tirolskega, Salzburškega 
in od drugod. Romarska sezona je tu kratka, saj traja od 
junija do prve nedelje v oktobru. Odkar so gori smučišča, 
je tudi v drugih letnih časih več obiskovalcev.

Na Svete Višarje smo se povzpeli z gondolsko žičnico, 
kjer smo na 1766 metrov visoki gori zagledali s soncem 
obsijano romarsko cerkvico Matere Božje. Udeležili smo 
se svete maše, ki je potekala v treh jezikih, in sicer v ita-
lijanskem, nemškem in slovenskem. Mašno bogoslužje, 
darovano pred kratkim umrlemu pokojnemu gospodu 
župniku Karlu Vogrinu, so s petjem obogatile tudi naše 
pevke cerkvenega pevskega zbora.
S hvaležnostjo, z zadovoljstvom in s polnimi želodčki 
smo zapuščali Svete Višarje.
Pot smo nadaljevali k Mariji Pomagaj na Brezje, kjer smo 
imeli večernice s petimi litanijami Matere Božje.
Zahvalili smo se gospodu diakonu Janezu, za lepo organi-
zirano romanje, gospodu vozniku Janiju za varno in sreč-
no vožnjo, zahvala je veljala tudi vsakemu izmed nas, ki 
smo s svojo prisotnostjo polepšali sončen, nepozaben 
sobotni romarski dan. V večernih urah smo se s prijetni-
mi občutki in duhovno bogati vračali v svoje domove ter 
ponesli pozdrave svojim najdražjim.

Milka Kolarič

MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA V ZG. KORENI
Julija se je v Zgornji Koreni v okviru evropskega progra-
ma Erasmus+ odvijala mednarodna mladinska izme-
njava z naslovom Living SustainAbility. Trideset mladih 
iz Slovenije, Avstrije, Velike Britanije, Španije, Bolgarije 
in Makedonije se je na Didaktični ekološki kmetiji Lenič 
med 8. in 16. julijem posvetilo naravni gradnji, ekolo-
škemu kmetovanju in trajnostnemu razvoju. V okviru 
projekta so delno tudi renovirali hišo iz ilovice v lasti 
društva Nacekova hiša

li) ilovico in ko se je ta delno posušila, so ga razstavili, 
sestavili stopnjo više in spet nabili ilovico. Ta postopek 
so ponovili večkrat, dokler niso prišli do končne višine 
sten. Takšna je tudi Nacekova hiša, v kateri želi društvo 
za ohranjanje naravne in kulturne dediščine vzpostaviti 
kulturno-izobraževalni center. Omenjeni evropski pro-
jekt predstavlja začetek izvajanja tega načrta. 

Ilovica je eden najstarejših gradbenih materialov, nudi 
zelo ugodno bivalno kulturo in je v uporabi še po več sto-
letjih. Pri nas so ilovico pričeli uporabljati v 19. stoletju, 
po drugi svetovni vojni so nastale celotne vasi, zgrajene iz 
ilovice, od sedemdesetih letih pa je ta način gradnje in z 
njim povezano rokodelsko izročilo skoraj povsem utonilo 
v pozabo. Poznamo gradnjo z ilovnato opeko, cimprače 
in butane hiše. Cimprače so lesene hiše, ometane z obeh 
strani z ilovico. Pri butanih hišah so v opaž nabijali (buta-
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POLETNI TABOR V OBČINI DUPLEK
Številne športne aktivno-
sti in ustvarjalne delavnice
Med poletnimi počitnica-
mi, natančneje med 26. 
junijem in 25. avgustom 
2017, so  v občini Duplek 
izvedli projekt Poletni ta-
bor v občini Duplek, za ot-
roke in mladino. Projekt je 

sofinancirala Občina Duplek iz občinskega proračuna. S 
sofinanciranjem projekta je Občina zmanjšala prispevek 
staršev, ki je na koncu znašal 25 € po otroku na teden. 
Ta cena je zajemala popolnoma vse, tudi prehrano, av-
tobusne prevoze in vstopnine. Izvajalec projekta je bilo 
Športno društvo ABC, ki je s svojim strokovnim delom 
poskrbelo za animacijo otrok od ponedeljka do petka 
med 7. in 16. uro. 
Poletni tabor je potekal na Osnovni šoli Duplek, kjer je 
izvajalec koristil prostore in infrastrukturo, ki jo ponuja 
šola. Osnovna šola Duplek je poskrbela za prehrano, kar 
pomeni, da so imeli otroci tudi obroke. 
Poletni tabor je bil zasnovan na način, da se program vse-
bin in aktivnosti spreminja vsake tri tedne. Vsak teden je 
bil tudi tematsko obarvan, izvedli so na primer Cvetlični 
teden, Adrenalinski teden ... V sklopu poletnega tabora 

Organizatorji projekta:
Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Nacekova hiša
Ekološka in didaktična kmetija Lenič
Društvo InterAktion
Praktična delavnica izdelave ilovnatih ometov v oktobru
Kdaj: 20. in 21. oktober, 10:00–15:00 
Kje: Zgornja Korena 41, 2242 Zgornja Korena
Organizator: Društvo Nacekova hiša
Prispevek: 10 EUR
Obvezne prijave na: nacekova.hisa@gmail.com 

Katja Lenič Šalamun,
društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine

so se izvajale različne aktivnosti. Tako so se otroci špor-
tno udejstvovali, ustvarjali, se učili novih prvin, vsak pe-
tek v tednu pa je bil rezerviran za izlet. Med športnimi 
aktivnosti so bili osnovni športi, kot so osnove atletike, 
osnove gimnastike, igre z žogo, osnovna motorika in še 
bi lahko naštevali.
Med športnimi aktivnostmi pa so potekale različne 
ustvarjalne delavnice, ob katerih so lahko otroci ustvar-
jali različne stvari. Kot smo že omenili, so bili petki re-
zervirani za izlete, tako so se otroci odpravili v Adrena-
linski park Betnava, obiskali Mariborski akvarij in terarij, 
obiskali Bumbar park, odšli v kino, bili na bowlingu, se 
odpravili v Areno pod Pohorjem in izkoristili tamkajšnjo 
ponudbo PohorJETa in MiniJETa. Zaradi dobre infra-
strukture so bili otroci deležni tudi plezanja po umetni 
steni, kjer so strokovnjaki pokazali osnove plezanja in 
varovanja. Otroke so obiskali tudi policaji iz tamkajšnje 
policijske enote. 
Poletnega tabora občine Duplek se je udeležilo skupaj 
137 otrok v devetih tednih, zaključek pa je potekal v pe-
tek 25. avgusta 2017. Odziv staršev in otrok je bil zelo 
pozitiven in vsi so zelo pozdravljali takšne dogodke, kjer 
tudi Občina poskrbi za aktivno preživljanje prostega časa 
otrok in mladine. 
 Aleš Valenti

Irena Lenič pri nabiranju kamilic

Obisk Policije  Foto: ABC Šport

Prikaz in uporaba umetne plezalne stene  Foto: ABC Šport

Pismo udeleženke Poletnega 
tabora Duplek       Foto: ABC Šport
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MGC (medgeneracijski center) DANica Duplek je cen-
ter, kjer se družijo in delujejo ljudje več generacij
Tukaj telovadimo, kuhamo, pečemo, plešemo, se učimo 
nemškega jezika, treniramo možgane, da so v dobri for-
mi, opravljamo kmečka opravila na stare načine, imamo 
delavnice za otroke, pravljične urice, predavanja na raz-
lične teme, igramo karte in druge družabne igre, imamo 
literarne večere, ročna dela, učimo se računalništva, vrt-
narimo, spoznavamo zeliščarstvo, imamo družabna sre-
čanja, nudimo pomoč pri učenju kitare in učno pomoč,
Pripravljamo tudi nove vsebine, kot so mala šola de-
mence, meditacija z gongi, gledališka skupina za mlade 
in mlade po srcu in še in še. Počasi korakamo po poteh, 
ki jih hočejo raziskati uporabniki in se drug ob drugem in 
drug o drugem  nenehno učimo. Med nami se pretaka 
spoštovanje in veselje do življenja, predvsem pa se dru-
žimo in smo si v pomoč in oporo ter dvigujemo kvaliteto 
življenja v tem prostoru.
MGC DANica  Duplek deluje v okviru Večgeneracijskega 
centra Štajerska, Doma Danice Vogrinec v sodelovanju s 
partnerji: Ozara, Zveza prijateljev mladine, Zavod Anto-
na Martina Slomška, Center za pomoč na domu in An-
dragoški zavod. Naš partner v tej zgodbi pa je seveda 
tudi Občina Duplek, ki nam omogoča prostore in še kaj, 
da se zgodbe lahko odvijajo.
V petek, 15. septembra 2017, smo  obhajali prvo oblet-
nico Medgeneracijskega centra DANica Duplek. Dan je 
bil namenjen druženju in predstavitvi dejavnosti, ki se 
tukaj dogajajo. Predvsem pa druženju, spletanju novih 
vezi in zgodb.

PRVA OBLETNICA MGC DANICA DUPLEK
Program je bil sestavljen iz skupin, ki delujejo v MGC-
ju.  Za uvod so nam zapele ljubiteljice petja iz MGC-ja, 
ki se redno sestajajo tukaj in s petjem ter harmoniko 
prinašajo dobro voljo. Pele so nam Ljudske pevke iz 
Korene, upokojenci iz Vurberka in tudi otroci iz pod-
ružnične šole Dvorjane, kjer enkrat na teden ustvarja-
jo v Spretnih prstkih. Pri tem so jim v veliko oporo 
ženske iz RK Dvorjane. Plesalci pod vodstvom Boruta 
Krepka so zaplesali line dance, na mizah se je s svo-
jimi pridelki in izdelki predstavilo društvo Melisa, s 
katerim veliko sodelujemo, predstavila pa se je tudi 
Marija Jančič, ki ima pri nas delavnice ročnega dela in 
je prava umetnica, saj za vsakega najde tisto, kar ga 
veseli in mu polepša dom.
Na stenah so nas razveseljevale in navdihovale slike, 
ki jih razstavlja gospod Rajko Ferk in so rezultat  sli-
karsko-kiparske kolonije Duplek Art 7; zaradi teh slik 
je prostor oživel in zažarel.
Po kratkem programu smo se okrepčali s prigrizki, ki 
so jih spekle pridne gospodinje, nekaj pa jih je nasta-
lo tudi v MGC-ju pod mentorstvom Jožice Vake. Old-
timerji iz Dupleka so s seboj pripeljali stanovalce in 
delavce iz Doma Danice Vogrinec.
Kot se za prvi rojstni dan spodobi, tudi torta in šam-
panjec nista manjkala. Bilo je veselo, sproščeno in 
zabavno. Vsi si želimo še veliko takšnih rojstnodnev-
nih zabav, predvsem pa obilo druženja v vsakdanjem 
življenju.

Manuela Strmšek

Plesni koraki z Borutom Krepekom  Foto: Aleš Rošar
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ŠPORT IN REKREACIJA
ŠOLA ZDRAVJA -1000 GIBOV
Dravske vile in Povodni mož telovadijo v naravi in poč-
nejo še marsikaj zanimivega
Dr. Nikolay Grishin je že pred desetimi leti uvidel, da se 
Slovenci premalo gibamo in zato zbolevamo za vrsto bo-
lezni, ki bi jih lahko preprečili ali vsaj omilili, če bi za svoje 
zdravje zavestno bolje poskrbeli. V ta namen je sestavil 
vrsto vaj, ki jih izvajamo zjutraj, poimenoval pa jih je ŠOLA 
ZDRAVJA – 1000 GIBOV. Za voditelje jutranje telovadbe 
redno pripravlja izobraževanja, na katerih na skeletu in 
tudi na diapozitivih nazorno pokaže, katerim sklepom in 
katerim mišicam je katera vaja namenjena. Za svoja priza-
devanja za večjo gibalno aktivnost vseh nas je dobil pod-
poro tudi pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. 
Vaje so enostavne za izvajanje, nenaporne, primerne prav 
za vse starosti.
Po celi Sloveniji je aktivnih že 117 skupin, ena izmed njih 
je naša skupina Dravske vile in Povodni mož. Marsikdo se 
ob našem imenu nasmehne, verjemite, tudi mi smo se 
na račun svojega imena že veliko presmejali. Pa je ime 
čisto logično: vile nimajo starosti, so nesmrtne, torej nam 
je bilo to ime takoj blizu, ker pa telovadimo ob Dravi, je 
normalno, da smo Dravske vile. V naši skupini je 23 žensk, 
mladih po srcu, in en pameten moški, ki je tudi sprevidel, 
da mu naše vsakdanje gibanje in dihanje svežega zraka 
koristita. Da ne bi diskriminirale edinega moškega pred-
stavnika, smo imenu dodale še »Povodni mož«, ki po tra-
diciji tudi živi v Dravi. 
V naselju Zapolutke imamo ob Dravi kar tri »telovadni-
ce«. Za brezhibno pripravljenost prvih dveh redno skrbi 
Milan Kirbiš, za dohod do tretje in za tretjo telovadnico pa 
skrbijo mladi športni zanesenjaki iz Zapolutk, za kar smo 
jim zelo hvaležni. Telovadimo zunaj na travniku ob Dravi 
ob 8. uri zjutraj in v vsakem vremenu, tudi pozimi. Če de-
žuje, si poiščemo streho, ob sneženju pa je izvajanje naših 
vaj še posebej prijetno in zanimivo.
Ob telovadbi, namenjeni telesu, pridno skrbimo tudi za 
»telovadbo« duha.
Imamo se lepo, veliko se smejimo, družimo, si medse-

bojno pomagamo. Prav ponosni smo, da se vsako jutro 
od ponedeljka do petka ob 8. uri zberemo, odtelovadi-
mo vaje in vsaj dvakrat na teden zavijemo po vajah še na 
kavo. Rojstne dneve tudi praznujemo kolektivno in vsak 
slavljenec poskrbi, da je ob kavi še kaj sladkega. Kaj smo 
v letošnjem letu ob telovadbi in druženju ob kavi še prip-
ravili?
- V tradicionalni pustni povorki smo sodelovali letos 

prvič, seveda kot »Dravske vile in Povodni mož«.
- V maju smo obiskali Celovec, knežni kamen in Gospo 

sveto.
- Postavili smo si »privatni« prvomajski mlaj z zakusko in 

telovadbo ob mlaju.
- 1. junija smo proslavili drugo obletnico druženja in na-

njo povabili tudi prijateljsko skupino telovadk iz Mari-
bora.

- Pripravili smo tudi kresovanje, ki smo ga popestrili s 
švedsko tradicijo praznovanja najdaljšega dneva v letu. 
Seveda na praznovanju niso manjkali niti Švedi, tako da 
je bil ta praznik res mednaroden. Naše članice so tudi 
tokrat poskrbele, da nismo bili lačni in žejni. Na prazno-
vanje smo povabili tudi ostale Zapolutčane, a je bil žal 
odziv zelo slab.

- V petek, 28. julija, pa smo postavili klopotec, ga zalili s 
pivom in okrepili s pečenim odojkom.

Do konca leta se bo še gotovo našlo dovolj prilik, da jim 
namenimo posebno pozornost.
Vabimo vse, ki bi želeli narediti nekaj za boljšo gibljivost in 
boljše splošno zdravje, da se nam pridružite.
Če pa vam je do Zapolutk predaleč, pridemo mi k vam, 
da vas naučimo vaj, ki vam bodo resnično koristile. Vas 
je v vaši okolici vsaj štiri ali pet, ki bi želeli vaje spoznati? 
Pokličite 040 707 282 in dogovorili se bomo za datum in 
uro srečanja.
Prisrčno dobrodošli v krog gibalnih vaj Šole zdravja.

Dravske vile in Povodni mož
S prijateljsko skupino iz Maribora proslavljamo drugo leto redne jutranje telovadbe           Foto: Franc Kokalj
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Vsak najde sebi primerno športno aktivnost in od nje 
pričakuje poleg rekreacije telesa tudi sprostitev in umir- 
jenost svojega duha
Teniško društvo Duplek je bilo ustanovljeno 1. oktob-
ra 1989 z idejo posameznikov in privrženostjo pridnih 
soustvarjalcev, ki so bili pripravljeni svoj prosti čas in 
energijo vložiti v projekt, ki se je izvajal v času, ko je 
bila rekreacija drugorazrednega pomena. Z doseženim 
so omogočili, da je ostal v naši občini trajen pečat, ki 
mladim in starejšim občankam in občanom daje nekaj 
neprecenljivega in fantastičnega, to je druženje in rekre-
iranje hkrati. Do danes se je število članov našega dru-
štva povečalo na 95 in v času obstoja se je menjalo kar 
nekaj predsednikov, ki so v svojih mandatih dodali svojo 
vizijo in uresničevali cilje, da postanemo in ostanemo 
odlično društvo. Trenutni predsednik je  mag. Gorazd 
Ademovič, ki je s svojo predanostjo in vztrajnostjo reali-
ziral veliko zadanih ciljev. Društvo je z lastnimi sredstvi in 
s pomočjo sredstev občine Duplek preuredilo vodovod, 
obnovilo inventar društva v brunarici, obnovilo električ-
no napeljavo, prenovilo ograje na igriščih in kupilo nov 
sanitarni kontejner, ki omogoča dostojno tuširanje po 
končanem treningu. Kontejner vsebuje moški in ženski 
del slačilnic s tušema. 
Naše društvo je društvo, ki v bistvu skoraj 95 odstotkov 
svojega delovanja samofinancira z letnimi članarinami. 
Društvo smo torej mi, članice in člani, to so naše pri-
dobitve in ponosni smo na vse nas, ki se zavedamo, da 
znamo s skupnimi močmi premagati vse ovire. 
Pod vodstvom Gorazda vsi člani vsako leto prejmemo 
darila (teniški copati, trenirke, anoraki …). S tem doka-
zuje, da ni vse v pobiranju članarin, ampak v neizreče-
nem stavku: »Hvaležni smo, da ste del društva in vam 
hočemo nekaj povrniti v zahvalo.«
Letno se priredi kar nekaj teniških turnirjev, na katerih 
se člani in članice lahko pomerimo v svojih znanjih in 
napredovanjih plemenite igre. Vendar turnirji niso na-
menjeni tekmovalnosti in zavisti, temveč sodelovanju 
in druženju med seboj. Gorazd je tudi realiziral medna-
rodna tekmovanja, ki jih izvajamo s teniškim društvom 
Poreč-ekipa večkrat letno doma in v tujini pod Mendulo.
Iskrena hvala tudi družini Borošak, ki poskrbi, da so 
igrišča urejena odlično ter vedno pripravljena za igro, da 

TENIŠKO DRUŠTVO DUPLEK

Zmagovalec in poraženec  Foto: Lea Blatnik Nasmejani zmagovalci po končanem zimskem turnirju dvojic  Foto: Lea Blatnik

Turnir dvojic  Foto: Lea Blatnik

nam v bifeju postrežejo s prijaznostjo ter odlično izbi-
ro osvežilnih pijač in da lahko občudujemo pokošeno in 
urejeno okolico. Poskrbijo tudi za druženje po odigrani 
partiji do ranih jutranjih ur.
Veliko teniških igrišč propada, saj vodstvo le-teh nima 
vizije ali interesa, da bi dolgoročno pripomoglo k njih-
ovemu delovanju, zato gre velika zahvala tudi vodstvu 
Teniškega društva Duplek, še posebej predsedniku Go-
razdu, ki tako uspešno premaguje ovire in vedno znova 
išče rešitve za realizacijo zadanih ciljev. Iskrena zahvala 
velja Občini Duplek, našemu županu Mitji Horvatu in 
direktorici uprave gospe Nataliji Jakopec, za sofinan-
ciranje določenih projektov in za to, da imata vedno od-
prta vrata in predvsem posluh za naše društvo. 
Zahvala tudi članom in članicam za dolgoletno zaupan-
je in upam, da se zavedajo, da je vsak član posebej po-
memben za društvo in da je vsak, ki tvori celoto tega 
društva, posebej edinstven. 
In na koncu resnično lepa in stvarna misel neznanega 
avtorja, ki me preveva ob pisanju članka: »Nek kraj je 
vedno tako dober, kot so dobri ljudje v njem.«

Mojca POTOČNIK

Nedeljsko druženje       Foto: Lea Blatnik
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Od  pomladi nov fitnes v Zgornjem Dupleku  pri  Spla-
varju
V prostorih znane igralnice in biljardnice Splavar, je v 
drugem nadstropju svoja vrata odprl nov športni objekt, 
z imenom FITNES SPLAVAR. Fitnes se razprostira na 300 
kvadratnih metrih površine, ki vključuje na novo zgraje-
ne garderobe s tuši, fitnes ter sobo za skupinske vadbe. 

FITNES V DUPLEKU

V fitnesu    Foto: Matej Korošec

Fitnes je opremljen s sodobnimi napravami, prostimi 
utežmi, kardio napravami in ima vse, kar potrebujete 
za odličen trening. Na fitnesu vas bo pričakalo prijazno 
vzdušje med vadečimi in osebjem, saj se trudimo, da bi 
se počutili kot doma. 
V Fitnesu Splavar potekajo tudi številne skupinske vad-
be, kot so boks, pilates, zumba, joga, vodene skupinske 
vadbe za ženske, bootcamp ... Ponudba skupinskih vadb 
je sestavljena tako, da bo vsak našel nekaj zase. Težav-
nost vadb je zelo raznolika, tako da lahko z nami migate 
čisti začetniki ter tudi tisti, ki se s športom ukvarjate že 
dlje časa. Prednost skupinskih vadb je predvsem ta, da 
jih spremljata timski duh in dobra energija med vade-
čimi, ki popestrita vadbo tako, da ta več ne predstavlja 
mučne obveznosti, ampak aktivno zabavo. Delo v sku-
pini nas mnogokrat tudi motivira in nam pomaga, da iz 
sebe iztisnemo več, kot če bi trenirali sami.
Za vse, ki ne veste, kako bi začeli, ali pa bi želeli bolj 
oseben in strokoven pristop k svojim treningom, bo 
poskrbela ekipa strokovno usposobljenih in licencira-
nih osebnih trenerjev, ki vam bodo z veseljem svetovali 
in pomagali uresničiti vaše cilje. Skupinske vadbe niso 
za vsakogar, zato se marsikdo odloči tudi za individual-
no svetovanje. 
Osebni treningi pod vodstvom budnih oči trenerjev 
vam bodo zagotovili pozitivno izkušnjo ne glede na to, 
kakšen je vaš cilj. Nekateri bi radi izgubili malo maščo-
be, drugi pridobili nekaj mišične mase, tretji okrevajo 
po poškodbi. Vadba v fitnesu ima pozitivne učinke, ven-
dar je za to potrebna pravilna izvedba vaj, trening pa 
nam olajša pametno sestavljen program treningov ter 
prehrane. Ciljev je mnogo, zagotovo pa drži to, da bo z 
osebnim trenerjem pot do tega cilja lažja in varnejša. 
Pozitivnih učinkov vadbe je nešteto. Vadba ne izboljšu-
je samo telesa, ampak bistri tudi duha. Z redno vadbo 
razvijemo disciplino, predvsem pa nam pomaga pri sa-
mopodobi, saj postanemo z njo samozavestni. Redna 
vadba dokazano zmanjšuje stres, saj se pri vadbi spro-

šča hormon sreče – endorfin. Ob vadbi ne bomo le sreč-
nejši, ampak tudi bolj polni energije. Vadba nam bo dala 
moči, s katero bomo lažje prebrodili vsakodnevne teža-
ve, na katere naletimo skozi življenje. Redna vadba nam 
bo pomagala pridobiti oziroma ohraniti mišično maso, 
ki je osnova za gibanje. Zraven mišic bomo okrepili tudi 
kosti, sklepe, predvsem pa za nas zelo pomemben srč-
no-žilni sistem.
Vabimo vas, da nas obiščete v prostorih Fitnesa Splavar:
- od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:00 ter od 15:00 

do 21:00,
- v soboto in nedeljo od 17:00 do 20:00.
Za vse dodatne informacije smo na voljo na telefonski 
številki 040 656 578

Matej Korošec

Marija Brumen na maratonu v Berlinu
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Ob koncu 19. telovadne sezone zanimiv izlet in prijetno 
srečanje
Ob zaključku telovadne sezone nam telovadkam nikoli 
ne zmanjka idej, ko razmišljamo o enodnevnem odkriva-
nju lepot po Sloveniji. Tako je bilo tudi letos, ko se nas je 
petinštirideset žena in deklet, vključenih v žensko rekre-
acijo Korena, in še nekaj drugih v lepem sobotnem jutru, 
27. maja 2017, odpravilo v Prekmurje. 
Prispele smo ob vznožje Goričkega do vasi Tešanovci, 
kjer so nas pričakali prijazni domačini na Turistični kme-
tiji Lipič Passero. Razkazali so nam svojo domačijo, ki je 
vredna ogleda, saj proizvajajo svoje bučno olje, vino, so-
kove, mesne izdelke in čokolado. Pogostili so nas z do-
mačimi mesnimi proizvodi, kozarcem vina in soka ter čo-
koladnimi pralineji. Te »radosti Prekmurja« se ponujajo 
s polic male trgovinice na domačiji.
Pot smo nadaljevale do Renkovcev, kjer se nahaja proi-
zvodnja znanega slovenskega paradižnika LUŠT. Ob veli-
kih rastlinjakih so nam povedali vse o pridelavi paradižni-
ka, ki je na poseben integriran način posajen v organski 
substrat, mešanico šote in kokosovih vlaken, oprašen s 
pomočjo čmrljev, zalivan z deževnico in utrgan dan prej, 
preden se znajde na policah trgovin. Poskusile smo lah-
ko vse vrste paradižnikov in jih po želji tudi kupile. 
Sledila je kratka vožnja do Lendave oziroma do najvišje-
ga stolpa v Sloveniji, Vinariuma, ki je visok 53,50 metrov 
in ima jekleno strukturo ter devet etaž. Vrh stolpa, do 
koder vodi 240 stopnic, obiskovalci pa se lahko povzpne-
jo tudi z dvigalom, nudi prekrasen razgled na ravnice in 
gričevja Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije.

TELOVADKE IZ KORENE V PREKMURJU

Pred domačijo pisatelja Miška Kranjca v Veliki Polani Foto: Andrej Purgaj

Nato smo se odpeljale v Veliko Polano, kjer smo obiskale 
domačijo znanega slovenskega pisatelja Miška Kranjca. 
V preurejeni hiši je na ogled v izvirni ohranitvi pisate-
ljeva soba s knjigami, v ostalih prostorih pa so na ogled 
njegova življenjska pot, literarno, politično in uredniško 
delo ter tudi literarni prispevek njegovega brata Ignaca. 
Po njegovih znanih delih so posneli nekaj filmov, med 
drugim Strici so mi povedali, Povest o dobrih ljudeh, Živ-
ljenje v močvirju, Let mrtve ptice. 
Za konec pa je »beli štrk«, simbol Prekmurja, pokazal 
pot našemu vozniku do gostišča Lovenjak, kjer smo ob 
dobrih prekmurskih dobrotah zaključile prijetno sobot-
no druženje. Pozno popoldne je bilo še namenjeno slo-
vesu od prekmurske pokrajine in prijaznih domačinov, 
sledila  pa je vožnja proti domu, kamor smo prispele v 
večernih urah. 
Letošnjo 19. telovadno sezono smo zaključile s krajšim 
programom v sredo, 14. junija 2017, v okrepčevalnici 
Simonič v Jablancah. S svojo prisotnostjo nas je prese-
netila in razveselila predsednica Društva upokojencev 
Duplek gospa Marinka Čučko. S torticami so nas poslad-
kale naše jubilantke, ki so se letos srečale z Abrahamom, 
in tiste, ki so praznovale dvakrat trideset let.
Ob tem zaključku smo že z mislimi na ponovna jesenska 
srečanja v telovadnici.  

Milka Kolarič
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V BINI AKADEMIJI NISMO NAJBOLJŠI, 
SMO PA TRMASTI IN VZTRAJNI 
Funkcionalna vadba HI/LO, TABATA WORKOUT 20/10, 
Interval intensity trening
Naši vadeči člani vedo, kaj pomeni »zdrav duh v zdra-
vem telesu« in so naš velik ponos. Punce in fant-
je pravijo, da so vadbo pri meni vzeli kot investici-
jo, vložek vase. Raje to, pravijo, kot kakšne druge 
stvari. Zdravje in dobro počutje sta pač prioriteti. 
Čeprav pridno delamo, se včasih tudi iz srca nasmejimo. 
Punce pravijo, da bodo ob priliki napisale spisek misli 
in izrazov, ki jim pridejo na misel med vadbo. Ampak se 
vseeno vedno znova veselimo vadbe. Vse vaje pri nas se 
izvajajo z lastno telesno maso in s pripomočki ter po lastni 
zmogljivosti. Izvajamo vaje za moč, kondicijo, stabilizaci-
jo trupa, pravilno telesno držo in vaje za zdravo hrbteni-
co. Vaje se izvajajo strokovno in pravilno, kar pomeni, da 
so tudi bolečine v križu preteklost in se super počutimo.  
To šteje največ!

Saj veste, da vam gibanje lahko spremeni življenje na 
bolje. Upam, da se zavedate, da potrebujete zgolj pol 
ure do eno uro svojega časa na dan, pa boste ne samo 
bolj zdravi, ampak tudi bolj optimistični, kreativni, veseli 
in še mnogo dobrega – boljši starši, sodelavci, partnerji, 
prijatelji. Namreč, kdor s seboj ni zadovoljen, je tudi za 
druge »pain in the ass« (bolečina v riti). Škoda, pa tako 
malo je treba. Z voljo se vse da! Ni ovir, prepreke so 
samo v glavi! Tam je največji problem. Ko tam začnejo 
delati »klikerji«, začnemo spreminjati razmišljanje. Ker 
čutimo, da si zaslužimo nekaj boljšega in da zmoremo 
več! Ko sprejmemo odgovornost, da smo se sami pripel-
jali do takšnega stanja, takrat se bomo začeli pomikati 
od točke A do točke B.

Za spremembe ni nikoli prepozno!
Zadnje čase se mi pogosto dogaja, da me ljudje pre-
poznajo in navežejo stik na temo gibanja, prehrane itd. 

Gibanje in zdrava prehrana gresta z roko v roki. Aktivni 
ljudje po navadi osvojijo tudi bolj zdrav način prehranje-
vanja, a o tem kdaj drugič.
Naj aktiven življenjski slog postane tudi vaš način živ- 
ljenja! In ne čakajte, da se vam zgodi kaj hudega, začnite 
že prej. Danes?!
Z vami smo vsak torek in četrtek ob 20.30 v prostorih 
večnamenske dvorane (»Baraka«) v Spodnjem Dupleku 
in vsako soboto zjutraj na tekaški soboti veselih tekačev 
Bini Akademije.

Ob rednih vadbah poskrbimo tudi za prehransko sve-
tovanje
Prehransko svetovanje je namenjeno vsem, ki želijo ob 
strokovnem vodenju, individualni obravnavi in celostni 
podpori bodisi izgubiti bodisi pridobiti telesno težo, 
pomagamo tistim, ki imajo težave z alergijami oz. into-
lerancami (celiakijo, laktozno intoleranco...), ljudem s 
pogostimi prebavnimi težavami (gastritisom, garstrore-
fluksno bolezenijo), športnikom, nosečnicam, otrokom 
in mladostnikom ter tudi vsem ostalim, ki jim je mar za 
njihovo zdravje. Zdrava prehrana in telesna aktivnost 
gresta z roko v roki. Redna vadba dodatno prispeva k iz-
gubi telesne teže, a še pomembneje – ohranja zdravo 
telo in zdrav um, saj prav tako prispeva k zmanjševanju 
stresa.
Zdrava prehrana oz. zdrav način življenja je tisto, kar nas 
lahko reši marsikatere bolezni in slabega zdravstvenega 
stanja. Sprememba prehranskih navad pa poleg dobre-
ga počutja prinaša še ogromno pozitivnih učinkov, kot 
je vzpostavitev idealne telesne teže. Na željo mnogih, ki 
me sprašujete in ne veste, kdaj in kako pravilno začeti z 
dieto ali hujšanjem, bom nekaj o tem zapisal prihodnjič.
Kaj je hujšanje in kaj dieta?
»Hujšanje ni šprint, ampak maraton.«

Punce in fantje po napornem treningu TABATA WORKOUT  še vedno dobre volje in nasmejani    Foto: Bine Štrucl
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Aikido team Bini Akademije v novi sezoni 2017/2018 v 
novih prostorih Centra Apolon in Fit centra Ruše
Otroci in odrasli vseh skupin smo z novo sezono trenin-
gov 2017/2018 pričeli v novih lepo prenovljenih pros-
torih Centra Apolon na Teznem, kjer lahko sedaj naše 
aikidoke trenirajo v večjih prostorih, tako da so treningi 
bistveno boljši. Za otroke pomeni to novo pridobitev z 
novim trenerjem, treningi so sedaj še kvalitetnejši, na 
njih pa se lahko vašim otrokom še bolj posvetimo. Tre-
niramo otroci in odrasli v treh starostnih skupinah v raz-
ličnih terminih, in sicer vsak torek in četrtek otroci od 3. 
do 6. leta od 16.00 do 17.00 in otroci od 6. do 15. leta od 
17.00 do 18.00. Treningi za odrasle nad 15 let potekajo 
vsako sredo od 21.00 do 22.00 in vsak petek od 18.00 do 
19.00. Vpis novih članov poteka čez celo leto v času tre-
ninga. Bili smo pridni, trenirali smo čez celo leto in tako 
smo v juniju ponovno dokazali svoje sposobnosti, neka-
teri člani aikida Bini Akademije pa so pridobili višji kyu.
Aikido team Bini Akademije sedaj odpira nova vrata, s 
čimer širimo svoje znanje in borilno veščino še dalje. 
Na povabilo svetovnega prvaka v fitnesu Matjaža Ozi-
ma iz Ruš bodo sedaj treningi aikida potekali v Fitnes 
centru v Rušah, kjer bomo trenirali otroci in odrasla 
skupina. Z rednimi treningi in vpisom  smo začeli 25.  
septembra 2017. Več o dogodku lahko spremljate na  
www.biniakademija.com.

Vadba za starejše in ljudi s posebnimi potrebami MGC 
DANIca Duplek v sodelovanju z Bini Akademijo
Vztrajnost, dobra volja, moč in pozitivna energija nas 
družijo vsak ponedeljek in četrtek ob 9. uri zjutraj na 
funkcionalni vadbi za starejše v MGC DANIca Duplek v 
Domu kulture v Dvorjanah, kjer ob kar naporni vadbi va-
dečih skupaj pustimo nekaj kapljic znoja na parketu. Kot 
trener športne rekreacije vidim svoje vadeče »mladen-
ke« v športnem duhu, kajti verjemite mi, to so punce, 
ki so povedale, da se po vadbi počutijo bolje, bolečine v 
hrbtenici, sklepih in mišicah izginejo ali se počasi stabi-
lizirajo. Punce izvajajo vaje, ki so prilagojene prav njim, 
njihovi starosti in so koristne za življenje. Vse je torej v 
naših glavah, ne iščimo izgovorov, da »ne zmoremo«, ni-
koli ni prepozno. Tudi v zrelih letih sta lahko vaše zdravje 
in telo v odlični kondiciji. Vzemite si čas in se nam pri-
družite!

Vse o nas, naših dogodkih in novostih izveste na naši 
spletni strani www.biniakademija.com, pridružite se 
nam na Facebook strani Bini Akademija, lahko pa nas 
pokličete na telefonsko številko 070 823-510 (Bine) in 
veseli bomo vašega klica ali obiska.

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

Odrasla skupina Aikidok BiniAKademije po treningu    Foto: Bine Štrucl  

Pogumne in vztrajne mladenke iz VGC DANIca Duplek po vadbi 
Foto: Bine Štrucl

Skupina otrok aikidokic starejše skupine prvi dan šolskega leta v novi 
sezoni 2017        Foto: Bine Štrucl

Vesela tekaška sobota Foto: Bine Štrucl

Tekači BiniAkademije smo tekli tek trojk za občino Duplek smo tekli 
na prireditvi tečem z Dravo 2017 Aqua systems Dogoše 

Foto: Valerija Štrucl
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Potek vaj  Foto: Hipokratova zaveza

Je redna vadba res edini način, s katerim lahko zmanj-
šamo bolečine v hrbtenici?

Je redna vadba res edini način, s 
katerim lahko zmanjšamo boleči-
ne v hrbtenici? To je vprašanje, ki 
si ga zastavi vsak, ki se s takšnimi 
bolečinami srečuje. A odgovor na 
to vprašanje ni tako preprost, kot 
se zdi. Zdravniki in fizioterapevti 
svetujejo to, kar so se naučili na 

fakulteti in v službah, sorodniki, prijatelji, sosedje govo-
rijo o primerih znancev, ki so se bolečine rešili s takšnimi 
ali drugačnimi alternativnimi metodami zdravljena, na 
internetu pa najdemo toliko informacij, da nas lahko 
zraven hrbta začne boleti tudi glava.
Kako torej ovrednotiti to kopico informacij in iz nje se-
staviti recept za lajšanje bolečine?
Odgovora na to v tem prispevku žal ne boste dobili. 
Zaupali pa vam bomo, kako boste do njega najlažje prišli. 
Kdo smo ter zakaj smo se odločili za svoje delo? 
Smo Športno društvo Hipokratova zaveza, ki ga sestavl-
jamo mladi doktorji, študentje medicine, v pomoč pa so 
nam tudi že priznani specialisti, fizioterapevti ter profe-
sionalni športniki. Namen našega dela je pomoč pri ra-
zumevanju izvora bolečin ter razlaga in vodenje vaj za 
lajšanje le-teh. Trenutno vam v občini Duplek dvakrat 
tedensko ponujamo vadbe za krepitev hrbtnih mišic ter 
zmanjševanje bolečine. Ob prvem obisku sledi kratek 
pregled, na podlagi katerega se vadba individualizira za 
potrebe posameznika. Te vaje so primerne tako za tiste s 
hujšimi bolečinami kot tudi za vse, ki bi nastanek le-teh 
želeli preprečiti. Ponujamo tudi individualne vaje, kjer 
se lahko na vašo željo posvetimo tudi drugim mišičnem 
skupinam. 

HIPOKRATOVA ZAVEZA V DUPLEKU
vprašanje, kako lajšati bolečine v hrbtenici, se nam 
pridružite v torek ali četrtek ob 18. uri v Kulturnem 
domu Dvorjane. 

Vse, ki pa si želite kondicijskega treninga za krepi-
tev srčno-žilnega sistema, vabimo, da se nam oktobra 
pridružite na vadbi, kjer se boste potili pod nadzorom 
mlade zdravnice. Vadba je namenjena zniževanju ho-
lesterola, krvnega pritiska ter zmanjševanju srčno-žilne 
ogroženosti in bo potekala vsak ponedeljek, sredo ter 
petek popoldan. Enkrat mesečno se bo izvajala tudi 
analiza telesnih funkcij (pritiska, sladkorja, maščob v te-
lesu ...), temu pa bosta sledili interpretacija rezultatov in 
strokovno svetovanje na podlagi le-teh. 
Za več informacij nas lahko pokličete na tel. 041 836 146 
ali pišete na mail: sd.hipokratova.zaveza@gmail.com. 
Vabimo vas tudi, da všečkate našo Facebook stran, kjer 
so objavljene vse aktivnosti našega društva.

Tjaša KAMENSKI

V oktobru pa bomo začeli tudi z mesečnimi predavanji, 
kjer bomo na razumljiv, a vseeno strokovno podkovan 
način predstavili posamezne bolezni, njihov nastanek, 
patofiziologijo ter potrdili oz. ovrgli nekatere mite o 
njih. Po predavanjih bomo izvajali različne meritve (tla-
ka, sladkorja …) ter jih tudi interpretirali. Na prvo preda-
vanje z naslovom Bolečina v križu od A do Ž vas vabimo 
že 28. oktobra 2017 ob 17. uri v Kulturni dom Dvorjane.
Če torej želite, da skupaj pridemo do odgovora na 

ŠPORTNO DRUŠTVO HIPOKRATOVA 

ZAVEZA 

 
 
 
 
 
 
 

vabi na brezplačno predavanje 

 

“Bolečina v križu od A do Ž”, 

 

ki bo 28. 10. 2017 ob 17:00 v Kulturnem domu 

Dvorjane. 

Predavanje bo vodila mlada doktorica medicine, ki 

si je izkušnje nabirala na Kliniki v Ljubljani in 

Grazu. 

 

Za udeležbo je potrebna predprijava na telefonsko 

številko 041 836 146 ali na mail: 

sd.hipokratova.zaveza@gmail.com 
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PRIZNANJA ZA 
NAŠE KARATEISTE
V preteklem letu so karateisti Karate kluba WKSA Duplek 
dosegli 101 medaljo na državni in mednarodni ravni
Kot že verjetno veste, je letos na vurberškem gradu 
potekala podelitev priznanj za športne dosežke v pre-
teklem letu. Čeprav je bilo že kar nekaj naših članov na 
zasluženem oddihu, je bila udeležba na podelitvi velika. 
To so dosežki, ki so neverjetni za velikost našega društva. 
Čestitamo vsem tekmovalcem in še posebej prejemni-
kom priznanj: Viti Rojs, Niku Mesarcu, Sari Rojs, Mihi 
Majerju, Luciji Mesarec, Heri Agapito Masten, Karin 
Ludvik, Jani Rojs, Lani Žugman in Maticu Hergi. Hkrati 
se zahvaljujemo vsem staršem, ki so največji sponzorji 
naših otrok, Občini Duplek, donatorjem in vsem, ki so 
nam do teh uspehov kakorkoli pomagali.  

Vpis v tečaj karateja
Karate klub WKSA Duplek vabi k vpisu v tečaj karateja 
vse, ki so stari vsaj 6 let ali več. Vpis poteka vse leto na 
naših treningih v telovadnici OŠ Korena (torek in četrtek 
17.30-19.00). Več lahko izveste na spletni strani Karate 
kluba WKSA Duplek, www.wksaduplek.si. S skupinsko 
vadbo otroci razvijajo motorične sposobnosti in se uči-
jo tehnik karateja, kat in tudi športnih borb. Naučijo se 
natančnosti, koncentracije, ravnotežja, sposobnosti ori-
entacije v prostoru in nenazadnje spoznavajo moč svo-
jega telesa in bistrijo um. Karate bo z letom 2020 postal 
olimpijski šport. Pridi in treniraj z nami tudi ti.

Kaj so posebnosti karateja?
Karate je in vedno bo umetnost samoobrambe in ne 
agresije. Vse se začne in konča s priklonom. Za pravega 
učenca je karate vez med duševno in fizično disciplino, 
skozi katero spoznava vrednosti tega športa, kot sta spo-
štovanje in vztrajnost. Mojstru karateja je samoobvlado-
vanje prav tako pomembno kot obvladovanje različnih 
tehnik.
Karate je odlična šola za oblikovanje osebnosti, ker zah-

Vpis v tečaj karateja   Foto: Matej Verbošt

Na tekmi     Foto: Matej Verbošt      

teva med spopadom izredne intelektualne in čustve-
ne obremenitve, ki jih ne najdemo v nobenem dru-
gem športu. Napor zahteva neverjetno odločnost ter 
obvladovanje strahu in tudi delovanje pod stresom. 
Z redno vadbo karateja dosežemo notranji mir in se 
naučimo samoobvladovanja v stresnih situacijah, 
kar pride prav pri reševanju vsakdanjih izzivov, ki 
nam jih ponuja življenje. 

Matej Verbošt,
licenciran trener 
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USPEŠNA SEZONA KEGLJAŠKE SEKCIJE DU DUPLEK

Ob koncu maja so se zaključila tekmovanja kegljaških 
ekip DU v zgornje podravski ligi, ki so potekala vse od 
avgusta 2016. Zadovoljni smo lahko, saj smo moški že 
petič zapored pokrajinski prvaki, uspešne so bile tudi 
ženske, ki so osvojile 3. mesto
Veseli smo, ker so bili naši uspehi opaženi tudi na občin-
skem nivoju, saj smo bili kegljači in kegljačice DU Duplek 
za uspešnost na različnih tekmovanjih nagrajeni z zlatim 
grbom Občine Duplek kot športna ekipa leta 2016. Pri-
znanje, na katerega smo zelo ponosni, smo prejeli 23. 
junija na Vurberku. 
V času Dupleškega tedna, in sicer 27. junija, smo organi-
zirali in uspešno izvedli občinsko tekmovanje v kegljanju. 
Rezultati so bili naslednji:

Ženske:                                       Moški:  
1. mesto: Anica Žižek                1. mesto: Drago Petrinec 
2. mesto: Erika Rakuša                2. mesto: Janko Senekovič
3. mesto: Katica Partljič            3. mesto: Vinko Kojc

Tradicionalni kegljaški turnir v počastitev občinskega 
praznika smo letos izvedli pri nas 30. junija. Turnir je za-
res uspel, saj se ga je udeležilo rekordno število ekip, za-
dovoljni pa smo lahko tudi z dobrimi rezultati naših ekip. 
V začetku avgusta so nam prijatelji iz Destrnika podarili 
klopotec za naše brajde. Skupaj z njimi smo ga postavili 
8. avgusta in tako, upamo, preprečili, da bi nam ptice 
pozobale preveč grozdja.  
Proti koncu avgusta so se že začela tekmovanja jesenske-
ga dela v pokrajinski ligi. Verjamemo, da smo v dobri for-
mi tako moški kot ženske. 
Skozi vse leto smo se redno udeleževali turnirjev, ki so 
jih organizirala različna društva upokojencev. Menimo, 
da smo bili dokaj uspešni, saj ni bilo turnirja, na katerem 
ne bi osvojili vsaj enega prvega mesta.
V septembru, natančneje 21. septembra, je bilo izvede-
no državno prvenstvo DU v kegljanju, in sicer v Marjeti 
na Dravskem polju. 

Zdenka KODRIČ

Kegljači Dupleka znova pokrajinski prvaki, kegljačice pa so osvojile 3. mesto

1. mesto kegljači DU Duplek B skupina 2404

2. mesto  kegljači DU Duplek A skupina

1. mesto kegljačice DU Duplek               

Moška ekipaŽenska ekipa

Vse foto: Silva Javornik
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Za Dupleški teden smo v Judo klubu Duplek pripravili 
prvo revialno tekmo v judu 

V petek, 23. junija 2017, so priznanja Obči-
ne Duplek za leto 2016 podeljevali v prekras-
nem ambientu vurberškega gradu. Športnika 
leta sta postala Kristina Vršič in Gregor Kocmut.  
Čestitke vsem prejemnikom priznanj.

V soboto, 24. junija 2017, smo v prireditvenem šotoru 
postavili borilni prostor ter s pomočjo nekdanjih in se-
danjih judoistov za občane občine Duplek pripravili krat-
ko, vendar zelo zanimivo predstavitev juda, polno atrak-
tivnih bojev. Na tekmi so za JK Duplek nastopali Tadej 
Senekovič, Tadej Mulec, Aljaž Petrič, Demijan Lesjak, Tja-
ša Brumen, Jasna Škofič in Kristina Vršič. Nasprotno 
stran so zastopali Igor Potparič, Marko Prodan, Aljaž 
Sedej, Larisa Čerček in Tea Tropan. Uradni pozdrav je pri-
padel predsedniku Judo zveze Slovenije,  Darku Mušiču. 
Tekmo je s kančkom humorja čudovito komentiral selek-
tor slovenske reprezentance  Gregor Brod, za to, da so 
se borbe odvijale po pravilih, pa je poskrbel dolgoletni 
sodnik  Jože Marin.

Kot se spodobi za tako tekmo, sta se ekipi razšli s prijate-
ljskim neodločenim rezultatom. Zahvalili bi se vsem ak-
terjem, ki so nastopali in kakorkoli pomagali organizirati 
dogodek. 

Evropski pokal v judu v Podčetrtku in Ellinger Felsinger 
turnir na Dunaju
V soboto, 17. junija 2017, se je Kristina Vršič udeležila 
močnega evropskega pokala, ki je potekal v Podčetrtku. 
Turnir je že četrto leto zapored organiziral celjski klub 
Z’dežele Sankaku. Na tatamije je stopilo 300 borcev iz 28 
držav. Kristina je v zelo močni zasedbi turnirja po dveh 
zmagah ter dveh porazih v kategoriji do 48 kg zasedla 
odlično 7. mesto.
Najmlajši so se v nedeljo, 18. junija 2017, udeležili El-
linger Felsinger turnirja na Dunaju ter se odlično od-
rezali. Staša Alekseja Kukovec (U10), se je pomerila 
prvič v višji kategoriji do 32 kg ter po odličnih borbah 
zasedla 5. mesto – malo je manjkalo za medaljo, Nina 

KRISTINA VRŠIČ IN GREGOR KOCMUT ŠPORTNIKA LETA
Auda je v kategoriji do 28 kg (U12) v težkih borbah za-
sedla 3. mesto, Nil Škerbot je v kategorij do 46 kg (U12) 
izgubil prvo borbo po napaki 30 sekund pred koncem 
in se tako pomeril v popravnih borbah za stopničke, 
kjer je pokazal, kaj zna in suvereno premagal svojega 
nasprotnika ter prav tako osvojil 3. mesto. Tilen Mulec 
je pokazal, kako se borimo v JK Dupleku in brez konku-
rence v kategoriji do 55 kg (U12) z dvema suverenima 
zmagama stopil na najvišjo stopničko. Vsi, ki so bili v 
nedeljo na Dunaju, so pokazali odlične borbe in so od-
lično zastopali JK Duplek. Za najmlajše je bil to zadnji 
turnir v letošnji sezoni in vsi do zadnjega so imeli od-
lično sezono. 

Evropski pokal Bratislava
9. in 10. septembra je v Bratislavi na Slovaškem pote-
kal članski evropski pokal. V dveh dneh se je borilo 320 
judoistov iz 31 držav. Turnir je bil zadnji kvalifikacijski 
turnir za Evropsko prvenstvo za mlajše člane in članice 
v Črni gori. Slovenska reprezentanca je prvi dan osvojila 
tri 1. mesta (Maruša in Anja Štangar ter David Štarkel), 
Tjaša Brumen pa je z eno zmago in dvema porazoma 
osvojila 9. mesto. Naslednji dan je Urška Torkar osvojila 
5. mesto ter Urška Urek 7. mesto. Tamara Kraljić je z dve-
ma porazoma ostala brez uvrstitve.

Olimpiada mladih
Olimpijskega festivala evropske mladine V Gyoru na 
Madžarskem se je udeležil tudi Staš Kokotovič.
Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) je projekt, 
ki se izvaja pod okriljem Evropskih olimpijskih komite-
jev (EOC) in se ga udeležujejo nacionalni olimpijski ko-
miteji, ki so včlanjeni v EOC. Gre za 50držav, ki se vsaki 
dve leti srečujejo na poletnem (sodeluje približno 2500 
udeležencev) in zimskem festivalu (sodeluje približno 
1300 udeležencev). Festival predstavlja največji športni 
dogodek za mlade športnike, stare od 15 do 18 let, ki 
si nabirajo izkušnje za nadaljnja tekmovanja in se hkrati 
prvič srečajo z olimpizmom ter se povezujejo v okviru 
fair playa in novih prijateljstev.
Olimpijski festival evropske mladine ima otvoritveno in 
zaključno slovesnost, kjer se mladi športniki posamezne 
države predstavijo s svojo zastavo. Med igrami gori olim-
pijski ogenj in tako športniki kot tudi sodniki izrečejo 
vsak svojo zaprisego. V čast najboljšim v posameznih 
disciplinah organizator ob podelitvi priznanj zaigra him-
no zmagovalca in dvigne nacionalne zastave najboljših 
treh tekmovalcev.
Letošnja olimpijada mladih je potekala od 23. do 29. juli-
ja v mestu Gyor na Madžarskem pod sloganom iger »Da-
nes talent, v prihodnosti idol« (»Talent now, idol in the 
future«). 
Za reprezentanco Slovenije so v disciplini judo nastopali 
Vinko Prevolšek, Staš Kokotovič, Luka Perkovič, Jus Me-
čilošek, Jarc Jernej, Tim Kelc, Dora Bohinc, Kaja Kajzer, 
Nuša Perovnik in Zarja Tavčar.

Pasovi 2017   Foto: Kristina Vršič
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Staš Kokotovič je osvojil končno 7. mesto. V prvem kro-
gu je s tehniko davljenja premagal predstavnika Islandije 
Alexandra Heidarssona, v drugem krogu ga je čakal ak-
tualni evropski prvak iz Turčije Mihrac Akkus. Staš ga ni 
uspel premagati, kljub temu se je Turk moral precej po-
truditi, da je premagal našega jeklenega Staša. Ta ga je 
na koncu pripeljal do repasažnih bojev, kjer se je srečal z 
judoistom iz Bolgarije Goranom Kozarjevim ter ga vrgel 
na wazari, kar je bilo dovolj, da se je podal v finalni blok. 
V finalu repasaža se je pomeril z Danielom Rabbittom iz 
Velike Britanije ter po napaki zaostajal za wazarijem. Do 
konca se je maksimalno potrudil, vendar je bila napaka 
ključna in je izgubil borbo s tehniko davljenja.
Slovenska reprezentanca je domov prinesla dve medalji 
(Kaja Kajzer za 1. mesto ter Zarja Tavčar za 3. mesto), 
eno 5. mesto (Tim Kelc), dve 7. mesti (Staš Kokotovič in 
Prevolšek Vinko) ter dve 9. mesti (Jus Mečilošek ter Luka 
Perkovič).

Nabor obveznih športnih panog v okviru univerzijad je 
predpisan s strani FISU, izbrani organizator pa se odloči 
za razširitev števila športnih panog, v okviru katerih naj 
bi študentje nastopali. Prireditelji poletnih univerzijad 
imajo na voljo 14 obveznih športov in 3 izbirne športe, 
prireditelji zimskih univerzijad pa imajo na voljo 8 ob-
veznih in 3 izbirne športe.

Na 29. poletni univerzijadi so izpeljali tekme v 22 različ-
nih športih, kar je pet manj od rekordne znamke, ki so jo 
postavili v Kazanu leta 2013. Za univerzijado v Tajpeju so 
izbrali atletiko, badminton, bejzbol, biljard, ki je bil prvič 
na univerzijadi, dvigovanje uteži, golf, hitrostno rolanje, 
judo, košarko, lokostrelstvo, namizni tenis, nogomet, 
odbojko, plavanje, ritmično gimnastiko, sabljanje, skoke 
v vodo, športno gimnastiko, taekwondo, tenis, vaterpolo 
in wušu.

Športniki in športnice so v času univerzijade bivali v 
posebni atletski vasi, ki je bila uradno odprta med 12. 
avgustom in 2. septembrom. V tej vasi je bilo odlično 
poskrbljeno za udeležence, saj so imeli med drugim 
na voljo prostore za ogrevanje, restavracijo, fitnes, 
prostore za druženje in celo versko središče, gostitelji 
pa so poskrbeli tudi za kulturne aktivnosti, s katerimi so 
športnike seznanili s Tajvanom.

Judo klub Duplek in Primorsko univerzo – Fakulteto za 
vede o zdravju AK, je predstavljala Tjaša Brumen, ki si je 
nastop zagotovila z državnim univerzitetnim naslovom. 
Za vodjo in spremljevalko slovenskih judoistov, je bila 
izbrana naša glavna trenerka Kristina Vršič.

Žreb je Tjaši v prvem kolu namenil predstavnico Mon-
golije Gantsetseg Ganbold. Žal je v prvem kolu proti 
Mongolki storila napako in bila zaradi prepovedanega 
položaja glave med izvajanjem tehnike diskvalificirana. 
Vendar nič zato. Tjaši je bilo to do sedaj največje tekmo-
vanje, ki se ga je udeležila, zato ji čestitamo za udeležbo 
in borbenost, ki jo je vsekakor pokazala. V Judu klubu 
Duplek pa smo zagotovo lahko ponosni, da je zastopala 
tako svojo univerzo kot seveda naš klub!

Še enkrat se z velikim spoštovanjem zahvaljujemo spon-
zorjem, ki so Tjaši priskočili na pomoč:  Kager hiša, Gos-
tišče pri Tonetu, Dominko d.o.o., Talum d. d. ter Fakulte-
ta za vede o zdravju AK.

EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO MARIBOR 2017
Od 15. in 17. septembra je potekalo evropsko mladinsko 
prvenstvo v judu v Mariboru. 

V organizaciji Judo zveze Slovenije ter domačega kluba 
Branik Broker iz Maribora in seveda s pomočjo okoliških 
klubov se je organiziralo že 7. veliko tekmovanje pod 
okriljem JZS (Judo zveze Slovenije).

V dvorani Lukna sta v dveh dneh na blazine stopila 402 
tekmovalca iz 41 držav, v nedeljo v ekipni tekmi pa je 
nastopilo 262 tekmovalcev iz 20 ekip. 

Slovensko reprezentanco so zastopali Nuša Perovnik, 
Kaja Kajzer, Teja Tropan, Lia Ludvik, Andreja Leški, Zala 
Pečoler, Petra Opresnik, Urška Torkar, Klara Apotekar, 
Veronika Mohorič, Tamara Kraljić, Vinko Prevolšek, Staš 
Kokotovič, Tim Pahor, Anej Dukarič, Jaka Kavčič, Martin 

UNIVERZIJADA NA TAJVANU
Med 19. in 30. avgustom, je potekala 29. poletna univer-
zijada v Tajpeju, glavnem mestu Tajvana.

Univerzijade so mednarodni večpanožni in kulturni do-
godki, ki pod okriljem Mednarodne univerzitetne šport-
ne zveze (FISU) potekajo vsaki dve leti. Beseda univer-
zijada je sestavljena iz besed univerza in olimpijada. 
Tekmovanje je namenjeno le študentom, v svetovnem 
merilu pa ima zelo pomembno vlogo, saj ga po številu 
sodelujočih držav in velikosti med športi prekašajo zgolj 
olimpijske igre.

Univerzijada ima bogato zgodovino, saj so jo premierno 
izvedli leta 1959 v italijanskem Torinu. Šlo je za prvo po-
letno univerzijado, na kateri je sodelovalo 985 študen-
tov in študentk iz 45 držav. Leto kasneje je v francoskem 
Chamonixu sledila še prva zimska univerzijada s 1270 
udeleženci iz 32 držav.

Glavni namen univerzijad je, da skozi šport promovira-
jo tako univerzitetne oz. akademske vrednote kot tudi 
kulturne, družbene in strokovne raznolikosti, obenem 
pa svet osveščajo o nujnosti sobivanja univerzitetnega 
in športnega sveta.

Nosilec organizacijskih pravic tega dogodka je FISU, ki 
povezuje 160 nacionalnih univerzitetnih športnih orga-
nizacij. Od leta 1997 je njena članica tudi Slovenska uni-
verzitetna športna zveza (SUSA).

Eyof 2017   Foto: evropska judo zveza

38



Hojak, Aljaž Gostenčnik, Matej Vidmar, Rok Pogorevc, 
Gašper Trušnovec, Enej Marinič ter selektor Gregor Brod.
V petek je na tatamije stopil Staš Kokotovič v kategoriji 
do 55 kg. Žreb mu je v prvem kolu dodelil tekmovalca iz 
Armenije Erika Harutyunyana, ki je bil za našega Staša, 
ki še vedno tekmuje v kadetski kategoriji, premočan. Pa 
vendar je Staš pokazal odlično borbo in dokazal, da bo v 
bodoče pomemben člen slovenske reprezentance. Prvi 
dan smo bili nekoliko razočarani zaradi tekmovalcev, od 
katerih se je odkrito pričakovala borba za medalje (vsi so 
izpadli že v prvem krogu).
V soboto so na blazine stopile višje kategorije. JK Duplek 
je v reprezentanci zastopala Tamara Kraljić. Žreb ji je do-
delil Poljakinjo Anito Formela, ki je bila od Tamare skoraj 
dvakrat težja, tako da Tamara ni imela nobenih možno-
stih za preboj v naslednje kolo.
V soboto smo dobili tudi evropsko mladinsko prvakinjo 
v kategoriji do 78 kg, Klaro Apotekar, ki je tako edina v 
soboto zadovoljila strokovni štab.
V nedeljo je potekalo še ekipno tekmovanje. Fantje so 
se v prvem kolu pomerili proti Črni gori vendar so ključni 
deli ekipe nerazumljivo odpovedali ter izgubili z rezul-
tatom 4 proti 1 in ostali brez uvrstitve. Tretji mesti sta 
osvojili ekipi Velike Britanije in Rusije, drugo mesto ekipa 
Gruzije ter prvo mesto ekipa Azerbajdžana.
Dekleta so se v prvem kolu pomerila z ekipo Hrvaške ter 
suvereno povedla 3 proti 0, končna zmaga nad sosedi pa 
je bila 3 proti 2. V drugem kolu so punce izgubile pro-
ti kasnejšim finalistom, ekipi Nizozemske. V popravnih 
bojih so se pomerile proti ekipi Italije ter s tesnim izi-
dom v zadnji borbi izgubile 3 proti 2 in zasedle končno 
7. mesto. Tretji mesti sta osvojili ekipi Rusije in Nemči-
je, drugo mesto ekipa Nizozemske ter prvo mesto ekipa 
Francije.

odraslih išče različne vrste aktivnosti, kjer bi sprostili um 
in se za trenutek odmaknili od vsakodnevnih opravil.

 Judo je učinkoviti način samoobrambe, kjer z različnimi 
prijemi onesposobimo partnerja ter se tako zavarujemo 
pred morebitnimi napadi nasprotnika. Glavno načelo 
juda temelji na tem, da z minimalno močjo dosežemo 
največji učinek, za kar pa je pomembno, da smo razviti 
tako fizično kot tudi duševno.

Če začnemo čisto na začetku, se pri judu najprej naučimo 
pravilno padati, da bomo kasneje lahko na blazinah (ta-
tamijih) izvajali mete. Ravno to pa nam lahko koristi v 
primeru padca, ko npr. hodimo in se spotaknemo ali pa 
se zgodi nesreča med vožnjo s kolesom ali motorjem, saj 
s pravilno tehniko ublažimo padec in zavarujemo dele 
telesa, ki bi v nasprotnem primeru lahko bili močneje 
poškodovani. 

Ko se naučimo padcev, sledijo primerne vaje za segre-
vanje telesa, kjer aktiviramo celotno telo (judo je na-
mreč šport, ki ni usmerjen samo v en del telesa), ki bo 
kasneje pripravljeno na izvajanje judo tehnik. Tehnike 
se v glavnem delijo na »tehnike stoje«, kjer s prijemi in 
gibanjem spravimo nasprotnika na tla, tam pa se nadal-
jujejo »tehnike kleče«, kjer je cilj nasprotnika spraviti na 
hrbet ali pa ga z davljenji in vzvodi prisiliti k predaji (ven-
dar pa se tega ne učimo že takoj prvi dan, ko pridemo 
na judo).

Če bi mi nekdo rekel, naj s čim manj besedami opišem 
judo, pa ne bi naštevala tehnik in padcev, ki sem se jih 
naučila do sedaj, temveč je moja prva misel judo kot 
način življenja. Od drugih športov se judo loči po tem, 

Evropsko maribor 2017  Foto Peter Brumen

JUDO – NE SAMO OLIMPIJSKA DISCIPLINA
Judo je japonska borilna veščina, ki jo je leta 1882 usta-
novil Jigoro Kano.

Kaj je vaša prva misel, ko nekdo omeni judo? Najverjet-
neje bi vas veliko pomislilo na judo kot olimpijski šport, 
kjer je treba trdo garati, se odpovedati svojim življenj-
skim navadam in trdo slediti zastavljenim ciljem. Kaj pa, 
če je nekomu cilj priti na vadbo juda, se ob tem zabavati, 
spoznavati nove ljudi in na koncu zadovoljno izstopiti iz 
dvorane, ker je naredil nekaj za svoje telo? Vedno več 
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da ima strogo določene etične principe, ki jih je potrebno 
spoštovati. Med treningi se učimo, kako postati »boljši 
jaz«, saj je njegov namen, da z vadbo razvijamo svojo 
osebnost, razum in notranji mir. Med vsemi modrostmi, 
s katerimi je Jigoro Kano oblikoval to japonsko borilno 
veščino, je tudi ta: »Ni pomembno ali si boljši od ostalih, 
pomembno je, ali si boljši, kot si bil včeraj«. Kar pomeni, 
da se z judom naučimo, kako postati boljši človek in s tem 
doprinesti k boljši družbi.

Judo je primeren za vse spole in starosti. Na začetku je 
prevladoval moški del populacije, kasneje pa so tudi žen-
ske ugotovile, da je judo izvrsten način, s katerim se lahko 
obvarujejo ob napadu. Na žalost je teh napadov vedno več 
in prav je, da se znajo tudi ženske zoperstaviti napadalcu 
ter ga s prijemi onesposobiti vsaj do mere, da si pridobijo 
več časa za pobeg.

Kakorkoli, judo je namenjen vsem, ki bi se radi naučili sa-
moobrambe, naredili nekaj dobrega za svoje telo in ki bi 
se radi skozi japonsko tradicijo naučili obvladovati samega 

sebe in graditi na samozavesti ter se na pravi način umi-
riti in za trenutek brez slabe vesti pozabiti na vse razen 
na sebe! 

Vabljeni tudi letos na treninge juda!

Počitnice so mimo, šola se je že pričela, s tem pa tudi 
vadba juda z Judo klubom Duplek. Letos imamo tudi dve 
novi skupini, judo vrtec ter skupino odraslih. Vpis za za-
četnike poteka skozi vse leto, za dodatne informacije pa 
smo dosegljivi na naši Facebook strani Judo klub Duplek, 
v času treningov (ponedeljek, sreda, petek od 16.30 do 
17.30 v večnamenski dvorani v Sp. Dupleku) in na tel. 
številki 040 976-106 (Kristina Vršič).

Športni pozdrav, REI!
Kristina Vršič, 

Judo klub Duplek

Tekmovalci Športnega društva Jablance pridno trenira-
jo in tekmujejo v pokalu Cockta in v vseslovenskem po-
kalu v različnih kategorijah
Treningi potekajo trikrat tedensko, in sicer v torek in 
četrtek ob 16.00 in ob sobotah ob 10.00 na s plastično 
maso pokritih skakalnicah. Društvo vabi na ogled tre-
ningov vse, ki jih zanimajo smučarski skoki, prav tako 

ŠPORTNO DRUŠTVO JABLANCE

Skakalnice v Jablancah   Foto: Mojca Vrbnjak

pa vabi  deklice in dečke, stare nad 6 let, da se jim 
pridružijo in se najdejo v smučarskih skokih. To je 
zanimiv šport, ki poteka v naravi, tako da se otroci 
med treningom nadihajo tudi svežega zraka. Vljudno 
vabljeni.

Mojca Vrbnjak
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TEKMOVANJE V RIBOLOVU 
V sklopu praznovanja občine Duplek je Društvo upoko-
jencev Duplek organiziralo tekmovanje v ribolovu
Tekma je bila v manjšem ribniku v dupleški gramoznici v 
sredo, 28. junija 2017, ob 17. uri.
Po ne obetavnem vremenskem pričetku dneva se je tek-
me udeležilo 19 občanov. Lovilo se je na plovec, z eno ri-
biško palico, za izbor zmagovalca pa je štela skupna teža 
ulova posameznega tekmovalca.

Pričetek tekme      Foto: Milan Konrad

Naposled se je tudi vreme uredilo. Tekma se je razplam-
tela, ribice so se mastile od izbora in obilice hrane, ribiči 
pa so uživali.
Obiskala nas je prejšnja predsednica DU Duplek, Slavi-
ca Golob, s katero smo obujali spomine, ki so nastali še 
pred poplavami v letu 2012.

Po uri tekme so prišli tudi navijači   Foto: Milan Konrad

Ob 20. uri smo zaključili tekmovanje, ribe smo stehtali in 
jih vrnili v njihovo naravno okolje. Sledili sta razglasitev 
zmagovalca in podelitev pokalov, ki jih je podelila pred-
sednica DU Duplek, Marinka Čučko. 

IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV

Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov   Foto: Robi Jurša

Ob podelitvi pokalov se je vreme spet skisalo in zares 
smo s tekmo pričeli in zaključili pravočasno. V prijetnem 
vzdušju smo se poslovili in si obljubili, da se prihodnje 
leto spet srečamo.

Prejemniki pokalov s predsednico DU Duplek, Marinko Čučko      
 Foto: Milan Konrad

Zmagal je Danijel Kopič, drugi je bil Robi Jurša in tretji 
Bogdan Kopič. 

Kljub težavam z vodostajem in kljub zamuljenosti ribni-
ka smo ribiči ribiške sekcije Klen dokazali, da znamo in 
zmoremo, če le želimo. Ta tekma je bila tudi odraz in 
priložnost za druženje vseh, ki imamo naravo radi in pri 
tem tudi uživamo.

Milan Konrad
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Vinogradniki iz Dupleka obiskali Laške pivovarje
Vino in pivo sta opojni pijači, ki spremljata svet že tisoč-
letja. Množica pivovarn prestižnih blagovnih znamk in 
receptur piva predstavljajo neizmerno bogastvo. Med-
narodne nagrade in priznanja za laško pivo potrjujejo 
kvaliteto, ki sodi v sam evropski vrh. Podobno, vrhunska 
vina bogatijo kuhinjo in so odsev raznolikosti dežel in 
podnebij v katerih najbolje uspevajo. Pridelava vina je 
močno zaznamovala mnoga področja tako gospodarsko 
kot kulturno, doma in po svetu. Vino velja ponekod za 
tekoče zlato!
Obe panogi, vinarstvo in pivovarstvo sta močno povezani 
s steklarstvom in keramičarstvom. Brez simbolnih 
majolik z motivi vinskih sort in  vinorodnih območij ter 
množice različnih kozarcev za vina ne bi šlo. V vinu je 
mnogo mitologije - velja prepričanje, da če ga ponudimo 
v pravem kozarcu, pridobi na veljavi. Podobno je pri pivu, 
znameniti  krigl in kozarci za vrste piva, od vrčka, kozarca 
za pšenično pivo, in vse do kelihov, so nepogrešljivi. 
Primerna oblika kozarca zagotovi, da pivo s pomočjo 
pene, ki se ustvari v kozarcu, zadrži arome, ki bi sicer 
izpuhtele. Aroma pa je ključnega pomena. Tukaj  je še 
psihološki učinek, če pijemo iz kozarca Laško 1825 s 
stiliziranim kozorogom na etiketi, je užitek večji.

Udeleženci strokovnega izleta     Foto: Franc Fras

Pot se je pričela v vinorodni Koreni, jutranje razpolože-
nje med  udeleženci je obetalo lep in zanimiv dan. Pred-
sednik društva TRTA Milan Simonič je oznanil prvi cilj – 
obisk Steklarne Rogaška. 

Steklarna Rogaška: O zgodovini podjetja, od prvih glažut 
naprej in današnji Steklarni Rogaška d.o.o. Steklarstvo 
in stekleni izdelki smo izvedeli marsikaj zanimivega. Gre 
za podjetje s tradicijo, ki zaposluje okoli 1000 delavcev. 
Večino izdelkov izvažajo. Rogaška ostaja  prepoznavna 
blagovna znamka, proizvajajo pa tudi za naročnike. 
Pred leti so se priključili skupini za proizvodnjo stekla in 
porcelana,  Finci so sedanji novi lastniki. Vodenje skozi 
proizvodne hale je razgrnilo tančico skrivnosti tega 
prastarega steklarskega poklica. 
Osnova za pripravo stekla je kremenčev pesek z dodatki. 
Proizvajajo dve vrsti stekla, razlika je, koliko svinčeve-
ga oksida vsebuje posamezna vrsta. Kristal vsebuje 24 
procentov in izdelki so znatno težji (npr. kristalne vaze). 
Brušenje in graviranje zahteva precej ročnega dela, zato 
so izdelki dražji. Steklo se topi pri 1.450  stopinj Celzija. 

Izdelke oblikujejo iz kepic žarečega stekla, najprej v t.i. 
pred-obliko izdelka. Sledi oblikovanje - pihanje v kalup v 
končno obliko izdelka kozarca. Ročno se dodelajo ročaji,  
peclji, obeski in drugo. Za hlajenje in popuščanje nape-
tosti ter sušenje barvnih nanosov uporabljajo posebne 
peči. Umetnost je dekoracija izdelkov, brušenje napisov, 
logotipov, čipk, unikatne gravure, portreti (porabijo tudi 
10 - 30 ur za izdelek).
V specializirani maloprodajni trgovini  Rogaška Crystal 
Outlet  predstavljajo ponudbo blagovne znamke Roga-
ška. Darilni program, sklede, svečnike, vaze, okvirje za 
fotografije, okraske,  suevenir...  Vinski program – ko-
zarce za belo in rdeče vino, za posebna vina, penino in 
drugo. Barski program, kozarce za različna piva, žgane 
pijače, posebne steklenice, kelihe pa vse do posodic za 
led. Steklarna Rogaška živi naprej! 

Pivovarna Laško:   Laško je znano po termalni vodi, Ther-
mani Laško d.d in Rimskih Termah. Gospodarski sili sta 
termalna voda in pivovarna Laško. Na hribu stoji cerkev 
Sv. Mihaela, zavetnika pred naravnimi nesrečami. Laško 
je večkrat poplavljeno – tudi letos. In Grad Tabor z re-
stavracijo Pavus, znani po kuharju iz TV - šova Gostilna 
išče šefa, Marku Pavčniku. Na pročelju pivovarne pa je 
poslikava: Z ljubeznijo ga varimo od leta 1825.
Leta 1893 je bilo v Kmetijskih in Rokodelskih novicah za-
beleženo: »Nova pivovarna. V Žalci v Savinski dolini  na 
spodnjem Štajerskem odpre narodni podjetnik Simon 
Kukec veliko novo pivovarno. V pivovarni zmoglo se 
bode na leto 24.000  hl piva zvariti.« Simon Kukec velja 
za očeta laškega piva.  V Žalcu je kupil staro pivovarno 
in velike površine hmeljnih nasadov, na dražbi kasneje 
pa še pivovarno v Laškem. Obe je združil v »Združene 
pivovarne Žalec in Laški trg«, ki sta v najboljših časih pro-
izvedli skupaj do 55.000 hektolitrov piva letno. Kukec je 
bil edini slovenski podjetnik v Laškem. Umrl je leta 1910. 
Laščani so mu posvetili razstavo: Pivovar SIMON KUKEC 
Laško, Žalec - razstava ob stoletnici njegove smrti (1839-
1910).

Pivovarna Laško Union s sedežem v Ljubljani, se razteza 
na okoli treh hektarjih površine. Do leta 2000 je imela 
svojo sladarno, ki so jo zaradi stroškov ukinili. Ječmenov 
slad sedaj uvažajo iz tujine. Proizvodnja je avtomatizi-
rana. Pred prihodom nizozemskega koncerna Heineken 
International, je bilo tukaj zaposlenih 330 ljudi.
Najpomembnejša sestavina piva je voda. Na hektoliter 
piva porabijo do šest hektolitrov vode. Vozijo jo iz okoliš-
kih hribov Laškega in Rimskih toplic – izvira Lurd. Druga 
sestavina je ječmenov slad (ječmen se namaka v vodi, 
da skali in nastanejo encimi). Če slad popražijo, dobijo 
barvni slad za temno pivo. Voda in slad se mešata v raz-
merju 4:1 (pivska drozga). Mešanica se vari na okoli 70 
stopinj Celzija, do tri ure. Raztopina je sladica. Dodajo 
hmeljne brikete (dobava iz Žalca), na hektoliter 100-150 
gramov, kar da pivu izrazito hmeljno grenčico. Hmelj je 
začimba! In dodajo se še začimbe za okuse.
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Laško pivo, temno–svetlo, osnovne sestavine - od leve zgoraj:  Voda, pivski 
kvas, hmelj-cvetovi, pivski ječmen, slad, barvni slad in hmelj-briketi   

Foto: Franc Fras

V procesu alkoholnega vrenja se doda pivski kvas, da se 
tvori alkohol. Vsebina se prečrpa v kotel za zorenje. Sle-
di pasterizacija in polnjenje ter skladiščenje pri -1 do 0 
stopinj Celzija.
Degustacija:  Laško Zlatorog in Union svetlo sta prizna-
ni blagovni znamki. Svetlo pivo z izrazito grenčico in 
4,9% alkohola je bil prvi vzorec. Novost med proizvodi 
je pšenično pivo v steklenici, ki se zapira. Laško Zlatorog 
temno je med najboljšimi produkti v Evropi (drugo na 
degustaciji), in nazadnje pšenično pivo. Proizvodi so še 
piva z okusi  jagode, ananasa melise, jabolka in specialna 
z okusi kostanja, višnje, ajde.... Pivo je naravna pijača, 
brez kemikalij! 
O mitološkem liku Zlatorog obstaja legenda: V julijskih 
Alpah na Triglavu je živel kozorog, ki je v vrtu skrival 
zaklad. Trentarski lovec se je odločil kozoroga usmrtiti, da 
bi prišel do zaklada s katerim bi osvojil srce mladenke. Iz 
krvi živali zraste prečudovita triglavska roža, si opomore 
in pahne lovca čez skale. Ob združevanju slovenskih 
pivovarn v delniško družbo po I. svetovni vojni, je 
Janez Jalen predlagal, da se legendo poveže z blagovno 
znamko Laško.
 
Zlati Grič: Po ogledu Pivovarne Laško Union in pokušini 
piva, so se vinogradniki v vinski hiši Zlati grič proizvo-
dnja, trgovina in storitve d.o.o, spet počutili kot doma 
- v svoji stroki, vinu!  V Škalcah v Slovenskih  Konjicah 
je sredi vinogradov locirana sodobna vinska klet s 3.500 
kvadratnimi metri površine in kletno kapaciteto okoli 1,3 
milijona litrov. Objekt je grajen v posebnem arhitektur-
nem stilu, in krajina posejana z vinogradi je ostala neokr-
njena. V zemljo vkopani objekt se namreč dobro vklju-
čuje v vinorodno področje z vinsko tradicijo, staro več 
stoletij. Znanja in vedenja o vinu so se prenašala iz roda 
v rod, in danes jih nadgrajujejo z novimi spoznanji. Nji-
hove prednosti so tudi v ohranjenosti narave, odličnih 
legah vinogradov in primernih klimatskih razmerah. »Tu-
kaj se harmonično usklajujeta narava in mir ob čudovitih 
panoramskih razgledih na vinorodne griče, Pohorje in 
Dravinjsko dolino« - je kot slogan podjetja. Nudijo degu-
stacije najboljših vin, nastanitvene kapacitete, domačo 
kulinariko, kreativne in športne možnosti. V neposredni 
bližini so igrišča za golf in gostilna Grič z Vinogradniškim 
dvorcem. 

Vodenje po posestvu in skozi delovne in kletne prostore 
je za goste doživetje posebne vrste. Skozi profesionalno 
razlago voditeljice obiskovalec dobi vpogled v delovanje 
podjetja - izve mnogo o uporabi sodobnih metod in teh-
nologije v procesu pridelave vina. 

Asortiment:  Največ je belih sort, renski rizling, char-
donnay, rizvanec, sauvignon, sivi in beli pinot, laški riz-
ling. Nekaj rdečih, modra frankinja in modri pinot. Sor-
tna vina polnijo v 0,75l steklenice, Konjičana in sorte 
modre frankinje pa v litrske. Vina posebnih kakovosti v 
0,25 in več. Večinoma gre za suha in polsuha vina. Pride-
lujemo tudi različne penine, Konjiška bela (beli pinot), 
Rosé, Penina Vintage. Chardonnay penina je pridelana 
po klasični metodi.
Protokolarno vino vinske kraljice Slovenije Neže Pavlič 
leta 2013 - Renski rizling PT - Odlikuje ga vonj po sad-
ju. V tem vinu najdemo vse značilnosti pozne trgatve, in 
značaj renskih rizlingov. V kleti Zlati grič, so presenetili 
z degustacijo najboljših vin, dobri poznavalci hitro pre-
poznavajo kvaliteto, zato je bilo zadovoljstvo dupleških 
vinogradnikov toliko večje. 

Prijetno vzdušje ob avtobusnem šanku      Foto: Franc Fras

Vinogradništvo FREŠER, -  Matjaž Frešer  Ritoznoj, Slo-
venska Bistrica:  »Okusite ljubezen do zemlje, trte in 
vina«,  je njihov slogan!  Obisk mlade vinogradniške 
kmetije Frešer je bil posebej zanimiv, saj je za primer, 
kako v tej gospodarski panogi začeti in uspeti. Pogovor je 
odpiral obzorja, vinogradnik Matjaž sicer prihaja iz dru-
gega poklica, vendar z vso vnemo nadaljuje delo svojih 
prednikov – bogato družinsko tradicijo pridelave vina na 

Ogled kleti - Zlati grič            Foto: Franc Fras
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DUPLEK V ZNAMENJU LIKOVNE IN KIPARSKE UMETNOSTI

kmetiji Frešer vse od leta 1832 naprej. Predstavlja sed-
mo generacijo, ki se ukvarja z vinogradništvom na kme-
tiji. Vina prideluje po sodobnih metodah. K poslovnemu 
uspehu kmetije pa pripomore tudi podpohorska vinska 
cesta, ki vodi skozi te kraje.
Vinogradnike iz Dupleka je najprej popeljal v svoj vi-
nograd. Beseda je dalo besedo, presenetil je z dobrim 
poznavanjem vinogradništva-vinarstva in stanja na tem 
področju v Sloveniji.  Diskusija je tekla o sodobnih nači-
nih pridelave vina, zaščiti trte pred boleznimi, o nujnih 
ukrepih zaradi pozebe in drugo. 
Degustacijo svojih vin so pri Frešerjevih pripravili v izvir-
no obnovljeni velbani kleti s studencem, vinskim arhi-
vom in opremo iz delov stiskalnice, sodov in še česa. 
Na kmetiji pridelujejo laški rizling, renski rizling rumeni 
muškat, chardonnay, sauvignon, sivi pinot, modri pinot. 
Ponujajo vina ekološke pridelave in domačo kulinariko. 

Prizadevajo si olajšati delo s sodobno tehnologijo - stroji 
in opremo… Ljubezen do zemlje, trte in vina je tisto, kar 
jih žene naprej, da delajo s srcem!  Ob slovesu od Fre-
šerjevih še skupna fotografija v slovo in najboljše želje 
mladi vinogradniški družini, da bi uspela! 

Zanimiv in poučen dan se je bližal h koncu - z vmesnim 
postankom  v Leonardu v Slovenski Bistrici – da bi na-
domestili izgubljene kalorije. Na strokovnem izletu se je 
utrdilo splošno zavedanje, da imamo dobre vinogradni-
ke in odlična vina v svojih krajih. Številne dosežene me-
dalje in priznanja za to potrjujejo. 
Včasih je potrebno pogledati pri sosedih, da bi bolj cenili 
svoje! 

Franc Fras

V Sp. Dupleku  je 2. in 3. septembra 2017  potekala mednarodna kiparsko-slikar-
ska kolonija Duplek Art 7.  Sodelovalo je 44 umetnikov iz 7 držav: Kube, Nepala, 
Japonske, Avstrije, Švice, Hrvaške in Slovenije, na koloniji Duplek Art 6 v juliju 
letos pa enako število umetnikov (44) iz 13 držav
Likovno humanitarno društvo RAY & CO, je letos v septembru ponovno preseneti-
lo z organizacijo odmevnega kulturnega dogodka, mednarodno kiparsko-slikarsko 
kolonijo DUPLEK ART 7. Cela občina je zaživela v umetnosti! Ustvarjalci umetnin 
so v dveh dneh na slikarska platna, v glino in z motorkami v hrastov les vnesli svoje 
najboljše motive, čustva, razpoloženje … Zgodil se je kulturni dogodek, ki je prese-
gel okvire običajnih prireditev in za katerega je slišal svet! 
Dobro sodelovanje med društvoma Likovno humanitarno društvo RAY & CO in 
Društvo za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine Oldtimer Duplek, je obrodilo 
sadove. V društvu starodobnikov so likovnikom in kiparjem dobrohotno odstopi-
li svoj nov, lepo urejen naravni ambient in društvene prostore. Pomagala je tudi 
Občina Duplek, ki je za dvodnevno dogajanje v okviru likovnega in kiparskega 
 Udeleženci mednarodne kiparsko-slikarske kolonije ART 7    Foto: Mediaspeed.net
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ustvarjanja, za druženje in zaključek z razstavo ob koncu 
kolonije dala na razpolago kulturno dvorano v Sp. Duple-
ku. Dobro sodelovanje med društvi in Občino je svetel 
primer, kaj lahko v občini dosežemo, če združimo moči.
Organizator Kolonije DUPLEK Art 7, slikar in predsednik 
društva LHD RAY & CO Rajko Ferk, je na srečanje povabil 
dva najboljša slovenska kiparja v hitrostnem kiparjenju 
z motorno žago Vlada Cencla – VinCencelja iz Velenja 
(predsednik Društva kiparjev z motorno žago iz Ivančne 
Gorice) in Tadeja Brglesa iz Ljubnega ob Savinji. Slednji 
je dober znanec iz lanske kolonije Duplek Art 5 in av-
tor znamenite skulpture, imenovane Rancarja, v novem 
krožišču v Spodnjem Dupleku. Povabilu na kolonijo se je 
odzval tudi znani hrvaški umetnik, ki kipari z motorno 
žago, Ivan Trupković. Je kipar z bogatim opusom, ki je 
ustvaril že na stotine skulptur iz lesa. Pravi, da rad priha-
ja v Slovenijo. 

Celih 13 ur so brnele motorke pod šotorom na sedežu 
društva Oldtimer Duplek, medtem ko so ostali udeleženci 
kolonije, slikarji in kiparji iz gline, ob glasbi Gong & Mihael 
vneto ustvarjali v kulturni dvorani v Spodnjem Dupleku. 
Da je občina Duplek prepoznavna po mnogih odmev-
nih dejavnikih, dokazuje umetniško delo akademskega 
kiparja Jožeta Töniga iz Domžal, ki je napravil maketo z 
»vurberško bombo«, v kateri so sakralne podobe in izza 
nje begunci in ruševine.

Kipar Igor Sitar, je z glino upodobil sokola in človeško 
roko s pisalom, ki ima tudi svoje sporočilo, Radoslav Raj-
ko Novosel, priznan kipar s Hrvaške, je upodobil tri zani-
mive skulpture ženskih likov, na koncu pa so ustvarjale 
»čudežne roke« Mladena Kralja (tako jih je poimenoval 
akademski kipar Jože Tönik, kar je lahko največji kompli-
ment kiparja kiparju). Mladen Kralj je namreč napravil 
štiri vrhunske portrete, članom Oldtimer kluba Duplek 
pa je še obljubil skulpturo slovenskega izumitelja, meha-
nika in proizvajalca vozil Janeza Puha.

Žitno polje  je podoba iz domačih krajev domačina Jožeta 
Bezjaka iz Zg. Dupleka, ki je svojo umetniško pot pričel 
pred sedmimi leti pod vodstvom mentorice Polone Petek 
v Zgornji Polskavi in se včlanil v likovno sekcijo KUD Gaj. 
Njegova likovna dela nastajajo v društvu, na potovanjih, 
slikarskih delavnicah in kolonijah ter ob drugih prilikah. 
Inspiracijo najde v motivih iz vsakdanjega življenja, najra-
je slika olje na platno. Veseli se druženja z likovniki, kiparji 
in z veseljem sodeluje na kulturnih dogodkih v domačem 
kraju. Vesel je slikarskih kolonij v organizaciji slikarja Rajka 
Ferka, še posebej kolonije Art 7, na kateri je sodeloval.

Na koloniji so stene kulturne dvorane krasili portreti, ka-
rikature Danice Guberinič – Nane, ki jih je izdelovala vsaj 
dva meseca, upodobila pa je vse umetnike, nominirane na 
koloniji Duplek Art 7, ter župana Mitjo Horvata in pred-
stavnika kluba Odtimerjev Milana Šamca in Borisa Dem-
šiča. Upodobljeni na karikaturah so bili nad svojimi »por-
treti« navdušeni in hkrati tudi nad organizacijo kolonije.

Skrb za podmladek
Med slikarji začetniki, ki jih je skrbno nominiral organizator 
Ferk za kolonijo Art 7, je bilo tudi nekaj mladih debitan-

tov, ki so bili prvič na koloniji in je njihov staž zelo kratek. 
Ob pomoči izkušenih umetnikov so ustvarili dobra dela. V 
nedeljo, 3. septembra, se je delovni prostor spremenil v 
veliko razstavno galerijo v Sp. Dupleku in dvorana je kul-
turno zadihala s polnimi pljuči. Po zaključnih nagovorih 
organizatorja kolonije slikarja Rajka Ferka, predstavnika 
občine Mitje Horvata in predstavnika društva Oldtimer 
Duplek Borisa Demšiča je sledila podelitev priznanj ume-
tnikom. Priznanja so prejeli tudi podporniki in donatorji 
sredstev za kolonijo. Podelila sta jih Rajko Ferk in Mitja 
Horvat. Zahvalili so se publiki za obisk.
 

Nastop plesne skupine Tavareka Kali Jag   Foto: Franc Fras

Večer so popestrili ljudski godci Samotarji iz DU Hoče- 
Slivnica, plesna skupina Tavareka Kali Jag, z glasbenim 
vložkom na bobnih slikar in glasbenik iz Kube Alberto 
Luis Copelo Cleger in na gongih Mihael. Sledil je ogled 
ustvarjenih likovnih del in skulptur iz gline v dvorani in 
skulptur iz lesa v prostoru društva starodobnikov. 

Kiparjenje z motorno žago         Foto: Franc Fras

 »Vurberška bomba« iz gline     Foto: Franc Fras
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TAMBURAŠKI ORKESTER DUPLEK 

Navzočnost vinarstva Kurnik z degustacijo, je postala že 
stalnica na Duplek Artu. Večer se je zaključil s koncertom 
etno balkan skupine Žuta osa. 
Zahvala donatorjem
 Glede na to, da pomeni organiziranje mednarodnih 
kolonij velik finančni zalogaj, dogodke ob podpori 
donatorjev speljejo na dokaj visokem nivoju. Seveda pa 
vsak evro šteje. Sredstva za kolonije prispevajo nekatera 
podjetja iz občine Duplek, organizator pa si želi, da bi se 
v projekt bolj vključevali tudi ostali. Obstaja vzajemnost, 
kar pomeni, da se vložek kompenzira z likovnim delom 
(sliko), kar je bila praksa že do sedaj. Hvala vsem 
donatorjem za sodelovaje!

Kolonija Duplek Art 7 se je po odmevih sodeč zapisala 
v evropskem merilu kot ena večjih mednarodnih prire-
ditev, čeprav je trajala samo dva dni. Tovrstna srečanja 
doprinesejo k boljšemu razumevanju med narodi in nas 
kulturno in jezikovno bogatijo. 
Del umetniških slik, nastalih na koloniji Duplek Art 7, 
je na ogled obiskovalcem v Kulturnem domu Dvorjane, 
med delovnim časom MGC centra.
Naslednja mednarodna kolonija Duplek Art 8, bo v za-
četku junija 2018. Prošnje za udeležbo so že prispele iz 
Turčije, Slovaške, Makedonije in od drugod. 

Franc Fras

V 13 letih vrsta odmevnih nastopov v občini in izven nje
Nastal je spomladi 2004 iz pogovora med  Marto Mur-
šec in sedaj bivšim županom Janezom Ribičem. Na 
vprašanje Marte, zakaj ne bi v občini Duplek ustanovili 
tamburaškega orkestra, je  Ribič odgovoril: »Tudi to še 
lahko izvedemo.« Ker je znal prisluhniti občanom, je za-
čel  uresničevati dolge sanje Marte Muršec in kasneje je 
bil ustanovljen Tamburaški orkester Duplek.
Izkoriščamo priložnost, da se bivšemu županu  Janezu 
Ribiču iskreno zahvalimo za nesebično pomoč pri usta-
novitvi orkestra v Dupleku.
V tem kar dolgem času delovanja se je kader menjal že 
trikrat. Kljub kadrovskim težavam se je strokovni in vod-
stveni del orkestra letos spomladi obnovil z novim vod-
stvom, ki je prevzel delo z vso resnostjo.

Zelo smo veseli zdajšnjega mladega dirigenta  Jana 
Juršnika, ki je prevzel umetniško vodenje tamburaškega 
orkestra.
Orkester nastopa v  svoji občini in izven nje. Predvsem 
smo ponosni na nastop v dvorani Tabor, kjer smo spre-
mljali  Heleno Blagne na njenem koncertu ob dnevu 
žena.
Veseli pa smo bili tudi vabila na Dunaj, kjer smo igrali v 
cerkvi Jezusovo srce našim zdomcem.
Da bi se kader povečal in pomladil, pa prisrčno vabimo 
nove člane, predvsem mlajše – tako bi orkester dobil kri-
la za bodočnost.

Anton Vrečko,
tajnik

Z Društvom MELISA smo bili 5. septembra  na strokovni ekskurziji
Ogledali smo si rudnik v Velenju. Spoznala sem delo rudarjev, delo »pod zemljo«. 

STROKOVNI IZLET DRUŠTVA MELISA

Udeleženci strokovne ekskurzije Melisa    Foto: Franc Fras
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Že kot majhna deklica, stara tri leta, sem ba-
bici pomagala na vrtu. Spoznala me je z raz-
ličnimi rastlinami in zelišči, zato mi je bil obisk 
Mozirskega gaja še posebej všeč, saj smo si 
ogledali zeliščni vrt. Vsak vrt in vsaka gredica 
je posebna.
Na koncu smo si ogledali lesni  muzej. A veste, 
da teža dveh po velikosti in volumnu enakih 
kosov lesa ni vedno enaka? 
Vesela sem, da sem članica društva, saj je dru-
ženje zabavno.

Ana Helena Novak
Zeliščni vrt v Mozirskem gaju   Foto: Franc Fras

DRUŠTVO LUKASOVI FRAJTONARJI
Ideja o društvu je začela nastajati leta 2014 in istega leta 
je bilo društvo tudi ustanovljeno

 Društvo je pričelo z vpisom zainteresiranih in voljnih kan-
didatov, ki se želijo naučiti pravilnega igranja diatonične 
harmonike, tako imenovane »frajtonarce«.

Trenutno šteje 52 članov različnih starosti. Člani društva 
so harmonikarji in ljubitelji harmonike, stari od 7 let do 
60 let. Ta podatek je ponovno dokaz, da leta za igranje in 
dobro voljo niso ovira.

Društvo Lukasovih frajtonarjev ima sedež v Dvorjanah 6b. 
Vodi in poučuje ga harmonikar Tomaž Lukas, ki je med 
svojimi učenci zelo priljubljen.

Pod okriljem društva zelo aktivno deluje tudi orkester 
Društva Lukasovi frajtonarji, ki trenutno šteje 12 učencev. 
Med njimi je tudi ena učenka, ki pravi, da se v orkestru 
med fanti odlično počuti, saj so jo zelo dobro sprejeli 
medse. Učenci orkestra pridno vadijo in se učijo na sku-
pinskih vajah, ki potekajo vsako sredo v prostorih Osnov-
ne šole Dvorjane. Teh vaj se učenci vsak teden zelo vese-
lijo, saj se ob pridnem delu med vajami najde tudi čas za 
sprostitev in »pogostitev«, ki jim jo pripravi učitelj Tomaž.

Orkester Društva Lukasovi frajtonarji, je nepogrešljiv 
na skoraj vseh domačih in okoliških prireditvah, kot so 
božični sejem, prireditev ob dnevu žena, prireditve ob 
Dupleškem tednu, srečanje pevskih zborov Štajerska 
poje, Večer pesmi, plesa in humorja, razne otvoritve, 
obletnice in tudi poroke.

Fotografije: Polanec Sebastjan

Enkrat Lukasov frajtonar - za vedno Lukasov frajtonar

Na festivalu Štajerska poje 2017

Druženje na vajahOrkester Društva Lukasovi frajtonarji
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Radi se odzovejo na vsako povabilo, saj so jih gledalci in 
obiskovalci vedno veseli. Najbolj se jih razveselijo v do-
movih za starejše občane, kjer vsaj za trenutek osrečijo 
stanovalce, ki z njimi malo zapojejo in se tudi zavrtijo. 
Skoraj vsako leto se tako »srečanje« odvije v domu za sta-
rejše, imenovanem Dom pod Gorco Maribor.

Ob koncu šolskega leta pa učitelj Tomaž s pomočjo svojih 
domačih poskrbi in organizira druženje učencev in njiho-
vih staršev, na zdaj že tradicionalnem pikniku, za kar se 

mu tudi najlepše zahvaljujemo.

Društvo Lukasovi frajtonarji vabi vse, ki bi se želeli nauči-
ti pravilnega igranja na diatonično harmoniko, k vpisu v 
novo šolsko leto 2017/2018.

Več informacij dobite pri Tomažu Lukasu, na  
tel. 040 497-305.

Lidija Polanec

Na programu so štirje raznovrstni in kvalitetni koncerti
Člani KUD Sv. Martin bomo letošnjo jesensko sezono 
pripravili serijo koncertov kvalitetne glasbe, ki se bodo 
odvili v dvorani Vurberk. Čakajo nas štirje glasbeni ve-
čeri, v katerih bomo prisluhnili raznovrstnim glasbe-
nim slogom, predstavili pa se bodo glasbeniki iz občine 
Duplek in tudi gostje. Koncerte bo 27. oktobra z aku-
stično kitaro odprl  Vlado Kreslin, ki bo nastopal sam, 
predstavil bo tudi svojo poezijo. 
Z mešanico etno-world glasbe, se bo 28. oktobra 
predstavila skupina Ethnotrip, v kateri nastopa tudi Pri-
mož Kramberger (klavir). Izvajajo ljudsko glasbo v mo-
derni preobleki, nastopili bodo z nekaj avtorskimi sklad-
bami. 

 

Skupina Ethnotrip  Foto: Rok Kovačič

Zvokom klasične glasbe bomo lahko prisluhnili 3. no-
vembra  v izvedbi dijakov Konservatorija za glasbo Mari-
bor na čelu z Žigo Loncem (viola). 

Žiga Lonec  Foto: Jernej Lonec

SV. MARTIN VABI V DVORANO VURBERK
4. novembra pa nas čaka večer rock glasbe, ki jo bosta 
izvedli skupini Low Budget z Aljažem Gornikom (klavir) 
in Martinom Krambergerjem (bobni) ter Meter ograje, 
v kateri se bo na bobnih znova predstavil Martin Kram-
berger.  

Low budget  Foto: Jan George Dravec 

Cena karte je 8 evrov in velja za vse koncerte. Kupite jo 
lahko od 1. oktobra v baru Huda Liza na gradu Vurberk.

KUD Sv. Martin

Izvedba montažnih del podjetja Mariborski vodovod, j.p.,d.d. Maribor ob 
vzpostavitvi tlačno merne cone PP Johe.       Foto: Marjan Topič

48



Ob jubileju razstava in slavnostna prireditev
Leto 2017 je za našo družino jubilejno leto, saj mine-
va 70 let od naše osamosvojitve. To je doba, ki je dala 
marsikaj lepega naši družini, in v čast temu smo orga-
nizirali kar nekaj prireditev. Z OŠ Duplek in OŠ Korena 
smo organizirali likovno kolonijo na temo »lovci in na-
rava«. Najlepše risbe smo nagradili ter jih razstavili na 
lovski razstavi, ki je bila v Knjižnici Duplek. Razstava je 
bila namenjena predvsem delu družine v tem obdobju 
ter ohranitvi divjadi v naravi.
Ob tem jubileju smo organizirali tudi svečano proslavo, 
na katero smo povabili predsednika Lovske zveze Mari-
bor, gospoda Kselmana, župana Občine Duplek, Mitjo 

70 LET  LOVSKE DRUŽINE  DUPLEK

Priznanje Lovske zveze v roke starešini Lovske družine Duplek, 
Boštjanu Lavugerju 

Lovska družina Duplek
Foto: Vse arhiv LD Duplek

Horvata ter predstavnike kmetov. Po nagovoru stare-
šine, Boštjana Lavugerja, župana Občine Duplek, Mitje 
Horvata, in predsednika Lovske zveze Maribor, gospoda 
Kselmana, je potekal kulturni program. 
Za kulturni program so poskrbeli Tim Ribič, Tamburaški or-
kester Duplek, Pevski zbor Dvorjane, Fantje izpod Vurberka 
in gostje s Koroške, ki so nam s svojim nastopom prikazali 
jelenji ruk in oglašanje divjega petelina ter ruševca, vse pa 
je povezovala priznana radijska voditeljica Darinka Čobec.
Ob tej priložnosti so bili najzaslužnejši za delo v lovski 
družini nagrajeni z odlikovanji in pohvalami. Na koncu 
smo prisotne pogostili s srnjakovim golažem in pecivom 
ter nazdravili s pivom in vinom.

Rogači na prireditvi
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NOVI USPEHI STRELCEV DU DUPLEKA 

Kot gospodar bi se v imenu družine in v svojem imenu 
rad zahvalil predvsem Občini Duplek ter sponzorjem, ki 
so nam pomagali pri organizaciji proslave ter ureditvi 

Lovska družina Duplek na prireditvi v knjižnici

lovskega doma in okolice, ki je bila nujno potrebna ob-
nove.
Lep lovski pozdrav! Milan Krepek

Zadnjih nekaj let so nas strelci DU Dupleka razvajali z 
osvajanji najvišjih mest
Praktično ni bilo nobenega tekmovanja, s katerega ne bi 
prinesli pokala ali medalje tako v skupni kot tudi v po-
samični konkurenci. Ti rezultati so odraz veselja do tega 
športa in trdega dela na treningih.
 V letošnjem letu se je tako prvič zgodilo, da smo treninge 
opravljali tudi v poletnem času, kar v preteklosti ni bila 
praksa. Navadno smo si »privoščili« dopust v juliju in av-
gustu, letos pa smo na željo večine članov trenirali tudi v 
teh dveh mesecih. Kratek premor smo si privoščili le konec 
julija oziroma v začetku avgusta, ko smo bili primorani dva 
tedna »mirovati« zaradi beljenja društvenih prostorov, ki 
se nahajajo v kletnih prostorih podružnične šole v Dvorja-
nah. Zgodba okoli beljenja se ponavlja že nekaj let, saj v 
teh prostorih vlaga naredi svoje in snežno bele stene ter 
strop kmalu po beljenju zamenja barva zelenih alg. Upa-
mo le lahko, da se bodo na Občini čim prej našla sredstva 
za trajno sanacijo tega problema.
Tekmovanja v streljanju z zračno puško, na katerih so so-
delovali strelci DU Dupleka, so si v letošnjem poletju sledi-
la eno za drugim. Najprej je ob krajevnem prazniku občine 
Pesnica 22. junija 2017 strelsko društvo DU Pesnica organi-

ziralo regijsko tekmovanje, ki je 
štelo tudi za izbirno tekmovanje 
za državno prvenstvo septembra 
v Trzinu. Ekipno je zmagala ekipa 
DU Voličina s 614 krogi, 2. mesto 
je zasedlo DU Duplek s 598 kro-
gi, 3. mesto je pripadlo DU Pob-
režje s 596 krogi in 4. mesto je 
osvojilo DU Pesnica s 568 krogi. 
Med posamezniki so naši strelci 
dosegli naslednje rezultate: Zlat-
ko Miklavc 159 krogov, Gajzer 
Marjan 157 krogov in Alojz Ličen 
155 krogov. Tako se je na držav-
no prvenstvo v Trzinu uvrstila 
ekipa DU Duplek, saj DU Voličina 
ni član zgornjepodravske PZDU 
in s tem nima pravice do sode-
lovanja na športnih igrah upoko-
jencev Slovenije.
Naslednje tekmovanje je bilo 28. 
junija 2017, in sicer tradicionalno meddruštveno tekmova-
nje v Voličini, na katerem je sodelovalo 7 ženskih in 10 moš-

Naši strelci na državnem prvenstvu v Trzinu

Mirko Jug, zmagovalec regijskega 
tekmovanja v Dvorjanah

Dvorjanah je pokale najboljšim podelil dupleški župan Mitja HorvatVse foto: Andrej Štrus

Priznanje ob jubileju je starešini Boštjanu Lavugerju predal v 
imenu Občine Duplek, župan Mitja Horvat
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kih ekip. Tokrat je imelo naše društvo prijavljeni dve ekipi, 
in sicer DU Duplek I in DU Duplek II. V skupni razvrstitvi je 
s 587 krogi DU Duplek I osvojil 3. mesto za Benediktom in 
Sv. Jurijem, medtem ko se je DU Duplek II s 551 krogi uvrstil 
na 6. mesto. Med posamezniki je bil naš najboljši strelec 
Marjan Gajzer, ki je osvojil 4. mesto s 163 krogi. V prvi ekipi 
DU Dupleka so tekmovali Marjan Gajzer, Alojz Ličen, Drago 
Muršec in Zlatko Miklavc, medtem ko so v drugi ekipi DU 
Dupleka tekmovali Oto Lavuger, Milan Toplak, Otmar Zel 
in Andrej Štrus. Istočasno je potekalo tudi tekmovanje za 
prehodni pokal, in sicer med ekipami Pobrežje, Pesnica in 
Duplek. V tem tekmovanju je že trikrat zaporedoma zma-
gala naša ekipa DU Duplek I in osvojila prehodni pokal v 
trajno last. Tekmovanje je na koncu prekinil močan naliv, ki 
je preprečil svečano podelitev pokalov in medalj.
29. junija 2017 je bilo  občinsko tekmovanje občine Duplek 
v podružnični šoli v Dvorjanah. Tekmovanje je bilo odpr-
tega tipa, kar pomeni, da je lahko tekmoval vsak občan 
Dupleka. V močni konkurenci je zmagal Oto Lavuger s 175 
krogi, 2. mesto je osvojil Marjan Gajzer s 174 krogi in 3. 
mesto je pripadlo Zlatku Miklavcu s 167 krogi. Sodelovalo 
je 14 strelcev, pokale najboljšim pa je podelila predsedni-
ca DU Duplek, Marinka Čučko.
Na odprtem strelišču v Lenartu, kjer so pogoji za strelja-
nje precej zahtevnejši kot na zaprtih streliščih, je bilo 10. 
avgusta 2017 organizirano tradicionalno meddruštveno 
tekmovanje. Sodelovalo je kar 19 ekip, med katerimi je 
društvo DU Duplek osvojilo 1. mesto, in sicer s 610 krogi. 
Med posamezniki smo dosegli naslednje rezultate: Dra-
go Muršec 156 krogov, Marjan Gajzer 153 krogov, Zlatko 
Miklavc 152 kroga in Alojz Ličen 149 krogov.
V sklopu poletnih tekmovanj smo 24. avgusta 2017 v po-
družnični šoli v Dvorjanah organizirali tradicionalno regij-

sko tekmovanje, na katerem je sodelovalo 6 ekip. V kon-
kurenci moških ekip je 1. mesto prepričljivo zasedla ekipa 
DU Duplek I s kar 650 krogi, 2. mesto je zasedla ekipa DU 
Duplek II s 609 krogi in 3. mesto je pripadlo DU Voličina s 
580 krogi. V ženski konkurenci je tekmovala ena sama eki-
pa, in sicer DU Voličina, ki je dosegla 648 krogov (tekmo-
valke so streljale z naslonom). Med posamezniki je prvič 
slavil Mirko Jug (DU Duplek I) s 174 krogi, drugi je bil Gaj-
zer Marjan s 172 krogi (DU Duplek I) in tretji Oto Lavuger 
s 168 krogi (DU Duplek II). Pri ženskah je zmagala Danijela 
Gantar s 173 krogi, 2. mesto je osvojila Slavica Vogrin s 
171 krogi in 3. mesto je pripadlo Zinki Rošker s 158 krogi.
Potrditev dobrih celoletnih rezultatov na različnih tekmo-
vanjih pa je dala udeležba naše ekipe DU Duplek I na držav-
nih športnih igrah upokojencev Slovenije 16. septembra 
2017 v Trzinu. Med 15 moškimi in 9 ženskimi ekipami iz vse 
Slovenije je naša moška ekipa DU Duplek I zasedla odlično, 
vendar nehvaležno 4. mesto, in sicer s 505 krogi, pri čemer 
so se šteli rezultati prvih treh najboljših strelcev posame-
zne ekipe. Naša ekipa je med posamezniki dosegla nasled-
nje rezultate: Zvonko Mlakar 176 krogov, Ludvik Pšajd 173 
krogov, Marjan Gajzer 156 krogov in Drago Muršec 140 
krogov. Iskrene čestitke za ta res odličen rezultat!
Vsi ti vrhunski uspehi v letošnjem letu dajejo našemu 
strelskemu društvu dodatno motivacijo za še boljše rezul-
tate. In če bi želeli postati del te naše uspešne zgodbe, vas 
vabimo, da se nam pridružite – predvsem bi bili veseli, če 
bi se nam pridružil tudi tekmovalke. Več informacij lahko 
dobite, če nas obiščete na naših rednih treningih vsak če-
trtek od 17. ure dalje na našem strelišču v kletnih prosto-
rih podružnične šole v Dvorjanah (vhod je z zadnje strani 
šole). Veselimo se vašega obiska!

Andrej Štrus

IZLET
MERIPO

Programe izletov lahko tudi povsem 
prilagodimo vašim potrebam in željam 
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V soboto, 12. avgusta 2017, se je po težki bolezni izteklo 
zemeljsko življenje dolgoletnemu župniku Sv. Barbare v 
Slovenskih goricah, Karlu Vogrinu, ki so ga klicali Karlek. 
Rojen je bil 2. junija 1941 v Andrencih, v župniji Sv. An-
tona v Slovenskih goricah. V želji, da bi svoje življenje 
posvetil Gospodu, je po osnovnem šolanju v domačem 
kraju v Cerkvenjaku odšel k slovenskim frančiškanom. 
Vedno se je rad spominjal teh svojih mladih let, ki jih 
je preživel v samostanu. Kasneje se je pridružil mari-
borskim bogoslovcem in je 29. junija 1968 v mariborski 
stolnici prejel mašniško posvečenje. Prvo njegovo služ-
beno mesto po posvečenju je bilo v župniji Ravne na Ko-
roškem (1968–1969). Nato je odšel za tri leta za kaplana 
v župnijo Št. Ilj pod Turjakom (1969–1972). Leta 1972 je 
sprejel v oskrbo župnijo Sv. Barbare v Slovenskih goricah 
in jo vodil, dokler mu je zdravje dopuščalo. Kot župnik 
v Sv. Barbari je v dveh daljših obdobjih (1973–1975 ter 
1999–2004) soupravljal tudi sosednjo župnijo Vurberk. 
Lansko leto (2016) je čutil, da ga bolezen vse bolj najeda, 
zato je nadškofa zaprosil za upokojitev. Vesel je bil, da 
je glavno skrb za župnijo prevzel oskrbnik župnije, stal-
ni diakon Janez Kurnik, a je na nadškofovo prošnjo bil 
pripravljen ostati kot upravitelj župnije. Zadnje mesece 
zemeljskega življenja je preživel v Domu sv. Lenarta v Le-
nartu. Slovo od tuzemskega življenja je bilo na praznik 
Marijinega vnebovzetja na pokopališču pri Sv. Barbari v 
Zgornji Koreni. Mašo in pogreb je vodil nadškof Alojzij 
Cvikl. Pogrebne maše in pogreba se je udeležilo 75 du-
hovnikov in množica pogrebnikov. 
Poslednja želja pokojnega je bila, da ob njegovem slove-
su spregovori ravnatelj OŠ Zg. Korena Darko Rebernik, 
ki je v svojem nagovoru med drugim povedal: »Z vami, 
gospod župnik, sem se spoznal pred dobrimi dvanajstimi 
leti. Kot nov ravnatelj šole, sem vas nenapovedano obi-
skal in se predstavil ter istočasno izrazil željo po uskladi-
tvi šolskega urnika z veroukom. Bili ste presenečeni, kar 

V imenu faranov in župnijskega sveta se je od priljubljenega župnika 
poslovil župnijski pastoralni svet z diakonom Janezom, cerkveni 
pevci z organistinjo, cerkveni ključarji, ministranti, veroučenci, 
bralci beril in vsi farani se vam iskreno zahvaljujemo za vso vašo 
skrb, prizadevnost, vztrajnost, ljubezen in vero ter vam želimo in 
prosimo Gospoda, da vas na ta dan, skupaj z Marijo, sprejme v 
nebeško kraljestvo. Da pojdete pred Gospoda pod okriljem vaše 
matere, priprošnjice in zavetnice. Počivajte v miru pri Bogu. 

»Ne metulj, ne beseda, ne sončni žarek, 

nič te ne bo ranilo. 

Spi.« 

(S. Lorca)

ODŠEL JE ŽUPNIK KAREL VOGRIN – KARLEK
ste mi v pogovoru tudi odkritosrčno povedali. Po zače-
tnem uradnem pogovoru, sva kmalu prišla na lahkotnej-
še teme. Že po prvem srečanju sem začutil, da sem se 
srečal s človekom, ki ima veliko znanja, zna navduševati 
in ima velike organizacijske sposobnosti. V nedeljo, pri 
maši, ste oznanili, da smo v kraju dobili ravnatelja, ki ga 
je potrebno spoštovati. Prepričan sem, da je to vaše de-
janje sprožilo iskro najinega prijateljstva. 
Prvemu srečanju je sledilo še veliko drugih. Spominjam 
se prvega božičnega koncerta v tej čudoviti cerkvi in va-
šega nagovora, gospod župnik, ko ste dejali, da si niti v 
sanjah niste predstavljali, da bodo kdaj v prvih klopeh 
sedeli učitelji naše šole. Koncert je tudi po vaši zaslugi 
postal vsakoletni krajevni kulturni dogodek. 
Večkrat sem vas obiskal kar tako, ker sem vas želel slišati, 
pa tudi zato, ker sem potreboval spodbudo za premago-
vanje težav. Vedno sem dobil uporabne nasvete in pre-
dloge. Običajno sva se pogovarjala za mizo v vaši kuhinji. 
Na mizi je bilo vedno kaj za prigrizniti in popiti in to ste 
mi vedno radodarno ponudili. Na okenski polici naju je 
dremajoče opazoval muc Belko. Pravijo, da ima tisti, ki 
ima rad živali, rad tudi ljudi. Najini pogovori so bili iz leta 
v leto bolj zaupljivi. Veliko ste mi povedali o vaši starših 
oziroma – kot ste vi rekli – o mamiki in ateku, bratu, ki 
je pomagal ustvarjati park v okolici cerkve. Veliko besed 
sva spregovorila o vašem nečaku Vladeku in njegovi Zinki 
ter o sorodnikih s Kapele. Vse ste imeli neizmerno radi.
Pogovor je nanesel tudi na vaše čase šolanja. Anekdo-
te, ki ste mi jih pripovedovali, so dokaz, da ste bili vse 
življenje veseljak, iskriv, včasih navihan, kdaj pa kdaj pa 
tudi uporen. Te vrline ste obdržali do zadnjega in zara-
di tega vas spoštujem. Morebiti kdaj v danem trenutku 
niste izbrali premišljenih besed in so bile vaše besede 
slišati kot kritika, a z vsako besedo nam je bilo dano jas-
no sporočilo, ki je prišlo od človeka, ki ima nežno srce in 
ranljivo dušo. Takšne so bile tudi vaše maše, glede na čas 

V SPOMIN
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prav dovolj dolge in z jasnim sporočilom.
Ko smo dograjevali šolo, ste pozorno prisluhnili 
mojemu včasih preveč navdušenemu razlaganju 
načrtov. Nikoli niste rekli ne in ste nam brez razmi-
šljanja dovolili uporabo svojega zemljišča, da smo 
olajšali delo gradbenikom. Zvedavo sem prisluhnil 
vašim nasvetom, ki so temeljili na vaših izkušnjah. 
Po pripovedovanju tukajšnjih ljudi ste namreč ure-
dili vse svoje zgradbe, predvsem pa smo ponosni 
na čudovito cerkev. Spomnim se, kako ste bili vzra-
doščeni pri prižigu lestencev. Imel sem to čast, da 
ste me po telefonu poklicali in mi prvemu pokazali 
vso veličastnost nove pridobitve. Tudi pri otvoritvi 
šolskih prostorov ste aktivno sodelovali in blagos-
lovili nove učilnice, nazadnje obnovljeno kuhinjo 
in novo jedilnico, kljub temu da je vaše zdravje že 
močno pešalo in ste težko premagovali stopnice. 
To je bil vaš zadnji obisk šole.
Nikoli ne bom pozabil lepih trenutkov ob farnem 
praznovanju in druženj po maši, kjer ste vedno iz-
žarevali navdušenje in s svojim humorjem nasme-
jali prisotne. Večkrat ste skupaj zaigrali na boben 
z Najvirtovimi muzikanti, imeli ste prirojen dar za 
glasbo. V goste ste uspeli povabiti visoke cerkve-
ne predstavnike in tako tudi z njihovo pomočjo 
predstaviti naš lepi kraj Sloveniji. Ob tem ne sme-
mo pozabiti na priznanja, ki ste jih prejeli od Tu-
ristične zveze Slovenije za lepo urejeno okolico. Z 
zanimanjem ste spremljali delo društev v Koreni, 
spominjam se, kako prijetno je bilo na občnih zbo-
rih, kjer sva običajno sedela skupaj. Zelo aktivni ste 
bili v društvu starodobnih avtomobilov, vaša skri-
ta strast so bila avtomehanična opravila. Ljudje so 
prepoznali vaše delo, prejeli ste več priznanj, med 
njimi tudi zlati grb Občine Duplek.
Zadnji dve leti sta vaša moč in energija pešali. Vsi 
smo slutili, da to ne prinaša nič dobrega. Morali 
ste oditi v Lenart, kjer so lahko poskrbeli za vas. 
Večkrat sem vas tam obiskal in vaše oči so kar zaža-
rele, ko sem vam poročal o dogodkih v kraju. Želeli 
ste se vrniti domov, v Koreno. Žal sva oba vedela, 
a o tem nikoli nisva glasno spregovorila, da vaše 
zdravje vrnitve ne dopušča.
Na svojih potovanjih po naši lepi domovini sem 
srečal veliko ljudi. Na vprašanje, od kod prihajam, 
kje delam in na moj odgovor, da v Koreni, so mi 
navdušujoče povedali: 'A tam, kjer je župnik Karel 
Vogrin?' in dodali: 'Ali še živi?' S ponosom sem od-
govoril: 'Ja, sva prijatelja.' Odslej bom odgovarjal: 
'Živi, živi, le da v naših srcih in našem spominu.'
Sveta Barbara v Slovenskih goricah je imela ljudi, ki 
so ponesli njeno ime v svet: dr. Glonar, dr. Ferk, dr. 
Zavernik. K njim ob bok z današnjim dnem lahko 
uvrstimo tudi župnika Karla Vogrina. Uporabil bom 
jezik svojih učencev, ki so dejali: 'Naš gospod žu-
pnik Karlek je legenda.' Ja, legenda, ki se je trajno 
umestila v našo zgodovino. Vsi, ki smo živeli v nje-
govem času, smo lahko ponosni, da smo imeli čast 
biti z njim. Danes žalujemo vsi. Zbogom, Prijatelj!«

Ludvik Kramberger
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POROČILI SO SE

Veseli smo, da se pari 
odločijo za poroko in s tem 
potrdijo svojo zaobljubo. 
Želimo jim veliko lepih 
trenutkov v zakonskem 
stanu, saj je pomembno 
ceniti drugega in biti pri 
tem srečen.

Darja ROJKO

Letos poleti se je kar nekaj naših mladih občanov odločilo za poroko, česar smo zelo veseli. 
Poročili so se:

Anja Kramberger in Denis Hvalec Iris Kopun in Boštjan Dobnik

Tjaša Morandel in Gašper Kangler
Gašper tokrat ni bil v vlogi matičarja, kar 
običajno počne, ampak je zamenjal vlo-
go in kot ženin dahnil »da« svoji izbranki 
Tjaši. Tako je lahko spremljal poroko iz 
drugega zornega kota.

Petra Pihler  in Marjan Godec
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MLADI DOPISNIK

OHRID
Kot vsako leto so bile tudi letošnje počitnice zabavne, 
razburljive in zanimive. Letos sem jih začel kar z izletom 
v Ohrid. 
22. junija 2017 smo se s pihalnim orkestrom KUD Pošta 
Maribor odpravili na potovanje v Ohrid. Pot je bila zelo 
dolga in naporna, a kljub temu zabavna. Med potjo smo 
igrali karte, družabne igre, se pogovarjali, jedli prigrizke…
Po tisoč stotih kilometrih in skoraj dvaindvajsetih urah 
vožnje smo le zagledali Ohridsko jezero. Avtobus nas je 
pripeljal do hotela, kjer smo se razpakirali. Ko smo se 
razpakirali, smo že pričeli z ogledom mesta.
Čeprav sem bil že zelo utrujen, sem se zvečer po 
napornem dnevu in dolgi vožnji odločil, da se le 
grem malo skopat v Ohridsko jezero. Ura je bila okoli 
polnoči, bilo je temno kot v rogu, a na srečo so luna in 
zvezde osvetljevale pokrajino. Slekel sem se in stekel v 
osvežujoče jezero. Prvih nekaj metrov sem hodil po ka-
menju, nato pa sem prišel do mehkega peska in se spus-
til v vodo. Bilo mi je tako všeč, da sem v vodi ostal skoraj 
celo uro. Potem sem bil tako utrujen, da sem si samo 
umil zobe, se stuširal, se preoblekel v pižamo in šel spat.
Zjutraj sem se zbudil okrog sedmih in odšel na zajtrk. 
Dopoldan smo imeli vaje, nato smo si ogledali zname-
nitosti mesta Ohrid. Pred kosilom sem se še osvežil v 
jezeru. Kopal sem se trikrat na dan, in sicer dopoldne, 
popoldne in okoli polnoči. Zvečer smo odigrali koncert in 
spet šli naokoli po mestu ter si ogledali stojnice.
Tudi tretji dan sem doživel nekaj nepozabnega. Z ladji-
co smo se peljali po Ohridskem jezeru. Vožnja zame v 
bistvu ni bila nič novega in mi zato tudi ni bila najbolj 
zanimiva. A ko smo prišli do končne destinacije, mi je 
postalo prav zanimivo. Prispeli smo v mesto, imenovano 
Sveti Naum. Bilo je naravnost čudovito, bil je kot raj na 
zemlji. Po mestu so se prosto sprehajali pavi vseh mož-
nih barv. Prvič v življenju sem videl bele, sive in celo črne 
pave, ki so se po vrhu vsega pustili še božati. Ko smo že 
bili tam, smo si ogledali tudi izvir Ohridskega jezera. Bil 
je poln svetlečih kovancev. Po jezeru so se pod globoko 
senco mogočnih dreves vozili čolničkarji. Žal je tudi ta 
dan minil prehitro. 
Tako je mineval dan za dnem. Zadnji dan smo predstavili 
še naš zabavni program, potem pa smo do konca dne-
va lahko delali, kaj smo želeli. Še zadnjič sem se skopal 
v Ohridskem jezeru, tokrat ob dveh zjutraj. Plaval sem 
zelo dolgo. Vedel sem, da bom pogrešal Ohrid, saj sem 
preživel čudovit teden, ob enem pa sem se veselil doma 
in domačih.
Noč pred odhodom sem ostal zelo dolgo buden, zjutraj 
pa smo že pred šesto uro odrinili proti domu. Pot nazaj 

Uredniški odbor sestavljamo: Mia Miholič, Ajda 
Rojko, Žana Ivana Halužan Sagadin, Julija Jelatancev, 
Žak Petrič Grajfoner ter mentorici Maja Ferk in 
Darinka Mulaosmanovič. 

je minila veliko hitreje kot pot tja. Na poti smo si ogledali 
še Skopje.
V Maribor smo prispeli zgodaj zjutraj naslednji dan. Po 
naju z očetom je prišla mama. Celo noč je prebedela 
samo zato, da bi naju lahko spet videla. Ko sem prišel 
domov, sem opravil, kar se pač stori pred spanjem. Stu-
širal sem se, umil zobe, »pocartal« svojega kužka, ki ga 
skoraj cel teden nisem videl, in se kar brez večerje od-
pravil spat. Preden sem zaspal, sem razmišljal o vseh le-
pih stvareh, ki sem jih doživel, a tolažil sem se z mislijo, 
da je jutri nov dan, ki me bo popeljal v čudovite in dolge 
poletne počitnice.

Žak Petrič Grajfoner, 
9. razred OŠ Korena

POLETNA BALETNA ŠOLA
Letos je na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor po-
tekala že tradicionalna poletna baletna šola. To je izo-
braževanje v času poletnih počitnic, ki ni obvezno, ven-
dar menim, da se ga je dobro udeležiti. V poletni šoli se 
vsako leto naučimo in izvemo veliko novega, spoznamo 
nove ljudi in drugačne metode učenja. V letošnji polet-
ni šoli je bilo sicer zelo naporno, vendar dobro za naša 
znanja in nadaljnja izobraževanja v baletu, kljub vsemu 
pa zelo zabavno. 
Letos teče deveto leto, odkar sem se začela ukvarjati z 
baletom. Znanje pridobivam in ga izpolnjujem na Kon-
servatoriju za glasbo in balet Maribor. Baletna šola vsako 
leto prireja poletno baletno šolo. Njen namen je učen-
cem predstaviti različne vrste plesa, spoznati nove kore-
ografe in profesorje iz tujine ter predvsem pridobiti nova 
znanja od prej omenjenih profesorjev in koreografov.
 Letošnja poletna baletna šola je potekala konec avgusta. 
Trajala je en teden. Učenci smo svoje znanje izpopoln-
jevali pri urah klasičnega baleta, ki ga je vodil italijanski 
plesalec in koreograf Matteo Corbetta, Anton Bogov, 
slovenski solist, nas je učil pri urah repertoarja, Melinda 
Szitt, madžarska pedagoginja, pa je vodila ure teorije in 
prakse preventive pred poškodbami v klasičnem baletu. 
Pri profesorici Nikolett Nemeh, prav tako iz Budimpešte, 
smo pridobili znanje iz karakternih plesov.
 S sošolkami in sošolci iz baletne šole smo se pri pouku 
zelo veliko naučili in se hkrati zelo zabavali. Pouk je trajal 
od jutra do večera, odmor smo imeli le v času kosila. Pri 
gospodu Matteu Corbetti za klasični balet, ki je potekal 
zjutraj, smo se učili o tehniki baleta in trenirali mišice ter 
se posvečali koordinaciji. Gospoda Antona Bogova smo 
bili vsi zelo veseli, saj še danes velja za prvaka sloven-
skega baleta in enega najboljših slovenskih solistov. Vodil 
je repertoar, kjer smo plesali valček iz baleta Coppelia. 
Način učenja g. Bogova mi je bil zelo všeč. Vsak učitelj uči 
drugače, o čemer sem se prepričala prav v poletni šoli. 
V poletni šoli smo veliko plesali, kar nam je bilo zelo všeč. 
Spoznali smo nove učitelje, sklenili nova prijateljstva, 
prejeli za nas mnogo novega znanja. Veliko smo se druži-
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li in celoten čas poletne šole preživeli skupaj. To je šolo 
še polepšalo, kajti za plesalca ni lepšega, kot da prosti 
čas preživi s plesom v družbi prijateljev. Letošnja poletna 
šola mi bo ostala v lepem spominu. Upam, da bom imela 
še kdaj možnost, da se udeležim česa podobnega. 

Julija Jelatancev, 
9. razred OŠ Korena

GARDALAND
Prvi dan počitnic smo se z družino, sorodniki in prijatelji 
odpravili v Gardaland.
V soboto smo se zbudili ob pol štirih zjutraj. Imeli smo 
zajtrk, se preoblekli in se odpeljali proti Mariboru. 
Avto smo parkirali v garažni hiši, potem pa se peš od-
pravili proti glavni avtobusni postaji. Tam smo počakali 
avtobus, ki bi naj prišel ob petih. Malo je zamujal, am-
pak ne preveč. Ko smo stopili v avtobus, smo si poiska-
li sedeže zraven sorodnikov, ki so nas že čakali, saj so 
vstopili eno postajo prej. Med vožnjo proti Italiji smo 
imeli štiri postanke, da smo šli na stranišče in da samo 
kaj pojedli. Vožnja je trajala osem ur. Ko smo bili že kar 
blizu Gardalanda, smo spoznali še enega sorodnika, ki 
ga do takrat še nismo poznali in je bil glavni voznik av-
tobusa.
Končno smo prispeli in pričakala nas je velika vročina. 
Bilo je 40 °C. Pri vhodu nas je pričakala vodička in nam 
razdelila karte ter povedala, kje se dobimo in kdaj. Ko 
smo vstopili, smo dobili zemljevide. Razgledali smo se 
in se posvetovali, kam bi odšli najprej. Mislili smo iti na 
Raptorja, ampak je bil zaprt, zato smo odšli naprej. Pel-
jali smo se s kakšnimi petimi vlakci, potem pa smo odšli 
na kosilo v restavracijo Aladin. Imeli so klimo, zato smo 
še malo posedeli, da smo se malo ohladili in potem odšli 
dalje. Najprej smo se vozili s počasnejšimi vlakci, saj smo 
imeli kosilo, potem pa tudi s hitrejšimi. Ko smo prišli do 
vlakca z imenom Mamut, se nam je vsem zdel počasen. 
Z Dominiko nama je uspelo prepričati mamo, naj gre 
zraven. Ampak po 30 minutah čakanja se je izkazalo, da 
vseeno ni tako počasen, kot je bilo videti. Vlak je bil zelo 
hiter in je delal ostre ovinke. Včasih se mi je zdelo, kot 
da bom padel ven, saj se je proga nagnila zelo poševno. 
Mami je bilo zelo žal, da je šla z nami, zato smo za pomi-
ritev in ohladitev odšli na vodni tobogan, po katerem se 
spustiš z blazino.
Po kakšnih šestih urah smo bili spet lačni. Predlagal 
sem, da bi odšli na pico in vsi so se strinjali. Ura je bila 
deset in še vedno se ni nič ohladilo. Bilo je okoli 30 °C. 
Uživali smo do pol dveh ponoči, potem pa smo se morali 
vrniti k avtobusu. Bili smo malo prehitri, saj je voznik še 
spal. Počakali smo, da se je zbudil, vklopil klimo in nas 
spustil na avtobus. Ko smo se vsi zbrali, smo se odpeljali. 
Večina nas je po 45 minutah vožnje že spala, saj smo 
zelo veliko hodili. Med vožnjo nazaj smo prav tako 
imeli štiri postanke, vmes pa smo še odložili potnike 
v Ljubljani in v Celju. V Maribor smo prišli ob devetih 
zjutraj. Oče je odšel po avto v garažno hišo, jaz, mama 
in sestra pa smo počakali na klopi. Ko se je oče pripeljal, 
smo odložili nahrbtnike v prtljažnik in se odpeljali proti 
domu. Čeprav mi je mama rekla, naj grem še malo spat, 
nisem šel, saj je bila ura že deset. Ta dan nismo počeli 

nič, saj smo bili preveč utrujeni. Naslednji dan seveda ni 
bilo šole, saj so bile počitnice.
Ta izlet mi je bil zelo všeč in z veseljem bom v devetem 
razredu še enkrat obiskal Gardaland.

Žan Vrbnjak, 
7. razred OŠ Korena

SREČANJE Z DELFINI
Med letošnjimi poletnimi počitnicami smo se s prijatelji-
co s tenisa in njenimi starši odpravili na 4-dnevni izlet s 
čolni do slapov reke Zrmanje na Hrvaškem.  
Odpluli smo zelo zgodaj, ko je bilo morje zelo mirno. Ob 
plovbi mimo mesta Zadar smo prvič opazili v daljavi dva 
delfina. Za trenutek smo postali in opazovali njuno lah-
kotno plavanje. Nadaljevali smo pot po morju do reke. 
Pluli smo po kanjonu reke Zrmanje, se vmes skopali in 
končno prispeli do cilja. To so bili slapovi reke Zrmanje. 
Ker je bilo vroče, smo odšli v reko na vrh slapa in skočili z 
njega. Bilo je zabavno, zato smo se odločili še za en skok. 
Prijateljičina mama pa je ostala na čolnu. Ko smo ravno 
skočili, je njena mama zagledala delfina. Začela je kričati 
in mahati proti nam, a je sploh nismo slišali. Priplavali 
smo do čolnov in povedala nam je, da je videla delfina 
in ljudi, ki so plavali z njim in ga božali. Nismo mogli ver-
jeti, ampak že se je prikazal tudi nam. Počasi smo odšli 
v vodo in ga čakali. Prišel je skoraj do nas. Manjkali so le 
še trije metri, da bi ga lahko pobožali in prijeli za plavut, 
tako kot so že počeli ostali. A na žalost je odplaval. 
Naslednji dan smo nadaljevali pot proti Kornatom. 
Pripluli smo iz smeri odprtega morja in spet sta se nam 
še tretjič prikazala dva delfina, ki sta plavala ob našem 
čolnu. Tukaj smo se poslovili, prijateljica s starši je odplu-
la do otoka Pašman, mi pa do Šibenika.

Lija Mumlek, 
6. razred OŠ Korena

POHOD DO TRIGLAVSKIH JEZER
Bil je zadnji teden pred začetkom šole, zato sva se z mamo 
odločila, da se bova odpravila na pohod do Triglavskih jezer. 
Že naslednji dan sva se z avtom odpeljala proti Ljubljani. 
Med potjo sva v Ljubljani pobrala tudi njeni prijateljici. 
Tja smo prispeli okoli 9. ure zjutraj ter se odpravili na 
pot. Po uri in pol hoje smo prišli do prve koče ob prvem 
jezeru, kjer smo popili nekaj toplega in se odpravili 
naprej. Takrat se je pot razvila v strme bregove. Hodil 
sem prvi in naenkrat zaslišal šuštenje v grmu na desni 
strani. Mislil sem si, da ni nič, nato pa je ven prilezla ve-
lika kača. Vsi smo se ustrašili in stekli naprej. Pot se je 
vila po bregovih in dolinah vse do strme poti čez prepad, 
s katerega je bil prekrasen razgled. Po štirih urah hoje 
smo končno prišli na cilj in videli še tri prekrasna jezera 
s kristalno čisto modro vodo. Tam je stala tudi koča, v 
kateri smo se odpočili in se najedli. Preostanek dneva 
smo pešačili naokoli in se zabavali, dokler se ni stemnilo. 
Odpravili smo se nazaj v kočo in se dobro naspali, saj 
smo se že naslednji dan odpravili nazaj v Maribor.

 Vanja Flis, 
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8. razred OŠ Korena

VOŽNJA S SUPOM
V torek, 15. avgusta 2017, ko smo bili na morju, smo se z 
družino odločili, da se bomo odpeljali k prijateljem. Do-
govorili smo se, da si bomo pripravili okusno ribje kosilo. 
Otroci smo še pred kosilom uživali na plaži.
Na plaži smo uživali jaz, sestra Teja, prijateljica Živa in 
njen brat. V vodi smo se žogali, skakali in počeli vse po-
letne vragolije. Njihov sosed nam je ponudil vožnjo s 
supom. Z veseljem smo sprejeli ponudbo. Sup je napih-
ljiva ali trda deska, na kateri stojiš ali klečiš. Premikaš 
se z veslom. Zaradi varnosti si sup privežeš na nogo. Na 
supu moraš loviti ravnotežje. To sploh ni lahko, še pose-
bej, če je morje razburkano, kot je bilo tisti dan.
Veliko smo padali v vodo in se izmenjevali na deski. Naj-
bolj je bilo smešno, ko smo hoteli vsi stati na supu, a 
uspelo nam je samo za nekaj sekund. Sup mi je enkrat 
padel na glavo, zato sem se zelo prestrašila. Po treh urah 
premagovanja valov, nas je že zelo zeblo. Pojedli smo 
slastno kosilo in odšli počivat.
Ta dogodek mi bo za vedno ostal v spominu. S sestro že-
liva imeti sup, da bi lahko tudi midve premagali valove. 
To je res prava zabava!

Neli Turk, 6. razred OŠ Korena

ADRENALINSKI DAN NA MORJU
S starši sem bila na morju v Tuniziji. Opisala bom dan, ki 
je bil zame nekaj posebnega.
Že ko sem se zbudila, sem vedela, da bo zanimiv dan, saj 
smo se odločili, da bomo šli na izlet s kamelami. Ob de-
veti uri zjutraj smo se odpravili na dogovorjeno mesto. 
Tam nas je pričakala karavana kamel. Najprej so nam dali 
naglavne rute, potem pa so nam pomagali splezati na 
kamele. Na kameli sem bila z mamo. Ko so kamele stale 
na mestu, so se pozibavale. 
Karavano kamel je vodil vodič, ki je jahal oslička. Kamele 
so bile povezane z vrvjo ena za drugo, na gobcih so imele 
nagobčnike. Po eni uri ježe smo imeli premor, med kate-
rim smo se slikali z belo kamelo. Nahranili smo jo tudi 
s kaktusom. Nato smo si ogledali tradicionalno kmeti-
jo, kjer so nam postregli s pijačo in na poseben način 
pripravljenim svežim kruhom. Po odmoru smo se začeli 
vračati v hotel. Ko smo se vrnili, smo razjahali kamele na 
poseben način. Kamela se je počepnila na prednji taci, 
nato še na zadnji in se spustila na tla. Po kosilu smo odšli 
na plažo, kjer sva se z atijem odločila, da se peljeva s 
padalom. Najprej so naju oblekli v reševalne jopiče in 
nama nadeli varnostne pasove. Odšla sva do padala, 
kjer so naju pripeli nanj. Na morju je čakal čoln, da naju 
potegne v zrak. Nad morjem sva letela skoraj petdeset 
metrov visoko, da sva si lahko ogledala obalo. Polet je 
trajal približno pet minut. Na koncu sva varno pristala na 
obali. Tako se je počasi zaključil ta dan.

Iris Fradl, 
6. razred OŠ Korena

POČITNICE NA DRUGI 
Na začetku počitnic me je moja najboljša prijateljica Lia 
povabila, da bi skupaj sodelovali na Počitnicah na drugi. 
Ponudbo sem z veseljem sprejela in tako se je začel eden 
najbolj nepozabnih tednov v teh počitnicah.
Skupaj sva se odločili, da bova sodelovali na delavnici 
gledališče in muzikal. Ko sva prvi dan prišli na II. gim-
nazijo, nisva poznali nikogar drugega. Učitelji so nas 
nekaj minut po prihodu razdelili v skupine. Midve sva 
bili najprej zelo presenečeni, da je v vlogi naše učiteljice 
pevka Bilbi. Zraven nje je bil tudi režiser. Skupaj sta nam 
povedala, da bomo odigrali delčke muzikala Alica v ču-
dežni deželi, zraven pa tudi peli v angleščini. Vsi smo bili 
zelo navdušeni. Tako smo začeli z vajami. Najprej smo se 
vsi predstavili, nato pa se postavili v vlogo druge osebe. 
Ugotovili smo, da je med nami tudi punca Mia, ki sinhro-
nizira lik Babe v nadaljevanki Game Shakers na Nickelo-
deonu. Ko smo odšli na malico, se nama je predstavilo 
zelo prijazno dekle, po imenu Eva. Takoj smo se razu-
mele in začele družiti. Pozneje tisti dan nam je ravnatelj 
šole še razkazal II. gimnazijo, šolo, v kateri smo preživeli 
še naslednje štiri dni. Šola je zelo velika in ima veliko učil-
nic ter prostorov, kjer se lahko usedeš in spočiješ. Zelo 
mi je všeč.
Naslednji dan sem se vesela zbudila, neučakano skočila 
iz postelje ter komaj čakala na še en dan na II. gimnaziji. 
Ta dan smo že zjutraj imeli vaje s pevskim učiteljem. Za-
čeli smo se učiti razne pesmi iz muzikala in si delček Alice 
v čudežni deželi tudi ogledali. Učitelj nam je pokazal tudi 
razne dihalne vaje, ki jih lahko naredimo vsakič, predem 
pojemo, za boljši zven glasu. Pozneje ta dan smo imeli 
tudi zelo zanimive vaje s starejšimi učenci, ki v muzikalih 
na Drugi vedno nastopajo. Približno eno uro smo z njimi 
delali vaje za vzdržljivost, opevalne vaje, se raztegovali, 
pravilno dihali ter na koncu seveda tudi peli, plesali in se 
družili. Starejši učenci so nas z veseljem sprejeli in tako 
smo dobili tudi več izkušenj. Videli smo delček novega 
muzikala, ki ga pripravljajo in bil je zanimiv. Po končanih 
vajah smo odšli na kosilo, na koncu dneva pa domov.
V sredo je bil zelo poseben dan. Bil je drugačen od vseh 
ostalih. Po malici smo se zbrali in skupaj z avtobusom 
odšli v Terme Ptuj. Po vstopu smo si poiskali ležalnike, 
se namestili, preoblekli in skočili v bazen. Najprej so uči-
telji še preverili naše plavalne sposobnosti. Seveda smo 
test vsi opravili. Potem smo imeli vsi prosto pot. Z Lio sva 
za nekaj časa še ostali v olimpijskem bazenu, nato pa se 
prestavljali iz bazena v bazen. Dosti časa sva skupaj vadili 
skok na glavo in ob vsakem zvoku za valove hitro stekli v 

Po dolgih in letos zelo vročih počitnicah je prišel 
september. Šola je po poletnem spanju ponovno od-
prla svoja vrata, pričelo se je učenje, pa tudi druže-
nje s sošolci in prijatelji, ki jih nismo videli cela dva 
meseca. V nas ostajajo prijetni spomini na razburljive 
dogodivščine ter potepanja po bližnji in daljni okolici.  
Te spomine v tokratni številki delimo z vami. 

Vsem šolarjem želimo uspešen začetek novega 
šolskega leta! 

Uredništvo Mladega dopisnika 

57



bazen, kjer so bili. Zamudili nisva niti enih valov. Veliko 
sva hodili tudi na tobogane. Najprej sva šli na rumenega, 
ki sva ga največkrat obiskali. Prvič sva šli tudi na rdeči 
tobogan, ki se strmo spusti navzdol. Tako je bil že čas za 
kosilo. Odšli smo v restavracijo, ki stoji ravno ob tobo-
ganih in je del kopališča. Po kosilu sva odšli na počasno 
reko. Na žalost nama ni uspelo dobiti blazine za tobogan 
in na koncu mi ni uspelo prepričati Lie, da bi odšli na 
skakalnico. Veliko fantov iz naše skupine je delalo trike 
iz najvišje skakalnice, ko pa sem jih poskusila jaz narediti 
iz roba bazena, sem nerodno priletela na trebuh. Zdaj 
sem prepričana, da trikov v vodi ne bom več počela. Čez 
nekaj časa je nad naše glave priplul temen oblak. Začelo 
je deževati. Hitro smo zbežali v notranje prostore. Ker 
je bilo ravno tisti dan v termah že veliko obiskovalcev, 
smo bili natrpani. Na srečo je dež hitro minil in spet smo 
lahko nadaljevali s kopanjem zunaj. Preden smo odšli, 
smo dobili še sladoled, ampak ker je avtobus tako hitro 
prišel, večini sladoleda ni uspelo pojesti do konca.
V četrtek smo bili že vsi na trnih, saj smo morali veliko 
vaditi za zaključno prireditev. Vsem učiteljem je bila všeč 
zaključna vaja. Ker smo bili zelo pridni, smo si zaslužili 
nagrado. Kostumograf nas je popeljal po vsej garderobi. 
Zagledali smo ogromno oblačil. Povedal nam je za vse 
prejšnje muzikale, ki so jih izvajali učenci na II. gimnaziji 
v preteklih letih. Vse kostume smo lahko tudi pomerili. Z 
Evo sva našli kostum krave Karmen. Eva je bila glava, jaz 
pa zadnji del. Kdo bi si mislil, da ja tako težko hoditi, ko 
te vodi nekdo drug. Po slikanju in pomerjanju kostumov 
je bil čas, da gremo.
Pa je prišel še zadnji dan. V petek smo izboljšali še zad-
nje detajle. Dobili smo enake majice in že smo bili pri-
pravljeni na nastop. Pred nami so nastopali tudi drugi, a 
ko smo mi stopili na oder, so bili vsi navdušeni. Edini smo 
v zaključno prireditev vlagali že od začetka in naš nastop 
je bil res dober. Na koncu nastopa smo celo zapeli našo 
verzijo pesmi Hvala za vijolice. Bilbi je bila ganjena in to 
je dodalo piko na i našemu nastopu. Dobili smo majhno 
darilo in priznanje in tako je teden že bil na okoli.
Počitnice na Drugi so bile res nepozabna izkušnja. Spo-
znala sem veliko novih prijateljev, se naučila nekaj nove-
ga ter se seveda neizmerno zabavala.

Ajda Rojko, 
7. a OŠ Duplek

S ČOLNOM NAOKROG 
Šola se je končala, mi pa smo posedali doma. Odločili 
smo se, da gremo na morje. Že naslednji teden smo spa-
kirali kovčke ter odšli.
Pot se je vlekla, peljali smo se po ovinkih, ki so bili tik 
ob prepadu, tako da sem večino poti gledala skozi okno. 
Peljali smo se štiri ure in končno prišli do želene loka-
cije – v Stinico. Naš apartma se je nahajal blizu manj-
še trgovine, v kateri so prodajali tudi sladoled. S terase 
pred apartmajem se je videlo morje, ki je bilo na trenut-
ke zelo razburkano. Bilo je vroče, tako da sem odšla na 
kamnito plažo. Vsako leto hodimo tja, zato sem poznala 
vse bližnjice. Do plaže je vodila pot s stopnicami. Opazila 
sem, da so jih letos malce preuredili. Ko sem prišla, sem 
se malo razgledala, nato pa skočila v vodo. Bila je mrzla, 

a čista. Naslednji dan se je malce ohladilo in nastopila je 
burja. Ljudem je na plaži raznašalo brisače in senčnike 
ter zibalo čolne v vodi.
Ko je po treh dneh burja ponehala, smo se odpravili na 
izlet s čolnom. Odločili smo se, da gremo na Rab. To je 
otok, ki je gosto poseljen in privlačen za turiste. Sedela 
sem na čolnu in gledala morje. Opazila sem dva delfina, 
ki sta skakala iz vode. Izgledalo je, kot da se igrata. Usta-
vili smo se in ju nekaj časa opazovali. Kar naenkrat pa sta 
izginila in se pojavila na drugi strani. Nato smo se peljali 
dalje. Med potjo sem opazovala otoke ter ovce, ki so se 
pasle na kamnitih prelazih. Vožnja je hitro minila in že 
smo bili na plaži. Tla so bila peščena, voda nizka ter to-
pla. Ko sem stopila v vodo, mi je okoli nog švigalo veliko 
rib. Nekaj časa smo se kopali, nato pa odšli na pijačo v 
mesto. Kmalu smo se s čolnom odpravili nazaj. Ko smo 
prišli, je bilo že temno in v vodi se je lesketalo vse polno 
luči.
Naslednji dan smo se odločili, da gremo na trajekt. Sicer 
smo dolgo čakali, a se je bilo zabavno peljati in si ogledo-
vati morje. Trajekt je kmalu prispel, zato smo se izkrcali z 
njega. Z avtom smo se odpeljali k našim znancem. Priča-
kali so nas s tradicionalno rabsko torto, ki je bila odlična. 
Njihov apartma je bil od plaže oddaljen le nekaj metrov, 
tako da smo takoj stekli k morju in se začeli škropiti. Z 
Niko, tako je bilo ime prijateljici, sva hitro odšli iz vode 
in igrali karte. Ko smo prišli nazaj, je bila ura že čez pol-
noč, tako da smo se odpravili spat. Naslednje dni smo se 
predvsem kopali, ribarili ter si ogledovali naravo.
A vsega lepega je enkrat konec. Že čez en teden smo se 
odpravili proti domu. Spet je sledila dolga vožnja. Takšne 
počitnice bi z veseljem ponovila in upam, da se mi želja 
izpolni.

Mia Miholič, 
7. b OŠ Duplek

NEPOZABNE POČITNICE
Moje počitnice so se začele en dan prej kot počitnice 
sošolcev in sošolk. V noči iz 22. na 23. junij smo namreč 
odšli v Švico, natančneje v mesto Bern. Tja smo se odpel-
jali z avtom. Vozil je moj osebni voznik – moj oče. Na so-
voznikovem sedežu je sedela moja babica. Najpomemb-
nejši ljudje pa seveda sedijo zadaj. To sva bila midva z 
bratom. Do Berna smo se vozili približno 10 ur. Moj oče 
in babica sta bivala tam od petka do nedelje, midva z 
bratom Renejem pa sva ostala malo dalje.
Prvi dan je bil zelo naporen, ker sem bil utrujen od vož-
nje. Naslednji teden sva z Renejem začela delati oz. po-
magati stricu v njegovem lokalu. Prvi teden sva se še na-
vajala, saj nisva vedela, kje je kaj. Nekaj dni sva delala v 
kleti, kjer sva pomagala delati sladoled. Nato sva začela 
delati zgoraj, kjer sva stregla pijačo, delala palačinke in 
se poskušala učiti nemščine na tak način, da sva se pogo-
varjala z gosti. Moja najljubša gostja je bila »frau Obrli«, 
saj mi je vedno pomagala pri jeziku. Za svoja leta se kar 
dobro drži. Stara je namreč 89 let. Naslednje tedne sva 
se kar dobro znašla. Do lokala sva se vozila s tramvajem. 
Prve dni me je bilo zelo strah, saj sem se bal, da bom po-
zabil izstopiti ali pa šel na napačen tramvaj. V Švici sva se 
poleg dela tudi zabavala, saj tam živi tudi najina sestrič-
na. Enkrat sem bil v njenem salonu in tam sem spoznal 
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Slovenko. Nisem mogel verjeti, saj sem lahko spregovoril 
nekaj besed v slovenščini. Nato je prišla druga stranka, ki 
je bila lastnica kina. Nosil sem lake za nohte, njej je bilo 
to všeč in nama je s sestrično dala brezplačne vstopnice 
za film v kinu. Šli smo v kino in gledali nemi film, saj sicer 
ne bi nič razumel. Enkrat smo se šli tudi kopat, kjer mi je 
Rene razbil ustnico na dveh mestih. Tam smo šli jest in 
tudi tam smo srečali Slovenko. Vsako nedeljo smo imeli 
večerjo pri sestrični. Kuhal je njen fant, ki je Italijan. Vsa-
kič so bile za predjed testenine, ki jih je pripravil na sto in 
en način. V Švici sem dobil zelo veliko izkušenj in naučil 
sem se tudi dosti novih besed. Užival sem maksimalno.
30.7.2017 smo se vračali domov. Prišli smo zvečer. Zelo 
sem že pogrešal dom in Slovenijo. Naslednji dan sem se 
šel s prijateljico iz Prekmurja kopat na kopališče v Ver-
žeju. Kopala sva se od jutra do večera. Nato sem šel z 
vlakom zvečer domov. Ponoči smo šli na morje. Tam sem 
se tudi imel lepo, le vsega je bilo že preveč. »Rad bi šel 
domov,” sem ponavljal. Na morje sem si vzel tudi svoje 
kolo. Skoraj vsako jutro sem se vstajal ob 5.00 zjutraj, 
saj je bilo potem že prevro-
če za kolesarjenje. Vrnil sem 
se ob 7.00 in šel nazaj spat. 
Nato smo se čez dan kopali, 
zvečer pa sem šel spet s ko-
lesom po otoku. Nekega dne 
smo si tudi izposodili štiriko-
lesnike in se vozili po otoku. 
Po desetih dneh na morju 
sem končno prišel domov, na 
kar sem komaj čakal. Bil sem 
zelo vesel, da sem spet doma. 
Nato sem užival počitnice, ko-
likor jih je še ostalo. Vsak dan 
sem se potepal naokoli in se 
veliko vozil z vlakom, kar se 
prej nisem nikoli. Spet nisem 
bil nič doma, ampak sem vsaj 
spal v svoji postelji in bil v Slo-
veniji.
Moje počitnice so mi bile zelo 
všeč, spremenil bi le to, da bi 
bil več doma in manj v tujini. 
Užival sem maksimalno in 
imel sem se zelo lepo.

Timi Rajh, 
9. b OŠ Duplek

MLADI DOPISNIK 
ODGOVARJA 
Pozdravljen, Mladi dopisnik!

Letos smo se delili na a in b 
razred. Pomešali smo se s 
podružnicama iz Dvorjan in 
Zgornjega Dupleka. Po eni 
strani je zabavno, da spozna-
vava nove ljudi in sošolce,po 
drugi strani pa se bojiva, da 

bova izgubili prijatelje, ki so v drugi paralelki. Misliš, da 
bomo ostali prijatelji kljub deljenju? Se je tebi zgodilo 
enako? Imaš kakšen nasvet, kako se soočiti s tem?

Tia in Kaja

Pozdravljeni Tia in Kaja!
Spoznavanje novih ljudi je vedno zabavno. Glede deljen-
je na dva razreda pa je tako, da pravi prijatelji ostane-
jo skupaj ne glede na prepreke, ki jih ločujejo. Vseeno 
se boste lahko družili med odmori, kosilom, malico in v 
prostem času. Tudi nam se je zgodilo enako, saj se to 
zgodi skoraj vsem razredom. Kljub temu pa smo ostali 
dobri prijatelji. Zato ne skrbita zaradi tega in preživita 
čim več časa s svojimi prijatelji.

Lep pozdrav
Mladi dopisnik
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Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek na podlagi 1. odst. 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 23/05, 23/08, 14/13) in 7. člena Statuta Občine Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2007, 15/10, 32/2011, 24 /2015)

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE 
ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU FIZIOTERAPIJE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK

1. Koncendent: Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek
2. Predmet javnega razpisa: Podelitev ene koncesije za opravljanje javne službe na področju fizioterapije (1,00 koncesija na področju fizio-

terapije)
3. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa in krajevno območje, za katerega se koncesija razpisuje: 1,00 programa fizioterapije na 

območju Občine Duplek
4. Začetek in čas trajanja koncesije: Koncesijsko razmerje se bo sklenilo s koncesijsko pogodbo za čas 15 let od podpisa pogodbe. Izbrani 

kandidat je dolžan začeti opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe z ZZZS, v nasprotnem primeru 
se koncesija odvzame z odločbo.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
 Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen Zakona 

o zdravstveni dejavnosti in dodatne pogoje, ki jih določa koncendent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev 
mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v orginalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj 
ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
5.a

Zakonsko predpisani pogoji za prijavitelja fizično osebo:
1. da ima zahtevano strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo
2. da ni v delovnem razmerju (oz. kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 

koncesijsko dejavnosti v skladu z odločbo in pogodbo)
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe/poklica
4. da bo za opravljanje koncesijske dejavnosti zagotovil ustrezne prostore na območju Občine Duplek
5. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu

 5.b
             Zakonsko predpisani pogoji za prijavitelja pravno osebo

1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti zahtevano strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je uspo-
sobljen za samostojno delo

2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi (oz. kolikor je, bo le-to v 
primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo)

3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti ni pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe/poklica
4. da bo za opravljanje koncesijske dejavnosti zagotovil ustrezne prostore na območju Občine Duplek
5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane 

dokumentacije,
6. da pravna oseba ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu
7. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene 

dejavnosti, na katero kandidira pravna oseba na tem razpisu
6. Dodatna pravila pri oddaji vloge za prijavitelja fizično osebo in za prijavitelja pravno osebo:
•	 vsak vlagatelj lahko kandidira le z eno vlogo
•	 vsak vlagatelj, ki je pravna oseba lahko kandidira le z enim predvidenim nosilcem koncesijske dejavnosti
•	 vsak posameznik lahko na javni razpis kandidira samo enkrat in sicer (nenaštete kombinacije niso možne): 
  1. kot fizična oseba
  2. kot zakoniti zastopnik pravne osebe
  3. kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi
  4. kot zadnji zakoniti zastopnik pravne osebe in hkrati kot predvideni nosilec  koncesijske dejavnosti pri tej pravni osebi
7.  Merila za vrednotenje vlog
      -  pričetek z delom -  največ 10 točk
      -  delovne izkušnje v fizoterapiji – največ 10 točk
8. Žreb:
    V kolikor bosta dva ali več ponudnikov dosegla enako število točk,  se med njima/njimi izvede žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni   dokumentaciji
10. Rok za oddajo vloge: Vloga mora biti naslovljena na naslov: Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek in oddana na 

sedež občine ali na pošto najkasneje dne 17.11.2017. 
11. Obravnava vlog: Razpisna komisija, ki jo imenuje župan, bo ocenjevala le pravočasne in pravilne vloge, ki bodo ustrezale pogojem razpisane 

dokumentacije. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa Zakon v zdravstveni dejavnosti bo o podelitvi koncesije odločeno z 
upravno odločbo. Prepozne vloge bodo zavržene. Nepravilne vloge, vloge, ki ne bodo ustrezale razpisni dokumentaciji in vloge vlagateljev, 
ki ne bodo izbrani, bodo zavrnjene z upravno odločbo.

V primeru, da bo razpisna komisija ocenila, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali da program za razpisano koncesijo ni 
za razpolago, se koncesija ne bo podelila in se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. 

12. Odpiranje vlog: Odpiranje vlog ne bo javno.

13. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Občine Duplek ter v Občinskem uradu Občine Duplek 
ves poslovni čas.

14. Jezik v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: Vloga mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.  

Občina Duplek
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MALA ŠOLA DEMENCE 
V MEDGENERACIJSKEM CENTRU DANICA DUPLEK

V naši državi je že več kot 32.000 oseb z demenco, predvidevanja kažejo na trikratno povečanje obolelih do leta 
2050. Zaradi vse večjega števila obolelih, ki povečini živijo v domačem okolju je Dom Danice Vogrinec Maribor 
pripravil program za družinske člane in druge neformalne oskrbovalce, ki ga bomo izvedli v lokalnih skupnostih. 
Program smo poimenovali MALA ŠOLA DEMENCE. 

Mala šola demence bo potekala v mesecu oktobru 2017 v Medgeneracijskem centru Danica Duplek v Dvor-
janah in sicer v naslednjih terminih:

Tretje srečanje: 17. oktobra 2017 ob 16.00 uri

Tema 5: Nega in prehrana osebe z demenco

Tema 6: Oblike pomoči v socialnem varstvu

Četrto srečanje: 24. oktobra 2017 ob 16.00 uri

Tema 7: Načini spoprijemanja s stresom in preprečevanje izgorelosti neformalnih oskrbovalcev

Tema 8 : Pomen telesne aktivnosti pri osebah z demenco, evalvacija in zaključek srečanj

Namen Male šole demence je izboljšati kakovost bivanja in zmanjšati socialno izključenost oseb z demenco in 
njihovih svojcev. Prispevali bomo k vzpostavitvi demenci prijaznega okolja, ki bo zagotavljalo ustrezno obrav-
navi oseb z demenco doma in v odprtem socialnem okolju.

V Mali šoli demence bodo sodelovali strokovnjaki iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Oddelka za ne-
vrologijo in Oddelka za psihiatrijo (Nevrolog, psihiater) ter Doma Danice Vogrinec Maribor (psiholog, delovni 
terapevt, socialni delavec, fizioterapevt, diplomirana medicinska sestra).

Mala šola demence je za udeležence brezplačna, predhodne prijave na srečanja niso potrebne. Posamezno 
srečanje bo trajalo predvidoma tri ure.

Drago Perger, univ. dipl. psih. 

Našega sodelavca Jožeta Željka 
je v avgustu obiskal Abraham. 

Ker se ni mogel ločiti od novega sodelavca, 
je sklenil, da ga bo od sedaj naprej 

spremljal vedno in povsod. 
Vse najboljše in veliko 

dobrega počutja med nami.

Sodelavci Občine Duplek 
in režijskega obrata

POZDRAV IZ UREDNIŠTVA

Rok za oddajo člankov  

je najkasneje  

24. november 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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Tim Ribič Frajerke 

Vljudno vabljeni ! 
 

Vstop je prost 

Dne 28.10.2017 ob 18,00 uri na  
letni koncert z gosti v dvorani v Koreni. 

Obisk delegacije iz pobratenega mesta Dormagen-Gohr z županom Mitjem Horvatom Foto: Tomaž Lukas
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»Jezni poslanci so se obmetavali z »neparlamentarnimi izrazi, kot so ‚budala‘, ‚denuciant‘, ‚klevetnik‘, ‚klerikalec‘, 
‚kockar‘, ‚kučka jednamatora‘, ‚lopov‘, ‚ordinarna špijunčina‘, ‚razbojnička banda‘, ‚horde avstrijanske‘in ‚šumski razbo-
jniki‘.«

 »Gospod kaplan je stalen gost pri gostilničarju Modicu, kateri je ločen in ima pri sebi zaposleni dve mladi služkinji. 
Tožnik se zadržuje v tej gostilni čestokrat do ene in še dalje ga je mnogokrat videti v kuhinji pri kuharci. To je obče 
znano in se ljudje radi tega zgražajo. (...) Nekega večera lanskega leta po deveti uri je zapazil posestnik Kotnik Franc, 
kaplana, ki je bil v tesnem objemu z neko deklico. Ko sta tožnik in dekle zapazila Kotnika, sta skočila narazen in je 
dekle uteklo.« 

Pogovorni večer in kulturni dogodek bo potekal z domačinko 
doc.dr. Bredo Mulec, s komediografom in pisateljem Tonetom 
Partljičem in igralcem Dejanom Kikcem.

Ob tej priložnosti bo na ogled likovna razstava učencev osnovne šole Korena in Duplek, večer pa  bo obogaten 

z glasbenim programom.

Nedelja, 15. oktober 2017 ob 17. uri
DVORANA SPODNJI DUPLEK, CESTA K DRAVI 5, 2241 SPODNJI DUPLEK

Po predstavitvi bo sledila pogostitev.

Navzoče bo pozdravil: MITJA HORVAT, župan občine Duplek

Pokrovitelj dogodka: OBČINA DUPLEK

O AVTORICI

Breda Mulec se je rodila 29. maja 1975 v Mariboru. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v 
Mariboru. Magistrirala je na Fakulteti za politične znanosti, pravo in javno administracijo 
Univerze v Atenah (2001) in na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (2002). Osrednji poudarek 
obeh magistrskih študijev je bil na varstvu manjšin in evropskih integracijah. Doktorirala je na 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani na področjih ekonomske analize prava in evropskih 
integracij. V letih 2001 in 2002 je sodelovala z Inštitutom za etnične, regionalne in sociološke 
študije (ECERS) v Mariboru ter organizacijo ISCOMET, kjer se je ukvarjala z manjšinsko problema-
tiko v Sloveniji in po Evropi. Leta 2002 se je za nekaj let zaposlila v Državnem zboru RS, kjer je bila 
sekretarka Komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. V obdobju 2007−2009 se je 
kot vodja sektorja za pravne zadeve in vodenje javnih naročil na Ministrstvu RS za okolje in 
prostor tudi v praksi ukvarjala z evropsko kohezijsko politiko. V letih 2009−2013 se je na Uradu 
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ukvarjala s strateškimi projekti s poudarkom na 
kroženju možganov. Od 18. februarja 2013 vodi Sektor za investicije in ekonomsko upravljanje 
na Ministrstvu RS za okolje in prostor. Dr. Mulčeva je habilitirana predavateljica na Fakulteti za 
državne in evropske študije v Kranju (FDŠ), kot gostujoča predavateljica pa občasno predava 
tudi v tujini. Njeno pedagoško in raziskovalno delo na FDŠ je vezano na področje javne uprave.

V okviru tega dogodka bo predstavljena knjiga doc.dr. Brede Mulec



Markantno štorkljino gnezdo v središču Sp. Dupleka             Foto Franc Bračko

Otvoritev Wake parka Dooplek

Prva obletnica medgeneracijskega centra

Nagovor ravnatelja OŠ Duplek, Đana Novaka prvošolčkom

Pokrajinski prvaki v  kegljanju

Mednarodna mladinska izmenjava v Koreni

Kiparji »motorkarji« pri svojem delu na Duplek Art 7


