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Radostne božične praznike in veliko dobrega v novem letu vam želimo delavci občinskega urada in Režijskega obrata Občine 
Duplek (na sliki manjkajo Dejan Stanko, Stanko Grajfoner in Franci Grabušnik).                    Foto: Davorin Flis
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Spoštovane občanke in občani!
Želimo vam lepe božične praznike, ki jih posvetite svoji družini in najbližjim. 
V novo leto vstopite optimistični, veseli, zadovoljni, polni zamisli za skupno prihodnost.
Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, 26. decembru.

Mitja Horvat, župan,
svetniki in svetnice občinskega sveta ter

člani Nadzornega odbora
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Prazniki so pred vrati. V mislih imam res ta zadnje 
dni  v letu, ko nas velika večina občuti mir in topli-
no praznika in v objemu bližine svojih najdražjih 
preprosto uživa v teh čarobnih trenutkih. Res je, da 
smo praznike razvlekli na celoten praznični decem-
ber, mnogi trgovci pa iz komercialnih razlogov še na 
bistveno daljše obdobje. Mnenja so seveda deljena, 
mnogim je to veselo in na videz prijaznejše obdobje 
všeč, za marsikoga pa je to lahko precej naporen čas. 
Dokler praznovanja ne povzročajo pretiranega stre-
sa ali prevelike obremenitve metabolizma in jeter, 
ni nič narobe. Pomembno pa je zavedanje, da ves 
ta blišč, polne mize in številni dogodki niso bistvo 
praznikov. Sam občutim praznik predvsem takrat, 
ko se umirim, ustavim, naredim pregled minulih do-
godkov in si ob lepih spominih napolnim baterije za 
kreiranje novih dosežkov. In ta čas prihaja.

Leto je bliskovito minilo. Veliko je bilo dogajanja na 
vseh področjih. Človek sicer zelo različno dojema 
čas. Ko se, na primer, spominja rasti in razvoja svojih 
otrok, se mu vse zdi kot včeraj, medtem pa se zelo 
težko spomni, kaj je bilo aktualnega pred pol leta. 
Kroniko leta tako lažje naredimo s pomočjo medi-
jev. Za pregled dogajanja na našem območju je ver-
jetno najbolje prelistati izdaje naših Novic, morda 
lokalni utrip, če ga kdo hrani. Za pregled dogodkov 
po svetu bodo gotovo poskrbeli novinarji na televi-
ziji. Za osebni pregled leta pa sam zelo rad prelistam 
galerijo slik na svojem telefonu, saj so tam velikok-
rat ujeti tisti posebni trenutki z družino, ki so zame 
neprecenljivi.

V županovem uvodniku, seveda, ocenjujem pred-
vsem dogodke v poslovnem letu v občini. Lahko 
rečem, da je bilo leto zelo intenzivno. Predvsem 
glede vloženega truda mojih ožjih sodelavcev. Šte-
vilne investicije, ki so v teku, v pripravi ali so že iz-
vedene, zahtevajo veliko človeškega vložka, znanja 
in energije, zato se moram ob tej priložnosti zahva-
liti sodelavkam in sodelavcem za vložen napor. Ne 
samo investicije in projekti, tudi ostale naloge obči-
ne, ki so nekako samoumevne, potrebujejo delo in 
znanje ljudi. In prav na te ljudi smo lahko ponosni.  
V letu 2019 je bil precejšen izziv zagotoviti prostore 
za predšolsko in šolsko vzgojo.  

Ker je občina privlačna za življenje, bodo izzivi iz-
boljšanja pogojev za izobraževanje, šport in kulturo 
še kako aktualni tudi v prihodnje. Leto je bilo tudi 
ključno za določitev prioritet in priprav na črpanje 
skopo in strogo odmerjenih evropskih kohezijskih 
sredstev v aktualni finančni perspektivi. 

Vesel sem, da 
smo vzpostavili 
normalne pogoje 
za delo in razvoj 
lokalne skupnos-
ti. Delovanje ob-
činskega sveta 
je dobro in delu-
jemo konstruk-
tivno, občinska 
uprava in režijski 
obrat skrbita za 
strokovno izved-
bo nalog in servis 
občanov. Številni 
posamezniki in društva skrbijo za bogato družbeno 
dogajanje na športnem, kulturnem, turističnem in 
humanitarnem področju, zato lahko leto ocenim 
kot dobro. Ker imamo dobre ljudi, ne smem tarnati.

Pa vendarle, ne moremo graditi razvoja lokalnih 
skupnosti na temelju entuziazma in prostovoljstva 
posameznikov. Država bi morala prepoznati, da je 
lahko boljše financiranje občin razvojna priložnost 
in ne grožnja stabilnosti državnega proračuna. Do-
datna finančna sredstva so nujna, saj se ob taki vi-
šini povprečnine občinske investicije lahko izvajajo 
predvsem na račun skromnejšega vzdrževanja ob-
stoječe infrastrukture in na račun slabšega standar-
da obveznih nalog lokalne samouprave.

Spoštovane občanke in občani, leto mineva, novo 
trka na vrata. Med številnimi lepimi željami naj se 
jih izpolni čim več. Želim vam, da bi znali tudi v 
prihodnjem letu živeti, se zabavati na vrtiljaku živ-
ljenja, ki ga vrti svet okoli nas, predvsem pa, da bi 
znali sestopiti takrat, ko vi to želite. Mir in dobro 
vam želim. Vsem vernikom voščim blagoslovljene 
božične praznike. Mir in svetloba božične noči naj 
vse napolni z dobroto in ljubeznijo. Čestitam vam 
tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Želim si, 
da bi bila velika večina Slovencev samostojna, spo-
sobna in motivirana za delo. Predvsem pa si želim 
države zadovoljnih državljanov, brez medsebojnih 
zamer in delitev.   

V novo leto stopimo odločno, novim ciljem napro-
ti. Pot bo zagotovo prinesla nekaj izzivov, novosti, 
lepih in manj lepih trenutkov. Na koncu spet pride 
december, ko se bomo veselili svojih dosežkov in 
načrtovali nove podvige.

Mitja HORVAT, 
župan

ŽUPANOV UVODNIK
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PO OBČINI
Občinski svet obravnava predlog proračuna za leto 
2020/21. Prihodki za leto 2020 so ocenjeni v višini  
8 831 286 EUR, odhodki v višini 10 239 045 EUR. 
Presežek odhodkov nad prihodki se bo financiral z os-
tankom sredstev preteklega leta in dolgoročnim zadol-
ževanjem v višini 474 275 EUR. Proračun za leto 2020 je 
ponovno izredno investicijsko naravnan, investicije pred-
stavljajo kar 57 odstotka proračuna.
V letu 2020 se bosta na področju izobraževanja nadalje-
vala dva večja investicijska projekta, in sicer Rekonstruk-
cija in nova gradnja – dozidava vrtca Žitečka vas ter grad-
nja Šolske športne dvorane pri OŠ Duplek. Zaključila naj 
bi se predvidoma v letu 2020. Med drugim na področju 
izobraževanja zagotavljamo sredstva za redno dejavnost 
predšolske in šolske dejavnosti. 
Na področju prometa so v proračunu predvidena sofi-
nancerska sredstva za ureditev para avtobusnih posta-
jališč Zg. Korena R3-745 in ureditev 3-krakega križišča 
DC R-745 ter občinske lokalne ceste LC 081171 Korena- 
Vurberk. V skladu s podpisano sofinancersko pogodbo z 
glavnim investitorjem DRSI in Občino Duplek kot sofinan-
cerjem v občinskem proračunu zagotavljamo 17 odstotni 
delež investicije. Sredstva namenjamo tudi tehnični do-
kumentaciji za izvedbo II. faze rekonstrukcije dela lokal-
ne ceste, odsek Hrastovec–Jablance–Korena–Zimica–Zg. 
Duplek, skozi center Zimice z dograditvijo enostranskega 
pločnika.
Na področju varovanja okolja se bo izvajal projekt Odva-
janje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Drave, s 
katerim načrtujemo gradnjo novih kanalizacijskih omre-
žij v celotnem Zg. Dupleku. Projekt prijavljamo na razpis 
za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev iz naslova 
sredstev, namenjenih za razvoj regij. Zagotavljamo tudi 
sredstva za projektno dokumentacijo za izgradnjo pot-
rebnih protipoplavnih nasipov in izvedbo ostalih ukrepov 
ob strugi Žitečkega potoka v Sp. Dupleku, katere nosilec 
izvedbe bo Ministrstvo za okolje in prostor RS.
Na področju prostorskega planiranja na proračunski po-

stavki Objekti za rekreacijo planiramo obnovo igrišča pri 
OŠ Duplek. S prenovo bomo zagotovili primerne športne 
površine za igranje rokometa, malega nogometa in ko-
šarke ter omogočili vzpostavitev kolesarskega poligona.
Na področju pomoči in podpore pri ohranjanju narave 
je predvidena realizacija projekta Drava Natura 2000, 
ki ga vodi MRA v sodelovanju s partnerji, v katerega je 
vključena tudi Občina Duplek. Gre za ohranjanje vrst in 
habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave. 
Sredstva za izvedbo ukrepov zagotavlja Evropski sklad za 
regionalni razvoj v višini 100 upravičenih stroškov opera-
cije. Na območju gramoznice želimo urediti tudi sanitari-
je za obiskovalce ter infrastrukturo za avtodome.
Na področju kulture bomo z načrtovanimi proračunskimi 
sredstvi na gradu Vurberk izvedli sanacijo južne brežine 
ob tribuni ter zamenjali podnice na odru. Ob sodelova-
nju Zavoda za varstvo kulturne dediščine bomo poskusili 
zatreti agresivno rastje na obzidju in po potrebi izvedli še 
en sloj maltnega šprica na porušenem delu štirikrakega 
stolpiča.
Na področju razvoja turizma v sklopu projekta Aktivna 
Drava zagotavljamo sredstva za novelacijo projektne do-
kumentacije, s katero želimo izkoristiti potencial, ki ga 
predstavlja reka Drava za rekreacijo, in obuditi vsebine, 
kot so glažutarstvo, izpiranje zlata, splavarjenje ter po-
dobne, v večini primerov zamrle aktivnosti na in ob stru-
gi reke. Zagotavljamo tudi sredstva za izdelavo zasadilnih 
načrtov za posamezne lokacije po celi občini. Načrtova-
na je tudi nabava urbane opreme, med katero spadajo 
parkovne in mladinske klopi ter koši za smeti in koši za 
pasje iztrebke.
Zraven vseh planiranih projektov bomo v letu 2020 s 
proračunskimi sredstvi zagotavljali nemoteno delovanje 
lokalne skupnosti in delovanje kulturnih, športnih in dru-
gih interesnih skupin in drugih programov na področju 
zdravstva, športa, izobraževanja in socialnega varstva. 

Mihaela Borovnik

INVESTICIJSKO NARAVNAN PRORAČUN 2020

Prikaz sredstev porabe Občine Duplek v letih 2018–2021
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Od vodooskrbe do rebalansa proračuna in mnenja za 
novega ravnatelja v Koreni.
Na oktobrski seji so se svetniki seznanili z revidiranim 
letnim poročilom Mariborskega vodovoda za leto 2018 
ter poročilom ugotovljenega presežka stroškov nad pri-
hodki vodooskrbe v občini Duplek v višini 40 966,84 EUR 
z DDV, na tej podlagi pa so sprejeli sklep o subvenciji ob-
vezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v navedenem znesku.

Seznanili so se s prometno varnostno analizo z izdela-
vo predloga optimalne ureditve priključka Nove ulice na  
R3-710 v Sp. Dupleku, ki jo je po naročilu DRSI opravil 
S-Tec d. o. o., biro za projektiranje, inženiring, storitve 
in gradbeništvo. Gre namreč za priključek na regional-
no cesto, ki je v njihovem upravljanju. Pripravili so tri 
variante in kot najustreznejšo v tem trenutku predla-
gali zagotovitev preglednosti z odstranitvijo ovir in re-
zanjem vegetacije, višje od 75 cm znotraj preglednega 
trikotnika. Za umiritev prometa predlagajo izvedbo 
ukrepov umirjanja prometa z optičnimi zavorami, po-
stavitev merilnikov hitrosti VI VOZITE iz obeh smeri na 
glavni prometnici in korekcijo talnih označb na območju 
priključkov Log in Nova ulica. V kolikor se bo izkazalo, da 
ukrep nima željenega učinka in so hitrosti vozil še vedno 
višje od omenjene, pa se bo pristopilo k izvedbi ukrepov 
za umirjanje prometa po drugi varianti, brez sprememb 
vodenja prometa v križišču.

Po skrajšanem postopku so sprejeli Odlok o ustanovitvi 
Skupne občinske uprave Maribor. V njem so določene 
naloge skupne uprave ter zapisana podlaga za ustanovi-
tev notranjih organizacijskih enot z opisom nalog vsake 
izmed njih, ki bodo za posamezne občine ustanovitelji-
ce, ki so (bodo) vključene v področje posamezne naloge, 
opravljale naloge na možnih 11 področjih, ki jih določa 
ZFO-1 v 26. členu. Določene so vse možne naloge oz. 
programi, ki se lahko opravljajo v okviru skupne uprave. 
Na začetku se bodo seveda izvajale le naloge iz progra-
mov občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega 
redarstva ter varstva okolja. Glede na široko zapisane 
podlage pa je ob vsakem času mogoče pričeti z izvaja-
njem dodatnih programov ter vključevanjem posame-
znih občin ustanoviteljic.

Zaradi vse večjih potreb javnih zavodov po najemu kul-
turnih domov in prireditvenih prostorov v naši občini je 
bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pra-
vilnika o uporabi športnih in drugih objektov v lasti obči-
ne. Na Cenik uporabe športnih in drugih objektov v lasti 
Občine Duplek so dodali k društvom še javne zavode.

Svetniki so se seznanili tudi s poročilom nadzornega 
odbora Občine Duplek o nadzoru zaključnega računa 
proračuna Občine Duplek za leto 2018 in z izvrševanjem 
proračuna občine v obdobju od 1. januar 2019 do 30. 
junij 2019.

Potrjen je bil Odlok o 2. rebalansu proračuna Obči-
ne Duplek za leto 2019 s splošnim in posebnim delom 
proračuna, z načrtom razvojnih programov za obdobje 

PESTER DNEVNI RED 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA
2019–2022 ter s spremembami in dopolnitvami načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek. Z dru-
gim rebalansom so v skladu z dinamiko izvajanja inve-
sticijskih sredstev preusmerjena prosta sredstva na pod-
ročja porabe, kjer je bilo ocenjeno, da bodo do konca 
leta 2019 potrebna sredstva za nemoteno delovanje.

Občina je dne 10. septembra 2019 z Ministrstvom za 
okolje in prostor RS podpisala pogodbo, s katero so ji 
bila dodeljena državna sredstva za neposredno izvedbo 
II. faze sanacije plazu nad stanovanjskim objektom Dvor-
jane 23E. Zahtevek za navedena državna sredstva lahko 
poda občina šele po izvedeni sanaciji in po predložitvi 
dokazila, da je izvajalcu poravnala izvedbo del. Vsa sa-
nacijska dela je skladno s podpisano pogodbo potrebno 
izvesti še v teku letošnje jeseni, da bo lahko zahtevek za 
povrnitev stroškov podala še v roku, ki omogoča finan-
ciranje iz letošnjega državnega proračuna. Zakon o jav-
nih financah določa, da se sredstva proračunske rezerve 
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč. O uporabi sredstev proračunske rezer-
ve v posameznem primeru, ki presega višino 20 000 EUR, 
odloča občinski svet občine s posebnim odlokom, ki je bil 
s strani svetnikov na tej seji soglasno potrjen.

Občinski svet se je seznanil tudi s Poslovnim poročilom o 
delu Osnovne šole Korena za leto 2018 in sprejel sklep, 
da bo občina krila primanjkljaj prihodkov nad odhodki, 
izkazan v Poslovnem poročilu Osnovne šole Korena za 
leto 2018, v višini 9275,55 EUR. Iz poslovnega poročila 
je razvidno, da je primanjkljaj nastal na področju pred-
šolske vzgoje, ker ekonomska cena ni pokrivala stroškov 
plač, ki so se v letu 2018 bistveno spremenili, zato je bila 
v letu 2019 tudi spremenjena ekonomska cena.

Svetniki so dali pozitivno mnenje k imenovanju Petra 
Lešnika za ravnatelja OŠ Korena in potrdili sistemizacijo 
obeh šol za področje predšolske vzgoje. Odločili so tudi, 
da se najvišje število otrok v oddelku, določeno v Pravil-
niku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje, poveča za 2 otroka, ker je še vedno več kot 40 
otrok vključenih v vrtce izven občine Duplek, starši pa 
imajo interes vključiti svoje otroke v vrtce v svoji občini.

Dušanka Novak
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Delo občinskega sveta občine Duplek na 7. redni seji, ki 
je bila 20. novembra 2019.
Na novembrski seji so svetniki potrdili Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občin-
skih cest v občini Duplek, ki kategorizira nekaj novih 
cestnih odsekov na območju Zg. Dupleka, enega v Zg. 
Koreni in enega na Vurberku. Gre za do sedaj nekatego-
rizirane cestne odseke, ki jih je v preteklem letu občina 
pridobila v svojo last ter jih tako vključuje v evidenco ob-
činskih kategoriziranih javnih cest, oziroma za odseke, ki 
jim spreminja dolžino kategorizacije. Sočasno skladno z 
izvedeno rekonstrukcijo križišča občinske javne poti in 
državne regionalne ceste R3-710/1292 na Vurberku uki-
nja en odsek občinske ceste, ki v naravi več ne obstaja. 
Vse spremembe se bodo vpisale tudi v Banko cestnih po-
datkov ter v ZK GJI na GURS-u.
Soglašali so s spremembo poslovnika o delu občinskega 
sveta in ponovno določili 7-dnevni rok, v katerem mora-
jo prejeti vabilo in gradivo za sejo. 14-dnevni rok, ki je bil 
v uporabi od 11. februarja 2017, se je v praksi pokazal 
kot predolg, saj občinska uprava iz objektivnih razlogov 
velikokrat ni uspela pravočasno pripraviti gradiva. Seje 
so običajno enkrat na mesec, torej je v povprečju le 14 
dni časa med eno in drugo sejo za pripravo gradiva. Veli-
kokrat v tem času niti niso dobili gradiva s strani zunanjih 
pripravljavcev ali pa so kasneje dobili predlog za uvrsti-
tev kakšne točke na dnevni red.
V prvem branju so obravnavali predlog proračuna za 
leti 2020 in 2021. Do 2. decembra 2019 bodo z aman-
dmaji predlagali morebitne spremembe in dopolnitve 

OBČINSKI SVET O ŽARNEM ZIDU V DVORJANAH
predloga odloka. Vsak predlagatelj mora upoštevati pra-
vilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki. 
Usklajevalni sestanek bo 4. decembra 2019, proračuna 
pa bosta v drugi obravnavi na seji, ki bo predvidoma 18. 
decembra 2019.
Na pokopališču v Dvorjanah je zaključena prva faza iz-
gradnje žarnega zidu z ureditvijo prostora za raztros pe-
pela. Tako je na razpolago 33 žarnih niš za dve žari in 6 
žarnih niš za 4 žare. 
Ker veljavni Odlok o opravljanju pokopališke in pogreb-
ne dejavnosti, urejanju pokopališč ter pokopališkem 
redu na območju občine Duplek ne predvideva in ne 
ureja žarnih pokopov v žarni zid in raztrosa pepela, je 
občinska uprava pripravila spremembo navedenega od-
loka, ki so jo svetniki soglasno potrdili. V povezavi s tem 
so potrdili tudi predlog novega sklepa o določitvi cene 
najema grobnih mest, ker je bilo potrebno določiti cene 
zakupnin žarnih niš v žarnem zidu ter predlog sklepa o 
cenah za pokopališko dejavnost. V slednjega so zapisani 
še cena za pogreb z raztrosom pepela in socialni pogreb 
ter spominske ploščice.
Sprejet je bil tudi sklep o prerazporejanju pravic pora-
be znotraj posebnega dela proračuna, saj je bilo pot-
rebno na postavki »Nakup zemljišč« zagotoviti dodatna 
sredstva, ker želi občina v letu 2019 izvesti nakup zem-
ljišča za potrebe ceste in parkirišča pri športni dvorani 
OŠ Duplek. 

Dušanka Novak

INVESTICIJSKO BOGATO LETO
Leto se izteka in pred vstopom v novo leto običajno po-
tegnemo črto ter se ozremo nazaj, da naredimo analizo 
zastavljenih ciljev. 
V naslednjih prispevkih smo za vas pripravili pregled 
projektov, ki so zaznamovali letošnje leto in delo občin-
skih služb predstavili skozi številke. Veliko večino projek-
tov smo zaključili, nekateri - večji pa se bodo nadaljevali 
tudi v prihodnjem letu. Nikakor pa ne smemo pozabiti, 
da smo ob navedenih investicijah skozi vse leto skrbeli 
tudi za zdravstveno in socialno varnost, redno financirali 
predšolsko vzgojo in skupaj z lokalnimi društvi ustvarjali 
različne glasbene, kulturne in športne dogodke.

Šolska dvorana Osnovne šole Duplek
V času poletnih počitnic smo pričeli z gradnjo Šolske 
dvorane Osnovne šole Duplek na podlagi spremenjene-
ga gradbenega dovoljenja, po katerem je objekt uvrščen 
v razred skoraj ničenergijskih stavb.
V osnovni projektni dokumentaciji in prvotnem gradbe-
nem dovoljenju je bila stavba zasnovana kot montažna 
gradnja s pretežno vsebnostjo lesenih gradiv. Čeprav 
je projekt precejšen zalogaj s tehničnega in finančnega 
vidika, je večino sredstev zagotovila občina iz občin-

skega proračuna, ob tem pa iskala možnosti pridobitve 
finančnih sredstev iz drugih virov. S ciljem pridobiti so-
financerska sredstva je bil izveden posvet na Eko skla-
du, kjer je bilo ugotovljeno, da je z nekaj ukrepi oziroma 
spremenjenimi materiali ekonomsko upravičeno izvesti 
spremembo in izboljšati energetsko prevodnost ovo-
ja objekta. S študijo PHPP, to je izračunom energetske 
bilance objekta, je bilo dokazano doseganje vseh zahtev 
iz poziva Eko sklada za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergij-
skih stavb, pri čemer je ob uporabi spremenjenih mate-
rialov uporabnost objekta ostala nespremenjena. 
Po citiranem pozivu Eko sklada stavba po spremenjenem 
gradbenem dovoljenju dosega najstrožje zahteve ener-
getske učinkovitosti ter hkrati uporabe gradiv z največjo 
vsebnostjo lesa. Tako smo aprila 2019 prejeli sofinancer-
sko pogodbo Eko sklada o izplačilu nepovratne finančne 
spodbude za gradnjo skoraj ničenergijske stavbe v višini 
881 520 EUR, ki se izplača ob zaključku investicije.
Med letom smo zagotovili še en dodatni sofinancer-
ski vir iz naslova uspešne prijave na Javni razpis za so-
financiranje investicij v športno infrastrukturo, ki ga je 
objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
RS. Iz navedenega vira bomo še letos prejeli izplačilo  
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488 750 EUR na podlagi oddanega in potrjenega zahtev-
ka za izplačilo sredstev.
Prijavili smo se tudi razpis Fundacije za šport za pridobi-
tev sofinancerskih sredstev iz naslova gradnje športnih 
objektov v višini do maksimalno 85 000 EUR, vendar žal 
neuspešno.
Vrednost gradbene pogodbe je dobre 3 milijone EUR, od 
tega je iz sofinancerskih virov zagotovljenih 1 370 000 
EUR, razlika pa je zagotovljena iz lastnih sredstev.
Objekt je v osnovi šolska dvorana za športne dejavnosti s 
štirimi vadbenimi enotami. Veliko igrišče v pritličju (40 x 
20 m) je mogoče razdeliti na tri prečna igrišča, to je dve 
igrišči po 13,30 m x 20,00 m in sredinsko igrišče 13,40 m 
x 20,00 m. V nadstropju bo večnamenski prostor, name-
njen talni vadbi ali fitnesu. V pritličje so umeščene tudi 
garderobe s sanitarijami in tribuna za cca 300 gledalcev. 
Dvorano bosta v dopoldanskem času v celoti uporabljala 
šola in vrtec za izvajanje vzgojno-izobraževalnega proga-
ma šolske vzgoje, v popoldanskem času pa bo dvorana 
na voljo za izvedbo drugih športnih aktivnosti in prire-
ditev.
Dela so se pričela v letu 2019. Objekt bo zaključen do 
konca avgusta 2020 in predan v uporabo septembra 
2020. 
Pretekli mesec so bili na gradbišče dobavljeni večji 
konstrukcijski elementi, to so strešni lepljeni nosilci in 
sestavljeni strešni paneli, jekleni nosilni čevlji, armira-
nobetonski podporni stebri in leseni lepljeni podporni 
stebri. Izvajalec načrtuje, da bo montaža vseh navede-
nih konstrukcijskih elementov zaključena še v tem letu. 
S tem bo objekt dobil konstrukcijsko podobo. Realizirali 
smo tudi nakup dobrih 1700 m2 sosednjega zemljišča 
na južni strani objekta za potrebe prometne ureditve in 
zagotovitve dodatnih parkirnih prostorov.
 

Montaža lesenih strešnih nosilcev  Foto: Natalija Jakopec       

 

Zunanjost dvorane pogled z JV strani  Foto: Arhitekt Šmid d. o. o.         

REKONSTRUKCIJA IN NOVA GRADNJA  
– DOZIDAVA VRTCA ŽITEČKA VAS
Čeprav smo zadnjih nekaj let prostorske stiske vrtca re-
ševali z ureditvijo dodatnih igralnic bodisi znotraj prosto-
rov šole bodisi znotraj obstoječih vrtcev, da bi otrokom 
omogočili obiskovanje vrtca in šole v domačem kraju, so 
prostorske kapacitete šole in vrtca glede na število vpisa-
nih otrok in čedalje pogostejše priseljevanje mladih dru-
žin postale premajhne, potreba po vzpostaviti dodatnih 
prostorov ter zagotoviti ustreznih prostorskih pogojev za 
izvajanje celovitega vzgojno-izobraževalnega procesa pa 
je postala nuja. 

Letos spomladi smo podpisali pogodbo za gradnjo  
prizidka v podružnični šoli v Žitečki vasi, s katerim se 
bodo sprostili prostori šole, ki jih zasedata dva oddelka 
vrtca. Prvotno zastavljeno etažnost objekta, klet in prit-
ličje, smo avgusta letos spremenili v klet, pritličje in nad-
stropje, saj smo v fazi izvajanja projekta in po nadaljnjem 
posvetovanju z vodstvom šole in vrtca ter arhitektom 
zaključili, da je smiselno in racionalno nadgraditi prizidek 
z dodatno etažo in tako pridobiti še dve igralnici. Ob tej 
spremembi smo dodatno, zaradi razgibanega terena in 
prilagoditve obstoječemu objektu – šoli, proučili in vklju-
čili še ureditev okolja s povezovalnimi potmi in stopnica-
mi ter zunanjo razsvetljavo. 

Načrtujemo, da bo objekt zaključen v prvih mesecih pri-
hodnjega leta in da bodo otroci po zimskih počitnicah 
preseljeni v nove prostore. Navedene spremembe posle-
dično pomenijo povečanje investicijske vrednosti, katere 
ocena znaša 1 129 295,06 EUR z DDV. Finančna sredstva 
so zagotovljena v proračunu za leto 2019 in 2020. Ob ob-
činskih sredstvih smo iz državnega proračuna za sofinan-
ciranje občinskih investicij po 23. členu ZFO-1, na podla-
gi potrjenega zahtevka, novembra letos prejeli izplačilo 
160  850 EUR, od tega 80 425 EUR nepovratnih in prav 
toliko povratnih sredstev.

Z izgradnjo novega objekta bodo zagotovljeni ustrezni 
prostorski pogoji za delovanje štirih oddelkov vrtca, prav 
tako pa bodo del prostorov v popoldanskem času upora-
bljala društva in vaška skupnost.

Pogled na severno fasado Foto: Natalija Jakopec

7



DODATNI PROSTORI VRTCA TUDI V 
SPODNJEM DUPLEKU
Dodatne prostore je bilo potrebno zagotoviti tudi v šoli 
oziroma vrtcu v Spodnjem Dupleku. Ob letošnjem po-
večanem vpisu otrok v oddelke predšolske vzgoje in ob 
dejstvu, da se je hkrati povečalo tudi število oddelkov 
posameznih razredov, je bilo za sprejem vseh otrok pot-
rebno najti hitro in ustrezno rešitev. Interes vseh je, da 
otroci s stalnim bivališčem na območju občine Duplek 
obiskujejo vrtce in šole v domačem kraju. Skupaj z vod-
stvom zavoda in po posvetu na občinskem svetu smo 
se odločili za začasno montažno varianto in k vrtcu v 
Spodnjem Dupleku namestili začasne montažne enote, 
v katerih sta dva oddelka vrtca s skupnimi sanitarijami. 
Montažni sestav smo povezali s prostori vrtca in je zača-
snega značaja. V prihodnjih letih je načrtovana gradnja 
dodatnih enot vrtca v Spodnjem Dupleku. V proračunu 
2020 imamo načrtovana sredstva za izdelavo potrebne 
investicijske in projektne dokumentacije, saj želimo, da 
bo projekt pripravljen in usklajen tako, da bo lahko ume-
ščen v eno od prihodnjih proračunskih obdobij.

Montažni sestav Foto: Đano Novak

 Foto: Natalija Jakopec
 

Natalija Jakopec

ŽARNI ZID NA POKOPALIŠČU V 
DVORJANAH
Na območju občine imamo tri pokopališča, ki jih posto-
poma in v skladu s finančnimi možnostmi vzdržujemo 
in urejamo.
Pokopališče v Dvorjanah je največje izmed pokopališč v 
naši občini in se kljub izvedeni širitvi zahodno ob glav-
ni poti hitro zapolnjuje. Pomanjkanje prostora ter zas-
ledovanje prevladujočih načinov pokopa, to je žarnih, 
je občino ob upoštevanju mnenja javnosti privedlo do 
spoznanja, da sta žarni zid in prostor za raztros pepela 
primerna rešitev. 
V poletnih mesecih smo z izvajalcem Mata tim d. o. o. 
podpisali pogodbo za izgradnjo 1. faze žarnega zidu in 
ureditev prostora za raztros pepela. Celotna vrednost in-
vesticije je znašala nekaj manj kot 50 000 EUR in je bila v 
celoti financirana iz lastnih sredstev. 
Žarni zid je umeščen ob zahodni parcelni meji in se ob 
vežici zaključi s prostorom za raztros pepela. Urejen je 
terasasto in sledi terenu. Zasnovan je modularno tako, 
da se lahko gradnja izvaja fazno. Posamezni modul tvori 
zid s podestom za odlaganje sveč in tremi nizi žarnih niš. 

Pogled na žarni zid  Foto: Natalija Jakopec  

V okviru prve faze gradnje smo postavili tri module in za-
gotovili 33 žarnih niš, v katere je mogoče položiti dve žari 
in 6 žarnih niš za položitev štirih žar. Predmet te faze je 
bila tudi ureditev prostora za pokop z raztrosom pepela. 
Slednje si želijo predvsem ljudje, ki so brez naslednikov 
ali nimajo nikogar, ki bi po njihovi smrti skrbel za grob. 

 Pogled na prostor za raztros pepela  Foto: Natalija Jakopec
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Na novembrski seji občinskega sveta je bil spremenjen in 
dopolnjen Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne 
dejavnosti, urejanju pokopališč ter pokopališkem redu 
na območju občine Duplek in sprejet cenik zakupa žar-
nih niš in nov cenik za opravljanje pokopališke dejavno-
sti. Cena enkratnega zakupa žarne niše v žarnem zidu, 
brez vključenega davka na dodano vrednost, znaša 550 
EUR za žarno nišo za dve žari ter 1 100 EUR za žarno nišo 
za štiri žare. 

 Natalija Jakopec

REKREACIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Zaključili smo projekt ureditve RC gramoznica in obno-
vili streho na grajski zidanici.
V letošnjem letu smo zaključili projekt ureditve rekre-
acijskega centra gramoznica in konec septembra oddali 
zahtevek za izplačilo sofinancerskih sredstev.
Sama izvedba projekta se je pričela v letu 2018 po preje-
mu odločbe o odobritvi sofinancerskih sredstev iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Ukrep LE-
ADER 19.2. Z lastnimi in sofinancerskimi sredstvi smo na 
območju gramoznice uredili sprehajalno pot ter parkir-
ne prostore za avtodome in obiskovalce. Prostor smo 
dodatno popestrili s postavitvijo elementov za izboljša-
nje motoričnih sposobnosti, ki jih uporabljajo tako otro-
ci kot odrasli, del teh pa je primeren tudi za invalide. Ob 
sprehajalno pot smo namestili klopi in koše ter celotno 
območje gramoznice obiskovalcem predstavili na infor-
mativni tabli, ki je postavljena ob parkirišču na vhodu v 
gramoznico.
Projekt smo izvedli ob sodelovanju dveh partnerjev. Tu-
ristično splavarsko društvo Krajinski park Drava je izde-
lalo razstavni eksponat splava in rance ter izvedlo tehni-
ški dan z delavnico izdelovanja splavov iz lesa ter video 
projekcijo s predstavitvijo splavarstva in rancarstva v 
naših krajih. Drugi partner, podjetje Astraea d. o. o., ki 
je lastnik vlečnice za vodno smučanje, pa je dogajanje 
popestril z atraktivnimi dogodki; izvedbo akustičnega 
koncerta na vodi in izvedbo tekmovanja v vejkanju.
Skupna izvedena vrednost projekta, vključno z vložki 
partnerjev, znaša 164 tisoč evrov, za kar je skupno odo-
brenih 39 409 EUR nepovratnih sofinancerskih sredstev 
(od tega za občino 37 233 EUR). 

 

  Motorični elementi ob sprehajalni poti           Foto: Natalija Jakopec

Informativna tabla ob parkirišču na vhodu    Foto: Natalija Jakopec 

Sanacija strehe na grajski zidanici
Letos poleti se je zaradi dotrajanosti porušila vzhodna 
stran strehe grajske zidanice v obsegu dveh polj. Kriti-
na, letve in konstrukcijski les so se v večjem delu vsuli v 
notranjost objekta. Pri tem se je porušil tudi del vzhod-
nega zidu in padel pred vhod v klet. Na osnovi poročila 
o ogledu, ki ga je izvedel Zavod RS za varstvo kulturne 
dediščine, smo pridobili smernice in navodila o načinu 
sanacije, s katerimi smo zaprosili izvajalce za ponudbe in 
v proračunu za leto 2019 zagotovili sredstva za izvedbo 
sanacije, ki na podlagi najugodnejše ponudbe znaša ne-
kaj manj kot 40 000 EUR. Sanacija je v zaključni fazi in bo 
končana do izteka tega leta.

Sanirano ostrešje grajske zidanice, pripravljeno na namestitev 
strešne kritine                Foto: Natalija Jakopec
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NOVA OPREMA ZA REŽIJSKI OBRAT 
OBČNE DUPLEK 
Preteklo leto smo posodobili vozni park režijskega obra-
ta z nakupom vozila Ford Tranzit, ki smo mu letos dodali 
še nakup tovornega vozila Ford Ranger, keson s podalj-
šano kabino, 2,2 TDCI DC 118, pogon 4 x 4, letnik 2018, 
za katerega smo odšteli 23 800 EUR. 

 

Ford Ranger  Foto: Maja Bezjak

Kosilnica Radier Husqvarna

Za lažjo košnjo večjih in razgibanih travnih površin smo 
kupili kosilnico Raider Husqvarna R 419TXS AWD s ser-
vovolanom in štirikolesnim pogonom v vrednosti 9 673 
EUR. Upamo, da nam bo nova oprema dobro in dolgo 
služila.

Natalija Jakopec

VEČ SVETLOBE IN ZELENJA PO OBČINI
Ureditev javne razsvetljave in nove zasaditve dreves na 
javnih površinah.
Ob rednem vzdrževanju javne razsvetljave vsako leto iz-
vedemo vsaj eno novogradnjo oziroma razširitev obsto-
ječega omrežja. Letos smo izvedli osvetlitev javne poti 
583551-Vurberk (Pod goricami), kjer smo namestili 10 
kandelabrov in prav toliko LED svetil. Vrednost investici-
je je znašala 5 500 EUR.
 

Osvetljena javna pot med hišno številko Vurberk 72a do 73c
Foto: Natalija Jakopec

ZASADITEV DREVES NA JAVNIH 
POVRŠINAH
Na pobudo društva Ohranimo naravo čisto, smo pris-
topili k njihovemu projektu zasaditve dreves. Skupaj z 
društvom in krajnsko arhitektko Klementino Tement 
smo si ogledali javne površine, izbrali primerna drevesa 
in pripravili sadilne načrte. V dogovoru z Društvom smo 
nabavili drevesa in sadilni material, Društvo pa je skupaj 
s prostovoljci izvedlo zasaditev javne površine ob nogo-
metnem igrišču Osnovne šole Duplek. Do pomladi bodo 
pripravljeni sadilni načrti še za preostale lokacije; center 
Spodnjega Dupleka, Dvorjane, Zgornji Duplek,…

Zasaditev ob nogometnem igrišču Foto: Mitja Horvat
Natalija Jakopec
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VESELE POČITNICE V SPODNJEM 
DUPLEKU
Športno aktivno in likovno ustvarjalno preživljanje po-
letnih počitnic.
Vse več staršev osnovnošolskih otrok se sooča s težavo 
zagotavljanja varstva v času poletnih počitnic. Občina je 
potrebo prepoznala in si po vzoru sosednjih prizadevala 
urediti izvedbo počitniškega varstva otrok z območja ob-
čine Duplek v domačem kraju. Tako se je zgodil projekt 
Vesele počitnice, ki je potekal v telovadnici OŠ Duplek in 
na igriščih v neposredni bližini. Aktivnosti, ki so se izva-
jale skozi projekt, so bile usmerjene v spodbujanje ak-
tivnega preživljanja prostega časa otrok ter spoznavanje 
varstva okolja in medgeneracijskega sodelovanja. Otroci 
so ob druženju aktivno preživljali počitniške dni. 
Ker je bilo projekt mogoče prijaviti na razpis Las Ovtar 
Slovenske gorice za pridobitev sredstev iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Ukrep PRP 19.2. – Podpora 

za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvo-
ja, ki ga vodi skupnost, smo program razširili in k sode-
lovanju povabili dva partnerja, in sicer NK Duplek, ki je 
v projektu sodeloval z izvedbo nogometne šole, ter par-
tnerja MPKR87 d. o. o., ki je poskrbel za izvedbo otroške 
gledališke predstave.
V okviru in za potrebe projekta je bila nabavljena špor-
tna oprema (različne blazine, poligoni, žoge, mize za 
namizni tenis, atletski komplet …) v vrednosti dobrih  
40 000 EUR, ki jo bo uporabljala šola za izvajanje špor-
tne vzgoje. Nakup nove opreme, kompleta golov za mali 
nogomet, je realiziral tudi projektni partner NK Duplek. 
Skupna vrednost projekta je znaša 50 424 EUR. Projekt 
smo zaključili septembra z oddajo zahtevka za izplačilo 
sofinancerskih sredstev v višini 80 odsstotkov upraviče-
nih stroškov. Skupni znesek sofinanciranja je tako znašal 
33 960 EUR, od tega je občina prejela 32 260 EUR, pre-
ostanek pa projektna partnerja. 

 Natalija Jakopec

Animacija v času poletnih počitnic z uporabo nove športne opreme
Foto: Natalija Jakopec

Nogometna šola z uporabo novih golov      Foto: Arhiv NK Duplek

V letu 2019 je občina Duplek za socialne programe na-
menila 7,53 odstotka proračuna. 
Na podlagi veljavne zakonodaje so občine dolžne izvajati 
nekatere socialne programe, in sicer doplačilo domske-
ga varstva za starejše občane in invalidne osebe, dopla-
čilo za družinskega pomočnika za invalidne osebe, sofi-
nanciranje pomoči na domu in subvencioniranje tržnih 
najemnin.
Razen zakonsko obveznih programov Občina Duplek že 
vrsto let zagotavlja več socialnih programov kot pomoč 
socialno ogroženim občanom. Te programe zagotavlja 
izven zakonsko določenih nalog. Za otroke so programi 
naslednji: prispevek ob rojstvu otroka, prehrana za do-
jenčke, prireditve za predšolske otroke z obdaritvijo ob 
božiču, subvencije letovanja osnovnošolcev in žepnine 
za dijake ter študente iz socialno ogroženih družin. 
Prispevek ob rojstvu otroka, ki je namenjen vsem novo-
rojenčkom s stalnim prebivališčem v občini Duplek, zna-
ša 120,00 EUR. Za pridobitev prispevka ob rojstvu otroka 
starši posredujejo Občini Duplek ustrezno vlogo, na pod-
lagi katere se izda odločba o upravičenosti in izvede na-

POMOČI OBČANOM
kazilo. V letu 2019 smo do sredine novembra prejeli 65 
vlog za izplačilo prispevka za novorojence. V proračunu 
smo za ta namen v letu 2019 zagotovili 9000,00 EUR. 
Novorojenčki do 4. meseca starosti so v občini Duplek 
upravičeni do brezplačne otroške prehrane na recept iz 
lekarne, če takšno hrano potrebujejo. Ta oblika pomoči 
je na voljo vsem novorojenčkom te starosti. Tistim, ki to 
hrano zaradi bolezni potrebujejo dlje, pa do 8. meseca 
starosti. Za te namene smo v letu 2019 v proračunu za-
gotovili 13 500 EUR. 
Občina Duplek zagotavlja tudi subvencije za letovanje 
osnovnošolcev v Poreču (letovanje organizira Zveza pri-
jateljev mladine Maribor), v Punatu (letovanje organizi-
ra RKS – OZ Maribor) in v Piranu (v organizaciji Gasilske 
zveze Maribor). Subvencije za letovanje v Punatu in Po-
reču so dodeljene na podlagi socialnega stanja družin 
upravičencev. V Punatu je letovalo s subvencijo Občine 
Duplek 20 otrok, v Poreču 27 otrok, v Piranu pa 4 otroci. 
Višina prispevka je različna in odvisna od socialnega po-
ložaja družine. Skupaj je bilo za ta namen zagotovljenih 
12 000 EUR.
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VEČ PREBIVALCEV 

Izplačilu žepnin je bilo v letu 2019 namenjenih 31 500,00 
EUR. Žepnino prejemajo dijaki in študenti iz družin z niž-
jimi prejemki. Od januarja do avgusta 2019 je 25,00 EUR 
mesečne žepnine prejemalo 70 dijakov in študentov iz 
občine Duplek, od septembra do decembra tega leta pa 
bo ta prejemek dobivalo 69 upravičencev.  
Razen navedenih programov za otroke Občina Duplek 
sofinancira socialne programe, ki jih izvaja Center za 
socialno delo Maribor: Varna hiša Maribor, Materinski 
dom Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Ma-
ribor, Pika, Dnevni center za otroke in mladostnike Ma-
ribor in Zavetišče za brezdomce Maribor. Za te progra-
me Občina Duplek letno zagotovi 9700,00 EUR. S tem je 
pomoč teh socialnovarstvenih programov zagotovljena 
tudi občanom občine Duplek. 
Svetovalni center za mladino in starše, za delovanje 
katerega bo Občina Duplek v letu 2019 sofinancirala  
10 000 EUR, nudi pomoč staršem in otrokom z učnimi 
in vedenjskimi težavami iz Občine Duplek. Izvaja tudi 
predavanja o vzgoji otrok in testiranje otrok pred spre-
jemom v šolo.
V primeru, da umrla oseba nima nikogar, ki bi plačal 
stroške pokopa, ti stroški bremenijo občino. Dejansko na 

Občini Duplek zagotavljamo sredstva za kritje pogrebnih 
stroškov v povprečju za eno osebo letno.
Med socialnimi programi je potrebno omeniti še 
spremstvo otrok s posebnimi potrebami v šolo in iz šole, 
subvencioniranje šolskih kosil, organiziranje prireditev 
ter obdaritev za občane, starejše od 75 let. Ti stroški se 
v proračunu Občine Duplek vodijo pod postavko Poseb-
na problematika občine, za te namene pa je predvidenih 
9000,00 EUR.
Za humanitarna društva Občina Duplek letno nameni  
10 000,00 EUR, ki so namenjeni delovanju krajevnih or-
ganizacij Rdečega križa v občini Duplek ter nalogam, ki 
jih za občino izvaja Območno združenje Rdečega križa 
Maribor.
Sredstva v višini 5400,00 EUR Občina Duplek namenja 
za delovanje Medgeneracijskega centra DANica Duplek. 
Zelo pestra dejavnost centra je namenjena vsem gene-
racijam, zlasti pa starejšim, za boljšo socialno vključeno-
st ter aktivno preživljanje časa.  
Glede na celotni proračun Občine Duplek za leto 2019 
predstavljajo opisani programi 7,53 odstotka proračuna.

Milena Ropoša

Število prebivalcev in stopnja brezposelnosti v občini Duplek.
S spodnjima dvema grafoma so podani statistični podatki o gibanju števila prebivalcev in stopnji brezposelnosti v 
obdobju od leta 2011 do leta 2018. Iz Grafa 1 razberemo, da se je od leta 2011 do leta 2015 število prebivalcev v 
občini Duplek povečalo za dobre 3 odstotke. Na dan 1. 1. 2019 je znašalo število prebivalcev v občini Duplek 6955 
(Vir: Statistični urad Republike Slovenije).

 Na Grafu 2 je prikazana stopnja registrirane brezposelnosti v občini, ki prav tako kaže na pozitiven trend zmanjševa-
nja brezposelnosti po letu 2014 in je v letu 2016 znašala 11,7 odstotka, medtem ko je na ravni celotne države znašala 
11,2 odstotka. Po zadnjih podatkih Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje je v avgustu 2019 za občino Duplek 
stopnja brezposelnosti znašala 8,1 odstotka, na ravni države pa 7,2 odstotka.

 Mateja Mihelin Dežman
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PRIHODNOST ZA VAS SE ZDAJ NOVA ODPIRA
Veliko  presenečenje ob odhodu v pokoj za ravnatelja 
Darka Rebernika.
Tako smo si v petek, 29. novembra 2019, govorili v zbor-
nici Osnovne šole Korena. Veliko lepega smo si izrekli, 
veliko dobrih želja zaželeli in se tako na kratko od vas 
poslovili. 
Tisti petek še  ravnatelj, Darko Rebernik, ki je delil zadnji 
poklon in tople besede učencem, niti slutil ni, da se v 
dvorani kulturnega doma v Koreni snuje slovesnost ob 
njegovem odhodu v pokoj. Složnost, bi lahko z drugo be-
sedo poimenovali prireditev, ki so jo pripravljali starši, 
učenci, delavci šole ter Občina Duplek. Vsak je doprine-
sel svoj kamenček v mozaik, da je bil večer popoln. 
Ko se tako sprehajaš po Koreni, velikokrat slišiš besedo 
ljudski. Res je, bil je predvsem ljudski ravnatelj, ki je vodil 
šolo natanko 15 let in se je znal ljudem približati z lepo 
besedo, nasmehom in kakšno šalo.
In točno takšno slovo smo mu tudi pripravili na ta isti 
dan, zadnji njegov delovni dan. Kdo bi lahko bolje poz-

nal gospoda Darka kot njegov lastni podmladek? Tako je 
njegova vnukinja Issa Rebernik s svojo odkritosrčnostjo 
naznanila njun skupen odhod iz šole, saj je devetošolka 
in v juniju tudi sama zapušča osnovno šolo. Skozi njene 
oči smo spoznali dedija, njune dogodivščine in njegovo 
posebno življenjsko poslanstvo – biti dedek. Sprehodili 
smo se po njegovi življenjski poti, njegovi poti ravnate-
ljevanja, dela na radiu ter športnega udejstvovanja. Šol-
ski in vrtčevski otroci so program popestrili s plesnimi 
vložki, ob katerih je gospod ravnatelj vedno zelo užival. 
Tudi presenečenj ni manjkalo. Od vseh video vložkov in 
lepih želja za naprej nas je na koncu prireditve ogrel še 
Davor Radolfi s klapo Bonaca iz Šibenika.
Po končanem kulturnem programu sta sledila pogostitev 
z domačimi dobrotami korenških žena in druženje vseh 
zbranih. 
Gospod Darko Rebernik, mož, oče, dedek, naj bodo od 
zdaj naprej dnevi polni dobre družbe, zdravja in sprošče-
nih misli.

Donataja M. Krašna

Vse foto: Davorin Flis 13



Učenci Osnovnih šol 
Duplek in Korena navdu-
šili na največjem sloven-
skem knjižnem sejmu. 
Ob izidu knjige Aleksan-
der in vurberški zmaj 
avtorice Brede Mulec 
so učenci Osnovnih šol 
Duplek in Korena upri-
zorili kratko predstavo 
po zgodbi iz slikanice na 

knjižnem sejmu v Cankarjevem domu v Ljubljani. 
Mladi iz obeh osnovnih šol so se v soboto, 30. novembra 
2019, v zgodnjih jutranjih urah namenili v prestolnico, 
kjer so s svojo odlično igro navdušili obiskovalce knjižne-
ga sejma. Odlična pa ni bila samo igra, temveč tudi ko-
stumi in celotna scena, ki so jo učenci naredili kar sami, 
seveda pod vodstvom skrbnih učiteljic, ki so pripravile 
učence, da so zadnja dva meseca ustvarjali in se navdu-
ševali za igrano predstavo. 
Mladi iz Dupleka so predstavili zgodbo z naslovom Ale-
ksander in vurberški zmaj na čarovniških metlah iz prve 
otroške knjige, ki izhaja iz ljudskega izročila Dupleka in 
okolice. Pravljico je ilustriral mladi talent iz Dupleka Va-
nja Flis.
O naši bogati kulturi dediščini so se tako lahko sezna-
nili tudi v sami prestolnici. Dupleški zmajček, ki so ga 
predstavili naši učenci, je precej drugačen kot so ostali 
zmaji. Kot je uvodoma povedala avtorica knjige Breda 
Mulec, zmaj ni samo eden, zmajev je več. Tudi če je lju-
bljanski zmaj res najbolj znan zmaj v Sloveniji, pa ta nima 
svojega imena. Naš zmaj pa ima svoje ime. Ime mu je 
Vurko, je zmaj otroških nagajivosti in vragolij, in takega 
imajo naši otroci radi. 
Pravljica Aleksander in vurberški zmaj izhaja iz okoliške 
legende o vurberškem mladeniču čudežnih moči. Nekoč 

ALEKSANDER IN VURKO 
Z VURBERKA

pred davnimi časi naj bi na vurberškem gradu prebival 
mladenič plemiške krvi. Ime mu je bilo Kersnik. Drugod 
ga poznajo pod imenom Sveti Jurij. Pravljica se nadaljuje 
z zgodbo o boju Kersnika z zmajem. Ko mine nekaj sto-
letij, pa deček po imenu Aleksander ob pobočju vurber-
škega gradu najde zmajevo jajce, iz katerega se je izvalil 
mali zmaj Vurko. Z malim zmajem sta takoj postala prija-
telja. Tekala sta okoli ostankov nekoč pokončnega in po-
nosnega vurberškega gradu in raziskovala okoliške kraje. 
Skupaj sta raziskovala krajevne legende, nastanek gradu 
in krajev, podzemne vurberške hodnike ter zaklade. 
Pravljica skuša pričarati čarobnost krajev občine Duplek. 
Tako zmaj Vurko na vurberških točkah pozdravi zobobol. 
Vurberk je že od nekdaj čudežni kraj … Skozi popotova-

Ob prebiranju nove slikanice 

Nekaj utrinkov iz predstave
Številčna udeležba mladih iz Dupleka  Vse foto: Davorin Flis 
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Mladi talent iz Dupleka, 
ilustrator pravljice Vanja Flis

Avtorica slikanice dr. Breda Mulec

nje po domačih krajih mlada junaka odkrivata 
dupleško ustno izročilo. Kdo so bile vurberške 
čarovnice in kdo kunštne žene? V pravljici so za-
pisane zgodbe o kunštnih ženah, ki še niso bile 
nikoli zapisane in so del naše kulturne krajevne 
dediščine. Že z naslednjimi rodovi bi utegnile iti 
v pozabo, tako pa dobivajo novo podobo in živijo 
naprej v obliki pravljice o hudomušnih razisko-
vanjih malega dečka in njegovega bajeslovnega 
prijatelja zmaja Vurka. 
Ko mlada junaka tekata ob Dravi, spoznavata tudi 
druge krajevne posebnosti – od kod izhaja ime 
kraja Duplek, na primer. Svoje potovanje zaklju-
čita na splavu, ko gresta po sledovih dupleških 
flosarjev in legend o dravskem povodnem možu. 
Pravljica je izšla pri ugledni založbi Didakta, re-
cenzijo pa je napisal pisatelj Tone Partljič.

»Vurberški grad nad levim bregom Drave je kar prema-
lo znana zgodovinska in literarna znamenitost. Tu naj bi 
se skrivala Veronika Deseniška z detetom, tu so sežigali 
čarovnice ... končno pa je domačinka Breda Mulec na-
pisala vrsto zgodb za otroke o prijateljstvu med dečkom 
Aleksandrom in kačjim otrokom, zmajčkom Vurkom, s 
katerim skupaj odkrivata grad z okolico. Zgodbe, ki se 
navezujejo na ta prostor, izhajajo iz že skoraj pozab-
ljenih legend o sovinih 'duplah', splavarjih, razvpitih  
vurberških energetskih točkah in zakladih. Poleg izvirnih 
avantur je ganljivo tudi srčno prijateljstvo med dečkom 
in zmajčkom. Zelo 'osvežilno' branje za stare in mlade (iz 
recenzije Toneta Partljiča). 

Nekaj besed o avtorici in ilustratorju 
Doc. dr. Breda Mulec (1975) je doktorica pravnih zna-
nosti. Trenutno je zaposlena na Ministrstvu za javno 

upravo, kjer vodi Službo za mednarodno sodelovanje. 
Piše znanstvene članke, je predavateljica na Fakulteti za 
državne in evropske študije Nove univerze ter avtorica 
znanstvene monografije Ponižani in razžaljeni funkcio-
narji, uradniki in javni uslužbenci. V prostem času piše 
tudi polliterarne zgodbe. Aleksander in vurberški zmaj 
je njena prva otroška slikanica. 
Vanja Flis 
Vanja Flis (2003) je dijak Šole za oblikovanje in fotografi-
jo v Ljubljani. Leta 2019 je sodeloval na natečaju za strip 
in animacijo za osnovnošolce in srednješolce iz Furlanije 
– Julijske krajine in Slovenije s stripom Skriti posli neča-
ka iz ozadja ter na festivalu sodobnih umetnosti mladih 
Transgeneracije 2019 na področju likovne umetnosti z 
delom Skodelica globalnega čaja. Na obeh je dobil glav-
no nagrado. 

AC

PRAZNIK VINA IN SV. MARTINA
Letošnja letina je postregla z vrhunskimi rezultati.
Pridelava vina ni lahek posel, sploh glede na vse vremen-
ske neprilike, ki vinogradnike pestijo v zadnjih letih.  Po-
vezovanje, dobra volja in predvsem žlahtna kapljica so v 
nedeljo 10. novembra pripeljali do praznovanja, ko so šte-
vilni obiskovalci napolnili prireditveni šotor v Dvorjanah. 

Po vzoru preteklega leta smo osrednji dogodek letošnje-
ga martinovanja ponovno izvedli v Dvorjanah. Ob zvokih 
Lukasovih frajtonarjev se je po maši v cerkvi Sv. Martina 
pri Vurberku v Dvorjanah dogajanje premaknilo v prire-
ditveni šotor. 

Ob zvokih Lukasovih frajtonarjev v povorki do prireditvenega prostora

Ekipam 1. vinogradniškega kviza je čestital tudi župan

15



Vaška skupnost Dvorjane in društva iz občine 
Duplek so v šotoru pri gasilskem domu v Dvor-
janah priredili Praznik vina in Sv. Martina. Na 
praznovanju, ki so ga s kulturnim programom za-
činili člani različnih kulturnih društev iz občine, 
smo krstili mošt ob prisotnosti kletarja in vinske 
kraljice, poskrbljeno pa je bilo tudi za hrano in pi-
jačo, tako da smo lahko poskusili letošnji pridelek 
naših vinarjev. Na letošnjem martinovanju smo 
lahko prvič spremljali tudi vinogradniški kviz, na 
katerem so nastopile ekipe Korene, Sv. Martina 
in ekipa iz Starš. Po tradicionalnem krstu mošta 
smo se kasneje ob zvokih ansambla Fantje izpod 
Vurberka zabavali še pozno v nedeljsko popol-
dne. 

Dejan Stanko

Tradicionalni krst mošta

OBISKALI SO NAS POBRATIMI IZ NEMČIJE
V oktobru nas je obiskala delegacija iz pobratenega 
mesta Dormagen – Gohr.
Člani pobratenega mesta Dormagen – Gohr so skupaj 
z županom Erikom Lierenfeldom obiskali našo občino v 
oktobru, natančneje med 15. in 20. oktobrom 2019. Na 
uradnem delu, ki je potekal na Občini Duplek, jih je spre-
jel župan Mitja Horvat, ki je predstavil delovanje naše 
občine od nastanka do danes. Župan občine Dormagen 
– Gohr, Erik Lierendelf, se je vpisal v spominsko knjigo in 
dejal, da ga veseli, da se medsebojno sodelovanje vse od 
leta 1997 nadaljuje, hkrati pa je izrazil željo po dobrem 
sodelovanju tudi v prihodnje.
V naslednjih dneh obiska smo jim skupaj z društvi naše 
občine razkazali znamenitosti naših krajev. Tako smo 
obiskali Ekomuzej hmeljarstva v Žalcu in Fontano piva, 
nad katero so bili zelo navdušeni, prav tako smo obiskali 
Roglo in se sprehajali med krošnjami. Obiskali smo Mari-
bor in si z vlakcem in ladjico ogledali znamenitosti mesta 
ter zaključili obisk v znameniti Vinagovi kleti, po kateri 
smo se sprehodili in poslušali zgodbo o zgodovini kleti 
ter žal njenem propadu.
V naslednjih dneh smo bili gostje v občini Lenart in 
občini Sveta Trojica, Medgeneracijski center DaNica in 
društvo Melisa pa sta jim v Kulturnem domu Dvorjane  

Župan občine Dormagen – Gohr Erik Lierenfeld ob vpisu v spominsko 
knjigo občine Duplek z županom Mitjem Horvatom

pripravila čudovit program s kosilom z domačimi jedmi, 
prav tako jih je v svojih prostorih gostilo Društvo upo-
kojencev Duplek. Društvo Oldtimer klub Duplek jih je v 
soboto peljalo z avtobusom Steyer, ki šteje častitljivih 60 
let in katerega lastnik je Jože Obrovnik, na izlet na Gorič-
ko, kjer so si lahko najprej v Stari Gori ogledali muzej sta-
rodobnih vozil in rekvizitov ter naravni izvir vode Kana, 
dan pa se je zaključil z glasbo v prostorih društva. 
Zadnji dan obiska smo obiskali Vurberk, kjer nas je v far-
ni cerkvi sprejel duhovnik dr. Lah in nam orisal zgodovi-
no cerkve in Vurberka, nato pa so si gostje ogledali grad 
Vurberk in skozi panoramo (table ob gradu) tudi njegovo 
zgodovino. Celoten teden dogajanj smo zaključili v Kul-
turnem domu Vurberk, kjer so se na prireditvi zbrala vsa 

Sprejema na občini se je udeležil tudi Janez Ribič, bivši župan občine 
Duplek, skupaj z vodjem delegacije Wilhelmom Broemelsiekom

Vse foto: Dejan Stanko
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Oldtimer klub Duplek skupaj z delegacijo Dormagen – Gohr pred izletom na Goričko

omenjena društva, za zabavo pa so 
poskrbeli Fantje izpod Vurberka.
V času obiska so naši gostje iz po-
bratenega mesta spoznali veliko 
dogajanj in znamenitosti v naši in 
sosednjih občinah, ki jim bodo os-
tale v trajnem spominu. Stkale so 
se tudi mnoge vezi prijateljstva, ki 
ga je potrebno ohranjati, saj je bilo 
med gosti veliko novih obrazov, ki 
so bili navdušeni nad našimi kraji 
in gostoljubnostjo. Želimo si, da 
tako ostane tudi v prihodnje.

Darja Rojko

Od odhodu župana občine Dormagen – Gohr Erika Lierenfelda 
se mu je društvo Melisa skupaj z MGC-jem zahvalilo za obisk

Zaključna prireditev na Vurberku, ki so jo pripravili Fantje izpod Vurberka         Avtor fotografij: Darja Rojko
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3. novembra 2019 smo gasilci iz Dvor-
jan sodelovali pri evakuaciji prebivalstva 
na 300-metrskem območju, do katere je 
prišlo zaradi 500 kg težke ameriške letal-
ske bombe iz druge svetovne vojne. 

Za PGD Dvorjane
Primož Drozg,

poveljnik 

AKCIJA V MARIBORU 
– BOMBA 2

OKTOBER – MESEC 
VARSTVA PRED POŽARI
V oktobru, mesecu varstva pred požari, je bila te-
matika namenjena požarni varnosti v večstanovanj-
skih objektih in poslovnih zgradbah. V ponedeljek, 
7. oktobra 2019, je bila v organizaciji PGD Dvorjane 
izvedena skupna vaja s PGD Korena, PGD Grajena 
in PGD Selce. Na vaji je skupaj sodelovalo 60 gasilk, 
gasilcev in ponesrečencev. Vajo so si ogledali župan 
občine Duplek Mitja Horvat, poveljnik GZ Maribor 
Samo Robič, poveljnik Gasilskega poveljstva obči-
ne Duplek Bojan Turčin in ocenjevalci vaje, ki so 
spremljali delovanje gasilskih enot. Po končani vaji 
so sledili nagovori župana, poveljnika GZ Maribor 
in poveljnika GPO Duplek. Imeli smo čast, da smo 
skupaj s PGD Korena predali novo čelado poveljni-
ku GPO Duplek, tovarišu Bojanu Turčinu, ki ga bo 
varovala pri njegovem nadaljnjem delu. V svojem 
imenu in v imenu PGD Dvorjane bi se rad zahvalil 
podjetju Posl in družini Minih, ki sta nam omogoči-
la objekte za izvedbo vaje, ter vsem sodelujočim na 
vaji in vsem, ki so prišli vajo pogledat ter nas s tem 
podpirajo. Hvala. 

Za PGD Dvorjane 
Poveljnik Primož Drozg

Foto: Arhiv PGD Dvorjane
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DAN ODPRTIH GARAŽ 
PGD DVORJANE

SLAVNOSTNA PODELITEV ČINA 
ZA VIŠJEGA GASILSKEGA ČASNIKA
V torek, 19. novembra 2019, je ob 18. uri v dvorani Upravno-kultur-
nega središča Mokronog potekala slavnostna podelitev čina za višjega 
gasilskega častnika, ki jo je organizirala Gasilska zveza Slovenije. Od 23 
kandidatov iz cele Slovenije, ki so napredovali v čin višjega gasilskega 
časnika, je na podlagi opravljenih tečajev v letu 2019 ta čin pridobil 
član našega društva Mihael Drozg. Na slovesnosti sta čine podelila 
predsednik GZS Janko Cerkvenik in poveljnik GZS Franci Petek.
Miha, zahvala gre tebi za tvoj trud in tvoji družini, ki ti je stala ob strani 
ob učenju. Dvorjanski gasilci in gasilke, pa tudi vsi ostali gasilci v občini 
Duplek smo zelo ponosni na tako veliko pridobitev v društvu. Miha, 
iskrene čestitke!

Za PGD Dvorjane
Primož Drozg,

poveljnik 

Zadnjo nedeljo v mesecu, 27. oktobra 2019 smo v PGD Dvorjane 
organizirali dan odprtih garaž, na katerem smo občane seznanili 
z opremo in delovanjem društva. Pridružili so se nam tudi PGD 
Korena, PGD Lenart, PGD Malečnik, PGD Maribor Mesto in naše 
pobrateno društvo FF Lebring s svojo tehniko. Za občane je bil 
omogočen pregled gasilnih aparatov, Oskar Neuvirt, član komisije 
za preventivo pri GZS, nam je prikazal učinkovit način gašenja go-
rečega olja in delovanje detektorja za ogljikov monoksid, na kon-
cu pa je še z namiznim gledališčem kamišibaj povedal zgodbico 
o pozabljeni juhi. Otroci so jo pridno poslušali, starši pa so se v 
njej našli. Ob 12. uri je sledil prikaz gašenja gorečega avtomobila 
z ročnim gasilnim aparatom in dokončno pogasitvijo gasilcev. Za 
hrano in pijačo je skrbela kuhinja PGD Dvorjan, tako da lačni in 
žejni nismo bili.
Zahvalil bi se vsem društvom, ki so pokazala svojo tehniko obča-
nom občine Duplek, Oskarju za prikaz gašenja, podjetju Gasilko za 
pregled gasilnikov in občanom, ki ste si vzeli čas ter prišli pogledat 
tehniko.

Za PGD Dvorjane 
poveljnik 

Primož Drozg

Foto: Arhiv PGD Dvorjane
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V petek, 4. oktobra 2019, se je odvila 1. svečana trgatev 
Stare trte pri gasilskem domu v Dvorjanah. Čast odrezati 
prvi grozd na trgatvi je pripadla  Francu Sužniku, ki je 
skrbnik potomke najstarejše trte na svetu. Predsednik se 
mu je na trgatvi zahvalil za vso skrb, ki jo je v tem letu 
vložil.

Lea Blatnik
PGD Dvorjane

TRGATEV POTOMKE STARE 
TRTE PRI PGD DVORJANE

Skrbnik potomke Stare trte, Franc Sužnik in Oto Zel   Foto: Miran Minih

MARTINOVANJE – ŽEGNANJE V DVORJANAH
Vaška skupnost Dvorjane je ponovno, že tradicionalno, 
10. novembra 2019 po drugi sveti maši organizirala po-
gostitev v času martinovanja – žegnanje pred župnijo Sv. 
Martina v Dvorjanah. Bilo je obilo odlične hrane in pija-
če, ki so ju prispevali krajani Dvorjan in okoliških krajev, 
za kar se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo. Prav 

Pred cerkvijo Sv. Martina v Dvorjanah  Foto: Blaž Blatnik

tako se zahvaljujemo vsem ostalim za pomoč pri izvedbi 
dogodka. Zelo nas je veselilo, da se je dogodka udeležilo 
veliko ljudi, in se vidimo naslednje leto.

Blaž Blatnik
Vaška skupnost Dvorjane

OTROŠKI ŽIV-ŽAV V DANICI
V MGC-ju Danica Duplek se aktivnosti udeležuje tudi 
vse več otrok iz OŠ Duplek. 
Ob ponedeljkih se pod okriljem KORK Dvorjane otroci 
iz Dvorjanske podružnične šole preizkušajo v ročnih 
spretnostih (Spretni prstki). Priložnostim in času pri-
merno na delavnicah šivamo, ustvarjamo z različnimi 
materiali in tehnikami, včasih si naredimo pravljično 
uro, pečejo pa se tudi piškoti za novoletno srečanje s 
krajani in starši, ki bo potekalo v decembru in na ka-
terem se bodo otroci s starši poveselili v centru. Ko je 
bil čas kmečkih opravil, pa so se preizkusili v ličkanju 
pri Marini Toplak. 

Line dance z Borutom Krepkom Foto: Manuela Strmšek
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Ob torkih otroci v centru igrajo šah. Krajani Dupleka jim 
pridejo za mentorje in soigralce. Na koncu pa z veseljem 
odigrajo partijo ročnega nogometa. Tako otroci kot kra-
jani s tem pridobivajo izkušnje, bližino, spoštovanje in 
uživajo medgeneracijsko sožitje.
Tudi pri plesnih vajah so se nam otroci že pridružili.  
Z nami se učijo ples v vrstah – line dance. Tako se prip-
ravljamo na medgeneracijski nastop v DANici 2020.  
Otroci so nad mentorjem Borutom Krepkom zelo nav-
dušeni, mi plesalci pa nad njihovo energijo in veseljem.
Trije četrti razredi OŠ Duplek so prišli na predavanje o 
likovni umetnosti. Rajko Ferk se jim je najprej predstavil 

Predavanje o likovni umetnostiSpretni prstki Učenje in igranje šaha        Vse foto: Manuela Strmšek

kot slikar, nato jim je predstavil likovno kolonijo, ki nosi 
dobro ime prelepega Dupleka daleč po svetu. Govoril je 
o različnih tehnikah slikanja in risanja ter o različnih ma-
terialih, ki jih lahko uporabimo pri ustvarjanju. Otroci so 
si lahko izbrali, kaj jim je bilo najbolj všeč, in povedali, 
kaj jih na teh delih pritegne. Ugotovili smo, da smo si pri 
tem različni, kar je tudi prav. 
Tudi v bodoče iščemo možnosti, da bi pritegnili otroke v 
center ali k sodelovanju. Decembra načrtujemo delavni-
co okraskov v vrtcu Korena, želimo pa si izpeljati varstvo 
v času zimskih počitnic. 

Manuela Strmšek

23. oktobra 2019 smo se starši po dogovoru z vzgojite-
ljicama skupine Zajčki vrtca pri OŠ Duplek dogovorili, 
da bomo skupaj izvedli otroške delavnice in kostanjev 
piknik. Tako smo starši organizirali kostanjev piknik po 
delavnici. 
Otroci so se na začetku delavnice predstavili s pesmica-
mi, ki so se jih do takrat naučili. Vzgojiteljici sta skupaj z 
otroki pripravili delavnico, na kateri smo okrasili lučke in 
se pripravili za manjši pohod. 

KOSTANJEV PIKNIK SKUPINE ZAJČKI 
Pohod s starši je potekal po otrokom že znani poti okrog 
šole in vrtca. Pohod smo zaključili ob betonskem igrišču, 
kjer so nas že čakali kostanji, ki so jih medtem pripravili 
očetje otrok. 
Vsem, ki ste pripomogli k organizaciji kostanjevega pikni-
ka in njegovi izvedbi, se zahvaljujem, še posebej organi-
zatorkama. 

Predstavnik sveta staršev 
skupine Zajčki

Foto: Arhiv skupinice Zajčki
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PALČKOVANJE 2019
Spet je leto naokrog, vsi pa smo že v pričakovanju vese-
lega decembra in bližajočih se praznikov. 
Tudi letos smo se udeležili tradicionalnega Palčkovanja 
otrok Vrtca Korena. Organizatorji Palčkovanja vsako leto 
poskrbijo, da je ta dogodek še posebej čaroben za naše 
malčke. Dogodek je potekal v sredo, 27. novembra 2019, 
pozno popoldan. Pričetek je bil pri dvorani na Vurberku, 
kjer so naši palčki dobili svoje kapice. Prižgali smo svetil-
ke in se odpravili na pohod proti vurberškem gradu. 

 

Foto: Tatjana Vogrin

Bilo je zelo prijetno vreme in z veseljem smo prehodili 
palčkovo pot. Vrnili smo se v dvorano, kjer je naše malčke 
pričakalo pravo presenečenje – gledališka predstava, ki 
je nastala pod okriljem naših delavcev vrtca in je govori-
la o grajskem palčku, vurberški vili ter čarobnem vodnja-
ku na Vurberku.

Foto: Tatjana Vogrin

Naši otroci so sodelovali s pesmimi in recitacijo o palč-
kih. Na koncu jih je na dnu vodnjaka čakalo pravo pre-
senečenje. Sledila sta sladkosneda pogostitev s toplimi 
napitki in plesna zabava. 
Za izvedbo Palčkovanja se zahvaljujemo zaposlenim vrt-
ca Korena, gospe Mirjani (Mimi porcelan), družini Pra-
viček, delavcem režijskega obrata Občine Duplek, foto-
grafinji gospe Tatjani Vogrin ter vsem staršem za slastne 
dobrote. Seveda pa ne bi palčkovali brez najmlajših.

Foto: Tatjana Vogrin

Palčkovanje nam bo ostalo v lepem spominu, saj se ga 
vsako leto zelo veselimo. Pomeni nam nekakšen uvod v 
praznični december. 

Aleksandra Šterlek, Emina mama

OBISK PRI GASILCIH PGD KORENA
Oktober je mesec požarne varnosti. O pomenu gasilcev 
in njihovega delovanja smo se z otroki pogovarjali tudi v 
Vrtcu Korena. Presenečeni smo bili, da so nekateri otroci 
vedeli, da je potrebno poklicati na številko 112, če želijo 
pomoč gasilcev. Po dogovoru s korenškimi gasilci smo se 
v petek, 25. oktobra, odpravili na šolsko igrišče. Tam so 
nas pričakali predstavniki gasilcev in poveljnik,  Stanko 

Krajnc. Prijazno so nas sprejeli in nam predstavili svoje 
delo ter gasilsko opremo. Razložili so nam, da ne gasijo 
samo požarov, ampak pomagajo tudi pri drugih nesre-
čah, celo pri reševanju živali. Nekateri otroci so se oblek-
li v gasilsko obleko, preizkusili so, kako težka je čelada in 
kako veliki so čevlji. 
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Pobliže smo si ogledali vozila in njihovo opremo. Kot 
mali pionirji so lahko črpali vodo v »brentačah« in nato 
s cevjo zadevali tarčo. Navdušeni so bili, ko so zaslišali 
glasne sirene in sedli v gasilske avtomobile. Ko so otroci 
odhajali domov, so z navdušenjem razlagali staršem, kje 
so bili in kaj so doživeli. Zahvaljujemo se Prostovoljnemu 

gasilskemu društvu Korena za prijaznost in zanimivo ter 
poučno dopoldne. Druženje smo zaokrožili s skupinsko 
fotografijo in se poslovili z gasilskim pozdravom NA PO-
MOČ! 

Metka Kolar, Vrtec Korena

POMAGAJMO PTICAM
Izdelava in namestitev ptičjih gnezdilnic ni povsem 
enostavno opravilo.
Gnezdilnice ali umetna dupla so namenjena pticam 
duplaricam, ki običajno gnezdijo v naravnih drevesnih 
duplih. V naravi je takih gnezdišč čedalje manj, zato jih 
poskušamo nadomestiti z umetnimi dupli, torej z doma 
narejenimi gnezdilnicami. Prav zimski čas je primeren za 
tovrstna opravila.
Slovenci smo že pregovorno rokodelsko spretni ljudje. 
Marsikdo si je doma že v rani mladosti z izdelavo ptičje 
hišice pridobival prve izkušnje z delom z lesom. Danes 
otroci že v osnovni šoli pridobivajo tovrstne izkušnje, kar 
je tudi prav. S tehničnega vidika izdelava ptičje gnezdilni-
ce ni zahtevno opravilo, pa vendar tudi ni enostavno. Pri 
izdelavi težimo k preprostim rešitvam in funkcionalnosti. 
Od začrtanih mer lahko tudi nekoliko odstopamo, razen 
pri vhodni odprtini. Poglejmo, kako gnezdilnico izdela-
mo in kam jo nato namestimo?

Izdelava
Za izdelavo gnezdilnice potrebujemo neoblane smreko-
ve deske 20 mm ali največ 25 mm debeline. Desko raz-
žagamo na ustrezne izmere (glej priloženo tabelo) in zbi-
jemo z žeblji ali privijačimo z vijaki za les. V dno izvrtamo 
2 luknji največ 5 mm premera, ki služita zračenju dna 
gnezdilnice. Na sprednjo stranico, ki naj bo po priporo-
čilih nihajoča, da lahko kasneje gnezdilnico odpremo za 
potrebe čiščenja, na zgornjem delu izvrtamo ali izžaga-

mo okroglo  vhodno odprtino. Kar je zelo pomembno, 
vhodno odprtino naredimo okrogle oblike ustrezne ve-
likosti glede na vrsto ptice, ki jo želimo privabiti v gnez-
dilnico. 
Najmanjši vrsti sinic, kot sta plavček in menišček, ustreza 
velikost 26 mm, kar je tudi najmanjši premer vhodne od-
prtine. Za veliko sinico, brgleza, pogorelčka, belovrate-
ga muharja, vijeglavko … izdelamo odprtino velikosti 32 
mm, za škorca pa 50 mm. V kolikor gnezdilnic izdelamo 
več, jih lahko nekaj opremimo z ovalno odprtino in pri 
tem upoštevamo predlagano širino odprtine. Predvsem 
pa izdelamo in namestimo več gnezdilnic z velikostjo od-
prtine 32 mm. Pomembno je, da upoštevamo v prilože-
ni tabeli predpisane mere vhodnih odprtin, kar poveča 
možnosti in uspeh gnezdenja. Kuna zelo pogosto pleni 
ptičja gnezda, zato ni odveč, da je gnezdilnica za 5–10 
cm globlja, kakor pa veleva tukaj priloženi načrt. Tako 
bomo preprečili, da bi kuna s šapo skozi vhodno luknjo 
gnezdilnice dosegla valečo samico ali mladiče v njej. 
Za ptice, ki gnezdijo v polduplih in raznih zidnih nišah 
(npr. šmarnica, sivi muhar in bela pastirica), zadostuje 
gnezdilnica, ki ima polodprto sprednjo stran. Vse izdela-
ne gnezdilnice na koncu premažemo z zaščitnim prema-
zom za les. Strešno deščico (streho) zaščitimo s kosom 
strešne lepenke. Na hrbtno stran gnezdilnice pritrdimo 
letev, s pomočjo katere nato gnezdilnico pribijemo na 
drevo, ali uporabimo žični obroč in gnezdilnico prepros-
to obesimo na debelejšo vejo ali pa žico namestimo oko-
li debla (glej skici na naslednji strani).

Foto: Martina Bela
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Kam namestiti gnezdilnice
Gnezdilnice lahko nameščamo celo leto, saj ptice že jeseni in zlasti pozimi izbirajo ustrezna dupla za kasnejšo gnez-
ditev, v njih pa tudi redno prenočujejo. Gnezdilnice obešamo na večja drevesa na vrtu, v sadovnjaku in gozdu. 
Gnezdilnica naj bo nameščena trdno, da se ne premika že ob najmanjšem vetru. Po možnosti naj bo obrnjena proti 
vzhodu, da jo jutranje sonce čim prej ogreje, popoldan pa je v senci. Gnezdilnice, namenjene najmanjšim pticam, 
namestimo vsaj 3–4 m od tal, za večje vrste, kot so škorec, kavka, čuk, postovka, pa nekoliko višje. Za postovko so 
primerne predvsem višje stavbe, kjer polodprto gnezdilnico namestimo pod napušč ali na najvišji del slemena, naj-
bolje na odmaknjenem in mirnem delu stavbe.
Poleg drevja so primerno mesto za nameščanje gnezdilnic tudi stene pod napušči in slemeni hiš, hlevov, delavnic, 
drvarnic, ut ipd. Na takih mestih so gnezdeče ptice posebej varne pred plenilci, gnezdilnice pa so zaščitene pred 
neugodnimi vremenskimi vplivi. Bojazen, da bodo ptice umazale fasado, je povsem odveč, kajti starša odnašata 
iztrebke mladičev daleč proč od gnezda. 

Vzdrževanje 
Gnezdilnice ne potrebujejo drugega vzdrževanja, kot je čiščenje enkrat na leto. V kolikor gnezdilnica zaradi starosti 
ne ustreza več namenu (preperelost lesa), jo jeseni ali pozimi zamenjamo z novo. Jeseni gnezdilnice očistimo, torej 
odstranimo staro gnezdo, v katerem običajno prezimijo ptičji zajedavci, zato je pomembno, da gnezdilnico izdela-
mo tako, da se sprednja stranica ali strešna deščica (streha) odpirata. V kolikor so se vanjo naselili polhi, podlesek, 
netopirji ali katera od gozdnih miši, jih pustimo pri miru, kajti tudi te živali so sestavni del naše žive narave. Zaradi 
tega je pomembno, da v sadovnjaku ali gozdu namestimo več gnezdilnic, tako zadostimo potrebam gnezditve ptic 
in zagotovimo zatočišče drugim živalim. Ko ptice pričnejo z gnezdenjem, jih pustimo pri miru in ne smemo odpirati 
ali premeščati gnezdilnic.
Vse o pticah in gnezdilnicah najdemo v knjigi Ptice okoli našega doma Iztoka Geisterja (ČZP Kmečki glas, 1977), ki 
je sicer starejšega datuma, a jo še najdemo v kakšnem antikvariatu, ali pa na spletni strani: https://gnezdilnice.si.

Franc Bračko 

Prikazane mere za izdelavo gnezdilnice različnih debelin deske (2 cm in 2,5 cm)

Gnezdilnica, nameščena s pomočjo žice okoli debla drevesa 
Foto: Franc Bračko)

Gnezdilnica, nameščena na drevesu s pomočjo letve
Foto: Stanko Jamnikar
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Mlad domačin, predan glasbenik, avtor popevke tedna 
na Valu 202, pevec in pianist, pedagog, predvsem pa 
preprost, nasmejan fant. 

Foto: Lana Bauman

Žan Hauptman je svoje življenje posvetil glasbi. No, pa 
tudi košarka ga je precej osvojila – a le ljubiteljsko ali pa 
morda bolj kot zvestega oboževalca, ki ne izpusti nobe-
nih 'highlightov' pomembnih tekem. 
Glasba je tista, ki jo je Žan vzel resno. Pa ne, da je nje-
govo razumevanje glasbe resno. Daleč od tega, resen je, 
ko gre za šolanje – letos februarja je diplomiral na Koro-
škem deželnem konservatoriju v Celovcu, njegov uradni 
naziv je diplomirani jazz pevec. 
Poleg petja ga je prevzel klavir. »Na klavirju sem samouk. 
Naučil sem se tako, da sem študiral, preučeval in analizi-
ral vse, kar sem poslušal. Res sem želel natančno prepo-
znati, kaj igrajo pianisti,« pove Žan Hauptman. 
Zdaj več časa nameni igranju klavirja kot vaji pevske teh-
nike. Čeprav se zaveda, da je tehnika velik del petja, se 
raje posveča fraziranju in iskreni interpretaciji.

Foto: Janez Klenovšek

ŽAN HAUPTMAN OBOŽUJE IMPROVIZACIJO 
Po zaključenem šolanju je začel energijo vlagati v avtor-
ske pesmi. Besedila, ki so nastajala zadnji dve leti, so 
končno začela dobivati glasbeno podobo. Tako je med 
poletjem z Vidom Turico, Filipom Vadnujem, Goranom 
Sarjašem, Juretom Rozmanom in Rolandom Salgadom 
Palacijem posnel tri avtorske komade, v novembru pa 
še naslednja dva. Žan ni zaslužen samo za besedila, sam 
naredi tudi instrumentalno podobo vsakega komada. Pri 
dokončni verziji mu pomagajo izbrani glasbeniki, ki ima-
jo proste roke – tako ne manjkajo niti solistični vložki, 
vselej pa se drži načela: manj je več.
“Dosti šolanih glasbenikov želi v treh minutah pokazati 
vse, kar znajo. Za laika je to enostavno preveč kompli-
cirano. Sam poskušam narediti preproste in efektivne 
komade,” razloži Hauptman. 
Letos poleti je slovenske radijske programe začel polni-
ti pod avtorskim imenom Hauptman. Njegov prvi single 
Send me flying je izšel avgusta. Kmalu se je pojavil na 
glasovanju za popevko tedna vseslovenskega radia Val 
202, kjer je konkurenco zasenčil. 
Naslednji single z naslovom Sunlight, ki ga dopolnjuje 
videospot, je izšel oktobra. V začetku prihodnjega leta 
Hauptman napoveduje še dva singla.
Poleg avtorskih projektov sodeluje tudi v navezah. Naj-
novejša je naveza z Erikom Asatrianom, dunajskim pia-
nistom, s katerim sta ustvarila single Let go. Trenutno 
sodeluje tudi z mariborskim raperjem Emekejem. 

Foto: Toni Konrad

Žan kot pianist in pevec v različnih zasedbah nastopa po 
Sloveniji in tujini, poleg tega soustvarja glasbeno-plesni 
projekt Company of Two. Svoje znanje in izkušnje deli 
tudi z mladimi glasbeniki, trenutno poučuje klavir in pet-
je na glasbeni akademiji Voxon v Avstriji in na Tretji gim-
naziji Maribor, kjer vodi tudi bend. 
Žanu so se vrata v svet glasbene industrije šele dobro 
odprla, pred njim je svetla ter uspešna glasbena kariera. 

Lana Bauman 
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Pismonoška pošta posluje v dostavnem avtomobilu in 
zagotavlja poštne in druge storitve na terenu.
Poštni sistem se v Sloveniji spreminja že nekaj let, zato 
se na Pošti Slovenije prilagajajo spremenjenim okolišči-
nam poslovanja tudi s preoblikovanjem pošt v t. i. pis-
monoške pošte. Trenutno v Sloveniji posluje že več kot 
50 pismonoških pošt. Omenjeni model pošt ni nov in je 
že dalj časa uveljavljen tudi v drugih evropskih državah. 
Pismonoša tako od ponedeljka do petka dostavlja in 
izroča pošiljke, sprejema pošiljke, omogoča plačila po-
ložnic, vplačilo poštnih nakaznic, izplačilo zneskov z 
osebnih računov pri Novi KBM, prodaja znamke, kuverte 
in dopisnice, srečke in določen nabor trgovskega blaga.
Kadar boste želeli poštne storitve opraviti kar doma, vas 
bo pismonoša v okviru svojega delovnega časa obiskal 
na domu. Gospodinjstva oz. uporabniki poštnih storitev 
lahko po telefonu naročite obisk pismonoše na domu, 
in to kadarkoli med delovnim časom pošte za nasled-
nji dan. Če pa želite storitve opraviti še isti dan, morate 
obisk naročiti najkasneje do 8. ure zjutraj. 
Pomembna novost oziroma prednost je tudi ta, da lahko 
naročite brezplačno ponovno (drugo) dostavo priporo-
čene in vrednostne pošiljke ali paketa, če ob prvi dostavi 
niste bili doma. To je še posebej dobrodošlo za manj mo-
bilne prebivalce.
Strankam so tako na pismonoških poštah na voljo enako 
kakovostne storitve kot na klasični pošti. Dosedanje izku-
šnje kažejo, da so uporabniki poštnih storitev na splošno 
zadovoljni z načinom izvajanja storitev na pismonoških 
poštah. Z uvedbo pismonoških pošt se namreč kakovost 
izvajanja poštnih storitev ne poslabša, pogosto je dosto-
pnost storitev zaradi fleksibilnosti pismonoš za uporab-

PISMONOŠKE POŠTE TUDI V SLOVENIJI

Vsa gospodinjstva so o ukinitvi kontaktne točke oz. 
preoblikovanju pošte v pismonoško pošto obveščena 
45 dni vnaprej, prav tako pa prejmejo na dom pisno 
obvestilo z vsemi informacijami, kako se dogovoriti 
za obisk pismonoše, kako naročiti določeno storitev 
ipd. Poštna številka in naziv pošte za naslavljanje 
poštnih pošiljk ostajata nespremenjeni.

nike celo boljša. Pismonoške pošte so prijaznejše pred-
vsem do starejših ljudi in tistih kategorij prebivalstva, ki 
so kakorkoli omejeni pri gibanju oz. so manj mobilni, saj 
lahko storitve opravijo na svojem domu. 

Izplačilo gotovine na domu 
Pošta Slovenije svojim uporabnikom že sedaj omogoča 
izplačilo gotovine z osebnega računa pri Novi KBM brez 
obiska poslovalnice, in sicer gotovino izplača pismonoša 
na domu, in to ob dnevu, ki ga stranka sama določi. Vse, 
kar mora stranka storiti, je, da pošti posreduje prošnjo 
za izplačilo na domu. To lahko sporoči tudi po telefonu.
Pismonoša se praviloma en dan pred želenim izplačilom 
oglasi pri stranki na domu in od nje pridobi potrebne 
podatke za najavo oz. izvršitev izplačila. 
Na dan izplačila pismonoša dostavi želeni znesek izpla-
čila stranki na dom. Pred izročitvijo zneska še stranko 
identificira na podlagi veljavnega osebnega dokumenta, 
stranka pa se podpiše na izplačilni dokument oz. listek 
ter prevzame gotovino.

(REFERENČNA) AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE
(Referenčna) Ambulanta 
družinske medicine (ADM) 
je naziv za ambulanto dru-
žinske medicine, kjer je zra-
ven družinskega zdravnika 
in tehnika zdravstvene nege 
zaposlena še diplomirana 
medicinska sestra. S svojo 
izobrazbo in znanjem delu-
je na področju zdravstvene 
vzgoje s preventivnimi pre-
gledi za starejše od 30 let in 

spremljanjem pacientov s kronično boleznijo (povišan 
krvni tlak, sladkorna bolezen, astma, kronična obstruk-
tivna pljučna bolezen, benigna hiperplazija prostate, 
osteoporoza in depresija). 
Ambulanta Sava Med d. o. o. si je na podlagi evropskih 
kriterijev med prvimi v Sloveniji (septembra 2011) pri-
dobila status referenčne ambulante. Ambulanta Medi-

kus d. o. o. pa je diplomirano medicinsko sestro v tim 
vključila letošnje leto (aprila 2019). Namen referenčne 
ambulante je odkrivanje posameznikov, ki imajo določe-
ne dejavnike tveganja, ki z leti privedejo do srčno-žilnih 
dogodkov, ter spremljanje le-teh. Izvajalka obeh refe-
renčnih ambulant je Karmen Koser, dipl. med. sestra, 
ki jo zaradi porodniškega dopusta nadomeščam Nina 
Klampfer, dipl. med. sestra. 
V kolikor še na pregled niste bili vabljeni, lahko vabilo 
pričakujete po pošti, telefonu ali osebno s strani medi-
cinske sestre ali zdravnika. V kolikor pa boste sami obi-
skali katero od naših ambulant, se lahko mimogrede 
ustavite še pri naši referenčni sestri, da se dogovorite za 
termin preventivnega pregleda. 
Veseli bomo vašega odziva na naše povabilo.

Nina Klampfer, 
dipl. med. sestra
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OKOLJE IN PROSTOR
STANJE CEST SE IZBOLJŠUJE
Čeprav še leto 2019 ni zaključeno, pa lahko kljub temu 
povzamemo realizacijo projektov na področju komu-
nalne infrastrukture. 
Ob sprejetju proračuna za leto 2019 smo si na podro-
čju protiprašnih ureditev zadali cilj v letu 2019 izvesti 
vsaj eno protiprašno ureditev enega kraka javne kate-
gorizirane ceste, ki še nima asfaltne prevleke, in izdelati 
projektno dokumentacijo PZI za Izvedbo rekonstrukcije 
dela lokalne ceste pod Vurberkom, LC št. 081130 Dvorja-
ne–Vurberk–Čreta–Farošak, z dograditvijo enostranske-
ga pločnika, in sicer na stacionaži od km 1+275 do km 
2+000, torej v dolžini nekaj čez 700 m v območju strnje-
nega naselja Spodnjega Vurberka.
Na področju priprave projektne dokumentacije smo v 
celoti realizirali zastavljeni letni cilj in pridobili izvedbe-
no projektno dokumentacijo, ki nam bo omogočila, da 
bomo lahko v naslednjih letih ta projekt uvrstili v načrt 
razvojnih planov in v proračune občine, ki bodo sprejeti 
za obdobje po letu 2021. Celotna vrednost te investicije 
je ocenjena na nekaj manj kot 600 000 eur z DDV. Glede 
na vrednost predvidene investicije bo posledično pot-
rebno le-to razdeliti na dve občinski obdobji, zato smo 
že v projektni dokumentaciji predvideli možnost dvofa-
zne izvedbe.
 

Območje ureditve lokalne ceste pod 
Vurberkom 
Namen projekta je ureditev ustreznih površin za pešce 
v naselju Vurberk od avtobusnega postajališča do konca 
poselitve. Vzdolž lokalne ceste LC 081130 se izvede lo-
čevalni pas za pešce v širini 1,2 m. Cesto se rekonstruira 
in razširi na širino 3,5 m in zgradi obojestranska bankina 
v širini cca. 0,5 m. Na odseku, kjer se bo uredil pas za 
pešce, se omeji hitrost vožnje na 30 km/h z vzpostavi-
jo območja cone 30. Ustrezno se na novo vzpostavi vsa 
talna in horizontalna prometna signalizacija, v sklopu 
projekta se na novo uredi območje avtobusnega posta-
jališča, ki hkrati služi kot obračališče. Nova meteorna ka-
nalizacija se izvede vzdolž celotne trase ceste, na obmo-
čjih vkopov je predvidena gradnja več opornih AB zidov. 
Sočasno se prestavi, preuredi oziroma zaščiti obstoječe 
telekomunikacijsko in javno vodovodno omrežje.

Avtobusno postajališče in obračališče pod Vurberkom

Cestišče s površino za pešce

Več protiprašnih ureditev
Na področju protiprašnih ureditev smo kljub v začetku 
leta zagotovljenim le minimalnim finančnim sredstvom 
na tej postavki z naknadnimi medletnimi prerazporedit-
vami proračuna in nenazadnje tudi kot del drugih večjih 
cestnih projektov, ki smo jih izvajali v območju državnih 
cest skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo ter so se re-
alizirali finančno v okviru drugih proračunskih postavk, 
v letošnjem letu izvedli kar nekaj protiprašnih ureditev 
občinskih javnih cest. 

Tako smo realizirali naslednje:
- Protiprašno ureditev (asfaltiranje) občinske javne poti 

št. JP 582560, odsek 582561 Žikarce (Kokol–Medved), 
v njeni celotni dolžini, nekaj več kot 400 m, ki se je 
izvajala skupaj z zasebnim sofinancerjem. Vrednost 
občinskega dela investicije v letošnjem proračunu je 
znašala 20 000,80 EUR.

  
Protiprašna ureditev občinske javne poti št. JP 582560, odsek 582561 
Žikarce (Kokol–Medved)    Foto: Marjan Topič
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- Protiprašno ureditev (rekonstrukcija, izgradnja kana-
lizacije in asfaltiranje) dela občinske javne poti št. JP 
582250, odsek 582251 Zg. Korena (Brezner–Šabeder–
Ekart), v dolžini cca. 90 m. Vrednost našega sofinan-
cerskega deleža investicije je znašala 41 515,51 EUR.

 

Protiprašna ureditev javne poti št. JP 582250, odsek 582251 Zg. Kore-
na (Brezner–Šabeder–Ekart)     Foto: Marjan Topič

- Protiprašno ureditev (rekonstrukcijo in asfaltiranje) 
nakategorizirane javne poti Na pokopališče Vurberk, v 
dolžini cca. 70 m s sočasno izgradnjo novih parkirišč za 
avtomobile. Vrednost našega sofinancerskega deleža 
investicije je znašala 54 363,96 EUR.

 

Cesta in parkirišča »Na pokopališče Vurberk«   Foto: Marjan Topič     

- Protiprašno ureditev (rekonstrukcijo in asfaltiranje) 
dela občinske javne poti št. JP 582940, odsek 582941 
Vurberk (na grad), v dolžini cca. 68 m s sočasno uredi-
tvijo večjega števila parkirišč za avtomobile pred Do-
mom kulture Vurberk. Vrednost našega sofinancerske-
ga deleža investicije je znašala 49 225,15 EUR.

 

Cesta na grad in parkirišča                                         Foto: Marjan Topič

- Protiprašno ureditev (rekonstrukcijo in asfaltiranje) 
občinske javne poti št. JP 581730, odsek 581731 Sp. 
Duplek (Slanič), v dolžini cca. 80 m, ki se je izvajala sku-
paj z zasebnim sofinancerjem. Vrednost občinskega 
dela investicije je znašala 20 748,48 EUR.

Cesta »Slanič« v Sp. Dupleku                       Foto: Marjan Topič

- Protiprašno ureditev (rekonstrukcijo, ureditev mete-
ornega odvodnjavanja in asfaltiranje) občinske javne 
poti št. JP 581860, odsek 581861 Sp. Duplek (Nad izvi-
ri), v dolžini cca. 100 m. Vrednost investicije je znašala: 
35 264,41 EUR. 

 

         Cesta »Nad izviri« v Sp. Dupleku          Foto: Marjan Topič

PROJEKTI NA DRŽAVNIH REGIONALNIH 
CESTAH

Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo smo v območju  
državnih regionalnih cest izvedli tudi dva večja projekta.
Na Vurberku ob državni regionalni cesti R3-710/1292 
Maribor–Vurberk–Ptuj, smo zgradili par novih avtobu-
snih postajališč izven vozišča državne ceste ob sočasni 
postavitvi avtobusnih nadstrešnic, izvedli smo rekon-
strukcijo priključka občinske javne poti št. JP 582980, 
odsek 582981 Vurberk (na grad), na državno cesto in 
rekonstrukcijo priključka na kategorizirane javne poti 
»Na pokopališče Vurberk« na državno cesto. V sklopu 
izvedbe so bile v območju gradnje novozgrajene obo-
jestranske površine za pešce, tako smo zgradili pločnike 
širine 1,2 m, ki smiselno med seboj povezujejo avtobu-
sna postajališča na obeh straneh državne ceste, uredila 
se je tudi obcestna hortikultura. V okviru projekta je bila 
zgrajena nova javna razsvetljava, uredilo se je meteorno 
odvodnjavanje ceste, rekonstruiral se je del starega va-
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škega javnega vodovodnega omrežja v območju ceste, 
ki je še vedno v funkciji. Prestavili so se vodovodni hi-
dranti in telekomunikacijsko omrežje, uredila in osvetlila 
se je okolica kapelice, dogradile so se stopnice na poti 
proti pokopališču, zarisala in postavila se je ustrezna 
prometna signalizacija. Tako je bil v območju pokopali-
šča vzpostavljen nov prehod za pešce čez državno cesto. 
Vrednost celotnega sofinancerskega deleža občine pri 
izvedbi je znašala 129 452,99 EUR.

Avtobusna postaja »Marof« na Vurberku v smeri proti Ptuju             
     Foto: Marjan Topič
 
- V Zg. Koreni na državni cesti R3-745/4118 Dolge Nji-

ve–Spodnji Duplek sta bili izvedeni celovita sanacija 
večjega plazišča na in ob državni cesti ter sanacija in 
rekonstrukcija dela cestišča državne ceste s postavitvi-
jo odbojnih obcestnih ograj. Sanirala smo brežino na 
in pod cestiščem, rekonstruirali in delno na novo zgra-
dili  odvodnjavanje meteornih voda cestišča. Prav tako 
pa je bil popolnoma rekonstruiran odvodnik meteor-
nih voda tam prisotnih stanovanjskih objektov, ki je 
dolgoročno ob načrtovani izgradnji nove skupne MČN 
predviden za odvodnjavanje tako meteornih kot tudi 
fekalnih voda tam prisotnih stanovanjskih objektov. 
V okviru sanacije plazišča so bile izvedene podporne 
konstrukcije na brežini pod cesto, armiranobetonske 
sidrane pilotne stene v dolžini 60 m. Sanacija drugega 
plazu pod stanovanjskim objektom Zg. Korena 14 pa je 
bila izvedena z izvedbo oporne konstrukcije ob cesti, 
to je kamnitega opornega zidu dolžine 54 m. Vrednost 
celotnega sofinancerskega deleža občine pri izvedbi je 
znašala 41 515,51 EUR.

 

Marjan Topič

NOVOGRADNJE IN OBNOVE 
VODOVODNIH IN KANALIZACIJSKIH 
CEVOVODOV
Na področju sanacij in novogradenj javnega vodovo-
dnega omrežja smo v okviru investicijsko-sanacijskega 
programa za leto 2019 realizirali naslednje novogradnje 
oziroma sanacije vodovodnih cevovodov:
- V celoti je bil obnovljen in zamenjan vodovodni cevo-

vod na območju stanovanjskih hiš Ciglence 37–48A v 
dolžini cca. 550 m z rekonstrukcijo 45 m dolgega odce-
pa za Lovski dom Ciglence na občinski lokalni cesti LC 
št. 081101 Ciglence (Jug–Lovski dom–Turk). Vrednost 
investicije je znašala 45 898,81 EUR.

- Obnovljen je bil vodovodni cevovod, odcep Sp. Kore-
na 62–63, na občinski javni poti JP št. 582680, odsek 
582681 Sp. Korena (Fras), v dolžini 160 m. Vrednost 
investicije je znašala 8 895,60 EUR.

- Izveden je bil nov vodovodni odcep pod Vurberkom 
v območju novo kategorizirane javne ceste JP št. 
583090, odsek 583091 Vurberk (Rojko–Grubelnik), 
do stanovanjskega objekta Vurberk 34 v dolžini 70 m. 
Vrednost montažnih del je znašala 2 848,70 EUR.

- Izvedli smo  rekonstrukcijo vodovodnega cevovoda na 
Ulici 21. aprila v Sp. Dupleku na občinski javni poti JP 
št. 581890, odsek 581891 Sp. Duplek (Ulica 21. aprila; 
Kukovič), v dolžini 380 m. Vrednost investicije je znaša-
la 23 104,20 EUR.

- Izvedena je bila tudi novogradnja vodovodnega odce-
pa v Sp. Koreni na območju ne kategorizirane občinske 
javne poti (Sadjarska ulica) do objekta na naslovu Sp. 
Korena 5D v dolžini 150 m. Vrednost investicije je zna-
šla 8 009,93 EUR.

V naslednjih dveh letih največja infrastrukturna nalož-
ba projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v pore-
čju Drave – Občina Duplek.
Na področju kanalizacijskega omrežja v letošnjem letu 
nismo izvajali novogradenj, smo pa intenzivno priprav-
ljali in zagotavljali projektno, finančno in drugo upravno 
dokumentacijo (služnostne pogodbe, gradbena dovolje-
nja) za izvedbo enega največjih infrastrukturnih projek-
tov v zgodovini naše občine v okviru projekta »Odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina 
Duplek«, ki se bo na območju Zg. Dupleka izvajal v nas-
lednjih dveh letih.
 V sklopu projekta bomo zagotovili možnost nove pri-
ključitve na javno kanalizacijo kar 850 prebivalcem v 
260 gospodinjstvih. Sekundarni kanalizacijski kraki in 
črpališča bomo tako gradili na območju Žitečke vasi, na 
območju Zapolutk kot sekundarni kanalizacijski kraki na 
Kamenščak, na območju Zabreg in na območju južno od 
državne ceste R3-710/1292, ravno tako v Zg. Dupleku. 
Na ta način bomo v aglomeraciji Zg. Duplek zagotovili 
98-odstotno pokritost z javnim kanalizacijskim omrež-
jem. V okviru projekta bo zgrajeno kar 8824 m kanali-
zacijskih tlačnih in gravitacijskih vodov, 8 novih kanaliza-
cijskih črpališč, sočasno pa bo zamenjanih tudi 1880 m 
dotrajanih vodovodnih cevovodov na trasi kanalizacije. 
Kanalizacijo  bomo gradili na območju občinskih javnih 

Foto: Marjan Topič
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cest, ki bodo po izvedbi v celoti na novo preplaščene 
z asfaltno prevleko. Za projekt bomo pridobili cca. 2,1 
mio. sofinancerskih sredstev iz evropskih strukturnih 
skladov in državnega proračuna, kar predstavlja cca. 
65,5 odstotkov vrednosti investicije. Ker pa je potrebno 
za gradnjo zagotoviti tudi finančna sredstva za naš lasten 
delež investicije, smo projekt razdelili na dve proračun-
ski obdobji od leta 2020 do konca leta 2021. Skladno s 
Študijo izvedljivosti je projekt ocenjen na cca 3,16 mili-
jonov brez DDV oziroma 3,85 milijonov z DDV, od česar 
zagotavlja Občina Duplek sofinancerski delež v nominal-
nem znesku cca. 1,1 milijon brez DDV.

Trase kanalizacije: Projekt VGB d. o. o. Maribor              Marjan Topič

SANACIJA PLAZU V DVORJANAH
Plazovi so pogosto »odgovor« narave,  njihova sanacije 
pa dragi in zahtevni projekti.
Zemeljski plazovi nas v zadnjih desetletjih kar pogosto 
opominjajo, da je tako imenovana neživa narava še kako 
»živa« in se hitri premiki zemeljskih gmot dogajajo tudi 
v našem času in v našem okolju bodisi kot sestavni del 
nenehnega naravnega dogajanja bodisi, žal prepogosto, 
tudi zaradi nepremišljenega človekovega ravnanja. Člo-
veška družba v svojem bohotnem širjenju po prostoru 
oziroma pokrajini vse prepogosto spregleda drobne si-
gnale, s katerimi ji narava enako kot sikajoča kača sporo-
ča, naj jo pusti pri miru. Navkljub temu človek posega v 
pobočja, na katerih nestabilne gmote samo »čakajo« na 
morebiti neznaten povod, da napravijo ogromno škodo 
in včasih odnesejo tudi človeška življenja.
Sprožitev zemeljskega plazu je nepovratni naravni do-
godek in ob velikih plazovih lahko le rešujemo gola člo-

veška življenja ter od daleč opazujemo, kdaj in kje se bo 
njihova pot ustavila, nato pa z ogromnimi sredstvi po-
skušamo sanirati nastalo škodo in do sprejemljive stop-
nje zmanjšati neposredno ogroženost ljudi in njihovega 
premoženja. Več po sprožitvi plazu skorajda ne moremo 
storiti, zato pa je toliko pomembneje predhodno oceni-
ti, kje so nestabilna in potencialno nevarna območja, in 
ta spoznanja tudi upoštevati pri prostorskem načrtova-
nju in poseganju v konkretni prostor, prav tako pa bomo 
morali prej ali slej spremeniti svoj robat odnos do zaple-
tenega in izjemno krhkega ravnovesja v naravi. 
Padavine igrajo eno ključnih vlog pri sprožanju plazov. 
Intenzivne kratkotrajne padavine so v kombinaciji z geo-
loško podlago pomemben dejavnik, ki vpliva na prostor-
sko in s tem tudi na časovno pojavljanje plazov. 
Plaz v naselju Dvorjane nad stanovanjskim objektom 
Dvorjane 23E se je aktiviral v začetku maja 2018 med 
intenzivnimi dežnimi padavinami. V oktobru leta 2018 
smo skladno s predhodno pripravljeno projektno doku-
mentacijo za izvedbo celovite sanacije dokončali I. fazo 
sanacije plazu z izvedbo najnujnejših ukrepov, s katerimi 
smo preprečili nadaljnje plazenje zemljine. Tako smo iz-
vedli kamniti zid ob vznožju brežine ob stanovanjskem 
objektu Dvorjane 23E in kamnita rebra nad zidom v 
osrednjem delu plazu v smeri proti šolski poti. Vrednost 
gradbenih del I. faze, ki je bila v celoti financirana iz ob-
činskega proračuna iz sklada za posebne programe po-
moči ob naravnih nesrečah, je zanašala 48 630,65 EUR 
z DDV. 
Vlada Republike Slovenije 
je s sklepom dne 4. juli-
ja 2019 sprejela Program 
odprave posledic nepo-
sredne škode na stvareh 
zaradi neurij s poplavami v 
letu 2018 (maj, junij, julij, 
oktober), s katerim so se 
zagotovila sredstva za ob-
novo poškodovane lokalne 
infrastrukture, in izvedbo 
geotehničnih ukrepov za 
sanacije. Občina Duplek je 
dne 20. avgusta 2019 za 
izvedbo sanacije plazu nad 
objektom Dvorjane 23E, II. 
faza, podala vlogo za dode-
litev nepovratnih sredstev 
za odpravo posledic narav-
ne nesreče. Na osnovi odo-
britve naše vloge smo z Mi-

Foto: Marjan Topič

Sanacija plazu nad objektom Dvorjane 23E, II. faza       Foto: Marjan Topič
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ZA OŽIVITEV TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV

nistrstvom za okolje in prostor RS dne 19. avgusta 2019 
podpisali sofinancersko pogodbo, kar je bila osnova, da 
smo lahko v jesenskih mesecih letošnjega leta pristopili 
k celoviti sanaciji območja z izvedbo II. faze.
V okviru II. faze smo dogradili manjkajoča kamnita dre-
nažna rebra, uredili odvodnjo tako zemeljskih izcednih 
kot tudi površinskih meteornih voda in sanirali tam priso-

tno šolsko peš pot. Vrednost gradbenih del izvedbe II. 
faze projekta je znašala 93 899,56 EUR z DDV, od česar 
nam bo Ministrstvo za okolje in prostor RS skladno s 
podpisano sofinancersko pogodbo povrnilo 66 873,09 
EUR. 

Marjan Topič

V preteklosti so imeli travniški nasadi pomembno go-
spodarsko vlogo v prehrani prebivalcev podeželja. 
Travniški sadovnjak pomeni travnik z raztresenim sad-
nim drevjem. V njih so si kmetje z ekstenzivno oskrbo 
sadnega drevja pridelali zadostne količine sadja za lastne 
potrebe, za sorodnike, prijatelje in znance, v času obilnih 
sadnih letin pa so viške tudi predelali. 
Narava ima čudovite lastnosti samočiščenja, samoob-
navljanja in razvoja – vendar le do takrat, ko naše izkori-
ščanje ostane v mejah trajnostne rabe. Le-ta zagotavlja v 
travniških sadovnjakih tudi biotsko pestrost.
Meje trajnostne rabe je svet prekoračil v 80. letih 20. 
stoletja – najprej zaradi nevednosti in nepoznavanja 
naravnih zakonitosti, kasneje pa zaradi koristoljubja in 
brezbrižnosti do ravnovesja med kmetijsko in bivanjsko 
ter kulturno krajino. V začetku tretjega tisočletja se je 
obremenitev ekosistemov s strani človeštva povečala 
do take mere, da zelo pospešeno izginjajo živalske in 
rastlinske vrste, zaradi pretirane kemizacije v kmetijski 
pridelavi pa so zastrašujoče tudi spremembe v »živosti 
tal«, pestrosti mikroorganizmov.

Biodiverziteta
Pojem biodiverziteta se v javnosti vedno pogosteje poja-
vlja. Biodiverziteta je množica zapletenih procesov in za-
konitosti narave. Poleg neposredne koristi – preskrbe s 
hrano rastlinskega ali živalskega izvora – je biodiverziteta 
ključnega pomena za razvoj in ohranjanje človekovega 
neposrednega naravnega bivanjskega okolja. Človeštvo 
na planetu Zemlja je naravna danost, za katero pa ni re-
čeno, da je večna, zato ni vseeno, kakšen odnos bomo 
ljudje v prihodnje vzpostavljali z Zemljo. In del te »Ze-
mljine zgodbe« so tudi naši travniški sadovnjaki. Travni-
ški sadovnjak je posebna življenjska združba, ki ohranja 
pestrost in ravnovesje v naravi med kmetijskimi in drugi-
mi površinami. Z vidika ohranjanja narave predstavljajo 

travniški sadovnjaki dober primer naravi prijaznega, 
sonaravnega kmetovanja. Mnoge živali in rastline so 
neposredno povezane z omenjenim prostorom, zato z 
izginjanjem habitata travniških nasadov izgubljajo svoj 
domači življenjski prostor. 
V luči povedanega se je mnogo evropskih držav v svojih 
nacionalnih in mednarodnih projektih odločilo za pro-
učevanje in hkrati dokazovanje, da je potrebno aktiv-
neje pristopiti k ohranjanju travniških sadovnjakov in s 
tem k zagotavljanju pestrosti habitatov.

Ekološko pridelano sadje
Istočasno se v travniških sadovnjakih pridelano sadje 
uvršča v kategorijo ekološko pridelane hrane, ki po-
staja z vsakim dnem zanimivejše tržno blago, zato je 
za nekatere okoljsko ozaveščene pridelovalce obnova 
travniških nasadov lahko nova priložnost. V zadnjih le-
tih ekologi uspešno lobirajo za državne subvencije za 
te dragocene habitate, biotsko raznovrstnost in narav-
no krajino, »okrašeno« tudi s travniškimi sadovnjaki. 
Blagostanja ne merimo le v denarju, ker žal manjkajo-
čih členov narave brez škode ne moremo nadomestiti 
z umetnimi konstrukcijami. Porušena stabilnost narave 
pomeni za nas pojav nepredvidenih in nepredvidljivih 
dogodkov. Danes prav zaradi boljšega vedenja o vpli-
vih v naravi vemo dovolj, da nam neznanje ne more in 
ne sme biti opravičilo za še slabši odnos do narave v 
našem bližnjem okolju. Lepe primere ponovne obnove 
nekaterih travniških nasadov v zadnjem desetletju si 
lahko ogledamo v sosednji Avstriji in malo bolj oddalje-
ni Nemčiji. V Sloveniji pa je pohvale vredno pionirsko 
delo vseh v projektu Kozjansko jabolko. Bilo bi jih vred-
no posnemati tudi pri nas v Podravju.

Oddelek za sadjarstvo, 
Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor

Foto: Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Maribor
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POSTREŽBA VINA
Pravilno razvrščanje vin in jedi zahteva njuno dobro poznavanje obojega.
Veliko je priložnosti za srečevanje z vinom. Lahko ga uživamo samega, najpogo-
steje pa ob jedi. Vino naj dopolnjuje okus jedi in ustvarja užitek harmoničnosti 
in popolnosti. 
Vino vselej ponudimo ob lepo pogrnjeni mizi in v primernih kozarcih. Za dober 
vonj in okus vina je pomembna njegova temperatura. 
Vinski kozarec mora biti pecljat, izdelan iz brezbarvnega, gladkega in tankega ste-
kla, ki ga odlikujeta lesk in prozornost. Osnovna oblika vinskega kozarca je čaša, 
ki se proti vrhu zoži. Pa vendar je pri izbiri oblike kozarca potrebno spoštovati 
osnovne značilnosti belih, rose, rdečih, penečih vin in vin posebne kakovosti. 

zamaška s košarico. Sedaj košarico odstranimo. Gobico 
zamaška razrahljamo in čakamo, da tlak v steklenici iz-
riva zamašek, nato ga zadržujemo, da ne pride do poka. 
Pri odpiranju si lahko pomagamo tudi s posebnimi klešči.

Postrežba vin posebne kakovosti
Vina posebne kakovosti so velika vina in jih ponudimo 
v elegantni visoki čaši. Ker pa to posebno dobroto po-
nudimo v manjši količini, so tudi kozarci za ta vina temu 
primerno manjše prostornine. Oblike so tulipanaste ali 
zvončaste, saj tako najlepše začutimo ekstraktnost oz. 
polnost, bogatost in jedrnatost takega vina. Postrežemo 
jih pri temperaturi 10–12 °C.
V opisanih kozarcih in ob navedeni temperaturi ponudi-
mo tudi posebna naravna vina iz sušenega grozdja.

 
Primerni kozarci za belo, rose, rdeče, peneče vino in za vina posebne 
kakovosti                   Foto: Tadeja Vodovnik Plevnik

Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl. inž. kmet., 
specialistka za vinarstvo,

Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Maribor

Postrežba belih vin
Kozarec, primeren za belo vino, je tulipanaste oblike, kar 
omogoča sproščanje in dobro zaznavo hlapnih aromatič-
nih snovi. Za bogata, zorjena bela vina se priporoča večji 
volumen kozarca.
Lahka, suha in nevtralna bela vina ponudimo pri tempe-
raturi 8–10 °C, polsuha bela vina postrežemo pri tempe-
raturi 9–11 °C, bela vina z višjim ostankom nepovretega 
sladkorja (polsladka in sladka) pa pri 10–12 °C.

Postrežba rose vin
Za rose vino je najprimernejši kozarec v obliki zvončka, pri 
čemer se lepo zazna cvetica ter se ohranita svežina in pi-
tnost vina. Vina rose ponudimo pri temperaturi 12–14 °C. 

Postrežba rdečih vin
Rdeče vino se najbolje odkrije in občuti v kozarcu oblike 
jabolka ali čebule različnih velikosti, saj velika površina 
kozarca vino prezrači, segreje in omehča tanine. 
Pri rdečih vinih je temperatura nekoliko višja. Mlada in 
lažja rdeča vina ponudimo pri 12–14 °C, bogatejša rde-
ča vina pri 14–16 °C, bogata in arhivska rdeča vina pa 
postrežemo pri temperaturi 16–18 °C. 
Pri starejših rdečih vinih je potrebno pred točenjem op-
raviti dekantiranje. To storimo tako, da odlijemo čisti del 
vina v posebno posodo, imenovano karafo. Da bolje vidi-
mo, si pomagamo z gorečo svečo, kar daje temu postop-
ku poseben praznični čar. To opravimo 1–3 ure pred na-
livanjem. Takšna vina potrebujejo nekaj zraka za oživitev 
in sproščanje skritih snovi cvetice.

Postrežba penečih vin
Kozarec za peneče vino naj ima obliko visokega tulipana, 
da mehurčki ogljikovega dioksida čimdalje potujejo do 
površine. Za pospešeno sproščanje teh mehurčkov mora 
biti na dnu kozarca steklena hrapava površina.
Bela peneča vina postrežemo pri temperaturi 6–8 °C, 
rose peneča vina pri 8–10 °C, rdeča peneča vina pa pri 
temperaturi 10–12 °C. Naj velja pravilo, da je bolje za 
stopnjo hladnejše kot obratno.
Pred odpiranjem se steklenice ne sme stresati. Stekleni-
co zavijemo v prtiček, popustimo košarico, ki drži zama-
šek, steklenico nagnemo poševno in zrahljamo gobico 

32



Tudi v Dupleku smo sodelovali pri izvedbi nacionalne 
akcije Pešec.
Člani občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Duplek ter prostovoljci smo tudi letos 
sodelovali v nacionalni akciji Pešec, ki je potekala od 1. 
do 13. oktobra 2019  pod sloganom Bodi viden, bodi 
preVIDEN. 
Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, 
zato je skrb vseh ostalih nujna in potrebna. Podatki ka-
žejo, da se veliko število nesreč zgodi prav na prehodih 
za pešce v naseljih, kar pomeni, da vozniki sploh ne 
spoštujejo pravil prednosti pešca, ko ta stopi na prehod. 
Ko se približujemo prehodu za pešce, je pomembno, da 
vozimo s hitrostjo, ki omogoča, da se pred prehodom po 
potrebi zaustavimo. Pešci so še posebej izpostavljeni v 
jesenskem, zimskem in spomladanskem času, ko je tem-
ni del dneva daljši.
Seveda je pomembno, da se tudi kot pešci zavedamo, 
da se moramo kljub prednosti, ki jo imamo na preho-
du, vedno prepričati, ali je prečkanje varno, posebej še 
pri zavijanju vozil desno ali levo, kjer lahko voznik pešca 
spregleda. Pred prečkanjem jasno nakažimo, da želimo 
prečkati (vzpostavimo očesni kontakt, dvignimo roko, da 
nas voznik opazi). Pogledati moramo levo in desno, pre-
den stopimo na prehod. Če ocenimo, da se vozilo, ki se 
približuje prehodu, ne bo uspelo ustaviti, je boljše, da 
počakamo.
Posebej koordinirano akcijo, ki je istočasno potekala po 
vsej državi, smo izvajali v četrtek, 3. oktobra 2019, v času 
od 18. do 19. ure v bližini prehodov za pešce v Spodnjem 
in Zgornjem Dupleku ter v Dvorjanah.
Namen akcije 
-  ozaveščanje pešcev in ostalih udeležencev v prometu 

glede uporabe odsevnikov,
-  opozarjanje na varno ravnanje pešcev v prometu in 

upoštevanje ključnih pravil (prečkanje ceste, hoja po 
pločniku, varnost otrok),

-  opozarjanje voznikov motornih vozil na upoštevanje 
pešcev znotraj naselij in dosledno odstopanje pred-
nosti pred prehodi za pešce,

-  razdeljevanje odsevnih trakov in drugih odsevnikov z 
namenom izboljšanja varnosti pešcev,

- poostren nadzor nad ravnanjem voznikov in pešcev s 
strani policije.

V okviru akcije smo pešcem, kolesarjem in tudi drugim 
udeležencem v cestnem prometu razdelili večje število 
odsevnih teles z namenom izboljšanja vidnosti pešcev v 
cestnem prometu, ki nam jih je zagotovila Javna agen-
cija za varnost prometa RS. Poudariti je potrebno, da 
je agencija zagotovila tudi preventivni material za vse 
učence četrtih razredov obeh osnovnih šol, s pomočjo 
katerega so lahko učitelji otroke učili o pomenu vidnosti 
pešcev v cestnem prometu.

ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV

Del ekipe, ki je sodelovala v akciji (manjka predsednik sveta, ki je stal 
za fotoaparatom)                     Foto: Marjan Vrbnjak

Priporočila za večjo varnost pešcev
• Pešec mora uporabljati prometne površine, namenje-

ne hoji pešcev (pločnike, hodnike, prehode, podhode, 
nadhode).

• V kolikor ni zagotovljenega hodnika za pešce, mora pe-
šec hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje.

• Pešec se mora vedno prepričati o varnem prečkanju 
ceste. Preden stopimo na vozišče, obvezno pogleda-
mo levo in desno. Cesto prečkamo hitro in brez nepo-
trebnega ustavljanja.

• Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti 
moramo nositi odsevnik na vidnem mestu na strani, ki 
je obrnjena proti vozišču. Poskrbimo za večjo vidnost 
in varnost z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter od-
sevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, uporaba sve-
tilke).

• Obvezna je uporaba prehodov za pešce. Na semafo-
riziranih prehodih moramo počakati na zeleno luč za 
pešce (predhodno pogledamo levo in desno), na nese-
maforiziranih prehodih posebno pozornost namenimo 
približujočim se vozilom iz obeh smeri (vzpostavitev 
očesnega kontakta z voznikom, dvig roke), da se ta de-
jansko ustavijo.

• Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole mo-
rajo na poti v šolo in iz nje poleg odsevnika nositi tudi 
rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. Odrasli, ki ob 
cesti spremljajo otroke, le-te držijo za roko, otroci pa 
hodijo na zunanji strani, proč od ceste.

• Vozniki poskrbite predvsem, da vozite zmerno (poča-
sneje ob megli, dežju, snegu in slabši vidljivosti), pri-
čakujte pešce na cestah in jim odstopite prednost. Po-
zorni bodite tudi na pešce na vozišču, kjer ni pločnikov. 
Za dobro vidljivost poskrbite s čiščenjem vseh stekel 
in ogledal na svojem vozilu. Ne uporabljajte mobilne-
ga telefona med vožnjo, saj na ta način ogrožate tudi 
pešce.

Marjan Vrbnjak,
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občine Duplek
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»Ravnamo se po trti ter črpamo globoko v rodovitni 
zemlji družinske tradicije, da lahko obogateni z zna-
njem prednikov odkrivamo nove in nove zdravilne last-
nosti te plemenite rastline.«
Vinogradništvo in vinarstvo Kokol je podjetje z družin-
sko tradicijo. Obdelujejo okoli deset hektarjev zemlje, 
od tega je tretjina površine vinogradov. Kmetija leži v Ci-
glencah v občini Duplek. Mlada družina – Emilijan-Milan 
Kokol kot nosilec kmetijske dejavnosti z ženo Aleksandro 
– iz ljubezni do vinske trte nadaljuje delo svojih staršev. 
Z dobro poslovno vizijo in delom se je kmetija razvila v 
sodobno vinogradniško kmetijo z lastno blagovno znam-
ko – Hiša vin Kokol. 

Hiša vin Kokol, Milan Kokol z ženo Aleksandro in hčerko Deo   
Foto: Franc Fras

Osnovno kmetijsko dejavnost predstavljata vzreja ne-
kaj glav goveje živine, svinj idr. ter pridelava poljščin in 
vrtnin, glavna dejavnost pa je pridelava vrhunskih vin. 
Slednje so z veliko inovativnosti uspešno nadgradili s 
predelavo grozdnih pešk iz tropin in tako zaorali ledino 
na tem področju. O splošni koristnosti pešk, tudi za člo-
vekovo zdravje, je mnogo napisanega, vendar so v bli-
žnjem okolju in tudi širše Kokolovi med maloštevilnimi, 
če ne že edini, ki so si z lastnim delom pridobili prve iz-
kušnje in znanje na tem področju. 
Pridelava vina: letno pridelajo okoli 20 000 litrov kako-
vostnega vina – pretežno so to sortna vina laški rizling, 
chardonnay, sivi pinot, kerner, sauvignon, rumeni mu-
škat, modri pinot in cuvée (zvrst) belo, rdeče … vse od 
suhih do polsuhih vin!
V ponudbi so odprta, ustekleničena in buteljčna vina. 
Pridelke prodajajo na domu, tržnicah in sejmih. Udele-
žujejo se dogodkov in prireditev v občini, stalno se po-
javljajo na Kmetijsko-obrtniškem sejmu (KOS) v Lenartu 
in sejmu Agra – Mednarodnem kmetijsko-živilskem sej-
mu v Gornji Radgoni. Svoje pridelke v teh dneh predsta-
vljajo še v Radencih.
Grozdne peške iz grozdja: od leta 2010 naprej prede-
lujejo grozdne peške iz lastnega grozdja za kulinariko 
ter lajšanje zdravstvenih tegob in kozmetiko. S tem so 
nadgradil svojo osnovno dejavnost, pridelavo vina. Tro-
pine spreminjajo v surovinsko bazo za pridobivanje groz-

HIŠA VIN KOKOL

dnih pešk. Iz pešk izdelujemo olja (100 % hladno stiska-
no), lahko jih meljemo (moka) ali uporabimo cele … Za 
kozmetiko se olja uporabljajo za nego obraza – ustnic v 
priročni embalaži »roll-on« ali »lipgloss palčka«. Vse je 
pridelano na kmetiji, kupec ve, kaj kupuje!

Kako so začeli?
»Olje iz grozdnih pešk sem spoznala, ko smo v družini 
iskali naravno olje za nego otroške kože. Razmišljali smo, 
kako bi sami poskusili iztisniti nekaj kapljic olja,« je svojo 
idejo obelodanila Aleksandra. 
Najprej je bilo vprašanje, kako iz tropin izločiti peške? Iz 
prvih posušenih kilogramov so jim v oljarni iz 120 kg pešk 
iztisnili osem litrov hladno stiskanega olja. To so bile prve 
kapljice upanja! Sledila je priprava embalaže, nalepk ... 
Ob registriranju pridelka so razvozlali dilemo, da spada 
prodaja pešk med osnovno dejavnost, za olja iz pešk pa 
je treba registrirati dopolnilno dejavnost! Bili so v tekmi s 
časom, spominjajo se, kako jih je mala Dea presenetila z 
vprašanjem: »Mami, saj nam bodo dali priložnost?« 
Aleksandra pravi: »Najbolj so nas opogumljali odlični 
izvidi krvne slike svojca ob hudi bolezni.« V družini jih 
redno uživajo, uvrščamo jih celo med »superhrano«. 
»Olje grozdnih pešk vpliva na krepitev imunskega siste-
ma. Prehranski dodatek so tudi same peške, saj so izred-
no bogate z antioksidanti.« 100 odstotno olje je naravno, 
hladno stiskano in nerafinirano ter je brez dodatkov. V 
postopku ročno ločijo lupino grozdnih jagod od pešk, le-
-te sušijo na soncu in dosušijo v sušilnici, da izločijo vodo. 
Ročno jih očistijo in preberejo. V stiskalnici nato po po-
stopku hladnega stiskanja (brez pregrevanja) iz njih izti-

Promocija v Termah Radenci – Hotel Radin         Foto: Iz arhiva Kokol  

Ponudba: cele in mlete peške, 100 % hladno stiskano olje …       Foto: Franc Fras
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snejo olje. S tem ohranijo vse učinkovine grozdnih pešk. 
Olje se uporablja v kulinarik, kozmetiki in zdravilstvu!

A: Olje grozdnih pešk je svetlo zelene barve in je odličen 
antioksidant. Je naravni vir nenasičenih maščobnih ki-
slin, ki jih človeški organizem nujno potrebuje za zdravje 
in vitalnost, med njimi je najpomembnejša linolna kisli-
na. Vsebuje veliko mineralov, vitamina K in E.

B: Grozdne peške – cele: Peške kot naravni pridelek 
vsebujejo visoko koncentracijo vitamina E, flavonoidov, 
linolne kisline in sestavin, imenovanih procianidini, vo-
dotopnih antioksidantov, ki se hitro absorbirajo in razne-
sejo po telesu.

C: Grozdne peške – mlete: Potrjeno je bilo, da so antio-
ksidanti, bogati s polifenoli, učinkoviti pri oksidativnem 
stresu, boleznih, povezanih z debelostjo, raziskave na la-
boratorijskih miših pa so pokazale tudi pozitivne učinke 
pri zdravljenju raka in drugih težkih bolezni. Neverjetno 
pri tem pa je, da je največ teh zdravih snovi v koščicah 
(peškah) grozdja. 
(Vir za A, B in C: povzeto po spletnih straneh Kokol, kjer najdete več informacij.)

Moka iz pešk za kulinariko: Moka je 100 odstotno na-
ravni izdelek, pridobljen s hladnim stiskanjem pešk iz 
grozdja. Moka vsebuje vlaknine, minerale, beljakovine 
in antioksidante. Vsebuje malo maščob in ogljikovih hi-
dratov. Uporablja se za peko kruha, pekovskih izdelkov 
ali kot dodatek jogurtu, skuti, sadnim kašam, juham ter 
raznim napitkom. Lahko se uporabi tudi za paniranje kot 
nadomestek krušnih drobtin. 

Uporaba olja iz grozdnih pešk. 
Olje kot prehransko dopolnilo se uporablja pri zdravstve-
nih tegobah, kot so krčne žile, pri blaženju različnih alergij 
in astme, sladkorni bolezni in multipli sklerozi, pri znakih 
staranja, kapi, pomaga pri visokem holesterolu in viso-
kem tlaku. Preprečuje razvoj raka. Laboratorijske študije 
so pokazale, da ekstrakt grozdnih pešk preprečuje razvoj 
raka na dojki, želodcu, debelem črevesu, prostati in plju-
čih ter kožnega raka (http://lifestyle.enaa.com). 
Zunanja uporaba (kozmetika): olje se uporablja za po-
moč pri popravilu kože, saj ima rahlo adstrigentne in 
antiseptične lastnosti. Primerno je za telo in obraz, od-
lično je tudi za nego kože okoli oči, za nego poškodovane 
kože, saj naj bi delovalo regenerativno. Moški ga obožu-
jejo kot nego kože po britju, kožo mehča ter vrača sijaj. 
Deluje antioksidativno, kožo pomlajuje in zavira procese 
staranja! 
Notranja uporaba (za kulinariko): je hitro prebavljivo 
olje in ne vsebuje holesterola, zato je primerno za die-
tno prehrano. Uravnava vrednosti holesterola. Primerno 
je za kuhanje pri visokih temperaturah kot za za peče-
nje (dimno točko ima pri 200 °C), a žal s tem uničujemo 
tudi njegovo zdravilno esenco hladnega stiskanja, zato 
se priporoča uporaba olja predvsem v hladni kuhinji (kot 
začimba k že pripravljenim mesnim in zelenjavnim je-
dem, solatam, mlečnim jedem ipd.). Priporočljivo je uži-
vati čajno žličko trikrat dnevno! Več o vsem tem si lahko 
preberete na spletni strani  https://www.facebook.com/
hisavin.kokol.

Darilni program Hiše vin Kokol v paketih 
ali kot posamičen izdelek
 Izbirate lahko med že pripravljenimi paketi z ročno iz-
delanimi lesenimi gajbicami ali si enostavno sestavite 
svoj paket s poljubnimi izdelki iz ponudbe. Vsak izdelek 
iz grozdnih pešk (100 odstotno olje grozdnih pešk, olje 
– lipstick za ustnice, grozdne peške, moka) je lahko tudi 
priročno posamično darilo!

Darilni program Hiše vin Kokol za praznike – poslovna darila, jubileje …  
 Foto: Franc Fras

Za Praznik vinogradnikov v Koreni je Hiša vin Kokol pre-
jela zlato priznanje za kerner in rumeni muškat ter sre-
brno za cuvée rdeče. Na izboru za Kraljičino vino 2019 
je bilo izbrano vino rumeni muškat, prav tako iz Hiše vin 
Kokol Milana Kokola. Priznanje je prejel iz rok vinske kra-
ljice Kornelije Poharič. V mandatu 2006–2007 se je Mi-
lan Kokol ponašal tudi s častno funkcijo kletarja v občini 
Duplek. Včlanjeni so v Vinogradniško-vinarsko društvo 
TRTA in LAS Ovtar Slovenskih goric. 
 

 Priznanja – nagrade za uspešno delo                          Foto: Franc Fras

Cilji za naprej: v Hiši vin Kokol želijo nadgraditi pridela-
vo grozdja in predelavo grozdnih pešk iz lastnih tropin 
kot novost na trgu. Opcija je tudi imeti svojo oljarno za 
hladno stiskanje olja, ki bi bila hkrati učna oljarna za de-
monstriranje postopkov hladnega stiskanja (tudi olj iz 
drugih semen, pešk in pečk … ). Na kmetiji izzivov nikoli 
ne manjka.

Franc Fras
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Z novembrom se zaključi aktivna faza pridelave na vrtu 
in nastopi priprava na zimo.
 Najslabše je, če zemljo pustimo golo, da je pod vplivom 
sonca, vetra, mraza in snega. Gola zemlja se izsuši oz. 
razmoči in posledično zaradi zunanjih vplivov postane 
zbita in trda. Pogosto smo pred dilemo, kako bi najbolje 
poskrbeli za svoj vrt, da bo dajal pridelke tudi čez zimo 
in zlasti spomladi. 
 

Precej pogost način zastiranja tal je s slamo   Foto: Iz arhiva

Preden navedemo nekaj priporočil, razložimo besede, ki 
jih uporabljamo:
- Organska snov: to so ostanki rastlin, ki smo jih pobrali 

na vrtu in v okolici ter so vidni v celoti. Lahko so tudi 
delno razpadli, a se natančno vidi, iz česa so. Gre torej 
za grobe materiale, ki jih lahko uporabimo neposred-
no za zastiranje zemlje. 

- Kompost: je že razpadla organska snov iz ostankov 
rastlin, zemlje, dodatkov, ki jih pogosto uporabljajmo, 
in to so oglje, časopisni papir, karton, jajčne mlete lu-
pine in podobno. V kompostu ne vidimo več snovi, ki 
so bile osnova za njegov nastanek. 

Bodimo pa zelo previdni pri kupljenih kompostih, ker 
vsebujejo veliko plastike zaradi plastičnih vrečk, s kate-
rimi se še vedno zbira organska snov po gospodinjstvih. 
Ker tehnologija te plastike ne uspe odstraniti, je tudi na 
oko vidna v komunalnih kompostih, zato je bolje, da ta-
kih snovi ne uporabimo, saj ne vpijajo vode, prisotnost 
plastike na vrtu in v zemlji pa tudi v splošnem nikakor ni 
zaželena. 
- Humus je sestavni del prsti in rezultat zapletenega pro-

cesa razpada komposta v novo snov, to je humus, ki se 
oblikuje kot del zgornjega dela prsti in ga ne moremo 
prestavljati po površini zemlje, saj je že vezan v tla. 

Izkušnje kažejo, da se uporaba zastirke obnese bolje kot 
lopatanje in druge oblike rahljanja in zračenja zemlje. Za 
zastirko pred zimo uporabimo posušeno ali na pol po-
sušeno biomaso, ki ne vsebuje semen. Najpogosteje se 
za zastirko uporabljajo seno, slama in posušena trava 
zelenic, po novem pa tudi miskantus (to je rastlina, ki 
ima energetsko vrednost in daje zelo trpežno zastirko, ki 
odlično zadržuje vlago v tleh poleti). 

Žive zastirke
Kot žive zastirke lahko posejemo tudi ajdo, rž in druge 
kulture. Rastline s koreninami globinsko izboljšujejo tla, 
z zelenjem pa zastirajo na površini. Ajdo zasejemo v za-

PRIPRAVIMO VRT NA ZIMO 
četku jeseni, da razvije zeleni del, nato se zaradi mraza 
poleže in zastre tla. Rž pa posejemo jeseni, spomladi pa 
jo z valjem poležemo. Podobno postopamo z drugimi 
posevki za zastiranje. Rastline ostanejo na njivi oz. gre-
dici, vrtnine posejemo ali sadimo na sredini (buče, ku-
mare, fižol).

 

Rdeča detelja za ozelenitev in zastiranje – za podor spomladi  
(posneto na kmetiji Marte in Štefana Rojka na Ciglenški cesti v  
Sp. Dupleku 20. novembra 2019)               Foto: Franc Fras   

Zelo koristno je uporabiti tudi gozdno listje, če ga le ima-
mo, saj pospešuje nastanek humusa iz organskih snovi. 
Posebne zastirke so iz kopriv, stročnic, metuljnic in ga-
beza ter so namenjene tudi gnojenju prsti, kar je tudi 
koristno uporabiti pred zimo, da se zemlja spočije in da 
ugodne snovi preidejo v zgornje plasti zemlje. Zastirke 
iz gozdne praproti, pelinovih listov in bezgovih zelenih 
delov imajo varovalni pomen, saj odganjajo polže, bra-
morje in voluharje ter jih prav tako lahko uporabimo za 
zaščito pozimi. Med manj običajne zastirke spadajo lu-
ščine lešnikov, orehov, stebla zdravilnih rastlin, ki imajo 
poleg varovalnega tudi estetski videz, zato ob pripravi 
čajev iz rastlin nikakor ne zavrzimo ostankov, ampak jih 
vključimo v snovi za obogatitev vrta. 
Količina komposta, ki ga 
dodamo, je odvisna od 
naše razpoložljive količi-
ne. Nikoli ne bo kompos-
ta dovolj ali preveč, zato 
lahko uporabimo vse, kar 
imamo, saj se organska 
snov s procesom humifi-
kacije hitro spreminja v 
kompost. 
V sklopu priprave na 
zimo je smiselno pre-
gledati tudi stare zaloge 
čajev, semen in drugih 
pripomočkov, in v kolikor 
so stari več kot 2 leti, jih 
je smiselno uporabiti za 
zastirko ali za kompost. 
 
Zdrav vrt naj bo vedno pokrit z zastirko; ni omejitve, kaj vse lahko upo-
rabimo, le da material ni bil kemijsko obdelan in pesticidno vzgojen

 Foto:  Iz arhiva
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Naravno rahljanje zemlje
Poleg zastirke, ki jo dodajamo na vrt, poskrbimo tudi za naravno rahljanje zemlje. 
To naredimo tako, da na tiste dele vrta ali njive, kjer imamo zbito in trdo zemljo, 
na vrh zastirke posujemo kremenovo mivko. To je mlet kremenčev pesek, ki ga iz-
kopavajo v več delih predvsem vzhodne Slovenije. Kremen, ki je mineral v mletem 
pesku in ga uporabimo v obliki mivke, omogoča fizični razpad grud in tako težko 
zemljo spremeni v rahlo. Pomembno je, da je istočasno uporabljena zastirka, v tem 
primeru nas spomladi zagotovo čaka še na tako trdih površinah rahla zemlja. Če 
imamo zelo zbito zemljo, uporabimo eno pest mivke na kvadratni meter. 
Razkisanje zemlje: Če imamo kislo prst, jo pozimi tudi razkisamo; uporabimo lahko 
povsem naravne snovi, na primer mlete jajčne lupine, ki v obliki prahu delujejo 
zelo izdatno. Jajčnih lupin ni potrebno predhodno prati, samo posušimo jih in zdro-
bimo ter nato suhe zmeljemo (lahko kar z mlinčkom za kavo). Uporabimo eno pest 
mletih jajčnih lupin za 2 kvadratna metra zemlje. 
Priprava vrta na zimo vključuje tudi razmišljanje o novih oblikah gred, izgledu vrta 
in posaditvi trajnic, zato pred zimo posadimo tudi vse tiste vrste, ki jih želimo imeti 
naslednje leto, da bodo imele dovolj časa za ukoreninjenje. Seveda ne moremo 
saditi rastlin, ki so občutljive na mraz, ampak večino trajnih grmov in zelišč, ki nam 
bodo vedno bogatile vrt in okolico. 
Urejanje vrta je neskončno inovativen proces in skoraj ne obstaja omejitve, kako 
lahko uredimo vrt s ciljem, da si pridelamo čim več lastne zdrave hrane. 

 Ana Vovk Korže, Franc Fras

Tudi na skromni zemlji lahko ob upo-
rabi komposta gojimo prav vse pri-
delke  

Foto: Iz arhiva

KMEČKA TRŽNICA DUPLEK
Potrošniki se danes vedno bolj zavedamo pomena uživanja lokalno pridelane hrane 
za zdravje. Prednost TRŽNICE Duplek je v tem, da kupec pozna pridelovalca in mu 
zato lažje zaupa!
   
Z nakupi na Kmečki TRŽNICI Duplek podpiramo domačo pridelavo hrane!
Na tržnici ni prekupčevanja, cene so primerljive, pridelki sezonsko sveži!
Tržnica posluje vsako soboto med 8. in 14. uro.  Vljudno vabljeni!
Kupujmo domače – slovensko! 
          

Prodajalci Kmečke TRŽNICE Duplek                          

Franc Fras

Ob prihajajočih praznikih želimo vsem 
obiskovalcem Kmečke TRŽNICE Duplek in 

občanom vesele božične praznike 
in v letu 2020 vse dobro.

Hvala za zaupanje! 
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LOMBERGARJEVI DNEVI 2019
Strokovni posveti: 5. zelenjadarski posvet, 12. vinogra-
dniški posvet ter 15. Lombergarjev sadjarski posvet.
 Lombergarjevi dnevi, ki jih tradicionalno organizira 
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, imajo pomembno 
poslanstvo in vsako leto prinašajo nove strokovne ugo-
tovitve in rezultate. Tako so v okviru letošnjih Lomber-
garjevih dni v času od 4. do 6. decembra potekali že 5. 
zelenjadarski posvet, 12. vinogradniški posvet ter 15. 
Lombergarjev sadjarski posvet, ki se bodo odvijali v ob-
čini Pesnica v Večnamenskem kulturno turističnem pod-
jetniškem centru Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41. 
Nekaj iz vsebine posvetov:
5. zelenjadarski posvet z mednarodno udeležbo 
Letošnji zelenjadarski posvet je bil posvečen aktualnim 
temam, predvsem na področju varstva proti škodljivcem 
in boleznim pri pridelavi zelenjave. Govorili smo o izbiri 
škropilnih šob, porabi vode in kakovosti vode pri izvaja-
nju zdravstvenega varstva rastlin. V dveh prispevkih smo 
se posvetili varstvu pred polži in strunami v profesional-
nem vrtnarstvu, kjer so bili zajeti tudi različni naravni 
pristopi. Kolegi iz Italije so predstavili svoje praktične 
izkušnje pri uporabi mikroorganizmov za izboljšanje ka-
kovosti zemlje in pridelka zelenjave. Predstavili smo tudi 
glivične, bakterijske in virusne bolezni fižola. 
Klimatske spremembe vsako leto zaznamujejo tudi vi-
nogradniško pridelavo, zato smo se seznanili s tehnolo-
škimi ukrepi, ki se izvajajo oziroma so potrebni v spre-
menjenih pridelovalnih razmerah. Spregovorili smo o 
prehrani vinske trte in razmišljali o možnih vplivih tal 
na kakovost in značaj vina. V luči aktualnih dogajanj na 
področju uporabe glifosata in varovanja okolja so bile 
predstavljene možnosti nekemičnega zatiranja plevelov 
v vrstnem prostoru vinograda in možnosti zatiranja ple-
velov v vinogradih brez uporabe glifosata.

15. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno ude-
ležbo
S predsednikom sekcije sadjarstva pri GZS smo odprli pe-
rečo temo – kam s slovenskim sadjarstvom? Kolegi iz av-
strijske Štajerske  so nam  predstavili trenutno situacijo v 
tržni ekološki pridelavi jabolk in drugega sadja namizne 
kakovosti v Avstriji in Evropi ter možnosti za prihodnost. 
Predstavili so tudi prednosti in slabosti tržne ekološke 
pridelave sadja. Posvetili smo se osnovam v sadjarstvu 
– tlom in zdravstvenemu stanju korenin v ponavljajočih 
se stresnih razmerah – ter se seznanili z marmorirano 
smrdljivko in drugimi novimi škodljivci v sadovnjakih pri 
nas. Za konec smo izvedeli, kakšne so prve izkušnje s pri-
delavo nove sorte jabolk bonita v Sloveniji.

Gregor Kramberger
KGZS-Zavod Maribor
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Na podlagi 216. in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011 in 3/13, 81/16), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju neprofitnih programov na področju socialno-humanitarnih 
dejavnosti in zdravstva (MUV, št. 7/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/09, 26/13) in Odloka o proračunu Občine 
Duplek za leto 2020 objavlja Občina Duplek 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE NEPROFITNIH PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH 

DEJAVNOSTI IN ZDRAVSTVA V OBČINI DUPLEK ZA LETO 2020.

I.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje neprofitnih programov društev na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti in zdravstva za leto 2020, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Duplek na podlagi proračuna 
Občine Duplek za leto 2020.

II.  POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNEM RAZPISU IN MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci, ki delujejo na področju socialno-humanitarnih dejavnosti in zdravstva 
in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- imajo sedež v občini Duplek ali na območju občine Duplek kontinuirano izvajajo svojo dejavnost,
- so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oz. kot neprofitna organizacija, 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
   za uresničevanje načrtovanih programov, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu, 
- organizirajo redno dejavnost, za katero so registrirani.

Občina Duplek iz občinskega proračuna sofinancira neprofitno dejavnost za naslednje izvajalce humanitarnih in 
zdravstvenih dejavnosti:

- društva, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge 
humanitarne neprofitne programe,

- društva, ki izvajajo programe na področju ohranjanja zdravja in pomoči pri lajšanju zdravstvenih težav,
- organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo 

posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe občanov občine Duplek,
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne 

stiske in težave občine Duplek, ustanovijo občani občine Duplek.

Izjemoma lahko pridobijo sredstva sofinanciranja za dejavnosti po tem pravilniku tudi javni zavodi s sedežem na 
območju občine Duplek, ki izven svoje redne dejavnosti izvajajo programe iz 2. člena tega pravilnika, društva, ki nimajo 
sedeža v občini Duplek, vendar lahko izkažejo, da je več kot 5 % registriranih članov društva občanov občine Duplek, 
in drugi izvajalci neprofitnih humanitarnih in zdravstvenih projektov.

Programi bodo ovrednoteni po kriterijih, določenih v Pravilniku o sofinanciranju neprofitnih programov na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti in zdravstva (MUV, št. 7/07, 13/09, 26/13).

III.  OBSEG SREDSTEV, KI JIH ZA NEPROFITNE PROGRAME NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI 
IN ZDRAVSTVA ZAGOTAVLJA OBČINA DUPLEK IZ PRORAČUNA ZA LETO 2020 

Za izvajanje dejavnosti neprofitnih programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti in zdravstva bo izvajalcem 
v proračunu Občine Duplek za leto 2020 predvidoma zagotovljenih 10 000,00 €.

IV. OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA
Dodeljena sredstva za sofinanciranje neprofitnih programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti in zdravstva 
v letu 2020 morajo njihovi prejemniki porabiti najkasneje do 31. 12. 2020.

V.   KRAJ IN ČAS ZA PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN PRIDOBITEV DODATNIH INFORMACIJ
Razpisna dokumentacija je na voljo v občinskem uradu Občine Duplek v času uradnih ur v ponedeljek od 8.00 do 
14.00, v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 in v petek od 8.00 do 12.00 ter na spletni strani Občine Duplek.

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Duplek oz. po telefonu na št. 684 09 11, v 
času uradnih ur v ponedeljek od 8.00 do 14.00, v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ter v petek od 8.00 do 
12.00.
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VI.  ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA POPOLNOST VLOG

 Predlagatelj mora ob prijavi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

- izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec,
- letni delovni program z navedbo terminov, lokacije in vsebine aktivnosti, ki jih bo društvo organiziralo oz. 

izvajalo,
- letni finančni načrt, ki mora biti uravnotežen,
- poročilo o porabi sredstev, ki jih je v preteklem letu prejel od Občine Duplek, ter vsebinsko poročilo o izvedenih 

aktivnostih,
- seznam aktivnih članov s podatki o prebivališču,
- izjavo, da ima društvo oz. neprofitna organizacija zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovane dejavnosti.

VII.  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo vlogo osebno na Občini Duplek ali jo pošljejo po pošti na naslov Občine Duplek 
najkasneje do 31. 1. 2020.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 1. 2020 oz. do tega dne ni bila 
predložena v vložišču občinskega urada Občine Duplek.

Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:

-  na sprednji desni strani spodaj: OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 SP. DUPLEK,
-  na sprednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti in zdravstva za leto 

2020 – NE ODPIRAJ,
-  na hrbtni strani: naslov vlagatelja.

VIII.  DATUM ODPIRANJA VLOG IN ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI  OBVEŠČENI O IZIDU 
 JAVNEGA RAZPISA

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka.

                        Mitja Horvat, 
                         župan 

40



Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011 
in 11/2013, 68/16, 61/17, 21/18), Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti v Občini Duplek (MUV št. 3/2007, Uradno glasilo slovenskih občin št. 35/2009, 14/2013) in Odloka o 
proračunu Občine Duplek Občina Duplek objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU
LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI, KI BODO SOFINANCIRANI IZ

PRORAČUNA OBČINE DUPLEK V LETU 2020.

I.  Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v letu 2020.
Sofinancirali se bodo programi društev na področjih zborovskega petja, instrumentalne glasbe, gledališke dejavnosti, 
lutkovne dejavnosti, literarne dejavnosti, likovne, fotografske in filmske dejavnosti ter plesne dejavnosti.
Cilji razpisa so podpiranje kakovostnih, prepoznavnih in prodornih projektov na področju
ljubiteljske kulture, širjenje ljubiteljske kulture in dvigovanje kakovosti ljubiteljske kulture.

V proračunu Občine Duplek za leto 2020 bo za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvidoma 
zagotovljenih 12 000,00 €.

II.  Pogoji za sodelovanje na razpisu 
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
-  imajo sedež v Občini Duplek ali na območju občine Duplek kontinuirano izvajajo svojo dejavnost, 
-  so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 
-  imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovane dejavnosti, 
-  imajo urejeno evidenco o članstvu, 
-  organizirajo redno dejavnost, za katero so registrirana, 
-  sodelujejo na občinskih prireditvah,
-  enkrat letno v občini Duplek izvedejo samostojno kulturno prireditev, 
-  prijavljajo programe, ki bodo v celoti realizirani v letu 2020, 
-  so v primeru, da so v letu 2019 sklenila z Občino Duplek pogodbo o sofinanciranju  kulturnih programov, izpolnila 

vse pogodbene obveznosti. 

Na razpis se lahko prijavijo tudi društva, ki nimajo sedeža v občini Duplek, če izvedejo v občini Duplek kulturni 
dogodek, kulturna društva, ki nimajo sedeža v občini Duplek, če v njih 
aktivno sodelujejo občani občine Duplek, in javni zavodi s sedežem na območju občine 
Duplek, če na področju kulture izvajajo javne prireditve oz. sodelujejo na javnih kulturnih 
prireditvah, ki jih prirejajo občina ali društva in so namenjene občanom in promociji občine. 

III.  Razpisni kriteriji 
Kriteriji za vrednotenje programov so: 
-  število aktivnih članov društva, 
-  število vaj na sezono, 
-  število samostojno pripravljenih prireditev, 
-  število sodelovanj na javni prireditvi v občini v izvedbi občinskega urada oz. drugega  društva v občini, 
-  število sodelovanj na prireditvah v tujini. 

IV.  Uporaba kriterijev 
Povzetek načina ocenjevanja: kriteriji ocenjevanja so ovrednoteni s točkami. Višina 
odobrenih sredstev za posamezni program je odvisna od števila točk, ki jih bo prijavitelj dobil glede na kakovost 
programa in vrednosti točke. Vrednost točke bo določena tako, da se bo višina razpoložljivih sredstev delila s seštevkom 
vseh ocen izbranih prijaviteljev. Odobrena vrednost sredstev posameznega prijavitelja bo določena tako, da se bo 
njegovo število točk pomnožilo z vrednostjo točke.

V.  Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020. 

VI.  Razpisni rok in dopolnjevanje vlog 
Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo vlogo osebno na Občini Duplek ali jo pošljejo po pošti na naslov Občine 
Duplek najkasneje do 31. 1. 2020. 
Vlagatelji lahko vloge dopolnjujejo in spreminjajo do poteka razpisnega roka. 
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VII.  Razpisna dokumentacija 
Razpisna dokumentacija obsega: 
-  besedilo razpisa, 
-  kriterije za ocenjevanje programov, 
-  prijavni obrazec, 
-  izjave. 

Predlagatelj mora ob prijavi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: 
-  izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec, 
-  letni delovni program z navedbo terminov, lokacije in vsebine prireditev, ki jih bo društvo organiziralo ali na njih 

sodelovalo, 
-  letni finančni načrt, ki mora biti uravnotežen, 
-  poročilo o porabi sredstev, ki jih je v preteklem letu prejel od Občine Duplek,
- poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2019 z datumi in lokacijami izvedenih prireditev oz. sodelovanja na 

prireditvah,
-  seznam aktivnih članov s podatki o prebivališču,
-  izjavo, da ima društvo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje 

načrtovane dejavnosti.

Razpisna dokumentacija je na voljo v občinskem uradu Občine Duplek v času uradnih ur v 
ponedeljek od 8.00 do 14.00, v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00, v petek od 8.00 do 12.00 ter na spletni 
strani Občine Duplek. 

VIII.  Oddaja vlog 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek najkasneje do 31. 1. 2020. Oddana mora biti v 
zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne programe 2020. Na 
hrbtni strani mora biti naveden vlagatelj: naziv in sedež.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Po odpiranju vlog bo komisija za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov kulturnih
projektov iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge: 
- ki jih ni vložila upravičena oseba, 
- prepozne vloge in prepozne dopolnitve vloge. 

IX.  Informacije o razpisu in razpisni dokumentaciji 
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Duplek oz. po telefonu na št. 684 09 11. 
Uradne ure so v ponedeljek od 8.00 do 14.00, v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ter v petek od 8.00 do 
12.00.

X.  Odpiranje vlog in obveščanje o izboru 
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka.

Mitja Horvat,
župan
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Na podlagi 216 in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011 in 3/13, 81/16), 29. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 14/13) in Odloka o proračunu Občine Duplek za leto 2020 objavlja Občina Duplek 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 

V OBČINI DUPLEK ZA LETO 2020.

I.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Duplek za leto 2020, ki 
jih upravičencem zagotavlja Občina Duplek na podlagi letnega programa športa za leto 2020 ter proračuna Občine 
Duplek za leto 2020.

II.  POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNEM RAZPISU IN MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programov športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-  imajo sedež v občini Duplek,
-  so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa,
-  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih 

programov športa, 
-  Občini Duplek redno posredujejo podatke o registriranem članstvu, poročila o realizaciji programa športa za preteklo 

leto, načrt programa športa za tekoče leto ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.

Iz občinskega proračuna se financirajo tudi izvajalci športa, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka tega 
člena, in sicer:
-  organizacije, ki organizirajo šolska športna tekmovanja,
-  športniki, občani občine Duplek, ki niso člani društva, registriranega na območju občine Duplek, če dosegajo 

vrhunske rezultate.

Sofinancirani bodo naslednji programi:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- šolska športna tekmovanja,
- športna rekreacija odraslih,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športne prireditve.

Programi bodo ovrednoteni po kriterijih, določenih v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Duplek 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/13).

III.  OBSEG SREDSTEV, KI JIH ZAGOTAVLJA OBČINA DUPLEK IZ PRORAČUNA ZA LETO 2020
Za izvajanje letnega programa športa bo izvajalcem v proračunu Občine Duplek za leto 2020 predvidoma zagotovljenih 
18 800,00 €.

IV.  OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA   SREDSTVA
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2020 morajo njihovi prejemniki porabiti najkasneje 
do 31. 12. 2020.

V.   KRAJ IN ČAS ZA PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN PRIDOBITEV DODATNIH INFORMACIJ
Razpisna dokumentacija je na voljo v občinskem uradu Občine Duplek v času uradnih ur v ponedeljek od 8.00 do 14.00, 
v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00, v petek od 8.00 do 12.00 ter na spletni strani Občine Duplek.
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Duplek oz. po telefonu na št. 684 09 11 v času 
uradnih ur v ponedeljek od 8.00 do 14.00, v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ter v petek od 8.00 do 12.00.

VI.  ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA POPOLNOST VLOG
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

- izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec,
- letni delovni program z navedbo terminov, lokacije in vsebine aktivnosti, ki jih bo društvo organiziralo oz. 

izvajalo,
- letni finančni načrt, ki mora biti uravnotežen,
- poročilo o porabi sredstev, ki jih je v preteklem letu prejel od Občine Duplek, ter poročilo o izvedenih aktivnostih 

v letu 2019,
- seznam aktivnih članov s podatki o prebivališču,
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- izjavo, da ima društvo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje 
načrtovane dejavnosti.

VII.  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG
Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo vlogo osebno na Občini Duplek ali jo pošljejo po pošti na naslov Občine Duplek 
najkasneje do 31. 1. 2020.

Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:

- na sprednji desni strani spodaj: OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 SP. DUPLEK,
- na sprednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto  2020 – NE ODPIRAJ in
- na hrbtni strani: naslov vlagatelja.

VIII. ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka.

        
                      Mitja Horvat, 

                       župan

Na podlagi 216. in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011 in 3/13, 81/16)), 4. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma (MUV, 
št. 7/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/09, 26/13) in Odloka o proračunu Občine Duplek za leto 2020 objavlja 
Občina Duplek 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA 

V OBČINI DUPLEK ZA LETO 2020.

I.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini 
Duplek za leto 2020, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Duplek na podlagi proračuna Občine Duplek za leto 2020.

II.  POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNEM RAZPISU IN MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
imajo sedež v občini Duplek ali na območju občine Duplek kontinuirano izvajajo svojo dejavnost,
- so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti   za uresničevanje načrtovanih 

programov, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu, 
- organizirajo redno dejavnost, za katero so registrirana.

Izjemoma lahko pridobijo sredstva sofinanciranja za dejavnosti na področju turizma tudi javni zavodi s sedežem na 
območju Občine Duplek, ki izven svoje redne dejavnosti izvajajo v občini Duplek programe na področju turizma.
Občina Duplek iz občinskega proračuna sofinancira redno dejavnost turističnih društev: aktivnosti za ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine, sodelovanje pri čistilnih akcijah, organizacijo ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij, 
zavodov, izvajanje samostojnih prireditev, sodelovanje pri organizaciji prireditev, izvajanje promocijske in informativne 
dejavnosti, akcije za ozaveščanje prebivalstva na področju turizma.
Programi bodo ovrednoteni po kriterijih, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma 
(MUV št. 7/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/09, 26/13).

III.  OBSEG SREDSTEV, KI JIH ZA DELOVANJE DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA ZAGOTAVLJA OBČINA 
DUPLEK IZ PRORAČUNA ZA LETO 2020 

Za izvajanje dejavnosti turističnih društev bo izvajalcem v proračunu Občine Duplek za leto 2020 predvidoma 
zagotovljenih 9000,00 €.

IV.  OBDOBJE,  V  KATEREM  MORAJO BITI  PORABLJENA  DODELJENA    SREDSTVA
Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov društev na področju turizma v letu 2020 morajo njihovi prejemniki 
porabiti najkasneje do 31. 12. 2020.
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V.   KRAJ IN ČAS ZA PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE  IN PRIDOBITEV DODATNIH INFORMACIJ

Razpisna dokumentacija je na voljo v občinskem uradu Občine Duplek v času uradnih ur v ponedeljek od 8.00 do 14.00, 
v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00, v petek od 8.00 do 12.00 ter na spletni strani Občine Duplek.
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Duplek oz. po telefonu na št. 684 09 11 v času 
uradnih ur v ponedeljek od 8.00 do 14.00, v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ter v petek od 8.00 do 12.00.

VI. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA POPOLNOST VLOG
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

- izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec,
- letni delovni program z navedbo terminov, lokacije in vsebine aktivnosti, ki jih bo društvo organiziralo oz. 

izvajalo,
- letni finančni načrt, ki mora biti uravnotežen,
- poročilo o porabi sredstev, ki jih je v preteklem letu prejel od Občine Duplek, in o izvedenih aktivnostih v 

preteklem letu;
- seznam aktivnih članov s podatki o prebivališču,
- izjavo, da ima društvo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje 

načrtovane dejavnosti.
- 

VII.  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG
Zainteresirani vlagatelji lahko vložijo vlogo osebno na Občini Duplek ali jo pošljejo po pošti na naslov Občine Duplek 
najkasneje do 31. 1. 2020.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 1. 2020 oz. do tega dne ni bila 
predložena v vložišču občinskega urada Občine Duplek.

Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:
- na sprednji desni strani spodaj: OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 SP. DUPLEK,
- na sprednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev  za leto 2020 – NE ODPIRAJ in
- na hrbtni strani: naslov vlagatelja.

VIII. DATUM ODPIRANJA VLOG IN ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI 
     OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka.

                                           Mitja Horvat,
                                             župan 

  

Na podlagi 216. in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011 in 3/13, 81/16), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna 
Občine Duplek (MUV, št. 13/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/09) in Odloka o proračunu Občine Duplek za 
leto 2020  objavlja Občina Duplek

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV V OBČINI DUPLEK ZA LETO 2020.

I  Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov društev, ki ne sodijo na področje turizma, 
kulture, športa, humanitarnih dejavnosti in kmetijstva za leto 2020, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Duplek na 
podlagi proračuna Občine Duplek za leto 2020.

II.  Pogoji za udeležbo na javnem razpisu in merila za izbor programov
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki ne spadajo na področje turizma, kulture, športa, humanitarnih 
dejavnosti ter kmetijstva in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Duplek ali na območju občine Duplek kontinuirano izvajajo svojo dejavnost,
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- so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih 

programov,
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- izvajajo redno dejavnost, za katero so registrirana.

Občina iz občinskega proračuna sofinancira redno dejavnost društev: izvedbo letnih programov in projektov, ki so 
pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji dejavnosti zastopa, projekte, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za 
občino Duplek, in projekte, ki predstavljajo aktivnosti društva in občino Duplek navzven.
Programi bodo ovrednoteni po kriterijih, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov drugih društev 
iz proračuna Občine Duplek (MUV, št. 13/07 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/09).

III.  Obseg sredstev, ki jih za delovanje drugih društev zagotavlja Občina Duplek iz proračuna za leto 2020
Za izvajanje dejavnosti drugih društev bo izvajalcem v proračunu Občine Duplek za leto 2020  predvidoma zagotovljenih 
2500,00 €.

IV.  Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov drugih društev v letu 2020 morajo njihovi prejemniki porabiti 
najkasneje do 31. 12. 2020. 

V.   Kraj in čas za prevzem razpisne dokumentacije in pridobitev dodatnih informacij
Razpisna dokumentacija je na voljo v občinskem uradu Občine Duplek v času uradnih ur v ponedeljek od 8.00 do 
14.00,  v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00, v petek od 8.00 do 12.00 ter na spletni strani Občine Duplek.

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Duplek oz. po telefonu na št. 684 09 11 v 
času uradnih ur v ponedeljek od 8.00 do 14.00,  v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ter v petek od 8.00 do 
12.00.

VI.  Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
 Predlagatelj mora ob prijavi na razpis predložiti:

- izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec,
- letni delovni program z navedbo terminov, lokacije in vsebine aktivnosti, ki jih bo društvo organiziralo oz. 

izvajalo,
- letni finančni načrt, ki mora bit uravnotežen,
- poročilo o porabi sredstev, ki jih je društvo v preteklem letu prejelo od Občine Duplek, ter poročilo o izvedenih 

aktivnostih,
- seznam aktivnih članov s podatki o prebivališču,
- izjavo, da ima društvo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničevanje načrtovane dejavnosti.

VII.  Rok za predložitev vlog
Zainteresirani vlagatelji  lahko vložijo vlogo osebno na Občini Duplek ali jo pošljejo po pošti na naslov Občine Duplek 
najkasneje do 31. 1. 2020.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 1. 2020 oz. do tega dne ni bila 
predložena v vložišču občinskega urada Občine Duplek.

Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti drugih društev za leto 2020 – NE 
ODPIRAJ«, na hrbtni strani pa mora biti naslov vlagatelja.

VIII.  Datum odpiranja vlog in rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka.

                                                                                   Mitja Horvat,
                                                                                       župan
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OTROCI POJEJO

IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA

V sredo, 27. novembra 2019, so se učenci OŠ Duplek in 
OŠ Korena znova pomerili v pevskem tekmovanju Otroci 
pojejo slovenske pesmi in se veselijo, ki ga v sodelovanju 
z Občino Duplek organizira Radio-Tednik Ptuj. 

Pogum je zbralo 22 učencev. V polfinalu, ki bo potekal 
marca, bodo občino Duplek predstavljale Klea Ostojič in 

Avtor vseh fotografij je Črtomir Goznik;
Na fotografijah so: Amaja Krašna, 
Kleja Ostojič in Zoja Ozmec, 

Zoja Ozmec iz 4. razreda podružnice Žitečka vas ter Ama-
ja Krašna iz 7. razreda OŠ Duplek.

Čestitke vsem nastopajočim!

Primož Kramberger
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ŠPORT IN REKREACIJA
25 LET REKREACIJE
Ob obletnici zahvala vaditeljici Albini Go- 
stenčnik za potrpežljivost, ker ni lahko  
ohranjati zbranost klepetavih žensk.
Kam le čas beži, kam se mu mudi … poje 
pesem. Leto 1994 je bilo navadno leto, ki 
se je po gregorijanskem koledarju začelo 
na soboto. Organizacija združenih naro-
dov je leto 1994 proglasila za mednaro-
dno leto družine ter mednarodno leto 
športa in olimpijskih idealov, me pa smo 
začele z druženjem na OŠ Dvorjane.
Bile smo mlade zaposlene žene in mame z 
majhnimi otroki in sto obveznostmi. Kljub 
oz. verjetno ravno zaradi zaposlenosti 
smo začutile potrebo, da si vzamemo ne-
kaj časa tudi zase, se malo razgibamo, pa 
tudi poveselimo. Beseda je dala besedo in zbrale smo se 
v telovadnici. Za prosti dan smo si izbrale sredo zvečer. A 
da ne bi ostalo samo pri potenju in razgibavanju, smo se 
po telovadbi odpravile v domačo gostilno na pijačo in kle-
pet. Brez vaditeljice pa ne gre, te naloge se je pogumno 
lotila Albina Gostenčnik in postala naša vodja in vaditelji-
ca, me pa skupina prijateljic, ki vztraja že četrt stoletja. V 
tem času nas je bilo vseh vpisanih 95, nekatere prihajajo, 
druge odhajajo … najbolj vztrajne pa ostajamo.
Tako se vsako sredo dobimo v telovadnici OŠ Duplek, 
naše druženje pa nadaljujemo v Gostilni Valerija. V vsem 
tem času smo preživele skupaj veliko prijetnih uric, vsa-
ko leto se odpravimo na enodnevni zlet, ki ji povezan s 
pohodništvom. 
Našle smo svoj »vrelec mladosti«, ki pa ni samo sedem 
ponovitev petih vaj, ampak je četrt stoletja druženja pri-
jateljic, ki tudi zaradi tega ostajamo mladostne v zrelejših 
letih. Naše druženje je postalo že kar obveznost – in če 
ga ni, kar nekaj manjka, pa tudi naši partnerji so se na to 
že navadili in ni več komentarja: »Kam greš?« Namesto 
tega rečejo: »Ali je že spet sreda?«
Ob praznovanju 25. obletnice rekreacije nas je obiskal 
župan Mitja Horvat in nam namenil nekaj spodbudnih 
besed, za kar se mu zahvaljujemo!

Avtorice Zdenka Šabeder, Albina Gostenčnik, 
Majda Toplak in Bojana Štuber

Rekreacija  Foto: Lojzka Blatnik

Tri medalje za karateiste WKSA Duplek.
V Lenartu je bil konec septembra prvi krog osnovnošol-
ske in srednješolske lige v karateju, ki smo se ga udeležili 
s štirimi tekmovalkami Karate kluba WKSA Duplek in se 
vrnili s kar tremi medaljami. Sara Rojs je tokrat veliko 
bolj prepričala sodnike, saj je morala nastopiti kar šti-
rikrat in zasluženo dosegla 3. mesto v katah. V katah je 
tokrat nastopila tudi Teja Kovač in med srednješolkami 
klonila šele v finalu ter dosegla 2. mesto. Nastopili sta 
tudi sestri Vita in Jana Rojs in Jana imela v finalu mož-
nost celo zmagati, a jo je kljub trudu prehitela ura, ki 
odšteva čas borbe. Vita je nastopila solidno, toda zmanj-
kalo ji je poguma za viden rezultat.

Sara Rojs med nastopom   Foto: Matej Verbošt         
Vsem našim tekmovalkam čestitamo za odličen rezultat! 

1. KROG OSNOVNOŠOLSKE 
IN SREDNJEŠOLSKE LIGE – 
LENART 2019
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3. POKALNA TEKMA 
KARATE ZVEZE SLOVENIJE
Nato smo se odpravili v Novo Gorico, kjer je potekala 
zadnja, tretja pokalna tekma. Nastopilo je 396 tekmo-
valcev iz 46 klubov iz vse Slovenije. Obe tekmovalki sta 
nastopili v športnih borbah in se pomerili z najboljšimi. 
Jana Rojs je tudi tokrat nastopila v močni konkurenci in 
po treh bojih postala prvakinja svoje kategorije. Zače-
tek v prvi borbi ni bil obetajoč in je na koncu zmagala za 
razliko ene točke. Koliko ji ni uspelo pokazati v tej bor-
bi, ji je zagotovo v drugi in tretji, kjer je z veliko želje in 
vztrajnosti dokazala, da je ta trenutek med najboljšimi 
v državi.

Zmagovalka Jana Rojs  Foto: Matej Verbošt

Nastopila je tudi Vita Rojs, ki pa je imela že prekaljene 
nasprotnice, ki so imele še več znanja in ambicij. Tako 
se je morala kljub vidnemu trudu na koncu zadovoljiti s 
petim mestom.

DRŽAVNO PRVENSTVO 
KARATE ZVEZE SLOVENIJE 
2019
V Celju je Karate zveza Slovenije organizirala državno pr-
venstvo v karateju, na katerem so kot vedno lahko na-
stopili samo najboljši karateisti, ki so izpolnjevali pogoje 
za nastop. Zaradi različnih okoliščin sta naš Karate klub 
WKSA Duplek predstavljali samo Jana in Vita Rojs, ki sta 
se znova odlično izkazali med 464 prijavljenimi iz 50 klu-
bov iz vse Slovenije. Obe sta nastopili v športnih borbah, 
t. i. kumiteju, in prišli kljub 6 boriščem zaradi množice 
nastopov na vrsto šele v popoldanskih urah. Tekmovanje 
v katah, ki je potekalo najprej, je imelo prvič posebnost 
novega točkovanja po pravilih WKF, ki se bo izvajalo tudi 
na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu.
Jana Rojs je suvereno nastopila in premagovala 
nasprotnice, a je bilo v nekem trenutku to premalo, saj 
je imela nasprotnico z odlično nožno tehniko, ki ji je za-
dala nekaj odločilnih udarcev ter si nabrala dovolj veliko 
razliko, da je Jana ni mogla dohiteti. Kljub temu pora-

zu je imela še eno možnost za dosego tretjega mesta z 
repasažom. Tega je tudi izkoristila in na koncu dosegla 
3. mesto. Vsekakor je Jana favoritinja te kategorije in jo 
tudi vabijo na priprave reprezentance. Nadejamo si še 
več njenih uspehov in verjamemo, da bomo kmalu po-
ročali o novih.
Nastopila je tudi Vita Rojs, ki pa je že v prvem kolu dobila 
nekajletno prvakinjo in favoritinjo Tiso Jernejo. Kljub po-
razu je Vita dosegla svojevrsten uspeh, saj se je v boju z 
veliko izkušenejšo nasprotnico hrabro upirala do zadnje 
sekunde.

Čestitamo za odlične nastope in hrabro naprej!

       Medalja, vredna truda       Foto: Matej Verbošt

Matej Verbošt

Jana Rojs tretja  Foto: Matej Verbošt
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Aikido je pot do osebnega zadovoljstva in notranjega 
miru ne glede na situacijo okoli nas.

Je vsestranska rekreacija za vsa življenjska obdobja. 
Za mlajše je lahko dragocena popotnica za življenje, za 
starejše pa izvir mladosti. Prav tako je aikido je borilna 
duhovna veščina, ki temelji na nenasilju. Ni pomemb-
na fizična moč, ker izkoriščamo nasprotnikovo silo, v 
našo korist pa deluje zakon fizike. Naše telo in um de-
lujeta usklajeno in fleksibilno. Lahko ga uporabljamo 
na vseh področjih življenja: pri športu, poslu, kulturi, 
izobraževanju, medosebnih odnosih itd. Skozi vadbo 
postajamo fizično, čustveno in mentalno stabilni.

Aikido je preizkušanje samega sebe, proces, ki traja vse 
življenje. Aikido je naše ogledalo. Vaditi aikido ne po-
meni zgolj uporabiti tehniko, ampak predvsem vaditi 
pozornost, samozavedanje in zavedanje situacije okoli 
sebe. Tehnika oziroma princip borilne veščine nam slu-
ži kot orodje za osebno rast, da bi lahko polno zaživeli 
svoje življenje in uresničili svoje potenciale. Sebe. 

Zakaj je aikido primeren tudi za otroke?

Izogibanje nasilju je srce aikida. Skozi aikido se otroci 
učijo, kako sodelovati, pozitivno rešiti konflikt ter kako 
pridobiti nove prijatelje in ne novih sovražnikov.

Učijo se samoobrambe, vendar je pri tem najpomemb-
nejše, da dobijo zaupanje vase in v svoje sposobnosti. 
Aikido uči otroke pozitivnega odnosa do življenja. Re-
zultati pridejo z vztrajnostjo in disciplino. Skozi veščino 
spoznajo, da če bodo povzročali težave, se bodo tudi 
sami znašli v njih. Aikido pomaga otrokom v šoli. Pri 
treningu otroci razvijajo miren in jasen um. Kot rezultat 
lažje absorbirajo znanje in se naučijo bolj jasno razmi-
šljati. Naučijo se prenašati pritisk tako v šoli kot v živ-
ljenju nasploh.

V svetu, polnem stresa in konfliktov, principi aikida 
služijo kot pomoč pri odraščanju v zrelo in zadovoljno 
osebo.

Treningi aikida v Bini akademiji za otroke potekajo vsak 
torek in četrtek v centru Apolon, Kramarjeva ulica 1, 
Tezno:
- otroci, stari od 3 do 7 let, od 16:00 do 17:00,
- otroci, stari od 7 do 15 let, od 17:00 do 18:00.

ZA USKLAJENOST  DUHA 
IN TELESA

Maša Lorenčič in Tjaša Hojski  v tehniki iriminage 

Aikidoke po skupinskem treningu  Vse foto: Bine Štrucl Prijetno utrujeni in vedno nasmejani naši vadeči po Cross Fit treningu

Odrasla skupina (nad 15 let) in samoobramba za ženske 
potekata vsak petek ob 19.30 v centru Apolon, Tezno. 
Vpis novih članic in članov poteka v času treningov čez 
celo leto.

Več o naši akademiji in dogodkih lahko izveste na našem 
spletnem portalu www.biniakademija.com, pišite nam 
na elektronski naslov binetrucl@gmail.com ali nas pok-
ličite na telefonsko številko 070 823-510 (Bine) in z vese-
ljem vam bomo pomagali.

Team Bini akademije Bine ŠTRUCL,
inštruktor aikida 2. dan
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JUDOISTI DUPLEKA NAJBOLJŠI NA DOMAČI TEKMI
19. mednarodni pokal občine Duplek in hkrati 2. mem-
orial Milana Danka v Škofijski gimnaziji Maribor. 
Oba tekmovanja sta bila v soboto, 5. oktobra 2019.  19. 
mednarodnega pokala  v Dupleku se je udeležilo  222 
tekmovalcev iz 36 klubov v starostnih kategorijah U12, 
U14 in U18. Hkrati je potekalo tekmovanje v starostni 
kategoriji U10, kjer so bili tekmovalci uvrščeni v skupine 
po približno enaki teži. Vse starostne kategorije so štele 
za končno skupno uvrstitev na tekmovanju. Naši tekmo-
valci so se odlično odrezali in na koncu pripeljali skupno 
zmago domov v Duplek. 
Tekmovanja za 2. memorial Milana Danka se je udeležilo 
81 kadetov in kadetinj, po odločitvi sodnikov sta si nag-
rado za najboljšega kadeta in kadetinjo v kategoriji do 60 
kg priborila kadet Šinič Gašper (JK Bežigrad), v kategoriji 
do 63 kg pa kadetinja Hribernik Ines (JK Acron Slovenj 
Gradec).

Rezultati naših tekmovalcev so bili sledeči:
V starostni kategoriji U10 deklice: Skupina 1 Plazar Nika 
3. mesto, Skupina 2 Auda Nika 1. mesto, Plazar Lana 2. 
mesto, Vohar Lara 3. mesto.
V starostni kategoriji U10 dečki: Skupina 1 Bezjak Luka 
7. mesto, Skupina 2 Weingerl Jure 2. mesto, Skupina 3 
Miha Magdič 1. mesto, Skupina 4 Praviček Tai 7. mesto; 
Senekovič Jani 5. mesto.
V starostni kategoriji U12 dečki: Grajfoner Niko 1. mes-
to, Korez Tomaž 5. mesto, Stres Alen 7. mesto. 

V starostni kategoriji U12 deklice: Mulec Klara 1. mes-
to, Kukovec Staša Alekseja 2. mesto, Peček Nike Taja 2. 
mesto.
V starostni kategoriji U14: Kerle Nik 1. mesto, Senekovič 
Aleks 4. mesto, Mulec Tilen 2. mesto.

Zahvaljujemo se staršem, ki so pomagali pri organizaci-
ji tekme, glavnemu sponzorju SPAR Ruše, Zavarovalnici 
TRIGLAV, trgovini JAGER Duplek, Fotokopiranju Koletnik 
Zdenki, Marketu sveti Martin Dvorjane, Vinogradništvu 
Praviček in KOGA Sport Shopu Maribor.

Pokal Dupleka 2019   Foto: Peter Brumen

TEKMOVANJA V JUDU PO SLOVENJI
Pokal Oplotnice 2019 in Prlekija open 2019
V soboto, 21. septembra 2019, je v športni dvorani Mile-
nij potekalo tradicionalno tekmovanje Pokal Oplotnice. 
Tekmovanja se je udeležilo 224 tekmovalcev iz 35 klu-
bov. Judo klub Duplek se je prvega tekmovanja po poči-
tnicah udeležil z 10 tekmovalci v starostnih kategorijah 
U10, U12 in U14. Pod vodstvom trenerke Manje Kropf 
so dosegli naslednje rezultate:
Starostna kategorija U10: Auda Nika 3. mesto, Praviček 
Taj 5. mesto, Senekovič Jani 5. mesto, Plazar Nika 5. 

mesto, Weingerl Jure 7. mesto.
Starostna kategorija U12: Grajfoner Niko 1. mesto, Mu-
lec Klara 3. mesto.
Starostna kategorija U14: Auda Nina 2. mesto, Senekovič 
Aleks 7. mesto, Mulec Tilen brez uvrstitve.
V soboto, 28. septembra 2019, smo se v Ljutomeru ude-
ležili uradnega tekmovanja v starostni kategoriji U14 Pr-
lekija open 2019 z dvema tekmovalcema. Tilen Mulec je 
v kategoriji nad 66 kg osvojil 3. mesto, Aleks Senekovič je 
bil v kategoriji do 60 kg tik za stopničkami četrti.

Nagaoka 2019Iršič 2019                    Vse foto: Peter Brumen
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Nagaoka 2019 Nagaoka 2019

38. Iršičev memorial Maribor
V soboto, 2. novembra 2019, je v Dvorani Tabor potekal 
že tradicionalni 38. Iršičev Memorial pod okriljem Judo 
kluba Železničar. Na tekmovanju je sodelovalo le 87 tek-
movalcev. Barve našega kluba sta v članski kategoriji za-
stopala Staš Kokotovič do 66 kg in Tajda Senekovič do 70 
kg. Oba sta pokazala odlične borbe ter priborila brona-
ste medalje domačemu klubu.

Mini Nagaoka in Nagaoka 2019
V soboto, 16. oktobra, in nedeljo, 17. oktobra, je v Ljublja-
ni potekal dvodnevni tradicionalni 56. turnir Nagaoka. V 
soboto so nastopili mlajši tekmovalci Judo kluba Duplek.
Med mlajšimi dečki in deklicami smo imeli 5 predstav-
nikov. Najboljše se je odrezal Niko Grajfoner, ki je v ka-
tegoriji do 55 kg premagal vse nasprotnike in osvojil 1. 
mesto. Staša Alekseja Kukovec je v kategoriji do 40 kg 
osvojila 7. mesto, Klara Mulec pa v isti kategoriji 9. mes-

to. V kategoriji do 38 kg smo imeli dva predstavnika, Ale-
na Stresa in Tomaža Koreza, ki sta žal po uvodnih bojih 
ostala brez popravnih bojev in zaključila s tekmovanjem.
Med starejšimi dečki in deklicami do 14 let smo imeli tri 
predstavnike. Nina Auda je v kategoriji do 40 kg osvojila 
3. mesto. Nik Kerle je po odličnih bojih, treh zmagah in 
dvema porazoma ostal tik pod stopničkami na 5. mes-
tu. Matic Letonja je na prvem tekmovanju pokazal zelo 
dobro borbo, vendar je prvo borbo izgubil ter zaključil s 
tekmovanjem.
V nedeljo sta bila na vrsti naša najboljša tekmovalca Staš 
Kokotovič in Tajda Senekovič. Nastopila sta v kategoriji 
mlajših članov ter v kategoriji članov. Staš si je v katego-
riji mlajših članov priboril 3. mesto, v kategoriji članov 
je na koncu osvojil 7. mesto. Tajda si je v kategoriji mlaj-
ših članic s štirimi zmagami priborila več kot zasluženo 
1. mesto, v kategoriji članic je s tremi zmagami in enim 
porazom, vendar z boljšimi točkami spet stopila na naj-
višjo stopnico.

POZDRAV IZ 
UREDNIŠTVA

Rok za oddajo člankov je 
najkasneje  

9. marec 2020. 

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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JUDO KLUB DUPLEK NA TUJEM
HIGL OPEN 2019 in  
8. mednarodni pokal Una Bihać.
V soboto, 28. septembra 2019, je v Vinkovcih na Hrva-
škem potekal mednarodni turnir HIGL OPEN 2019. V 
starostni kategoriji mladincev do 66 kg je nastopil Staš 
Kokotovič in prepričljivo osvojil 1. mesto.
V soboto, 19. oktobra 2019, smo se udeležili 8. med-
narodnega pokala Una Bihać (Bosna in Hercegovina). 
V športni dvorani Luke so naši tekmovalci nastopili v 
treh starostnih kategorijah. Miha Magdič je v katego-
riji U10 do 34 kg z eno zmago in enim porazom osvojil 
3. mesto. Niko Grajfoner je v kategoriji U12 do 50 kg s 
tremi zmagami in enim porazom v finalu osvojil težko 
priborjeno 2. mesto. Tilen Mulec je v kategoriji U14 
nad 66 kg z dvema zmagama in enim porazom osvojil 
3. mesto. Nik Kerle je v kategoriji U14 do 60 kg z eno 
zmago in dvema porazoma osvojil 5. mesto. 

Prireditev v  okviru Evropskega tedna športa je bila Mo-
ravskih Toplicah 24. septembra.
Za organizacijo olimpijskega dneva starejših v Moravskih 
Toplicah so združili moči Olimpijski komite Slovenije, 
Združenje športnih zvez, Šola zdravja, Športna zveza Mo-
ravske Toplice, regijska pisarna OKS-ZŠZ in Občina Mora-
vske Toplice. Ta dan je bil organiziran v sklopu Evropske-
ga tedna športa.
Vse skupine Šole zdravja mariborske regije z okolico smo 
na tej prireditvi sodelovali že drugič. Lani je bil Olimpij-
ski dan starejših organiziran v Mariboru, letos pa so za 
to prireditev izbrali Moravske Toplice. Ker smo za pot v 
Moravske Toplice potrebovali prevoz, je OKS za potrebe 
110 članov Šole zdravje plačal dva avtobusa, ki sta nas 
popeljala na prireditev in seveda tudi domov. Na to pri-
jazno gesto OKS smo se z veseljem odzvali.
V Moravske Toplice smo prispeli nekaj minut po osmi uri 
zjutraj. Hitro smo zelenico pred Termami 3000 »obarva-
li« oranžno, saj je to barva Šole zdravja in vsi udeleženci 

OLIMPIJSKI DAN STAREJŠIH 

Naj se ve, od kod prihajamo            Vse foto: Ivana Bratuša Svoje vaje predstavljamo na travniku pred Termami 3000

redne jutranje telovadbe ponosno nosimo oblačila v tej 
barvi. 
Olimpijski dan starejših se je začel ob 9. uri z obveznimi 
pozdravnimi govori, nato pa je 110 oranžnih članov Šole 
zdravja opravilo svojo jutranjo telovadbo. Nekaj domači-
nov in nekaj zdraviliških gostov se nam je pridružilo in z 
nami telovadilo.
Nato so se nekateri odšli kopat (člani Šole zdravja so plačali 
polovično ceno), drugi smo opravili brezplačne meritve te-
lesne pripravljenosti, tretji so se ob 11. uri odpravili v Bo-
gojino na ogled znamenite Plečnikove cerkve.
Po končanih testih telesne pripravljenosti so naše rezulta-
te pregledali še strokovnjaki medicine in športa ter nam 
svetovali, katerim področjem naj posvečamo še več pozor-
nosti.
Dan je bil lep, topel, sončen in prav s takšnimi občutki smo 
ob 15. uri zopet sedli na avtobus in se odpeljali domov.

Sonja Černčič Lagerwall

Judo klub Duplek ima trenutno v svojih vrstah preko 
80 vadečih otrok v petih skupinah. Če te zanima in bi 
rad poskusil, se oglasi v naši »Baraki«, naše trenerke 
te pričakujejo.

Za naslednje leto si želimo zdravja, veliko veselja ter uspe-
hov, vam pa želimo miren božič in veselo ter zdravo novo 
leto 2020. REI

Peter Brumen
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Zgodba z naslovnice

NOGOMETNA ŠOLA NK DUPLEK
Trenutno vadi več kot 90 otrok, od tega kar 5 punc v 
različnih ekipah. 
Nogometna šola Duplek predstavlja pomembno športno 
okolje v občini Duplek, vse bolj pa tudi širše. S strokov-
nim pristopom, prenovljenim programom dela in razvo-
jem infrastrukturnih pogojev (pomožno igrišče, večja 
telovadnica) bo v prihodnje nedvomno zadoščeno de-
javnikom za razvoj celotnega kluba. Prizadevamo si dvig-
niti organiziranost delovanja nogometne šole, krepiti 
njeno prepoznavnost in ugled, vzpostaviti sodelovanje z 
okoliškimi klubi ter še nadgraditi dosedanje sodelovanje 
z društvi in organizacijami v občini Duplek. 
Osnovni cilji nogometne šole Duplek tudi v prihodnje 
ostajajo organizacija kvalitetne vadbe za čim več mla-
dih nogometašev (nogometna šola, osnovne šole, vrtci 
…), izvajanje načrtnega in strokovnega dela v vseh se-
lekcijah, nenehna skrb za izpopolnjevanje strokovnega 
kadra, najboljšim posameznikom omogočiti zahtevnejšo 
in kakovostnejšo vadbo, preprečevanje osipa igralcev 
(odhoda v druge klube) ipd. Predvsem pa je velika želja, 
da čimprej, morda že v prihodnji sezoni zagotovimo tudi 
ekipo v selekciji U17 (kadeti) ter v nadaljnjih sezonah 
tudi ekipo U19 (mladinci), s čimer bi v celoti popolnili 
selekcije nogometne šole. 
Ustrezno usposobljen in izobražen strokovni kader je 
bistvenega pomena za razvoj nogometne šole. V nogo-
metni šoli si prizadevamo, da imajo vsi trenerji ustrezno 
nogometno izobrazbo, saj ima trenerjev odnos do kluba, 
dela in ekipe velik vpliv na delovanje celotnega kluba. 
Tekmovalni cilji so v nogometni šoli jasno opredeljeni in 
jim bomo v prihodnje vse bolj sledili. Pri tem je potreb-
no izpostaviti, da rezultati v mlajših selekcijah (U7-U11) 
nikakor niso bistvenega pomena, se pa zavedamo, da so 
lahko dobri rezultati v višjih selekcijah le posledica ustre-
znega dela v mlajših selekcijah. V nogometni šoli so ena-
ko pomembne vse selekcije in vsi trenerji. 
Ob nogometnem napredku mladih nogometašev se zave-
damo, da smo dolžni, seveda v skladu z možnostmi, ki jih 
imamo na voljo, poskrbeti tudi za razvoj mladih nogome-
tašev na nekaterih drugih področjih (igralec/osebnost). 

Želimo si vzgajati otroke v zrele osebnosti s športnimi 
vrednotami, v športnike, ki bodo znali upoštevati hišni red 
in kulturo. S svojim načinom dela želimo jasno opredeli-
ti vloge na relaciji klub – ekipa – igralec – trener – star-
ši – šola, spremljati šolske uspehe ter dosežke svojih no-
gometašev tudi na drugih področjih. Igralci morajo gojiti 
spoštovanje do soigralcev in nasprotnikov, znati športno 
prenašati poraze in upoštevati pravila fair playa. Eno od 
področij našega delovanja je tudi sodelovanje s starši (ses-
tanki, sprotno podajanje informacij o treningih in tekmah, 
seznanjanje s pravili fair playa, spodbujanje športnega na-
vijanja), ki ga bomo razvijali in krepili tudi v prihodnje.

Nogometna šola NK Duplek v sezoni 2019/20
Ekipe nogometne šole NK Duplek v sezoni 2019/20 tek-
mujejo pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Ma-
ribor s šestimi ekipami v kategorijah U7, U9 (dve ekipi), 
U11, U13 in U15. V nogometni šoli deluje sedem trener-
jev ter trener vratarjev (Matjaž Marhold), ki skrbi za delo 
z vsemi vratarji v klubu. V nogometni šoli trenutno vadi 
več kot 90 otrok, od tega kar 5 punc v različnih ekipah. 
Za najmlajše v ekipi U7 skrbi trener Uroš Kelbič, ki svoje 
znanje in 20-letne trenerske izkušnje prenaša na nadobu-
dneže, ki se šele dobro spoznavajo z nogometno igro. 
V ekipi U9 delujeta trenerja Matej Zorman in njegov 
pomočnik Mirjan Bračko, ki vodita dve ekipi in skrbita, 
da otroci ustrezno nadaljujejo svojo nogometno pot ter 
da prejemajo znanje in vsebine, ki jih v tej starosti tudi 
morajo. V letošnji sezoni smo za strokovno pomoč priva-
bili inštruktorja nogometa, ki je zaposlen na Nogometni 
zvezi Slovenije ( Janija Sajka), ima najvišjo trenersko iz-
obrazbo ter dolgoletne izkušnje pri delu z mladimi no-
gometaši. Ima pregled nad izvedbo treningov ekipe U9, 
nad vsebinami treningov, občasno pa tudi sam izvede 
kakšen trening, kar je izjemno dobrodošlo tudi za ostale 
trenerje v klubu. 
Ekipo U11 vodita glavni trener Robi Mirt in njegov po-
močnik Zvonko Zečević. Igralcem se že pozna dobro delo 
v preteklih sezonah, da bi lahko vsi napredovali, pa so 

U15 z trenerjem Mirom Ferličem in tehničnim Francem Ravnjakom U9 z trenerjem Mirjanom Bračkom, manjka trener Matej Zorman
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razdeljeni v dve skupini, saj je trenutno to naša najšte-
vilčnejša selekcija s 23 igralci. Večina le-teh pa bo v isti 
tekmovalni kategoriji tekmovala tudi v prihodnji sezoni, 
kar bo šele pravi pokazatelj realnega stanja in primerja-
ve z ekipami iz drugih klubov.
Ekipo U13 vodi trener Robi Mirt. Ekipa dosega zavidljive 
ligaške rezultate in je zelo uspešno odigrala jesenski del 
prvenstva, tako da se že lahko veselimo spomladanskega 
dela sezone. Ekipa je namreč v sedmih tekmah zabeleži-
la 6 zmag in le en neodločen rezultat ter prepričljivo vodi 
na prvenstveni lestvici. Treningi potekajo na visokem ni-
voju, z zahtevnejšimi nogometnimi vsebinami, poudar-
kom na igri ter različnih igralnih situacijah. 
Ekipo U15 je pred letošnjo sezono prevzel trener Miro 
Ferlič, ki se je po nekaj letih ponovno vrnil v nogomet 
in sedaj z ekipo že več kot uspešno deluje. Prisotnost 
na treningih je izjemno visoka, igralci so se privadili na 
trenerjev način dela, rezultat vsega pa je visoko 2. mesto 

na lestvici 2. lige U15 MNZ Maribor. Igralci so iz preteklih 
let v ekipo U15 prenesli veliko nogometnega znanja, se-
veda pa je še veliko prostora za napredek v prihodnjem 
obdobju. Glede na odnos do dela in obiskanost na tre-
ningih ter celotno stanje v ekipi se lahko nadejamo, da bi 
morda v prihodnji sezoni v Dupleku že gledali tudi tekme 
v kategoriji kadetov (U17).
V zimskem delu sezone ekipe tekmujejo tudi na številnih 
dvoranskih turnirjih v Sloveniji in tujini, kjer z doseženimi 
rezultati le potrjujejo dobro delo v preteklem obdobju in 
nas vse, ki delujemo v nogometni šoli, še dodatno moti-
virajo, da nadaljujemo po začrtani poti, ki nam lahko na 
dolgi rok prinese želen napredek in razvoj nogometne 
šole. Sodelovanje nogometne šole z vodstvom kluba je 
dobro, saj ima klub posluh za želje trenerjev in postopo-
ma omogoča delo na vse višjem nivoju.

Uroš Kelbič

SREČNO 2020!

U7 z trenerjem Urošem Kebričem

U13 z trenerjem Robijem Mirtom       Vse foto: Vilijem Klemenčič U11 z trenerjem Robijem Mirtom, manjka trener Zvonko Zečević
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IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV
TRGATEV POTOMKE PRI GOSPODARJU VOGRINU

Trgatev potomke Stare trte pri gospodarju Alojzu Vogrinu iz Zimice s kletarjem Turističnega in vinogradniškega 
društva Trta, Bojanom Pravdičem. Letina je bila letos zelo bogata in jo bo mogoče poskusiti ob posebnih prireditvah 
društva in občine.

Alojz Vogrin

Ob potomki Alojz Vogrin in kletar Bojan Pravdič  Obe foto: Peter TrstenjakPotomka vinske trte Alojza Vogrina

V Krajevni organizaciji Rdečega križa Dvorjane smo le-
tos prvič pristopili k tej, vseslovenski akciji.
Organizirajo  jo ob svetovnem dnevu hrane in svetov-
nem dnevu boja proti lakoti, k sodelovanju pa smo po-
vabili tudi ostale KORK naše občine. Posebej sem moram 
zahvaliti KORK Korena in predsednici Štefki Ljubojevič za 
sodelovanje in pomoč na stojnicah ter učencem OŠ Ko-
rena. Prav tako smo k sodelovanju povabili učence OŠ 
Duplek, podružnično šolo Dvorjane, PGD Dvorjane, Vi-
nogradniško vinarsko, turistično društvo Trta in Društvo 
za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine Oldtimer 
Duplek.
Akcija Drobtinica je potekala pred trgovino Jager v Spo-
dnjem Dupleku (z dovoljenjem trgovine) dne 19. okto-
bra 2019 med 8. in 12. uro. Ta dan smo v zameno za pro-
stovoljne prispevke obiskovalcem nudili kruh, drobno 
pecivo in druge prehrambne izdelke,  Danico Mumlek je 
merila krvni tlak, člani PGD Dvorjane so prikazali temelj-
ne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja, društvo 
Oldtimer Duplek z Borisom Demšičem je peklo kostanje, 
z Vinogradniškim, vinarskim, turističnim društvom Trta 
smo poskušali mošt, celotno dogajanje pa je na harmo-
niki popestrila Nives Polanec, učenka OŠ Duplek.

  KORK DVORJANE ORGANIZIRAL DROBTINICO 
V NAŠI OBČINI

Akcija je odlično uspela, saj smo v Dupleku zbrali 1044,00 
evrov. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena šolskem 
skladu OŠ Dvorjane, OŠ Duplek in OŠ Korena kot pomoč 
šoloobveznim  otrokom iz socialno šibkih družin
Seveda pa se moram v prvi vrsti zahvaliti vsem dona-
torjem za donacije, brez katerih akcija ne bi uspela. Ti 
so: Žito Maribor, Hlebček Pragersko, Pekarna Hoče, Pe-
karna Tataj, Oljarna Šaruga Gornja Radgona, Vrtnarstvo 

Ob zaključku akcije  Foto: Milena Miloševič
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Tement, Vrtnarstvo Ingrid, Mesnica Blatnik, Kmetijska 
zadruga Selnica ob Dravi, Chance Dvorjane, Vrtnarija 
Vekjet Maribor, Pekarna Zenit Maribor, Bio Mlinarček 
Maribor, Sadjarstvo Medved, Okrepčevalnica Simonič 
Valerija Bezjak s. p., Pekarna Piramida, Maridis d. o. o. 
(E.Leclerc), Pekarna Pečjak, Vinarstvo Pulko, Šebeder 
Marija in Zdenka Koletnik s. p.

Vesela sem, da obstajajo v našem okolju ljudje in or-
ganizacije, ki imajo čut in razumevanje za to, kako po-
membno je pomagati in delati dobro, saj se vsa dobra 
dela in dejanja povrnejo. Zato vsem in vsakemu posebej 
hvala za prispevke.

Marina Toplak,
predsednica KORK Dvorjane

Oživljanje z defibrilatorjem ob pomoči PGD Dvorjane

Na stojnici z preedsednico KORK Korena Štefko Ljubojevič

Ekipa Drobtinice Foto: Borut Ludvik Hvala Nives Polanec za čudovito vzdušje

Danica Mumlek ob meritvi krvnega tlaka vase 
Vse foto: Marina Toplak

RIBIŠKA SEKCIJA KLEN V LETU 2019
Najraje se ljudje ponašamo z dobrimi idejami, rezultati 
dejanj in z uspešnimi akcijami.
Ena izmed mnogih uspešnih akcij je bila zagotovo čistil-
na akcija 16. marca 2019, na kateri je sodelovalo 14 čla-
nov ribiške sekcije. Napolnili smo kar nekaj vreč, ki smo 
jih dostavili na dogovorjeno mesto. 
V okviru ribiške sekcije smo na našem ribniku organizira-
li 12 tekem. V skupnem seštevku točk je bil zmagovalec 
Sašo Rola. Drugo mesto je dosegel Stanko Krajnc, tretje 
pa Marijan Slanič. Ribiški car je postal Sašo Rola, in sicer 
s krapom, težkim 3780 gramov. Dvakrat smo gostovali 
tudi na drugih ribnikih, in sicer na ribniku Društva invali-
dov Maribor, v Nebovi in na ribniku ribiške sekcije Krap v 

Gačniku. V Gačniku je potekala tekma v počastitev dne-
va starejših občanov. Na tekmi smo dosegli šesto mesto, 
v Nebovi pa smo bili četrti.
Za praznik občine Duplek smo izvedli ribiško tekmo, na 
kateri so lahko sodelovali vsi občani. Tekma je bila  26. 
junija 2019 v popoldanskem času. Tekme se je udeležilo 
24 občanov. Zmagal je Aljaž Kopič, drugi je bil Jože Lo-
vrenčič in tretji Bogdan Kopič. Vsem tekmovalcem – še 
posebej pa zmagovalcem – iskrene čestitke.
Zmagovalci so prejeli pokale, ki jih je podarila občina 
Duplek. Z lepimi željami ob koncu tekme smo se dogo-
vorili za druženje tudi prihodnje leto. Pokale je podelila 
predsednica DU Duplek, Marinka Čučko.
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IZLETI DRUŠTVA UPOKOJENCEV DUPLEK

9. oktobra 2019 smo bili na dnevu odprtih vrat Društva 
upokojencev Duplek, kjer smo predstavili svojo ribiško 
sekcijo.
V oktobru smo z USB ploščami prekrili tla v zabojniku ob 
ribniku. Tla so bila že močno poškodovana, udrta in mor-
da celo že nevarna za uporabnike. Vse poškodbe tal so 
bile še iz leta 2014, ko smo zabojnik prestavili na sedanjo 
lokacijo. Sredstva za plošče smo zbrali s prispevki ribičev, 
članov naše sekcije.
12. oktobra 2019 smo na lepo jesensko soboto organi-
zirali zaključek ribolovne sezone za to leto. Tu gre pred-
vsem za to, da po tem datumu nimamo več nobene 
tekme. Seveda pa je ribolov dovoljen individualno še 
naprej, dokler so še pogoji.
Za položitev USB plošč in ponovno namestitev pohištva 
so najbolj zaslužni Drago Cimerman, Dušan Šabeder in 
Stanko Krajnc ter še nekateri drugi. Ne morem pa vseh 
našteti, ker bi potem moral navesti tudi sebe.

Podelitev pokalovZaključek ribolovne sezone       Vse foto: Milan Konrad

Razen zgoraj navedenih aktivnosti smo prav tako urejali 
okolico ribnika, kar so opazili tudi sprehajalci. Občasno 
smo izvedli tudi monitoring vode. Merili smo tempera-
turo vode, vsebnost pH in kisika. Pri tem smo bili zelo 
uspešni, in prav zaradi tega nismo imeli velikih težav z 
vodo, saj smo le-te sprotno odpravljali.
Za lepo ohranjeno naravo in zdravje rib se moramo zah-
valiti gospodarju ribiške sekcije,  Vinku Tranturi, in nje-
govemu namestniku,  Jožetu Vagnerju.
Letos nas je zapustil Vlado Mulec. Pogrešali ga bomo kot 
prijatelja in ribiča.
Ob koncu iztekajočega se leta želimo ribiči sekcije Klen 
vsem ljudem dobre volje veliko zdravja in osebne sreče 
v letu 2020.

Milan Konrad, 
vodja ribiške sekcije Klen

Potepali smo se po Vojvodini in številnih krajih po Slo-
veniji.
20. in 21. maja 2019 nas je pot vodila v Vojvodino. Ogle-
dali smo si Subotico, Palić, Palićko jezero in Novi Sad. 
Videli smo lepo ohranjene kulturnozgodovinske stavbe 
z veliko zelenja in s prijaznimi ljudmi. Drugi dan smo si 
ogledali Zrenjanin, Belo Blato, Carsko Baro in se nato 
vrnili v Duplek. Izlet je bil zelo bogat in poln dogodivščin, 
ostal nam bo v lepem spominu.
V petek, 14. junija 2019 smo se odpravili na Koroško in 
obiskali kovačijo pri Kovaču, kjer še ohranjajo stara orod-
ja in pripomočke. Ustavili smo se na kmetiji Klančnik, 
kjer so nam postregli z divjačinskimi izdelki in moštom – 
jabolčnikom. Ogledali smo si divjačinske obore in lovsko 
kočo, ki je bogato založena s trofejami divjadi. Do koče 
smo se odpeljali z vlakcem. Bil je čudovit dan, pravšnji 
za izlet. Ustavili smo se še na Muti, kjer smo imeli kosilo 
in si ogledali rotundo, ki je ena od dveh primerov takih 
cerkva v Sloveniji. 
25. julija 2019 smo se odpravili v Izolo na kopanje, kjer 
smo se naužili sonca in morja.
14. avgusta 2019 smo obiskali romarsko središče Javorca 
– 100 let staro baziliko miru, ki se nahaja v Triglavskem 
narodnem parku. Prisostvovali smo bogoslužju, ki ga je 
za nas opravil gospod župnik iz župnije Tolmin. Nato nam 
je vodič po cerkvici predstavil cerkev. Od parkirišča nas 
je vodila pot po pobočju do bazilike (25 minut hoje). Pot 
je zmogla tudi najstarejša udeleženka izleta, gospa Anica 

iz Zimice. Bazilika se nahaja v čudovitem, mirnem, na-
ravnem okolju Triglavskega narodnega parka. 
V torek, 10. septembra 2019, smo si ogledali bisere 
Kamniško-Savinjskih Alp. Obiskali smo kmetijo Selišnik, 
kjer so nam pripravili degustacijo savinjskega želodca. 
Nato smo se odpeljali v Logarsko dolino, se povzpeli do 
slapa Rinka in se okrepčali v gostilni Pri Lampi v Lučah.
Ob zaključku izleta smo se še odžejali pri fontani Zelene-
ga zlata v Žalcu. 
V petek, 7. novembra 2019, smo izvedli zadnji letošnji iz-
let – IZLET V NEZNANO. Obiskali smo Emo Novum v Ce-
lju in si ogledali proizvodnjo izdelave emajlirane posode. 
Popeljali so nas po prostorih in nam razložili, kako iz plo-
Izlet DU Duplek v Vojvodino  Foto: Jože Štrukelj

58



NAJ V SRCU LUČKA MIRU GORI,
ZDRAVJA, RADOSTI IN LJUBEZNI 

V LETU 2020 VAM DU DUPLEK ŽELI!

čevine nastane končni izdelek. Obiskovalci so imeli 
možnost nakupa posode v njihovi trgovini. 
Odpeljali smo se v Šentjur in na Proseniško, kjer 
smo imeli kosilo na Rajskem otoku. Ljubiteljske 
pevke DU Dupleka so zapele nekaj pesmi, opravili 
smo krst mošta in se poveselili ob glasbi. V večer-
nih urah smo se vrnili domov vedri in nasmejani. 

Predsednica DU Duplek,
Marinka Čučko

DAN ODPRTIH VRAT DU DUPLEK

NAJ V SRCU LUČKA MIRU GORI,
ZDRAVJA, RADOSTI IN LJUBEZNI 

V LETU 2020 VAM DU DUPLEK ŽELI!

Ob otvoritve dneva odprtih vrat DU Duplek  Foto: Rozalija Poš

Pester prikaz dejavnosti Društva upokojencev. 
9. oktobra 2019 smo se ob 10. uri zbrali na kegljišču DU 
Dupleka. Prostor je bil jesensko dekoriran in lepo prip-
ravljen.
Sekcije so se predstavile na zanimiv način. Na ogled je 
bila razstava ročnih del, razstavljeni so bili pripomočki za 
ribolov in streljanje z zračno puško. Na ogled so bili tudi 
pokali. Literatke so predstavile svojo poezijo, ljubiteljske 
pevke so zapele tri pesmi. 
Predstavile so se sekcije, telovadke iz Zg. Dupleka so iz-
vedle gibalne vaje, predstavile so se tudi telovadke iz Sp. 
Dupleka. Predstavili smo projekt Starejši za starejše, le-
tovanja v Izoli, izletniško dejavnost, sodelovanje društva 
z drugimi društvi – z ZPPZ-jem Maribor in ZDUS-om ter 
pobratenima društvoma Šentilj pri Velenju in Voličina.
Obiskovalci so se lahko preizkusili tudi v kegljanju s krog-
lo na vrvici. Srečanje so popestrili člani strelske sekcije 
Potepuhi z igranjem na orglice in kitaro.

Z obiskom so nas počastili tudi župan  Mitja Horvat, gos-
pod Dejan in gospa Darja iz občine. 
Ob prijetnem klepetu in pogostitvi z obloženimi kruhki, 
pecivom, kavo in vinom je druženje trajalo do 13.30.

Predsednica DU Duplek, Marinka Čučko

FOLKLORNIKI NA  PRAZNIKU JESENI V LIPNICI
S plesom in humorjem popestrili marsikatero prireditev 
tudi v domači občini.
Naši severni sosedje v Lipnici že kar nekaj let tradicional-
no prirejajo dogodek Südsteirisches Herbstfest z name-
nom, da se zahvalijo jeseni za bogat pridelek in številne 
darove. Praznovanje poteka drugi vikend v oktobru na 
ulicah mesta kot povorka, v kateri sodelujejo domači-
ni, povabijo pa tudi goste iz drugih držav. Folklorniki iz 
KUD-a Breznar Tonček smo vsako leto veseli njihovega 
povabila. Povorko sestavljajo bogato okrašeni traktorji z 
vozovi, godbe, plesalci. Tudi mi predstavimo svoje oble-
ke, običaje in izvirne korenške plese gledalcem na ulicah. 
Z njimi sodelujemo že več let in všeč nam je, kako s sre-
čanjem različnih običajev in kultur gledalcem ponudimo 
široko paleto običajev z namenom, da se zahvalimo je-
seni. V povorki tako lahko vidimo Avstrijce, Nemce, Slo-
vence, Hrvate, Srbe, Makedonce ipd. Na stojnicah lahko 
ljudje tudi okusijo darove jeseni v obliki pečenih kosta-
njev, mošta in lokalnih dobrot s kmetij. Svoje mojstrovi-
ne predstavljajo tudi rokodelci, ki so spretni v predelavi 
lesa kot suhe robe, kupijo se lahko izdelki iz keramike, 

medu, pekovske dobrote … 
Folklorniki pa smo to jesen sodelovali tudi doma, v 
naši občini, z raznimi točkami s plesom in humor-
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V KORENI MARTINOVALI 
IN OKRONALI NOVO VINSKO KRALJICO

jem. Videli ste nas lahko na krstu mošta v Koreni, nas-
lednji dan pa smo na šaljiv način krstili mošt v vino tudi 
pri Sv. Martinu v Dvorjanah. Tega praznika se posebej 
veselijo naši vinogradniki, saj so svoje pridelke uspešno 
pospravili v sode, ki čakajo na pokušino in prodajo. 

Vse Foto:  Mateja Zajc Horvat

Strokovnjaki pravijo, da so se tudi letos združili narava, pridnost in znanje vino-
gradnikov ter nam znova dali izjemen vinski letnik.
Oktober ali vinotok je čas, ko imajo vinogradniki po opravljenih trgatvah polne roke 
dela v kleteh. Umno kletarjenje je pogoj za dobro in kvalitetno vino. Mošt se je spre-
menil v mlado vino, ki so ga vinogradniki ponudili v pokušnjo na Martinovo soboto 
pred dvorano v Koreni. Kletar Bojan Pravdič je poskrbel, da je bil kletarjev sod poln 
mladega vina, prav tako pa so vino prinesli tudi drugi vinogradniki, ga zlili v skupen 
sod in nastala je odlična zvrst, ki so jo lahko poskusili vsi obiskovalci prireditve.
Prireditev je na zanimiv in humoren način vodil prvi lenarški ovtar Samo Tuš-Korl, 
v programu pa so nastopili člani Moškega pevskega zbora in Folklorna skupina KUD 
Breznar Tonček. V nadaljevanju je na harmoniko zaigrala tudi Tamara Vandur.
Na brajdah potomk je tudi prostor za klopotec, ki je bil nameščen konec julija in snet 
ter pospravljen na martinovanju.
Na ta način je bilo zaokroženo vinsko leto 2019, vino pa ponujeno potrošnikom v uži-
tek in uporabo. Do pridelovalcev vin potrošnike vodijo posebne table, ki omogočajo, 
da se najdeta vinogradnik pridelovalec in kupec dobrega, domačega, lokalno pride-
lanega vina. Za promocijo domačih vin bosta skrbela kletar Bojan Pravdič in nova, 

Vinski kraljici Kornelija Poharič in nova 
vinska kraljica Barbara Štiftar  (na sliki 
desno)                    Vse foto: Ivo Glonar

Na koncu pa bi še vsem občanom in občankam radi za-
želeli vse dobro v prihajajočem letu 2020. Naj bo to leto 
zdravja, veselja, ljubezni, razumevanja za vse nas. 

Peter Zajc s folklorniki KUD Breznar Tonček Korena
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že deseta vinska kraljica Barbara Štiftar, ki je to funkcijo 
prevzela od Kornelije Poharič. Tudi ta kraljica prihaja iz 
Žikarc.
Dan je minil v prijetnem razpoloženju, ob zvokih harmo-
nike, degustaciji vin ter pečenem kostanju.

Z združenimi močmi uspeh ne bo izostal in verjamemo, 
da bodo vinogradniki imeli kar hitro prazne sode.

Marjana GLONAR

ZA KONEC SEZONE KOLESARILI PO DOMAČIH CESTAH
Ceni preteklost, živi sedanjost, sanjaj prihodnost.
Jesen je čas, ko si narava nadene tople barve, ko zadišijo 
kostanji in v kleteh veselo brbota sladki mošt, ko kmetje 
hitijo pospravljat pridelke … za nas ljubitelje oldtimer-
skih lepotcev pa je čas za še zadnji potep pred zimo.
Člani Društva za ohranjanje tehnične in kulturne dediš-
čine OLDTIMER DUPLEK smo se s svojimi starodobnimi 
avtomobili in kolesi zbrali v nedeljo, 27. oktobra, na zak-
ljučni vožnji, da skupaj preživimo prijeten dan. Sladke 
dobrote naših pridnih članic so teknile zjutraj ob kavi. V 
zraku se je čutilo veselo pričakovanje, sledila sta ogledo-
vanje naših lepotcev in debata o naših oblačilih, klobuč-
kih, torbicah, cekarjih … tem kar ni zmanjkalo; kdo bi si 
mislil, da je lahko staro tako zanimivo.
 

Udeleženci zaključne vožnje      Foto: Arhiv društva

Pa smo šli … avtomobilisti malo dalje, kolesarji po občin-
skih cestah. Bili smo pisana druščina, oblečeni v obleke 
iz časa naših starodobnih koles, mladi in mladi po srcu, 
vsi dobre volje in polni energije. 
Na pot smo se podali ob strogem nadzoru naših redar-
jev, varnost je na prvem mestu. Pritegnili smo veliko po-
zornosti pri rednih udeležencih v prometu in domačinih, 
opazil nas je tudi novinar Večera.

 

Kolesarili kot nekoč       Foto: Arhiv društva

Naša kolesa  Foto: Gregor Weingerl

Prvi postanek je bil v Wake Parku Dooplek, kjer smo opa-
zili veliko obiskovalcev, na igralih otroke, okolje je ožive-
lo, zelo lepo. Pri Joci smo se okrepčali in odžejali ter pot 
nadaljevali proti Turistični kmetiji Žnidarič. Že tradicio-
nalno so nas prijazno sprejeli, nas pogostili s hrano in 
pijačo ter postregli še odličen domači štrudelj. Res smo 
jim hvaležni za njihovo gostoljubje.

 

Pri Žnidaričevih       Foto Gregor: Weingerl

Pot smo zaključili na na-
šem društvenem prostoru, 
kjer je že dišalo po odlični 
kotlovini, ki jo je pripravi-
la naša Marica. Darinka 
je spekla domači kruh, 
Stanko je poskrbel, da je 
zadišalo po pečnih kosta-
njih, vsak se je potrudil po 
svojih močeh in na zado-
voljstvo vseh se je veselo 
druženje nadaljevalo do 
poznega popoldneva.
 

Lepo sončno vreme in dobra družba sta bila pravi recept 
za čudovito preživet dan.

Zvonka Gregurič, tajnica društva

Diši po kotlovini       
                    Foto: Gregor Weingerl
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PRIJATELJI, OSTANIMO PRIJATELJI
Letni koncert Tamburaškega orkestra Duplek so popestrili številni 
gostje.
Kako le čas beži, leto je naokrog in člani Tamburaškega orkestra 
Duplek smo marljivo vadili za letni koncert, ki smo ga poimenovali 
Prijatelji, ostanimo prijatelji.
Naš neumorni umetniški vodja Jan Juršnik je za naš koncert priredil 
nekaj novih skladb, ki smo jih vestno vadili na vsakih vajah. Mesec 
dni pred koncertom pa smo imeli intenzivne vaje celo dvakrat ali 
trikrat na teden. Jan je pripravil in priredil prvo lastno skladbo Tam-
buraškega orkestra Duplek na melodijo Marjana Goloba in besedilo 
magistre Nevenke Malek z naslovom Dupleška flosarija. Naš ume-
tniški vodja je povabil tudi svoje pevske prijatelje, in sicer Gašperja 
Kundiha in Dominika Hojnika, ki sta skupaj z Janom zapela nekaj dal-
matinskih viž. Obiskovalci so bili zelo navdušeni in so jih nagradili z 
velikim aplavzom.
Na koncert smo povabili številne goste in prijatelje Tamburaškega 
orkestra Duplek, in sicer: folklorno skupino Mali rijtar iz Tešanovcev 
pri Moravskih Toplicah, vokalno skupino VOX Angelika iz Benedikta 
z angelskimi glasovi, pevko Anito Kralj, Ansambel Šestka ter citrarko 
Andrejo z Urošem in hčerko. Za humoristično popestritev je poskr-
bel gasilec Sašo. Žal pa se zaradi bolezni na naše povabilo ni mogel 
odzvati Brane Klavžar.
Kot vsako leto je koncert Tamburaškega orkestra Duplek posnela 
tudi TV Uršla, ki naš koncert tudi arhivira na DVD-je, da si bomo 
ob raznih priložnostih obudili spomine na večer, pa tudi podarili jih 
bomo lahko tistim, ki se koncerta niso mogli udeležiti.
Na koncertu je bila tudi mariborska lokalna televizija BK TV, ki je 
posnela celoten koncert in bo predvajan na njihovem televizijskem 
kanalu. Nekaj naših članov je bilo povabljenih v studio BK TV, da so 
podali kratek komentar o dogajanju na koncertu in v zvezi z delo-
vanjem Tamburaškega orkestra Duplek, saj smo letos proslavili tudi 
15. obletnico delovanja orkestra. Zaslužni člani so dobili še priznanja 
orkestra in bronaste, srebrne in zlate Gallusove plakete in značke 
Javnega sklada za kulturno dejavnost Republike Slovenije za podro-
čje glasbene dejavnosti.
Polna dvorana v kulturnem domu v Koreni nas je nagradila z velikimi 
aplavzi in pohvalami za prijeten večer.
Na koncu se vsem zahvaljujem za tako številčen obisk in vsem, ki 
so pomagali pri izvedbi koncerta. Največja zahvala gre našemu po-

trpežljivemu umetniškemu vodji prof. glasbe 
Janu Juršniku, Tamari Vandur in Vinku Fridau, 
za delo pri uspešno izvedenem koncertu.
Igrati skupaj pomeni skupno ustvarjanje, 
skupno veselje, skupne misli, osredotočene 

Folklorna skupina Mali rijtar iz Tešanovcev pri Moravskih Toplicah

Tamburaški orkester Duplek  z dirigentom Janom Juršnikom 
ter vokalistoma Gašperjem Kundihom in Dominikom Hojnikom

Vokalna skupina VOX Angelika iz Benedikta z dirigentko Anito Kralj

Skupinska slika z vsemi nastopajočimi, med njimi gasilec Sašo, Ansambel Šestka in citratka Andreja z Urošem in hčerko      Vse foto: Ivo Glonar
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na glasbo. Vsak izmed nas ima rad svoj hobi, 
ki ga sprošča in bogati, se zanj posebej pot-
rudi, si vzame čas, da stvari tečejo tako, kot 
morajo. Med seboj se spoštujemo, smo 
iskreni drug do drugega, se skupaj pošali-
mo, kajti potem pride dobra energija sama 
od sebe. 
Le na tak način lahko nastope kvalitetno in 
uspešno izvajamo. Imamo željo, da se nam 
ljubitelji tovrstne glasbe pridružijo, posebej 
mladi, da se tradicija Tamburaškega orke-
stra Duplek nadaljuje.
     

Vinko Fridau
Tamburaški orkester Duplek

KOSMATINEC POVEZUJE
Zaključili medobčinski projekt s podelitvijo kosmatincev.
Čudovito drugo oktobrsko soboto smo v Turističnem 
društvu Vurberk strnili z zaključno slovesnostjo ob oce-
njevanju okolice hiš in objektov ter podelitvijo javnih 
pohval kosmatinec (pomladna roža, ki raste na Grmadi). 
Prireditev so s kulturnim programom popestrili učenci 
Osnovne šole Ljudski vrt, podružnične šole Grajena. 
Zbrane v dvorani kulturnega doma na Vurberku je poz-
dravil predsednik Turističnega društva Vurberk Ivan Ži-
žek in s ponosom predstavil delovanje društva in prire-
ditve, ki so v veliki meri že tradicionalne. V veselje nam 
je, da projekt ocenjevanja povezuje krajane vurberške 
župnije, torej Vurberka, Gomile, Grajenščaka in Krčevine 
pri Vurberku, in hkrati občane kar treh občin, Dupleka, 
Destrnika in Ptuja. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi 
županom, Mitji Horvatu, Francu Pukšiču in Nuški Gajšek, 

Podelitve javnih pohval so se udeležili župani vseh treh občin
Foto: Andrej Krepek

Tamburaški orkester Duplek z dirigentom Janom Juršnikom

63



JAN JE PREDSTAVIL UMETNIKA

da so se odzvali povabilu in nam namenili besede pohva-
le, vzpodbude in ponosa. Mitja Horvat, gostujoči župan, 
je ob dogodku povedal, da ljudje radi potujemo v različ-
ne lepe kraje, a najlepše je spoznanje, da je doma res-
nično najlepše. Poudaril je pomembnost povezovanja in 
sodelovanja občin na področjih, ki so jim skupna.
Po treh letih delovanja v komisiji s ponosom trdimo, da 
smo ocenjevanje v naše veliko zadovoljstvo spremeni-
li v prijetna srečanja. Skupaj si delimo napotke o vzgo-
ji in negi rož, urejanju okolice, velikokrat tudi vesele in 
žalostne zgodbe – v nas vidijo oporo in iščejo besede 
razumevanja. V teh letih smo začutili, da so veseli, da 
opazimo in pohvalimo nove zasaditve, izbiro cvetja, trud 
in delo, saj mnogi kljub bolezni nadaljujejo s skrbnim de-
lom in urejanjem domov ter se ne obremenjujejo z bar-
vo pohval in jih ponosno pokažejo tistim, ki jih obiščejo.
Članice komisije Nataša Žižek, Violeta Vogrinec, Jožica 
Lampreht, Lilijana Kaučič, Erika Mahorič in Majda Breg 
se kljub težkemu delu trudimo ostati objektivne in stro-
kovne, pri čemer nam je v pomoč sprejet pravilnik. Naj-
večje število je 25 zbranih točk v petih sklopih po 5 točk, 
in sicer: vtis o urejenosti okolja hiše, objekta, cvetje na 
oknih in balkonih, urejenost gred s sezonskim cvetjem, 
urejenost zelenic in vrta, negovanost trate ter splošna 
ocena za celoto. Na zaključni slovesnosti smo župani 
treh občin in vodja projekta Nataša Žižek udeležencem 
ocenjevanja podelili 36 javnih pohval: 11 zlatih, 16 sre-
brnih in 9 bronastih. Hvala vsem za trud in vzorno ure-

Družina Domadenik, dobitnica zlatega kosmatinca 2017, 2018 in 2019
Foto: Violeta Vogrinec      

jene domove in okolico ter vabljeni k sodelovanju tudi v 
prihodnjem letu.
Zlate kosmatince so prejele družine Mežič, Domadenik, 
Napotnik, Srt, Prašnički in Krepek iz Vurberka, družine 
Jurgec, Nežmah, Voda in Brumec iz Krčevine pri Vurber-
ku ter družina Kovačič iz Grajenščaka.
Po kosmatincu se pozna urejen in cvetoč dom, kamor 
ljudje radi prihajajo in kamor se radi vračajo.

Nataša Žižek

Sodelovanje med Osnovno šolo Duplek in slikarjem 
Rajkom Ferkom. 
Učenec 4. razreda OŠ Duplek Jan Ribič je bil neocenjen 
pri likovnem pouku, ker zaradi poškodbe roke ni mogel 
ustvarjati. Njegova razredničarka Martina Mikec mu je 
predlagala, naj si izbere slikarja in pripravi material za 
predstavitev. Jan si je izbral domačega slikarja Ferka. 

 

Slikar Rajko Ferk s soprogo Ireno, Janom Ribičem in njegovo razredni-
čarko Martino                Foto: Iz arhiva R. Ferka

Rajko Ferk: »Poklicala me je babica Nada in mi na kratko 
razložila situacijo. Z veseljem sem povabil domov Jana, 

bratca, mamico in babico. Razkazal sem jim nekaj svojih 
del in več likovnih del drugih avtorjev. Zelo sem bil prese-
nečen, kako se je Jan potrudil in 'raziskal' veliko o meni. 
Dogovorili smo se, da bom prišel naslednji dan v šolo in 
pomagal Janu pri predstavitvi. Učiteljica Martina je prip-
ravila še projekcijo mojih del, ki so na spletu. Ker mnogo 
let nisem bil v osnovni šoli, mi je bilo vse novo, najbolj pa 
me je razveselilo, da so učenci postavljali odlična vpraša-
nja, da so bili še vsi umirjeni, čeprav je 'odzvonil' odmor, 
ter da jih je zanimalo veliko stvari. Po uri in pol sem se 
poslovil in Jan je nadaljeval s svojo nalogo. Sošolcem je 
prinesel pokazat svoja likovna dela in orodja za slikanje. 
Da pa ne bi ostalo samo pri tem druženju, sva se z Mar-
tino dogovorila, da pripravim takšno predavanje še za 
ostala 4. razreda. 

19. novembra 2019 so Dom kulture Dvorjane napolnili 
vsi trije 4. razredi OŠ Duplek. Ponovno prijetno prese-
nečen nad učenci, saj so z zanimanjem spremljali moje 
predavanje o likovnem ustvarjanju, predstavil sem več 
tehnik slikanja in materiale, s katerimi so nastali. Otro-
ci so pridno dvigovali roke in postavljali vprašanja. Med 
tehnikami je bilo tudi predstavljeno slikanje s čokolado, 
vinom, peskom, akvareli, oljem in akrili. Predstavil sem 
vsako likovno delo, tehniko, slikarja in državo, iz katere 
prihaja umetnik. Beseda je tekla tudi o mednarodni li-
kovni koloniji Duplek art, ki je že nekaj let poznana širom 
sveta. Dogovorili smo se, da bomo sodelovanje nadalje-
vali tudi v bodoče.«
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HRVAŠKO PRIZNANJE 
SLOVENSKEMU SLIKARJU FERKU

Veliko zanimanja za likovno umetnost med učenci 4. razreda OŠ 
Duplek                 Foto: Iz arhiva R. Ferka

Nova likovna razstava v Dvorjanah: » 19. novembra 2019 
sem v Domu kulture Dvorjane pripravil novo razstavo, is-
točasno pa je bila na ogled še stara razstava. Tokrat sem 
dal poudarek na likovna dela, ustvarjena na mednarodni 
likovni koloniji Duplek art, na kateri so do sedaj sodelo-
vali umetniki iz 23. držav. V nadaljevanju bom organiziral 
še več tematskih razstav. Tretje leto teče, odkar smo sku-
paj z VGC centrom in Občino Duplek dodali Domu kultu-
re Dvorjane še razstavišče likovnih del,« je zadovoljno 
zaključil slikar Rajko Ferk.

Učenci iz vseh treh 4. razredov OŠ Duplek s slikarjem Ferkom v VGC 
centru                   Foto: iz arhiva R. Ferk

Učenci so se postavili ob slike in tako izbrali svojo naj-
ljubšo sliko. Odločalo je število!

Izbor najljubših slik        Foto: Iz arhiva R. Ferka

Rezultati izbora najljubših slik:
Zmagovalna po izboru učencev z največ glasovi je bila 
slika avtorice Snežane Petrović Sudarić – Fotografija št. 4
Drugo mesto sta si razdelila Irena in Rajko Ferk - Foto-
grafija št. 5

Ferk je po osmih letih vodenja galerije Betnava zaključil 
svojo umetniško zgodbo v hotelu Betnava v Mariboru. 
Postavil je 98 likovnih razstav, na katerih se je predstavilo 
več kot 100 slikarjev iz Slovenije in tujine. Njegove slike 
bodo na ogled še naprej v Mercator centru v restavraci-
ji Da Noi, ki je tudi eden od pokroviteljev mednarodnih 
likovnih kolonij Duplek art, v Domu Danice Vogrinec (40 
likovnih del ), v kavarni Tabu caffe v Mariboru in seveda v 
Domu kulture Dvorjane ter v celotnem hotelu DRAŠ pod 
Pohorjem, kjer bodo na leto 4 odprtja razstav s kultur-
nim programom – z različnim glasbenimi gosti in degu-
stacijo vin. 

Prva razstava bo že v začetku januarja 2020. 
Vljudno vabljeni!

Franc Fras

Časopis za kulturo in književnost XXI/2019 Hrvaškega 
književnega društva je ponovno izbral likovno delo Rajka 
Ferka za naslovnico biltena Književno pero. Lani je bila 
naslovnica Krika prav tako opremljena z likovnim delom 
slovenskega slikarja Ferka.
 

Naslovnica hrvaškega časopisa za kulturo Književno pero  
z likovnim delom Rajka Ferka       Foto: Iz arhiva

Lahko bi rekli, da je to knjiga s skoraj 200 stranmi. Časo-
pis izhaja v hrvaškem in angleškem jeziku. Bilten pokriva 
književnike iz Makedonije, Italije, Poljske, Bolgarije, Srbi-
je, Slovenije in Hrvaške. 
S poezijo je Slovenijo zastopala Petra Bauman.

Franc Fras 
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DVORJANSKI MUZIKANTI NAVDUŠILI NA KORENI
Večer plesa, pesmi in humorja uvod v sodelovanja na 
prireditvah v prazničnih dneh.
Dvorjanski muzikanti Kulturnega društva Duplek iz Dvor-
jan smo na povabilo Gledališkega društva iz Vurberka 
skupaj s pevci moškega pevskega zbora KUD Brezner 
Tonček in pod vodstvom dirigenta Boža Čobca nastopili 
pred polno korensko dvorano na prireditvi Večer plesa, 
pesmi in humorja. Kakor tudi ostale nastopajoče so gle-
dalci tudi naš ansambel nagradili z bučnim aplavzom in 
nam s tem dali vedeti, da smo na pravi poti. 
Nastop na tej prireditvi pa je bil za nas tudi uvod v števil-
na sodelovanja na raznih prireditvah v zimskem času in 
prazničnih dneh, kot so koncert ob podeljevanju sončnic 
v Miklavžu na Dravskem polju, sodelovanje na koncertu 
ob 35. obletnici Fantov izpod Vurberka, samostojni kon-
cert v kulturnem domu na Vurberku, koncert v domu 
za starejše, sodelovanje na koncertu moškega pevskega 
zbora KUD Brezner Tonček v Koreni in ostali nastopi. 
Pri Dvorjanskih muzikantih se posebno trudimo čim več 
sodelovati z domačimi društvi in posamezniki, kar nam 
je prišlo prav tudi na našem samostojnem koncertu na 
Vurberku, kjer so sodelovali tudi pevci s Korene pa Tim 
Ribič, mlada Nives Polanec, Žiga Lonec, Gledališko dru-
štvo Vurberk ter David Kumer kot napovedovalec. V spo-
mladanskem času smo imeli kar nekaj nastopov v naši 
kakor tudi izven naše občine. Poseben pečat so nam dali 
nastop na tradicionalni haloški Halongi,  nastopi za ude-
ležence mednarodne slikarske kolonije in udeležence 
mednarodnega srečanja oldtimerjev, saj jih je bilo veli-
ko iz tujine, vsi pa so z zanimanjem poslušali našo zvrst 
glasbe, ki je bila za njih nekaj posebnega. 
Pa še to: do konca leta bosta v naši interni glasbeni šoli 
začetni tečaj za igranje tamburaškega inštrumenta op-
ravili dve osebi, ki se bosta kmalu priključili ansamblu. 

V načrtu imamo pridobiti morda še dva člana, potem pa 
bomo s pridobivanjem novih članov zaključili. Toliko za le-
tos. Kaj več o nastopih in o našem delu pa bomo napisali, 
ko bomo naslednje leto opravili obračun za preteklo leto. 
Da pa lahko opravljamo to naše društveno družbeno ko-
ristno dejavnost pa se moramo predvsem zahvaliti na-
šemu županu Mitji Horvatu in Občini Duplek, saj bi brez 
njihove pomoči in razumevanja bilo naše delo zelo okr-
njeno. Zato zares vsem iskrena hvala. Seveda pa gre veli-
ka zahvala tudi našemu dirigentu Božu Čobcu, ki z veliko 
entuzijazma pa tudi odrekanja vodi naš ansambel, kakor 
tudi predsedniku Bojanu Grušovniku, ki nam večkrat od-
stopi za vaje svoje prostore na kmetiji.

Za Dvorjanske muzikante                                                                                                               
Ernest Centrih
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PODELILI SMO 
ZLATE SONČNICE
Zlate sončnice je prejelo 5 družin iz Zg. Dupleka, 7 dru-
žin iz Sp. Dupleka, 3 družine iz Zg. Korene in Žikarc ter 4 
družine iz Dvorjan in Ciglenc.
Sekcija za hortikulturo, ki deluje v okviru Turističnega 
društva občine Duplek, je tudi v iztekajočem se letu 
nadaljevala z ocenjevanjem in podeljevanjem pohval 
za najlepše urejena okolja stanovanjskih hiš, poslovnih 
objektov in kmetij v občini. Članice in člani sekcije, ki jo 
vodi Marjan Štiftar, niso imeli lahkega dela, saj iz leta v 
leto opažamo vse večje prizadevanje krajanov za lepšo 
podobo naše občine. 
Skrbno urejeni domovi s čudovitimi tratami in cvetočimi 
gredicami, z balkoni, polnimi pisanega cvetja … takšen 
pogled nudijo slovenske vasi, kamorkoli se človek poda. 
In nič drugače ni v vaseh naše občine. Nešteto izvirnih 
idej je vtkanih v to cvetno in zeleno razkošje. Prav po-
nosni in hvaležni smo lahko vsem, ki se trudijo za lep vi-
dez našega kraja, saj glas o urejenosti nekega kraja seže 
zelo daleč. 
Želimo si, da bi tudi v prihodnje s skupnimi močmi našli 
pravo spodbudo za delo in prizadevanje na tem področju.
Posebna zahvala pa je namenjena tudi komisijam za oce-
njevanje okolja. Za njihovo celoletno delo, prizadevanje 
in trud za izvedbo projekta jim izrekamo veliko spošto-
vanje in zahvalo. 
Poudariti moramo, da je zelo težko izbrati najlepše med 
zelo lepimi in morda smo se prav zato letos odločili, da 
poleg zlatih sončnic podelimo tudi večje število pohval. 
Vse izbrane smo prijazno s pisnimi vabili povabili na pri-
Prejemniki ZLATE SONČNICE   Vse foto: Lilijana Ilešič

Učenci osnovne šole Korena

Harmonikaši z Tamaro Vandur

reditev, ki je bila v soboto, 30. novembra 2019, ob 18. uri 
v kulturnem domu v Spodnjem Dupleku. Prijazno vabilo 
na prireditev so prejeli tudi vsi člani našega društva in pa 
seveda vabljeni gostje. Ob pričetku prireditve smo z za-
dovoljstvom opazovali, da naše delo in trud nista bila za-
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man, saj smo dvorano zapolnili do zadnjega sedeža. Vsekakor nam 
daje to zagon za nadaljevanje naših aktivnosti tudi v letu, ki prihaja. 
Prireditev je povezoval Robert Levstik, za glasbene užitke pa so pos-
krbeli dupleški tamburaši s skrbno izbranimi skladbami s pevcem 
Rudijem Šantlom. Tudi letos so nas s svojim programom razveselili 
učenci Osnovne šole Korena. Program so popestrili tudi harmonikar-
ji s Tamaro Vandur. Po pozdravu in uvodnem nagovoru predsednika 
društva Stanislava Germauca sta zbrane nagovorila župan Mitja Hor-
vat in predsednik Štajerske turistične zveze Janez Ribič, ki je čestital 
prejemnikom priznanj in se zahvalil vsem, ki skrbijo za urejenost na-
ših vasi. Zlate sončnice je prejelo 5 družin iz Zg. Dupleka, 7 družin iz 
Sp. Dupleka, 3 družine iz Zg. Korene in Žikarc ter 4 družine iz Dvorjan 
in Ciglenc. Razdeljenih je bilo 16 posebnih pohval, ki so jih letos pre-
jeli kmečki turizmi, kmetije in javne ustanove, podeljeno pa je bilo 
tudi preko 100 pohval vsem ostalim za lepo urejene domove.
Po podelitvi priznanj smo prijetno druženje nadaljevali ob zakuski in 
dobri kapljici v upanju, da se drugo leto zopet vidimo.
Vsi, ki niso uspeli priti na podelitev in dvigniti priznanja, me lahko 
pokličejo na telefonsko številko 041/546-792.

Stanislav Germauc,
predsednik TD občine Duplek

Pripravili so ga Dvorjanskimi muzikanti in priznani gostje.
Ko smo razmišljali o kraju, kjer bi letos priredili letni koncert ansam-
bla, smo se odločili za Vurberk. In prav smo se odločili, saj so krajani 
od tu in tudi od drugod dodobra napolnili dvorano kulturnega doma. 
Veseli smo bili, ko smo v prvih vrstah videli tudi našega župana Mitjo 
Horvata, predsednika Štajerske turistične zveze Janeza Ribiča, po-
džupanjo občine Duplek Milico Steiner, podžupanjo sosednje občine 
Miklavž na Dravskem polju Dragico Centrih in druge, ki so s svojo pri-
sotnostjo počastili naš koncert. Podžupan David Kumer pa ni sedel v 
prvi vrsti, ampak je kot naš član sodeloval v vlogi napovedovalca in 
povezovalca, kar je opravil zelo dobro in duhovito. 
Že po začetni udarni južnoameriški Guantanameri se je po apla-
vzu sodeč videlo, da nas je publika sprejela in sodelovanje je bilo 
vzpostavljeno, začetna trema je izginila. Čeprav nekateri mislijo dru-
gače, je naš moto »glasba ne pozna meja«, zato je tudi naš repertoar 
mednaroden. Veseli smo, da smo posebno dobre vezi stkali s člani 
Moškega pevskega zbora KUD Breznar Tonček iz Korene, za kar je 
vsekakor najbolj zaslužen naš Božo Čobec, ki dirigira tako pevskemu 
zboru kot tudi našemu ansamblu, zato je sodelova-
nje toliko bolj pristno. 
Sam program na prireditvi je potekal, kot smo si ga 
zadali, in mislimo, da so bili prisotni v dvorani, vsaj 
po videzu in aplavzu sodeč, zadovoljni. Spet so se s 
svojim izvrstnim petjem izkazali pevci iz Korene, pa 
naša mlada člana Nives Polanec in Žiga Muršec, ki 
sta hkrati tudi člana Lukasovih frajtonarjev, in štu-
dent Žiga Lonec, ki je kot solist skupaj z nami na violi 
izvedel melodijo Sanjam o domovini. 
Seveda pa moramo posebej omeniti prisrčen in 
duhovit nastop slovenskega Japonca Hideyukija 
Suzukija in domačega Tima Ribiča, ki sta s svojo in-
terpretacijo dvignila temperaturo v dvorani, nena-
zadnje pa sta nas dobro nasmejala tudi člana Gle-
dališkega društva iz Vurberka s svojim znamenitim 
postavljanjem smreke. Vsi prisotni v dvorani so bili 

GLASBENI POPOLDAN 
NA VURBERKU

na poziv Bojana Grušovnika, predsednika naše-
ga društva, ob koncu prireditve povabljeni na 
zakusko, in tako smo z veselim druženjem v po-
znih večernih urah zaključili svoj drugi koncert.
Za pomoč pri organizaciji koncerta se zahvalju-
jemo Občini Duplek, Bojanu Pravdiču, Vinogra-
dništvu Pulko, Vinku Medvedu, Kristini Zagoran-
ski, družini Grušovnik in vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli k izvedbi naše prireditve.
Seveda pa s koncertom na Vurberku še ni konec 
nastopanja, saj nas že čakajo nastop na koncer-
tu MPZ Breznar Tonček v Koreni, nastop s folklo-
ro v dupleški šoli ter v cerkvi Sv. Martina itd.  

Za Dvorjanske muzikante
Ernest Centrih  

Foto: Iz arhiva društva
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POROČILI SO SE
Za nami so jesenski meseci, njihove barve pa nas navdajajo z veseljem in vedrino. Četudi 
jesen pomeni, da gre leto h koncu, so ti meseci za štiri pare začetek nečesa novega. Novih 
skupnih poti, novih ciljev, novih sanj.

Večni da sta v Glonarjevi dvorani dahnila Miha Rebernik in Urška Gabrovec. Na gradu 
Vurberk so zakonsko zvezo sklenili tudi Kristjan Majcen in Damjana Caf, Kristijan Cvetko in 
Livija Zorec ter Marcel Ornik in Patricija Majhen.

Mladoporočencem želimo predvsem veliko sreče, medsebojnega razumevanja ter ljubezni.

Čestitamo!            Monika Kokol 

Miha Rebernik in Urška Gabrovec

Kristjan Majcen 
in Damjana Caf

Kristjan Cvetko in Livija Zorec

Marcel Ornik in Patricija Majhen

V soboto, 19. oktobra 2019,  sta se poročila 
naša člana Miha Rebernik s svojo izbranko 
Urško, prav tako se je na ta dan poročil tudi 
naš član Marcel Ornik s svojo izbranko Pa-
tricijo. Skupaj z gasilkami in gasilci smo jim 
pripravili »mauto«. Iskrene čestitke mlado-
poročencem, ki jim želimo veliko lepih ter 
srečnih trenutkov na skupni življenjski poti.

Lea Blatnik,
PGD Dvorjane

POROKA ČLANOV 
PGD DVORJANE
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ZLATA POROKA MARTINE IN LUDVIKA THALER
Sobota 30. novembra je bil poseben dan. Zakonca 
Martina roj. Lesnika s Kozjanskega in Ludvik Thaler iz 
Zg. Dupleka sta v krogu svojih najdražjih, prijateljev in 
sosedov praznovala svoj zlati jubilej, 50 let.  
Gostje so naredili »špalir« in zlata jubilanta sta z roko 
v roki stopila pred oltar. Civilni obred je opravil župan 
občine Duplek Mitja Horvat, ki je orisal njuno skupno 
zakonsko pot, cerkveni obred pa župnik Ivek Vodeb, ki 
je poudaril krščanske vrednote – pomen zakonske zve-
ze, ki jo plemenita zvestoba in medsebojno spoštova-
nje - kot vezivo za dolgo zvezo med zakoncema. 
Besede izrečene v nagovorih obeh so segle do srca. 
Sveti obred so glasbeno pospremili skupina Septima. 
Nekaj slavnostnih besed sta recitirala Klavdija in Zdrav-
ko. Svatje so z zanimanjem prisluhnili županu, župniku 
in besedam mladih. 
Sin Aleksander je s ponosom stal staršema ob strani. 
Zaživel je spomin na hčerko Olgo, ki se je v cvetu mla-
dosti leta 2011 žal za vedno poslovila od svoji dragih. 
Spomin na hčerko, ki bi družno z bratom ob obletnici s 
ponosom stala ob strani staršev. Oči so se zarosile, ker 
ji to žal,  ni bilo dano! Na njenem mestu sta v uteho 
stali vnukinji Iris in Ela, ki sta svoji zlati babici Martini 
in dedku Ludviku hvaležni za vse kar sta zanju storila in 
skupaj z očetom nadomestila mamico, ko sta jo najbolj 
potrebovali. V oporo je stal sin Aleksander z družino 
Dunjo, Tinetom in Nušo. Priči Branko in Slavica pa sta 
opravila svojo častno vlogo ob poroki.

Zlatoporočenca sta si ob obletnici ponovno izmenjala 
zlata prstana. 
Pred cerkvijo so svate pričakale bogato obložene stojni-
ce z domačimi dobrotami TD Podgorci.  
Poročno slavje je bilo v Voličini, župnik Ivek je pričel z 
molitvijo v zahvalo. Večer so popestrili ansambel S. Bel-
šaka in Tamburaši iz Dupleka. Nevestin  šopek za nasle-
dnjo slavje pa je pristal v pravih rokah Helene Gostenč-
nik. Gostje so se poslavljali z najlepšimi željami Martini 
in Ludviku, ki sta nastopila v novih 50-let. 
Njuna pot bo lepa, saj sta svojim mladim privzgojila 
vrednote, ki se vračajo. Vso srečo naprej. 

Franc Fras

Oglasno sporočilo
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V SPOMIN

»Z žalostjo v srcu, a ponosni, da smo si lahko skupaj z 
njim delili lepe trenutke, smo se članice in člani ter sim-
patizerji Društva ljubiteljev starih motornih vozil DEDA 
KÄFER KLUB Maribor – Brezje 21. novembra 2019 na 
pobreškem pokopališču poslovili od dragega prijatelja, 
dolgoletnega predsednika DKK kluba Branka Vajsa«.

Vrste kluba je bogatil skoraj od njegove ustanovitve mar-
ca leta 1995, saj se mu je pridružil hitro za tem. Najprej 
so mu zaupali prapor, na občnem zboru kluba pa je bil 
nato izvoljen za predsednika DKK kluba. Funkcijo je ne-
prekinjeno opravljal vse do dne, ko se je za vedno poslo-
vil. V klubu je pustil neizbrisen pečat. Preudaren in ved-
no dobre volje je sodeloval pri večini delovnih aktivnosti 
v klubu in jih tudi usmerjal. S svojim bogatim tehničnim 
znanjem in izkušnjami je bil težko pogrešljiv. 

Število članov DKK se je nenehno povečevalo, klub se je 
razvijal in rasel. Spreminjali so se predpisi – zakonodaja 
na področju urejanja dokumentacije za starodobna vozi-
la in cestnoprometni predpisi, organizacija panoramskih 
voženj je postajala vse zahtevnejša naloga. 

Branko Vajs je dobro poznal kraje, zato je uspešno dolo-
čal najboljše trase vožnje. Hitro je navezoval stike z ljud-
mi in našel mesta za varne postanke, počitek in okrepčila 
na vožnjah.

Dobro je sodeloval s sorodnimi društvi in Občino Duplek, 
še posebej ob občinskih praznikih, ko so panoramske vo-
žnje po občini predstavljale uvodni dogodek. Prijateljski 
klubi so se radi odzivali na srečanja in vožnje po letnem 
koledarju Zveze SVS – na relije skozi vsa leta. Bil je do-
ber organizator in je dobro skrbel za spremstva za varno 
vožnjo. Vozniki starodobnikov so v vseh letih njegovega 
vodenja kluba varno skupaj prepotovali na stotine kilo-
metrov, srečanja so bila nepozabna. 

Dobro je poznal tehnično stroko, mnogim svetoval in po-
magal. 

DKK klub je od vsega začetka deloval pretežno v občini 
Duplek. Osebno in skupaj s številnimi člani kluba se je 
rad odzival na občinske akcije, povezane s skrbjo za čisto 
okolje. Pred tremi desetletji (organizirano pred 25 leti) 

BRANKO VAJS (1934–2019)

so ljubitelji starodobništva na področju ohranjanja stare 
premične tehnike v teh krajih zaorali ledino. 

Njegova druga strast so bile gore, planine, kamor je s 
svojimi prijatelji rad zahajal.

Branko je bil po srcu in v svojih dejanjih velik človek, za 
vsakogar je našel prijazno besedo. Imel je pristnost, ki je 
človeku lahko samo prirojena! Z njim je bilo vedno lepo. 
Bolezen ga je iztrgala iz sredine, kjer je ustvarjalno de-
loval leta in leta. Zaradi svojih odlik in prijateljstev živi v 
spominu ljudi naprej. Bil pa je svetel vzor mladim – pod-
mladku v klubu, zato bo spomin nanj še dolgo, dolgo ži-
vel! Naj počiva v miru!

 
Franc Fras, 

za DEDA KÄFER KLUB 

Končane skupne so poti …
v spominu so ostale

kot biser dni,
kot sen noči,

čas jih več ne rani … 
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Želimo vam vesele božične

in novoletne praznike.

Naj bo leto 2020 zdravo,

mirno, polno medsebojnega

spoštovanja in osebnega zadovoljstva.

Gasilsko poveljstvo občine Duplek 

in Civilna zaščita občine Duplek

Bojan Turčin, poveljnik

vam želi 
vesele božične praznike

 in 
SREČNO NOVO LETO 

2020.
Da bi vaše poti bile 

varne 
skozi vse leto!

 
UO DKK – Igor Škerbot

GOSTILNA JOHANA



MLADI DOPISNIK
Pozdravljeni,
 bralci Mladega dopisnika!

Leto se je spet obarvalo v praznične odtenke, bližata se božič in novo leto. Veliko se dogaja tudi na naših šolah. Vrstijo se 
prireditve in ocene, tekmovanja so že v polnem teku. To je čas, ko vsi hitimo v stresu, zato je pomembno, da se znamo tudi 
sprostiti in poiskati svetlo plat dneva. 
Upamo, da boste uživali v branju naših prispevkov.

Uredniški odbor: 
Lia Horvat Zupančič, Mia Miholič, Sara Poštrak,  Ajda Rojko, Vita Rojs in Katja Senekovič

Ni pomembno to, v kar gledaš, pomembno je to, kar vidiš.
              Henry David Thoreau

SPET TRTE SO RODILE
V petek, 27. septembra 2019, se je na šoli odvijala 
že deveta trgatev potomke najstarejše trte.
Učenci, ki smo pri trgatvi sodelovali, smo se skupaj 
z učiteljico Marjetko zbrali okoli desete ure. Najprej 
smo ponovili besedilo, potem pa hitro odšli na 
delo. Preoblekli smo se v starodobne Duplečane, 
dekleta smo si nadela krila in predpasnike, spletle 
smo si kite in si okoli glave zavezale rute. Fantje pa 
so si oblekli stare hlače, škornje ter modre pred-
pasnike. Kasneje so še pripravili mize in stole ter 
vse potrebno na prizorišču pred šolo, dekleta pa 
smo pripravile hrano: sendviče z zaseko, pecivo in 
grozdje, če po slučaju trta letos ne bi imela najbolj-
še letine.
Tokrat trgatev ni potekala enako kot vseh osem let 
pred tem, saj je splet okoliščin privedel do tega, 
da se je ravno pri trti začel graditi nov vrtec. A to 
nas seveda ni ustavilo. Izpeljali smo jo tako, da 
so fantje že prej obrali grozdje, potem pa smo vsi 
sodelujoči v spremstvu harmonikašev odšli proti 
glavnemu vhodu, kjer je kot vsako leto potekala 
prireditev.

Nastopali so pevski zbor, folklora, vrtci s svojimi dekla-
macijami, Aljaž in Lan na tubi in harmoniki, fantje so 
predstavili nekaj šaljivih iger iz starih časov, nastopale pa 
so tudi naše stalne gostje, Ljudske pevke iz Korene.
Ob koncu prireditve smo se vsi posladkali z dobrotami, 
ki so nas že čakale na mizi, ter se odpravili proti domu ali 
nazaj v šolske klopi. 

Ajda Rojko, 9.a OŠ Duplek 

STARA DUPLEŠKA PREŠA
V sredo smo se odpravili na kmetijo Podgorelec z name-
nom, da si ogledamo eno izmed najstarejših preš v naši 
okolici. Izlet smo opravili v okviru projekta Dnevi evrop-
ske kulturne dediščine.
Po pouku smo se Sara, njen brat, Sofija, Maša, Katja ter 
jaz v spremstvu učiteljic Marine in Marjetke zbrali pred 
šolo in krenili na pot. »Varoval« pa nas je Lev. Sprehodili 
smo se po podeželju in hitro prispeli do kmetije.
Tam so nas prijazno sprejeli ter nam, kot obljubljeno, 
pokazali prešo, s katero so pred več kot 90 leti stiskali 
grozdje. Zvrstili smo se pred velikim temnim prostorom 
na prostem. Noben stroj ni deloval na elektriko, temveč 
si ga moral poganjati z rokami. Zato so morali biti delavci 
zelo močni. Večina ogrodja je bila iz trdnega hrastove-
ga lesa. Gospa Podgorelec nam je na kratko obrazložila 
postopek dela. Prav tako nam je povedala, čemu so bili 
določeni deli namenjeni. Ko smo končali, nas je povabila 
na piškote. Pili smo tudi domač sivkin sok.
Na kmetiji pa ni manjkalo niti živali. Tako smo tam naš-
li tudi želve, zajce, konja ter ogromno vrst kokoši. Pred 
odhodom smo si privoščili še nekaj pijače in se poslovi-
li. Med polji smo se oddaljevali od kmetije in se smeja-
li vsem preteklim dogodkom. Ta izlet si bomo vsi še za 
dolgo zapomnili, upam pa tudi, da bomo kaj takega kdaj 
ponovili.

Mia Miholič, 9.b OŠ Duplek

GIBANJE = ZDRAVJE
V sredo, 9. oktobra 2019, smo učenci od 6. do 9. razreda 
imeli športni dan.
Dan smo začeli z malico, saj smo za nadaljnje delo pot-

Fotografija Trta: Trta je obrodila, juhej!  Foto: Marina Herman
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rebovali veliko energije. Sedmošolci smo najprej poka-
zali svoje sposobnosti pri nogometu. Dekleta smo igrala 
s trenerji Nogometnega kluba Maribor Tabor, fantje pa 
so igrali po svojih pravilih. Me smo se najprej razgibale 
in naredile nekaj vaj, ki jih delajo tudi pravi nogometaši, 
nato pa so nas razdelili v dve ekipi in smo igrale pravo 
igro.
Za tem smo odšli v zgodovinsko učilnico, kjer nas je uči-
teljica za šport Andrea Pavlin poučila nekaj o potapljanju. 
Pokazala nam je potapljaško opremo, kot so plavutke za 
različne namene, kisikovo bombo in obleko za potaplja-
če. Pokazala nam je tudi svoje kartice, ki dokazujejo, da 
je opravila vse izpite za potapljanje. Tudi naša sošolka 
Nina obiskuje tečaj potapljanja in sta z učiteljico pokaza-
li, kako se potapljači sporazumevajo pod vodo.
Naslednjo uro smo odšli v telovadnico, kjer smo pleza-
li po plezalni steni. Kdor ni želel, se je lahko igral igre z 
žogo. Vsi smo bili že malo živčni, saj je manjkalo le malo 
časa do krosa. Najprej so svoje tri kroge odtekli fantje, 
nato pa še dekleta.
Na koncu smo se vsi razredi zbrali pred glavnim vhodom, 
kjer sta  ravnatelj Đano Novak in učiteljica Andrea Pavlin 
razdelila priznanja za vsakega v posameznem razredu, ki 
je dosegel 1., 2. ali 3. mesto.
Za nagrado pa smo si vsi zaslužili okusno kosilo. Ta dan je 
bil odličen in sem resnično uživala.

Tia Horvat Zupančič, 7.b OŠ Duplek

HALLOWEEN DISKO
V četrtek, 24. oktobra 2019, ob 17. uri smo v OŠ Duplek 
pripravili prvi Halloween disko v organizaciji naše gene-
racije.

Učenci 9. razredov smo se zbrali ob štirih popoldne. Z 
nami so se zabavali učitelji Marina, Jean, Donataja in Pri-
mož. Nato smo prižgali glasbo, ugasnili luči in zabava se 
je pričela. Imeli smo tudi tekmovanje v najlepšem ple-
su, romantičnem seveda, in zmagovalci višjih razredov 
so bili Ema in Vid ter Simon in Sara, mlajših razredov pa 
Zala in Klemen. Tekmovali so tudi v plesu limbo in na-
grada je pripadla učenki petega razreda. Ob odru smo 
učenci devetega razreda prodajali mafine, kokakolo in 
sokove. Škoda, da se je vse tako hitro končalo.
Bilo je res zabavno, a na žalost smo ob osmih zvečer 
zaključili. Sledila sta pospravljanje jedilnice in odhod do-
mov.

Klara Gradišnik, 9. b OŠ Duplek

DELAVNICE NA PRVI GIMNAZIJI
V četrtek, 7. novembra 2019, sva se s sošolko Tio odpra-
vili na Prvo gimnazijo Maribor, kjer so potekale delavni-
ce za morebitne bodoče dijake.
En teden prej smo dobili obvestilo o delavnicah na Prvi 
gimnaziji in odločili sva se, da greva, zato naju je učitelj 
prijavil. Na voljo so bili geometrija, psihologija, likovna 
delavnica in biologija. Midve sva se odločili za latinščino 
in psihologijo. Cel teden sva komaj čakali ta dan. 
V četrtek sva bili pri pouku prve štiri ure, sredi pete ure 
pa sva odšli na kosilo, nato do avtobusne postaje in na 
redni avtobus. Na poti sva bili živčni, ker je avtobus za-
mujal in nisva vedeli, če bova pravočasni. Ko sva prispeli 
pred Prvo gimnazijo, sva videli napise šol na obisku in se-
veda sva našli svojo. Bili sva edini iz naše šole in sva imeli 
svojo vodičko. Združili sva se z dekletom iz druge šole, ki 
je bila edina, in smo tako tri učenke imele dve vodički. 
Razkazali sta nam šolo in nas odpeljali do ure psiholo-

Fotografija Disko: Učenci 9. razredov so organizirali svoj prvi šolski disko    Foto: Jean Bohorč
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gije. Tam smo ugotavljali, kakšen tip smo. Po tej uri sta 
nas vodički odpeljali na latinščino. Med potjo do učilnice 
sem videla prijateljico. Žal se nisva uspeli pogovarjati. Pri 
latinščini smo se učili o latinskih besedah, stari grščini in 
italijanščini. Po latinščini je bilo vsega konec. S Tio sva šli 
do Europarka, kjer je prišla po naju njena mama.
Obisk Prve gimnazije je bil zanimiv, šola je zelo velika in 
lepa. Ogled priporočam vsem, ki se želijo vpisati na Prvo 
gimnazijo.

Lara Klemenčič, 9.a OŠ Duplek

DAN V KNJIŽNICI
V torek, 22. oktobra 2019, smo se učenci sedmih razre-
dov odpravili v knjižnico.
No ja, v knjižnico nismo odšli takoj zgodaj zjutraj ob 7.30, 
ampak šele po štirih urah pouka. Tja smo odšli peš, saj ni 
daleč, pa še razgibali smo se. Preden smo vstopili, smo 
si morali sezuti čevlje, da ne bi umazali blazin, na katerih 
smo sedeli. Knjižničarka, Tatjana Jamnik, nas je najprej 
lepo pozdravila in nam namenila nekaj besed, nato pa 
nas je razdelila v skupine.
Vsaka skupina je dobila kuverto, v kateri so bili podatki 
o knjigah, ki smo jih morali poiskati, ker pa še nismo ve-
deli, kaj vsi ti podatki pomenijo, nam je knjižničarka prej 
vse razložila in nam povedala, v katerem delu knjižnice 
naj iščemo.
Ko smo vsi našli svoje knjige, smo imeli nekaj časa, da jih 
preberemo, potem je eden iz skupine moral določeno 
besedilo prebrati tudi drugim. Vse knjige so si bile med 
seboj zelo različne, zato je bilo še toliko bolj zanimivo.
Preden smo se odpravili nazaj v šolo, je vsak dobil svojo 
knjigo in zagotovo jo bomo z veseljem prebrali!

Sara Poštrak, 7. b OŠ Duplek

KARIERNI SEJEM
V sredo, 13. novembra 2019, je v športni dvorani Ljudski 
vrt »Lukna« potekal karierni sejem – sejem poklicev in 
izobraževanja. Udeležili smo se ga tudi učenci osmih in 
devetih razredov.
Po prihodu v šolo smo pospravili malico v nahrbtnike in 
se ob pol osmih odpravili z avtobusi proti stadionu. Ob 
prihodu smo dobili brošure, v katerih je bilo opisano, 
kaj sploh karierni sejem je in katere šole ter podjetja se 
predstavljajo. Po dva ali več skupaj smo se nato odpra-
vili na potep po stojnicah. Vsaka je bila posebna na svoj 
način in pri vsaki ti je nekdo odgovoril na vsa vprašanja, 
ki so ti rojila po glavi. Nekatere so podelile tudi kakšno 
nagrado. Po dveh urah tavanja med stojnicami smo se 
kljub dežju zbrali zunaj in počakali na prevoz nazaj v šolo. 
Ko smo se vrnili, smo izpolnili anketo oziroma vprašalnik 
o tem, kaj smo izvedeli. Okoli dvanajstih smo lahko odšli 
na kosilo ali pa domov.
Kot devetičarka vam lahko povem, da se je težko odločiti 
za en sam poklic, saj ne veš, če je pravi ali ne. Ampak kot 
pravi ena znana misel: »Kar bo prišlo, bomo spoznali, ko 
se bo zgodilo.«

Lia Horvat Zupančič, 9.a OŠ Duplek

OBISKALI SMO PROMETNO ŠOLO
V četrtek, 14. novembra 2019, smo se učenci 6. a in b 
odpravili na Srednjo prometno šolo Maribor.
Zjutraj smo se zbrali v jedilnici, kjer smo pomalicali. Ob 
8.00 smo se z avtobusom odpeljali proti Srednji prome-
tni šoli Maribor. Ko smo prispeli, smo se razdelili v tri 
skupine. Naša skupina se je najprej odpravila v učilnico, 
kjer nam je gospod pokazal prometne znake, pravila pro-
meta ter vzroke za prometne nesreče. Dobili smo bro-

Fotografija Knjiznica: Učenci 7. b so preživeli zanimiv dan v Knjižnici Duplek  Foto: Maja Ferk
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šure ter svinčnike. Nato smo se z učiteljem Primožem 
odpravili po stopnicah navzgor in prišli v učilnico. Poka-
zali so nam orožja, naboje, zaščitno opremo itd. Ko smo 
končali, smo odšli v njihovo telovadnico. Ogledali smo si 
borilne veščine. Nato smo se lahko tudi mi preizkusili v 
njih. Čas je hitro minil. Dobili smo se z drugimi skupina-
mi, vstopili na svoj avtobus in se odpravili proti šoli.
Tako se je naš lep dan uspešno končal.

Taja Horvat Zupančič, 6. a OŠ Duplek

6. a in b so se na Srednji prometni šoli Maribor 
preizkusili tudi v borilnih veščinah

Foto: Maja Ferk

OBISKALI SMO TEHNIŠKI ŠOLSKI 
CENTER
V četrtek, 14. novembra 2019, smo se sedmi razredi 
odpravili na TŠC Maribor. Ob 7.30 smo v šoli pomalicali, 
nato smo se obuli in oblekli ter odšli do avtobusa, ki smo 
ga počakali za šolo. 
Na TŠC-ju so nas razdelili v dve skupini. Najprej smo 
spoznali stroje, ki vrtajo, režejo in oblikujejo kovino. Kas-
neje so nam tudi pokazali njihovo delovanje na nekaj pri-
merih. Na računalnike smo prepisali kode, ki so navodila 
za stroj. V naslednji učilnici smo na računalnikih kotirali 
kocke. Bilo je zelo smešno, ker se je nekaterim večkrat 
izbrisalo in so morali začeti od začetka. Naslednja posta-
ja je bila delavnica, kjer so nam pokazali, kako te kocke, 
ki smo jih kotirali, izdelajo. Nekateri so lahko poskusili 
tudi sami. Profesor v tej delavnici je naredil manjši kviz. 
Postavljal je vprašanja in če je kdo ugotovil, je dobil eno 
kocko. Te kocke so bile zelo zanimive, saj so v sebi imele 
eno manjšo kocko. Videli smo tudi robota, ki dela na uka-
ze. Na list je sam napisal logotip šole. Imeli smo tudi tek-
movanje, a zaradi premalo časa nismo vsi prišli na vrsto. 
Zmagovalna skupina je dobila za nagrado bonbone. Na 
koncu pa smo spoznali nekaj o mehatroniki. Pokazali so 
nam stroje, ki zračno dvigujejo različne teže.
Ta dan je bil zelo zanimiv in poučen. Komaj že čakam še 
več takšnih dni.

Tia Horvat Zupančič, 7.b OŠ Duplek

OBISK KNJIŽNICE DUPLEK
V četrtek, 7. novembra 2019, smo se učenci 7. razreda 
OŠ Korena odpravili v Knjižnico Duplek v okviru projek-
ta Rastem s knjigo. V Sloveniji vsako leto poteka projekt 
Rastem s knjigo, v katerega smo vključeni učenci sedmih 
razredov. Namen projekta je, da nas učence spodbujajo 
k branju mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter 
k obiskovanju splošnih knjižnic. 
Ob prihodu v knjižnico nas je sprejela knjižničarka in 
nam predstavila projekt. Po začetni predstavitvi smo vsi 
učenci prejeli kuverto, v kateri so bila napisana navodila. 
Knjižničarka nam je razložila, kaj pomenijo ta navodila, 

in lov na knjigo se je začel. Zraven navodil je na kon-
cu bila tudi naloga. Vsak učenec je moral iz knjige, ki 
jo je poiskal na polici, prebrati odlomek. Moja nalo-
ga je bila, da sem iz pesniške zbirke prebral pesem. 
Ob prijetnem druženju in poslušanju odlomkov nas 
je knjižničarka na koncu razveselila še z darilom. 
Vsak učenec je prejel knjigo Janje Vidmar z naslo-
vom Elvis Škorc, genialni štor. Na koncu smo se zah-
valili in se poslovili od knjižničarke ter se z avtobu-
som odpeljali nazaj v Koreno.  

Patrik Žižek, 
7. razred OŠ Korena

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 15. november 2019, je bil Tradicionalni slo-
venski zajtrk, ki so se ga udeležile vse šole v Slove-
niji. V ta dogodek se je tako kot vsako leto vključila 
tudi OŠ Korena.
Po prihodu v šolo ob 7.30 smo se vsi razredi po do-
ločenem vrstnem redu zbrali v jedilnici in zajtrkova-
li. Zajtrk je vključeval domače mleko, jabolko, kruh, 
med in maslo. Ko smo se vsi najedli, smo v svojih 
učilnicah nadaljevali s poukom. Ob 9. uri smo se 
odpravili v jedilnico, kjer smo se zbrali vsi osnovno-
šolci in otroci iz vrtca. Naš gost je bil župan občine 
Duplek, Mitja Horvat, ki je spregovoril o pomenu 
zajtrka in o tem, kako pomembno je, da se ohrani ta 
tradicija še naprej.

Ob harmonikah smo zapeli Čebelarja           Foto: Andreja Zelenik
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Nato se nam je pridružil tudi g. Tone Wute, ki nas je 
seznanil s čebelarstvom nekoč in danes ter govoril o po-
membnosti medu na našem jedilniku. Pripravil je tudi 
majhno razstavo. Po njegovi predstavitvi pa smo vsi 
skupaj zapeli nekaj slovenskih pesmi ob spremljavi har-
monike: Čebelar, V dolini tihi ... Posladkali smo se tudi 
z odličnimi medenjaki, ki so jih za nas spekli učenci 5. 
razreda. 
Pomembno je, da ohranjamo to tradicijo še naprej, ker 
takšnih zajtrkov, kot jih imamo mi danes v šoli, nekdaj 
ni bilo. Včasih ni bilo vsega tako v izobilju, kot je danes. 
Bodimo hvaležni za to.

Maja Kokol, 9. razred OŠ Korena

KARIERNI SEJEM 
V sredo, 13. novembra 2019, se je v Mariboru odvijal 
Karierni sejem, na katerega je bila vabljena tretja tri-
ada osnovnošolcev, dva dni kasneje pa so bili vabljeni 
tudi srednješolci. Sejem se je odvijal v Ljudskem vrtu v 
»Luknji,« in sicer med 8. in 19. uro. Z mojo sošolko in 
najboljšo prijateljico sva se Kariernega sejma udeležili. 
Bil je zanimiv, saj nama je razširil obzorje glede vpisa na 
srednjo šolo ter nama pomagal pri odločitvi. 
V šoli smo že teden pred sejmom dobili vabila, da bi se 
ga udeležili. Zaradi zanimanja in tudi zaradi druženja sva 
se z Adriano odločili, da obiščeva sejem. V sredo sva 
normalno odšli z avtobusom domov, kjer sem se najedla 
in pripravila na sejem ter se počasi odpravila do mesta, 
kjer sva se zmenili, da me Adrijana in njena mama vza-
meta s sabo. Ko naju je njena mama pripeljala, smo se 
dogovorile, da bova na sejmu približno dve do tri ure ter 
kam naju nato pride iskat. Sprva sicer nisva vedeli, kam 
morava, saj sva hodili od enega vhoda do drugega, pa so 
bili vsi zaklenjeni. Nekaj časa sva hodili okrog stadiona, 
kljub temu da je precej deževalo, in se nato spet obrnili, 
dokler le nisva našli vhoda.
 Ob vstopu sva si oddahnili, saj je bilo notri precej tople-
je kot zunaj. Prav tako pa nama je zastal dih, saj je izgle-
dalo vse zelo zanimivo, sploh pa zato, ker je izgledalo kot 
nekak labirint. Sprehodili sva se med stojnicami z različ-
nimi poklici, naredili dva kroga ter počasi začeli izbirati 
stojnice, h katerim bi želeli iti in se pozanimati glede sre-
dnje šole in tudi glede poklica po končani šoli. Stojnice 
so izgledale tako, da so ob njej večinoma stali profesor in 
dijaki ene šole, takoj zraven pa je bila še druga stojnica. 
Pri nekaterih so imeli tudi pripomočke in rekvizite, pri 
skoraj vseh pa precejšnjo količino brošur in pisal. 
Izbrali sva kar precej šol. Najprej sva šli k stojnici za Bio-

tehniško šolo Maribor, saj me ta šola kar zanima, sploh 
smer veterinarski tehnik, in je v mojem ožjem izboru za 
vpis. Nato sva se odpravili do Zdravstvene šole Maribor, 
za katero se odloča Adriana. Odšli sva tudi do vseh treh 
gimnazij, čeprav nobena ni preveč zainteresirana za gi-
mnazijo. Vmes sva srečali tudi sošolki Majo in Tamaro. 
Med enim pogovorom naju je ustavila neka ženska, ki 
nama je povedala za živo knjižnico in naju napotila tja. 
Povedala nama je, da je živa knjižnica nova stvar na tem 
sejmu, in sicer so to knjige v osebah. Sprva tudi meni ni 
bilo jasno, kaj to pomeni, vendar sem takoj ugotovila, ko 
sem stopila v "knjižnico«.
 To ni bila knjižnica, ampak prostor z osebami različnih 
poklicev. En poklic sva si lahko izbrali in povedali ženski, 
ki je sedela pri vhodu v prostor. Ta poklic oz. oseba, ki 
je zaposlena v tem poklicu, je pristopila do naju, usedle 
smo se na stole v bližini in se začele pogovarjati. Izbrali 
sva osebo, ki je po poklicu fizioterapevtka, in ta nama je 
začela pripovedovati, kako je, ko opravljaš poklic, pove-
dala nama je glede zaposlitve, plače in tako dalje. Poslu-
šali sva jo in si poskušali čim več zapomniti. Čeprav mene 
ta poklic ne zanima, sem bila vseeno tam. Ker pa zanima 
Adriano, sem se "žrtvovala" zanjo.
 Po koncu knjižnice sva odšli še malo po sejmu, če bi 
slučajno dobili še kak zastonj svinčnik ali drugo pisalo. 
Morali sva iti tudi h kakšnim šolam, ki naju sicer ne za-
nimajo, pa vendar sva si s tem pridobili kakšne zastonj 
stvari. Med stojnicami so ves čas hodili dijaki Biotehni-
ške šole in nosili okrog živali, kar je bilo meni v veliko 
veselje. Hitro sva še skočili h Kemijski srednji šoli, kjer so 
nama pokazali nekaj res zanimivih trikov in nama razloži-
li stvari glede svoje šole, kar je res dolgo trajalo. Med po-
tepanjem po sejmu sva srečali tudi svoje sošolce: Aleksa, 
Žana, Pascala, Tilna in malo kasneje tudi Miho. Ker je ura 
hitro pokazala toliko, da bi morali že iti, sva se z Adriano 
hitro odpravili. Tako kot na začetku sva se tudi ob odho-
du izgubili in zavili v napačno smer. Hitro sva se obrnili 
in prišli do avta, kjer naju je že čakala Adrijanina mama. 
Tako sem z novim znanjem in izkušnjami prišla domov 
vsa vesela, saj je bilo res zabavno in poučno. Z veseljem 
bi dogodek ponovila in res mi je sejem precej pomagal 
pri izboru in razmisleku o vpisu. Izvedela sem tudi dosti 
o šolah in obšolskih dejavnostih, ki jih imajo nekatere 
šole. Spoznala sem prednosti in slabosti nekaterih šol in 
bilo je zelo zabavno, sploh zato, ker sem šla tja z Adriano 
in imeli sva se odlično. 

Zala Grajfoner, 9. razred OŠ Korena

ŠPORTNI DAN
 V petek, 11. oktobra 2019, smo imeli učenci OŠ Korena 
športni dan na temo krosa. Na ta dan smo učenci 9. ra-
zreda organizirali kostanjev piknik. Namen je bil zbiranje 
prostovoljnih prispevkov za valeto, zato smo v šolo prišli 
eno uro prej. 
Pripravili smo peči in tulce za kostanje. Vita, Aleks in jaz 
smo bili zadolženi za pecivo in pijačo. Za vzdušje je bilo 
dobro poskrbljeno, saj smo imeli radio z zvočnikom z 
moderno glasbo. Učenci so se lahko usedli na klopi in 
si postregli s pecivom. Med tem časom se je začel kros, 

Tudi najmlajši so zaplesali  Foto: Andreja Zelenik
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ki je bil namenjen vsem učencem šole. Prva triada en 
krog, druga dva in tretja triada tri kroge. Fantje in de-
kleta smo tekli ločeno. Mi smo bili na vrsti predzadnji, 
saj so za nami tekli še učenci 8. razreda. Najprej so tek-
li fantje. Dekleta smo jih spodbujala. Prvi od dečkov je 
pritekel na cilj Aleks. Za njimi smo bila na vrsti dekleta. 
Bilo je kar zahtevno teči v hrib, vendar je hrib navzdol 
pomagal, da smo kros pretekle brez prestanka. Vita, Zala 
in jaz smo dosegle prvo mesto, saj smo istočasno pri-
tekle na cilj. Medtem so fantje pekli kostanje. Dekleta 
smo se preoblekla in jim šla pomagat. Po krosu je bil čas 
za podelitev priznanj. Podeljeval jih je učitelj Dejan, ki 
na naši šoli poučuje zgodovino in geografijo. V našem 
razredu so priznanje za dosežena prva tri mesta izmed 
fantov dobili Aleks, ki je bil prvi, za njim Matic in potem 
še Miha. Vita, Zala in jaz pa smo dobile priznanja za do-
seženo prvo mesto. Po podelitvi so nekateri šli na kosilo, 
večina pa jih je šla domov. Mi smo ostali na igrišču še do 
pol pete ure popoldan in se družili.  Zelo sem vesela, da 
smo organizirali kostanjev piknik, saj je športni dan zelo 
popestril in prinesel veliko dobre volje in druženja. 

Adriana Ferk, 9. razred, OŠ Korena

NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKI DAN
V sredo, 2. oktobra 2019, smo imeli učenci od 6. do 9. 
razreda naravoslovno-tehniški dan. Šli smo v Ljubljano, 
kjer smo obiskali šolski muzej in botanični vrt.
Zjutraj smo se ob 6.30 zbrali pred kulturnim domom v 
Koreni, od koder nas je dvonadstropni avtobus odpeljal 
v botanični vrt v Ljubljani. Med vožnjo smo imeli samo 
en postanek za stranišče. Ko smo prispeli, smo se raz-
delili v štiri skupine oz. po razredih. Vsak razred je imel 
svojega vodiča in svojo temo.
 Tema našega razreda so bile invazivne rastline. To so ra-
stline, ki smo jih ljudje pripeljali od drugod in se pri nas 
zelo hitro širijo ter jih je zelo težko odstraniti. Najprej 
nam je vodička v vrtu pokazala nekaj takšnih rastlin, 
nato pa smo skupaj rešili učna lista o dveh rastlinah. Na-
pisati smo morali, kakšen je list rastline (velikost, barva, 
oblika), kakšno je steblo (votlo, polno, okroglo, barva), 
ali ima rastlina korenino ali koreniko, slovensko in latin-
sko ime za rastlino … Po reševanju učnega lista nam je 
vodička pokazala še tropske rastline (bananovec, kaka-
vovec, kavovec, bambus …).
 Po ogledu smo se učenci vseh razredov zbrali pri vhodu 
in pomalicali. Ko smo se najedli, nas je avtobus odpeljal 
še v bližnji šolski muzej. Tam smo se razdelili v dve sku-
pini. Skupaj smo bili učenci 8. in 9. razreda ter 6. in 7. 
razreda. Najprej smo se oblekli v staromodna oblačila, 
nato pa sedli v klopi v razredu, ki je izgledal približno 
tako kot razred izpred 100 let. Če smo natančni, so nam 
tam rekli, da se bomo vrnili točno 112 let nazaj. Torej, 
izkusili smo, kakšna je bila takratna učna ura. Preden je 
prišla »učiteljica«, nam je vodič povedal, kako se mora-
mo obnašati. Najprej, ko vstopi v razred, jo pozdravimo: 
»Bogdaj, gospodična učiteljica!« Gospodična so jo klicali 
zato, ker ni bila poročena oz. se ni smela poročiti in imeti 
otrok. V klopeh moramo sedeti z rokami za hrbtom, da 
sedimo zravnano, in ne smemo gledati naokoli. Ko nas 

učiteljica kaj vpraša, moramo vstati, jo nagovoriti z 
»gospodična učiteljica« in ji odgovoriti v celem stav-
ku. Če kdo česa od tega ne upošteva, je lahko kaz-
novan, in sicer tako, da mora klečati na koruzi ali pa 
sedeti na lesenem oslu.
Tako je vodič odšel iz sobe, še pred tem pa dolo-
čil dva reditelja. Fant ji je moral odpreti in zapreti 
vrata, ko je vstopila, ter povedati, kateri datum je, 
dekle pa, če kdo v razredu manjka. Učna ura je ime-
la naslov Lepo vedenje. Pisali smo vsak s kredo na 
svojo majhno tablico, na katero si vsakič, ko si začel 
pisati novo besedo, prejšnjo izbrisal. Brali smo tudi 
pravila o tem, kako se moramo obnašati (seveda 
glasno). Pri tem branju sta bili dve moji sošolki kaz-
novani. Adriana in Neja sta se pozabili prikloniti, ko 
sta stopili naprej do učiteljice, zato je Adriana mora-
la sedeti na oslu, Neja pa klečati na koruzi. 
Ko je bilo učne ure konec in smo si vsi oddahnili, ker 
nas je bilo pošteno strah te učiteljice, smo si slekli 
staromodna oblačila in se menjali z učenci 6. in 7. 
razreda, ki so imeli pred tem predavanje o pričetku 
šolstva. Tako smo sedaj imeli predavanje mi, druga 
skupina pa učno uro, ki smo jo mi imeli prej. Tam 
smo izvedeli, kdo vse in kdaj je pripomogel k pričet-
ku šolstva in kako se je le-to skozi leta spreminjalo. 
Ob 13.20 smo odšli do avtobusa in se počasi odpra-
vili proti domu.
Ta dan mi je bil všeč zato, ker so mi bile zanimive 
tropske rastline, še bolj pa mi je bila zanimiva učna 
ura, ker sem lahko vsaj približno občutila, kar so ob-
čutili moji predniki v šolskih klopeh.

                  
     Katja Senekovič, 9. razred OŠ Korena
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Pobarvanka za otroke
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Zunaj se sliši glas božičnih pesmi,
v domovih prižigajo se praznične luči.

Naj v naša srca naselita se mir in 
toplina.

Naj čarobnost božiča in novega leta 
2020 še dolgo živi.

Vam  želi 
Vaška skupnost Dvorjane
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PIKA. DNEVNI CENTER 
ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE MARIBOR 
je socialnovarstveni program Cen-
tra za socialno delo Maribor. 
Otrokom in mladostnikom nudimo 
psihosocialno podporo, pomoč pri 

vključevanju v socialno okolje, pri izboljšanju učnih na-
vad in razumevanju šolske snovi ter prostor za kvalitetno 
preživljanje prostega časa (kreativne, glasbene, športne 
idr. delavnice).
Lokacija: Ljubljanska ulica 6, 2000 Maribor 
                (nasproti UKC Maribor)
Kontakt: 051/304-015  e-pošta: pika.dcmb@gmail.com 
Poslovni čas za uporabnike:
- od ponedeljka do petka med 10. in 18. uro (razen pra-

znikov)
- v času šolskih počitnic med 8. in 16. uro

ZAVETIŠČE ZA 
BREZDOMCE MARIBOR 
je socialnovarstveni program 
Centra za socialno delo Maribor. 
Sprejemamo polnoletne osebe 
moškega spola, ki nimajo mož-

nosti bivanja drugje oziroma se znajdejo v akutni bivalni 
in eksistenčni stiski predhodne narave. 
Zavetišče nudi uporabnikom organizirano celodnevno 
namestitev 365 dni v letu 24 ur na dan (prenočevanje 
in bivanje).
Lokacija: Šentiljska c. 7, Maribor
Kontakti: 02-420-31-93, dosegljiv 24 ur/dan, 070-829-
223, dosegljiv 24 ur/dan
e-pošta: zavetiscecsd1@gmail.com, 
zavetiscecsd@gmail.com
  

SVETOVALNICA ZA 
ŽRTVE NASILJA IN 
ZLORAB MARIBOR 
je socialno varstveni program 
Centra za socialno delo Maribor.
Storitve svetovalnice so na voljo 
žrtvam nasilja in osebam z izku-

šnjo nasilja v družini obeh spolov in vseh starosti. Oblike 
pomoči, ki so na voljo: informiranje (osebno, po telefo-
nu, e-pošti), osebno svetovanje in psihosocialna pomoč, 
spremstvo (na policijo, sodišče, različne urade), zago-
vorništvo, strokovno vodena skupina za samopomoč in 
skupina za otroke uporabnic/uporabnikov. Zagotavljamo 
anonimnost in zaupnost. Vse storitve so brezplačne.
Lokacija: Slovenska ulica 8, 2000 Maribor
Kontakti: 02 228 49 94, 041 735 135, 041 762 333, 051 
489 529, e-pošta: info@svetovalnica-mb.si
Uporabnicam/uporabnikom smo na voljo: 
- na naslovu Slovenska ulica 8, 2000 Maribor: ponede-

ljek–petek 8:00–16:00 in sreda in četrtek 12:00– 20:00 
ter v lokalnih skupnostih

- v občini Lenart (prostori CSD Maribor, Enota Lenart): 
ponedeljek 8:00–16:00

- v občini Ruše (prostori CSD Maribor, Enota Ruše): sre-
da 8:00–12:00

- drugje: po dogovoru

MATERINSKI DOM 
MARIBOR 
je socialnovarstveni program Cen-
tra za socialno delo Maribor.
Smo namestitveni program, ki je 
namenjen materam z otroki, no-
sečnicam, porodnicam in samskim 

ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči 
eksistenčni, bivanjski, osebni, odnosni in drugi stiski ter 
nimajo druge možnosti bivanja – pretežno zaradi posle-
dic nasilja v družini ter socialno-ekonomske stiske – in ob 
namestitvi potrebujejo strokovno in drugo pomoč. 
Lokacija: Na Jelovcu 22, 2354 Brestrnica
Kontakt: 02/623 25 26, 051 260 159,  e-pošta: info@ma-
terinski-dom.si

VARNA HIŠA 
MARIBOR 
– pomoč ob nasilju v 
družini 
je javni socialnovarstveni 
program Centra za socialno 

delo Maribor, ki nudi ženskam, samim ali skupaj z otroki, 
varno bivanje na anonimni lokaciji, strokovno pomoč in 
podporo pri okrevanju od posledic nasilja, svetovanje ter 
zagovorništvo. 
Vsem, ki preživljajo nasilje in razmišljajo o umiku, smo za 
pomoč dosegljive tudi po telefonu. Če preživljate nasilje, 
ne čakajte, pokličite.
Kontakt: 02 480 11 86, e-pošta: varnahmb@t-2.net

PROGRAMI ZA POMOČ
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Prazniki se bližajo in prihaja čas, ko bo v naših domovih 
zadišalo po peki prazničnega peciva.
Počasi se že pripravljamo na peko z nakupom modelčkov 
za različne vrste keksov in sestavin za potico – orehovo, 
makovo, rožičevo, pehtranovo, čokoladno.
Tudi v kuhinji Milene Slanič že diši po tej sladki slovenski 
specialiteti. Milena pravi, da mora biti v času praznikov 
na mizi obvezno potica. Sama jo že vrsto let priprav-
lja po receptu babice in z veseljem deli recept z bralci 
Dupleških novic, da bo tudi v vaši hiši tako prijetno diša-
lo kot pri njej.

Priprava testa za potico:
60 dag bele moke
4 dag kvasa (ki ga zmešamo z 2 žlicama mlačnega mleka, 
2 žlicama moke, 1 žličko sladkorja)
3 rumenjaki
10 dag kuhanega ali 12 dag surovega masla
10 dag sladkorja
2 žlici ruma
2,5 dcl do 3 dcl mleka
limonina ali pomarančna lupina
sol

Nadev za orehovo potico:
30 do 40 dag mletih orehov
1 1/4 dcl mleka
pest drobtin
limonina lupina
nageljnove žbice in cimet
3 žlice goste smetane
3 dag masla
2 rumenjaka
sneg iz 2 beljakov
10 dag sladkorja
15 dag orehovih jedrc 
drobtine po potrebi

V kvas vmešamo 2 žlici mlačnega mleka, 2 žlici moke in 1 
žličko sladkorja ter počakamo, da naraste. Maslo damo 
v toplo mleko, da se raztopi, in ostale tekoče sestavine. 
Moko stresemo v večjo skledo in po robu posipamo sol. 
V moko naredimo luknjo, v katero vlijemo narasel kvas, 
mokre sestavine in limonino lupinico, zmešamo ter dob-
ro pregnetemo. Ko je testo gladko in se ne prijema na 
prste, ga razvaljamo.

Za nadev zmlete orehe polijemo z vrelim mlekom, do-
damo drobtine, dišave, smetano, maslo in rumenjaka. 
Čisto na rahlo vmešamo še sneg. Z nadevom namažemo 
testo, ga potresemo s sladkorjem in nasekljanimi oreho-

PRAZNIČNA PEKA OREHOVE POTICE 
PRI MILENI SLANIČ

vimi jedrci (po želji), če je nadev bolj redek, pa še z drob-
tinami. Testo zvijemo, nato pečemo uro do uro in pol, na 
180 stopinj (preverimo z zobotrebcem). 

Milena pravi, da je potrebno pri pripravi testa paziti, da 
je moka topla in obvezno presejana. Prav tako mora biti 
mleko mlačno, količina masla pa mora biti ravno prava, 
da je testo krhko. Pri zavijanju je potrebno paziti, da ne 
vnesemo v testo zrak, zato ga je treba trdno zaviti, pus-
titi vzhajati uro in pol, dobro prebosti s špilo, da zrak iz-
hlapi. Pečeno potico damo takoj iz pečice, da skorja ne 
postane preveč mehka, režemo jo drugi dan.
Milena vam želi veliko užitkov ob peki orehove potice 
in če boste upoštevali njene nasvete, potem ne bo po 
vaši kuhinji samo dišalo, ampak bo potica tudi dobrega 
okusa in dobrega izgleda.

Lepe božične in novoletne praznike vam želi Milena Slanič.

Darja Rojko



20. in 21. decembra med 17. in 21. uro

V petek, 20. decembra 2019, bo ob 17. uri otvoritev božičnega sejma. 
Ob tej uri bo tudi v dvorani v Sp. Dupleku predstava za otroke 

»Kdo je sešil Vidku srajčico«, ki jo bodo izvedli učenci Osnovne šole Duplek. 
Po predstavi bo otroke obiskal Božiček in jih obdaril. 

Na božičnem sejmu bo gost večera Isaac Palma. 

Vabljeni tudi na stojnice, saj ne bo manjkalo dobrot, 
s katerimi se bodo predstavili lokalni ponudniki in naša društva.

V soboto, 21. decembra 2019, bo potekala prireditev Družine pojejo.
Družine iz Dupleka se bodo predstavile na božičnem sejmu s petjem. 

Nastopili bodo tudi mladi talenti, udeleženci prireditve »Otroci pojejo slovenske pesmi…« 
Vabimo vas, da nas obiščete na stojnicah

 in izberete kakšno majhno darilce za svoje bližnje.
 

Postanite tudi vi del naše božične zgodbe in nas obiščite na

BOŽIČNEM SEJMU 2019!

ob 18.00


