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Pred nami so praznični dnevi, 
zato vsem občanom in občankam 

želimo, naj vas v prihajajočem letu
 spremljajo zdravje, notranji mir 

in osebna sreča.
Prav tako vam čestitamo ob 

dnevu samostojnosti 
in enotnosti.

 
Mitja Horvat, župan,

svetniki in svetnice občinskega sveta,
člani nadzornega odbora

Naj vam ob novem letu 
prijazni novi čas prinese vse, 

kar je staro zamudilo. 
Bralcem Novic želimo 

čim več dobrega, 
zanimivega in 

prijetnega branja.
 

 Uredništvo Novic



Leto je pri koncu. Tudi to leto je postreglo z lepimi, manj 
lepimi in nekaj grenkimi dogodki. Vsako leto je podob-
no. Seveda je lahko z vidika posameznika leto zelo spe-
cifično. Tudi za skupnost velja podobno, vedno pa je pri 
ocenjevanju leta zelo pomembna perspektiva ocenjeval-
ca. Vsak lahko neko stvar vidi drugače, zato so povsod 
različna mnenja, ponekod tudi trenja. Božični čas je na 
srečo drugačen. Ljudje smo takrat nekoliko prijaznejši, 
bolj razumevajoči, bolj umirjeni, zato tudi tiste, ki niso, 
veliko lažje prenašamo. Morda je prav v tem neka božič-
na magija. Ljudje se zavemo, da smo minljivi, kot je min-
ljivo leto. Zavemo se, da imamo vsi radi toplino, prijazne 
besede in lepe želje. A življenje ni narejeno iz želja, tem-
več iz dejanj vsakogar izmed nas, zato je pomembno, 
da se vsako leto zavemo, da lahko prav vsak širi dobro. 
Prav vsak premore v srcu iskrico topline, ki lahko zagori 
in širi dobro. Zato je ta čas poseben. Vsak od nas je poln 
pričakovanj, poln želja. Večina teh je prežeta s svetlobo 
in upanjem, zato smo tudi mi veseli, nasmejani in zado-
voljnejši. Morda sem osladen, morda naiven, a meni je 
tak svet lepši. Seveda življenje niso le besede, niso le 
lučke ali želje. V življenju štejejo dejanja. Vsak se trudi 
po svojih močeh narediti čim več. Prav je, da ob koncu 
leta naredimo rezime in se vprašamo: »Smo naredili do-
volj?« Predvsem pa se vprašamo, ali smo počeli prave 
stvari. Prave stvari so gotovo tiste, ki so osrečile nas in 
okolico. Sam svoje delo ocenjujem predvsem glede na 
odziv okolice, saj gre za delo v skupno dobro. Ponavadi 
odziv ni povsem enoten, a je večinoma pozitiven, zato 
lahko rečem, da delamo prave stvari. Pri oceni, ali smo 
naredili dovolj, je seveda odgovor še težji. Morda se lah-
ko tukaj vprašamo, ali smo se trudili vse leto. Ali bi še več 
naloženega dela pomenilo tudi večjo možnost napak in 
ali bi to pomenilo izgorevanje posameznika. Lepo je, ko 
ima tudi tisti, ki je delo opravil, še dovolj energije, da se 
veseli izdelka. 

Čeprav se zdi, da svet obstaja dovolj dolgo, da o njem in 
o bitjih na njem vemo vse, je vendarle veliko zadev ne-
pojasnjenih. Človek sam je pravzaprav človeku največja 
uganka. Če je človek racionalno bitje, kaj ga vodi v nera-
cionalna dejanja? Se človek zaveda pomena ljubezni, to-
pline in človeške bližine? Če mu vse to godi, zakaj na vse 
to tako velikokrat pozabi? Človek je res fenomen. Čeprav 
v teh nekaj predprazničnih dneh vsi uživamo ob prijet-
ni umirjeni glasbi, celo soju sveč in mirnem zatočišču 
doma, nas bo bržkone kmalu nemirni duh spet odpeljal 
v stare tire naglice, smelih načrtov in priganjanja samega 
sebe. Takšni smo in takšni bomo v tem svetu izgledali 
najbolj normalni, zato tudi meni misli pogosto zbežijo 
v leto, ki prihaja. Veliko stvari smo začrtali, proračun je 
poln izzivov in že v prvih dneh januarja bo treba zavihati 
rokave, da bomo ob letu osorej vsaj podobno zadovoljni 
delali nov rezime.  

Očitno smo ljudje 
ustvarjeni za ra- 
ziskovanje, ustvar-
janje, osvajanje, 
žal tudi bojevanje. 
Naše življenje ni 
vedno lepo, ljubeče, 
mirno in varno, zato 
ga lahko velikokrat 
primerjamo z barko. 
Barka je varnejša v 
pristanišču, pa ven-
dar bark niso zgradi-
li v ta namen.

Naj vam novo leto 
prinese ustvarjalne užitke, čim več vznemirljivih razisko-
vanj in doseženih ciljev, predvsem pa naj bo varen pri-
stan in naj bo toplo zavetje doma vedno na voljo. Veliko 
oseb si deli en svet, zato ne smemo misliti le nase. Nena-
zadnje, če bodo vsi okrog nas nesrečni, tudi mi ne bomo 
srečni. Bodimo solidarni in odgovorni. Vsaka beseda, 
vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh lahko prine-
sejo srečo drugim ljudem. Vsak trenutek je lahko nov za-
četek. Velika upanja ustvarjajo velike ljudi, zato pojdimo 
radostno naproti novemu letu 2022. Želim vam, da bi se 
vam in vašim najdražjim uresničila mnoga pričakovanja.

Nemir, pričakovanje, luč in toplina, vse to je življenje. Vsa 
simbolika božiča in v hlevu rojenega sina odseva prav to 
– čudež življenja. Lep, miren in doživet božič želim vsem. 

Ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotno-
sti, čestitam vsem občankam in občanom. Zlasti v teh ča-
sih bi se morali zavedati pomena enotnosti in izjemnega 
potenciala, ki ga naša država in naš narod imata, kadar 
sta enotna. 

Mitja HORVAT, 
župan

ŽUPANOV UVODNIK
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PO OBČINI

Svetniki so na 18. redni seji obravnavali rebalans 
proračuna za leto 2021 in izhodišča za pripravo 
proračuna za leti 2022 in 2023.

Svetniki so obravnavali predlog odloka o 4. rebalansu 
proračuna občine za leto 2021 in ga tudi potrdili. V 4. 
rebalansu smo uskladili projekte s časovno dinamiko 
trenutne realizacije. Največja odstopanja predstavljajo 
prenos kohezijskega projekta izgradnje kanalizacijskega 
omrežja, ureditev igrišča z umetno travo, Drava Natura 
2000, obnova grajske zidanice in projekt Učimo se v na-
ravi, ki jih prestavljamo v prihajajoče leto.

Seznanili so se tudi z izhodišči za pripravo proračuna za 
leti 2022 in 2023, ki so podlaga za nadaljnjo obravnavo 
in sprejem proračuna za to obdobje. Na prihodnji seji 
bodo obravnavali predloga proračunov v prvem branju 
in predvidoma na decembrski seji v drugem branju.  
Seznanili so se tudi s polletnim poročilom o izvrševanju 
proračuna občine za leto 2021, ki ga je pripravila občin-
ska uprava.

Občina je s strani lastnice zemljišč prejela pobudo za iz-
vedbo lokacijske preveritve, ki se nanaša na določanje 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi po 
Zakonu o urejanju prostora. Pobudi je bil priložen elabo-
rat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi. Postopek občina vodi 
po določbah navedenega zakona. Upošteva tudi pripo-
ročila za izvajanje lokacijske preveritve pristojnega mi-
nistrstva. Po speljanem postopku in pridobitvi potreb-
nih mnenj je bil svetnikom v sprejem predlagan sklep o 
potrditvi lokacijske preveritve. Veljaven sklep o lokacij-
ski preveritvi je obvezna podlaga za izdajo gradbenega 
dovoljenja oziroma za izvedbo del, za katera gradbeno 
dovoljenje ni potrebno.

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
v občini Duplek je v skladu z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja ter obračunom poslov-
nega leta 2020 predložil občinskemu svetu v seznanitev 
revidirano letno poročilo za leto 2020. V letnem poro-
čilu predstavljen znesek izgube v višini 52.426,19 EUR 
je sestavljen iz 9.396,72 EUR subvencije za vodarino in 
omrežnino uporabnikom, ki jo je Mariborski vodovod 
zaračunal občini med letom 2020, ter 42.972,29 EUR 
(brez DDV) presežka odhodkov nad prihodki. Ta znesek 
predstavlja zahtevek za poračun najemnine, ki ga je iz-
stavil izvajalec gospodarske javne službe Mariborski vo-
dovod na osnovi obračunskih podatkov za leto 2020. 

Promocijska taksa
V letu 2018 je bil sprejet novi Zakon o spodbujanju ra-
zvoja turizma, ki na novo uvaja promocijsko takso, ne-
koliko pa spreminja tudi subjekte, ki so oproščeni plačila 
taks, in pristojnosti v zvezi z izterjavo neplačane takse. 
Ker je vse razen višina turistične takse že urejeno z zako-

nom, ni potrebe po občinskem odloku, zato so svetniki 
sprejeli odlok o prenehanju veljavnosti odloka o turi-
stični taksi v občini Duplek in sprejeli sklep o določitvi 
višine turistične takse.

Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za na-
črtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turi-
stične ponudbe Slovenije, za razliko od turistične takse, 
to je pristojbine za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo 
kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so 
jim na voljo na turističnem območju. Obračuna se po-
leg turistične takse in znaša 25 % zneska obračunane 
turistične takse. Občina prejeto promocijsko takso v os-
mih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za pretekli 
mesec prenakaže na poseben račun javne agencije, ki jo 
je ustanovila Republika Slovenija za izvajanje dejavnosti 
nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in iz-
vajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, tj. 
Slovenske turistične organizacije.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja sta za šolsko leto 2021/2022 predlo-
ga sistemizacije delovnih mest za področje predšolske 
vzgoje podala Osnovna šola Duplek za 14 oddelkov vrt-
ca in Osnovna šola Korena za štiri oddelke vrtca. Oba 
predloga so svetniki potrdili.

Na pobudo Občine Lenart je bil sprejet sklep, s katerim 
Občina Duplek soglaša, da prebivalci naselij Zimica – 
del, Jablance in Žikarce gravitirajo k novoustanovljeni 
lekarni v Lenartu, kjer jim bodo nudene vse lekarniške 
storitve.

V občini Lenart se zaradi povečanja števila prebivalcev, 
ki gravitirajo k mestu Lenart, kaže vse večja potreba po 
lekarniških storitvah, pri čemer tudi epidemiološka situ-
acija terja dodatne ukrepe v tej smeri. V zvezi s tem so 
v občini Lenart pričeli izvajati aktivnosti za ustanovitev 
nove lekarne Lekarn Maribor, ki bo v novem trgovskem 
središču na naslovu Industrijska ulica 47, Lenart. 

Za dve lekarni v Lenartu, eno mesto že ima, je skladno 
z določili Zakona o lekarniški dejavnosti treba beležiti 
12.000 stalnih prebivalcev, česar mesto Lenart v letu 
2021 še ni doseglo. Iz navedenega razloga, predvsem 
pa zaradi zagotovitve lekarniških storitev prebivalcem 
naselij Zimica – del, Jablance in Žikarce, ki mejijo na ob-
čino Lenart, je občinski svet sprejel predlagani sklep. 

V okviru zadnje točke dnevnega reda so bili svetniki s 
strani pravnega pooblaščenca seznanjeni s stanjem 
pravdnega postopka zoper Verbund Hydro Power GmbH 
zaradi plačila odškodnine po poplavah leta 2012 in dali 
soglasje k plačilu predujma za sodnega izvedenca.

Dušanka Novak

V OSPREDJU OBČINSKE FINANCE
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          SLOVENIJA KVAČKA
211 kvačkaric in 1 kvačkar kvačka 212 grbov za 212 
občin

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom  
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 
Glavna pobudnica projekta je Jadranka Smiljić, ki se je 
vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov z neprekinjenim 
28-urnim kvačkanjem. 
Tokrat pa se ji pridružujejo kvačkarice in kvačkar iz ce-
lotne Slovenije. Projekt 212 grbov občin Slovenije bo 
zaključen 26. decembra 2021, s tem pa bo tudi na prav 
poseben način obeležena 30-letnica samostojne Slove-
nije. V projekt so vključeni tudi heraldiki, ki so za vsako 
občino posebej napisali zgodbo grba v knjigi in s tem 
ozavestili zgodovino občine. 
V ta projekt sem se vključila tudi sama. Z volno iz Maj-
šperka sem v velikosti 1,45 m x 1,60 m skvačkala grb 
občine Duplek, ki je že skoraj dve desetletji moj doma-
či kraj. Vsi kvačkani grbi bodo predani županom, ki jih 
bodo še uokvirili in bodo last občin. 
Prve zanke kvačkanja sem naredila že v osnovni šoli pri 
uri gospodinjstva, večje izdelke pa sem začela izdelova-
ti v času nosečnosti. Vmes sem dala kvačko na stranski 
tir, dokler nisem postala babi, od takrat pa me kvačka 
spremlja vsakodnevno. V veliko veselje mi je, da že vnu-
kinja vrti kvačko. Kvačkanje je velikokrat vzrok, da odkar 
sem upokojena, nimam časa. Uživam v izdelavi izdelkov. 
Le če opravljaš delo s srcem in strastjo, si lahko srečen. 
S tem osrečiš tudi druge in jim narišeš nasmeh na obraz.
Dodatno upamo, da bomo za tradicionalno veščino, 
kvačkanje, navdušili mlajšo generacijo, ki bo izročilo pe-
ljala in predala naprej. 

Foto: Mitja Horvat

Želimo si, da bi projekt prinesel novo energijo in pos-
tal primer dobre prakse, kako lahko težki časi prinašajo 
nove priložnosti in morda nov način sproščanja za bodo-
če kvačkarje in kvačkarice.

Marijana Šeruga

Vsako leto lahko davčni zavezanec rezident 1 % svoje 
dohodnine donira nevladnim organizacijam, politič-
nim strankam, reprezentativnim sindikatom ter re-
gistriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim. 
Določite lahko do 10 upravičencev donacije, med 
katere lahko razdelite svoj 1 % dohodnine (vsakemu 
lahko podelite vsaj 0,1 % oziroma največ 1 %). Če se 
za donacijo ne odločimo, gre ta 1 % od odmerjene 
dohodnine v proračun RS. Nič pa ne doniramo, če je 
odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, v tem primeru 
je tudi znesek donacije 0 EUR. 
Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodni-
ne (za leto 2021), so objavljeni na seznamu na sple-
tni strani FURS: https://edavki.durs.si/OpenPortal/
Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf. 

Načeloma lahko vlogo oziroma prejemnika donaci-
je določimo kadarkoli, vendar je, če želimo, da se 
prejemnik dela dohodnine upošteva že za letošnjo 
dohodnino, tj. za leto 2021, treba vlogo oddati do 
konca leta. Ko vlogo vložite enkrat, velja vsako leto. 
Ni je treba vlagati ponovno, razen če želite spreme-
niti prejemnika donacije.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko 
oddate:
• elektronsko s pomočjo storitev elektronskega 

poslovanja FURS eDavki,
• osebno ali po pošti na pristojnem finančnem 

uradu.
Mateja Mihelin Dežman

DEL DOHODNINE ZA DONACIJE
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FRANCESCOV ATELJE NA VURBERKU
V neposredni bližini gradu Vurberk vas čaka nova preiz-
kušnja: pobeg iz sobe v eni uri. 
Escape Room ali pobeg iz sobe je vznemirljiva resnično-
stna igra za ekipo 2–4 (največ 6) igralcev. V 60 minutah 
morate rešiti misijo – odkriti skrivne predmete in nami-
ge, dešifrirati šifre, razrešiti uganke, predvsem pa logič-
no razmišljati in sodelovati. Igra je primerna za vsakogar 
(otroci v spremstvu odraslih prisrčno dobrodošli), je pa 
tudi izvrstno DARILO za rojstni dan, novo leto (povpra-
šajte za darilni bon), pa tudi teambuildinge. Namig za 
zaljubljence: v sobah pobega lahko skrijete celo zaročni 
prstan!
Čakajo vas edinstvene preizkušnje, ki jih ni moč videti 
nikjer drugje, slikovni namigi in zabavni high-tech »gad-
geti«. Preizkušnje smo zasnovali tako, da vsak pride na 
svoj račun, znanje tujih jezikov ni potrebno, dramaturški 
lok pa vas bo držal v napetosti do zadnje sekunde. Tu pa 
so tudi najprijaznejši »gamemasterji«, ki lahko s slikov-
nimi namigi priskočijo na pomoč in poskrbijo, da se bo 
vaša urica pri nas spremenila v nepozabno doživetje. 

Je varno? 
Seveda! Vrata nikoli niso zaklenjena, med termini je do-
volj časa, da sobo razkužijo in dobro prezračijo. Igra po-
teka v majhnih skupinah igralcev, ki se že tako družijo 
med seboj, seveda pa redno spremljajo tudi vsa pripro-
čila in ukrepe za varstvo pred koronavirusom.  

Kakšna igra nas čaka na Vurberku? 
Čaka vas Tajna misija – Francescov atelje.  
Ko je svetovno znani umetnik Francesco – izjemen slikar, 
vrhunski kipar, vizionarski arhitekt – iz Ljubljane prese-
lil svoj podeželski atelje v mitološko središče Slovenije h 
gradu Vurberk, se je njegova umetniška pot vzpela do 
zvezd.
A dogaja se nekaj čudnega: bolj ko je Francesco uspešen, 
bolj ekscentrično se obnaša. Izogiba se obiskovalcem. 
Nikogar ne spusti v atelje. Ne daje intervjujev. Ne dovoli, 
da bi ga kdo fotografiral. Vrata ateljeja so sedemkrat za-
klenjena. Francesco nekaj skriva.
Se vam bo uspelo skrivaj prebiti v njegov atelje in razkriti 
njegovo skrivnost?

Rezervacije vnaprej so obvezne, saj Escape Room Eni-
gmarium® odklene svoja vrata le ob predhodno rezervi-
ranem terminu. Rezervacija je povsem preprosta: 
Zberite ekipo in si na spletni strani www.duplek.escape-
-room.si/ izberite termin, ki vam najbolj ustreza. Plačate 
lahko na lokaciji, če bi želeli plačati z BONOM21, pa nas 
o tem vnaprej obvestite na enigmarium.duplek@esca-
pe-room.si ali 041 33 44 10.

Cena za termin (za dve do štiri osebe) je 60 EUR, za peto 
osebo pa je potrebno doplačilo v višini 15 EUR. 

Pridite se igrat – čaka vas nepozabna pustolovščina – 
kjer ste v glavni vlogi vi! 

Kontakt: 
Enigmarium® Escape Room Duplek
Vurberk 93, 2241 Spodnji Duplek
Telefon: +386  (0)41 33 44 10
E-mail: enigmarium.duplek@escape-room.si
Spletna stran: https://duplek.escape-room.si
Delovni čas: po obvezni vnaprejšnji rezervaciji termina  

Dejan Stanko

Avtor fotografij: Arhiv podjetje ENIGMARIUM, zabaviščni park, d.o.o.
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OTVORITEV OBNOVLJENE CESTE 
DVORJANE–VURBERK–FAROVŠAK

Občina Duplek je zaključila prvo fazo projekta ureditve 
lokalne ceste Dvorjane–Vurberk–Čreta–Farošak, ki ga je 
izvajalo podjetje Komunala Slovenske gorice, d. o. o.
Gradbena dela so ob rekonstrukciji ceste vključevala 
tudi ureditev odvodnjavanja, izvedbo javne razsvetljave 
in avtobusnega postajališča na obeh straneh ceste ter 
vso potrebno infrastrukturo, tudi optični kabel. Za var-
nost pešcev in kolesarjev so bile izvedene talne ločitve-
ne označbe.
Krajani Vurberka smo nove pridobitve izjemno veseli, saj 
smo jo čakali več let. Prav zato smo v okviru vaške skup-
nosti Vurberk z veseljem organizirali otvoritev obnovlje-
nega odseka ceste, ki je bila 1. decembra 2021. Na njej 
smo se zbrali krajani Vurberka, povabljeni gostje, med 
njimi predstavniki podjetja Komunala Slovenske gorice, 
d. o. o., in župan občine Duplek Mitja Horvat. Prijazno je 
nagovoril navzoče, se zahvalil za vloženi trud vseh sode-
lujočih pri obnovi in ugotovil, da delo še ni končano, saj 
je treba čimprej zaključiti tudi drugo fazo projekta uredi-
tve lokalne ceste Dvorjane–Vurberk–Čreta–Farošak. 
Skupaj z županom smo slavnostno prerezali otvoritveni 
trak in cesto predali svojemu namenu. Nekaj minut smo 
se še zadržali ob prijetnem klepetu, pokušali dobrote, 
ki so jih pripravile naše krajanke, in nazdravili s kapljico 
rujnega.
Še enkrat prisrčna hvala vsem, ki ste s svojim prispev-
kom pomagali pri tem projektu, ter varno in previdno 
vožnjo po prenovljeni cesti.

Violeta Vogrinec
Vse foto: Dejan Stanko
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VURKOV ZAKLAD

POZDRAV IZ UREDNIŠTVA
Rok za oddajo člankov je najkasneje  

14. 3. 2022. 

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

Nova igrificirana družinska 
pustolovska igra na gradu 
Vurberk.
Ali ste vedeli, da grad Vurberk 
slovi kot mitološko središče 
Slovenije? Tu se že od pradav-
nine rojevajo miti, legende, 
heroji in junaki, tu prebivajo 
skrivnostna bitja in nadnarav-
ne sile, tu se dogajajo čarob-
ne reči in skrivajo bogati zak-
ladi kulturne dediščine.      

Pridružite se zmajčku Vurku, vašemu vodniku na dva 
kilometra dolgi pustolovski poti, polni zabavnih zank, 
ugank, mitov, legend in bombastičnih skrivnosti, ter od-
krijte, kaj je tisto, kar je najdragocenejše!
Z veseljem predstavljamo zunanjo pustolovsko igro, ki 
smo jo v obliki interaktivnega vodnika po poti, polni za-
bavnih ugank, mitov in legend, zasnovali v sodelovanju 
s podjetjem Enigmarium®. Igrica, ki poteka na mobilnih 
telefonih, je namenjena spodbujanju družinskih izletov 
v naravo in ima poleg zabavne tudi poučno vlogo. Ekipa 
sledi zmajčku Vurku, spoznava legende in kulturno dedi-
ščino ter rešuje zabavne preizkuse vse do skritega zakla-
da na vrhu grajske vzpetine.* 
Obljubljamo, da boste tudi odrasli izvedeli kaj novega.
Igrificirana družinska pešpot se prične pri kulturnem 
domu na Vurberku. Za igranje igre je na mobilno napra-
vo treba naložiti aplikacijo in je brezplačna. Napotke za 
namestitev najdete na tabli poleg vhoda v Escape Room 
Enigmarium® na naslovu Vurberk 93.

*  Igra poteka po približno dva kilometra dolgi krožni 
gozdni poti, ki zavije tudi v hrib, zato priporočamo, da 
se oblečete in obujete terenu in vremenskim razme-
ram primerno.  

Dejan Stanko

8



PETA OBLETNICA DANice DUPLEK 
V ponedeljek, 13. septembra 2021, smo praznovali 
peto obletnico MGC DANica Duplek. 
Za kratek kulturni program so poskrbele ljubiteljice petja 
z gospo Marijo Lavuger in otroci iz Osnovne šole Duplek, 
podružnica Dvorjane z gospo Dunjo Gostenčnik. Društvo 
Melisa se je predstavilo s svojimi izdelki, čaji, mazili, tin-
kturami in olji. Jože Zupanič, Dragica Fras iz društva Old-
timer Duplek ter Marjana Kamler so pomagali pri pogo-
stitvi, kajti zadišalo je po pečenju z žara, kot se za takšno 
obletnico spodobi. Pridne uporabnice so poskrbele, da 
je bilo dovolj sladkih dobrot in peciva, vinarstvo Kurnik 
pa se nam je predstavilo s svojim odličnim vinom. Oble-
tnice so se udeležili tudi direktor doma Danice Vogrinec 
mag. Marko Slavič, župan občine Duplek Mitja Horvat in 
gospod David Krivec, generalni sekretar združenja Spo-
minčica – Alzheimer Slovenija.
Pet let druženj in sodelovanja je napisalo veliko lepih 
zgodb. Druženje vseh generacij je dobilo z medgenera-
cijskim centrom prostor in pomen, saj z bogatim nabo-
rom dejavnosti nenehno pomaga k izboljševanju kako-
vosti življenja uporabnikov in uporabnic. Vrata centra so 
na široko odprta za vse brez izjeme, za mlade in malo 
manj mlade, odprta so za vse ideje, ki jih skušamo spra-
viti v življenje, in za spoznavanja talentov, za katere je 
čas šele v tretjem življenjskem obdobju in jim center 
daje možnost, da jih uporabniki izrazijo v prijaznem in 
varnem okolju. S tem bogastvom možnosti in priložnosti 
je zagotovo upravičil svoj obstoj.

Letos smo izpeljali tri večje nove projekte. 
Prvi izmed njih je bil Spoznavanje domačega kraja, ki ga 
je vodila gospa Cvetka Kaisersberger, lokalna vodička. 
Na sredinih pohodih smo spoznavali izjemno bogastvo 
občine Duplek, prijazne domačine, ki so nam z gosto-

ljubjem polepšali pohode. Spoznali smo posameznike, 
umetnike, podjetnike, ki so nam bili v navdih, vinarja 
gospoda Kurnika, slikarja Rajka Ferka in njegovo ženo 
Ireno, gospoda Damjana Zupančiča, ki nas je navdušil z 
izjemno zbirko fosilov, zakonca Ekart, Hišo vin Kokol, v 
kateri imajo široko paleto dejavnosti in pri trti porabijo 
prav vse, kar jim daje; prav vsi so nam dovolili pokukati 
v svoje skrivnosti in nas s tem bogatili. Dotaknili smo se 
kulturne dediščine, zgodb iz bližnje in daljne zgodovine 
ter se ob tem imeli neizmerno lepo.
Povezovanje je naš moto že od začetka obstoja centra, 
povezujemo se tako medgeneracijsko kakor tudi med-
krajevno, mednarodno, povezovanje je doseglo tudi 
naše stanovalce doma, pravzaprav najranljivejšo skupi-
no – dementne stanovalce. In to je drugi večji projekt 
tega leta. Z idejo gospe Marje Jančič, da bi smiselno 
združili svoj čas, ki ga namenimo ustvarjanju, za polepša-
nje in olajšanje, morda celo osmislitev kakšne predolge 

Odprtje demenci prijazne točke  Foto: Tina Sprogar

Predaja izdelkov za dementne Domu Danice Vogrinec Maribor 
 Foto: Tina Sprogar
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ZA GLORIJO LORENCI NAJVIŠJA NOVINARSKA NAGRADA

minute, smo začeli projekt Mala dejanja z veliko ljubez-
ni, v sklopu katerega smo vsak ponedeljek iz blaga, ki bi 
sicer pristalo v zabojniku za smeti, izdelovali terapevtske 
pripomočke za dementne stanovalce, ki ste si jih lahko 
ogledali na stojnici pri Mariji Jančič. Sodelovalo je veliko 
ljudi: nekateri posamezniki z materialom, ki so ga prispe-
vali (gospa Marija Lavuger, Beba Kokol, podjetje Z-Line 
iz Maribora), drugi pa so pridno hodili šivat in ustvarjat, 
in sicer prostovoljke RK Dvorjane, Anica Rojko, Kristina 
Golob, Stanka Krajnčič in njena vnukinja Julija ter naša 
strokovna sodelavka diplomirana delovna terapevtka 
Majda Steiner, ki nam je dala strokovna priporočila za 
varno uporabo. Izdelke smo ponosno izročili direktorju 
Doma Danice Vogrinec.
Dejavnosti nenehno nadgrajujemo, in to je naš tretji 
projekt. Dodali smo namreč še demenci prijazno toč-
ko, kjer bodo krajani lahko dobili informacije in napotke 
ter usmeritve, kam in kako do pomoči, če se v vsakda-
njem življenju soočajo z demenco. Tako se MGC DANica 
Duplek pridružuje mreži demenci prijaznih točk (DPT). 
S tem se bo močno prispevalo h krepitvi demenci pri-
jaznega okolja v Sloveniji. Spominčica – Alzheimer Slo-
venija je leta 2017 odprla prvo demenci prijazno točko 
v prostorih Urada varuha človekovih pravic, danes pa jih 
je v Sloveniji že več kot 240 in njihovo število se stalno 
povečuje. Gospod David Krivec, generalni sekretar zdru-
ženja Spominčica – Alzheimer Slovenija, nam je predal 

Dobrodošlica v Hiši vin Kokol                  Foto: Manuela Strmšek Adam

dogovor in skupaj smo nalepili nalepko, zaradi katere 
lahko uporabniki že na vhodnih vratih vedo, da so prišli 
do demenci prijazne točke. 
Vsi upamo, da bo leto, ki je pred nami, manj turbulen-
tno, prijaznejše, da bomo ostali zdravi in si bomo lahko 
lajšali in lepšali dneve in situacije skupaj. S temi pozitiv-
nimi mislimi gremo naproti šesti obletnici. 
Ker se leto nagiba h koncu, bi vam rada zaželela vse 
dobro v prihajajočem letu, obilo zdravja in miru v srcu, 
ustvarjalnosti, prijaznosti, nasmehov in veliko časa, pre-
živetega med dobrimi ljudmi, ki vas imajo radi in vas 
podpirajo.

Manuela Strmšek Adam

Članica uredniškega 
odbora Novic je preje-
la najvišje novinarsko 
priznanje za življenj-
sko delo.
Naša dolgoletna člani-
ca uredniškega odbora 
Novic Glorija Lorenci 
je v novembru prejela 
nagrado »čuvaji 2021« 
za življenjski prispevek 
k razvoju slovenskega 
novinarstva. Nagrado 

ji je podelilo Društvo novinarjev Slovenije. V obrazložitvi 
so zapisali: »Razpon njenih vlog je izjemen in gre vse od 
dobre in občutljive poslušalke široke palete različnih in-
tervjuvancev, pripovedovalcev in razlagalcev do razisko-
valke in odkrivalke očem nevidnih in odrinjenih tem. Ima 
pa še nekaj, je nadpovprečna, izjemna zapisovalka. Ko 
v službeni avto poleg obvezne novinarske opreme poti-
sne gumijaste škornje ali pohodne čevlje, vemo, da bo 
tudi iz najbolj odrinjenega in od boga pozabljenega kraja 
prinesla navdihujočo zgodbo. In v njej ne bodo manjkali 
ljudje z veliko začetnico. Ljudje, ki jih v medijih sicer ni-
koli ne bi našli. Zgodbe o živalih. O naravi. O vsem, kar je 
tako krhko, da nam zgodbo enostavno mora povedati. In 
če bi pomislili, da sta reportaža in intervju osrednji točki 
njenega ustvarjanja, bi živeli v veliki zmoti. Ko oceni, da 
je v družbi ali politiki nekaj šlo hudo narobe, se njena 
tipkovnica spremeni v rafal, ki pa nikoli nikogar ne rani 
ali užali. Ljudi ali dejanja, za katere je presodila, da so 

prekoračili mejo dostojnega ali dopustnega, bo razoro-
žila, kot radi rečejo na Večeru, 'hrabro, ojštro in dosto-
janstveno'. Njen novinarski opus je s svojo izjemnostjo 
in neverjetnim razponom tem postal sestavni in nepo-
grešljivi del slovenskega novinarstva.«
Izjemno smo ponosni nanjo, saj prispeva velik del tudi 
k našemu lokalnemu časopisu, ki ga soustvarja z veliko 
vnemo, veseljem in predanostjo.
Župan Mitja Horvat se je prav tako razveselil te nagra-
de in je ponosen, da imamo pri Novicah tako izjemne 
ljudi. Predal ji je šopek z željo, da še naprej sodelujemo 
in ustvarjamo del zgodbe, ki se kaže v delu uredniškega 
odbora.

Ekipa ustvarjalcev Novic 

Foto: arhiv Večer

Glorija Lorenci prejela šopek od župana Mitje Horvata    Foto: Darja Rojko
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ODKRIVAMO DOMAČI KRAJ
Spoznali smo čudovite kraje in znamenitosti ter srečali 
mnogo prijetnih ljudi.
V okviru dejavnosti Odkrivamo domači kraj v MGC 
DANica Duplek smo izvedli 13 pohodov, druženj ljudi, 
ki so z zanimanjem spoznavali Duplek, njegove meje, 
znamenitosti, zgodbe, prijazne domačine in ljudi, ki se 
ukvarjajo z različnimi dejavnostmi in so nam gostoljub-
no odprli vrata v svoj svet. Vsak pohod, ki sem ga kot 
lokalna vodička vodila po domačih poteh, je navdušil 
tako tiste, ki so iz Dupleka, kot tudi tiste, ki so Duplek 
želeli le spoznati. V tednu otroka so se nam na pohodu 
pridružili tudi otroci iz Osnovne šole Duplek, podružnica 
Dvorjane. Zaradi vremena smo morali odpovedati le en 
pohod, sicer pa nam je vreme na sredinih dogodivšči-
nah služilo. S pohodi smo začeli 14. maja 2021 in jih po 
počitnicah, 15. septembra 2021, spet nadaljevali vse do 
novembra. 

Začeli smo maja.
Prvi od niza pohodov nas je vodil po zahodnem delu 
občinske meje. Dobili smo se na parkirišču Wake parka 
Dooplek in se ob nasipu odpravili proti občinski meji z 
Mariborom, tam se prične masiv Kamenščak. Pri Spla-
varju smo se obrnili proti Žitečki vasi in se nato krožno 
vrnili na parkirni prostor, kjer smo spili kavico. 
Drugi pohod smo imeli na prekrasno sveže sredino jut-
ro. Tokrat smo obiskali Vurberk, ki meji na občini Ptuj 
in Lenart. Ogledali smo si ostanke znamenitega gradu, 
spoznali del zgodovine in se odpravili po grajski potki do 
daleč naokrog vidne vinske kleti, ki je dobila nov klobuk 
in mogočno stoji sredi vinogradov ter čaka, da jo nek-
do zbudi iz spanca. Prijetno utrujeni smo se po skrbno 
negovanem »grajskem« vinogradu vrnili na izhodiščno 

točko na avtobusno postajališče Vurberk - Čreta. Ja, da 
ne pozabim omeniti prijazne domačinke Tončke, ki nas 
je pogostila s kavico in dobrim prigrizkom.
Tretji pohod smo začeli na parkirišču pred dvorano v 
Koreni. Pohod smo naredili v smeri Žikarce, športno-re-
kreativnega centra Slanič in naprej do meje z Lenartom. 
Čakalo nas je polno lepot, zanimiva dogodivščina in ne-
pozabno doživetje pri vinarju gospodu Kurniku. 
Na četrtem pohodu smo raziskovali Jablance, najmanjši 
zaselek občine Duplek, ki slovi po smučarski skakalnici 
in tekmovanju v smučarskih skokih. Ter prijaznih doma-
činih.
Na petem pohodu smo se sprehodili po Zimici. Dotaknili 
smo se meje z Mariborom. Bilo je vroče, a vseeno lepo. 
Hladili smo se ob izviru v senčki cvetočih kostanjev in 
na gozdnih poteh. Vse klopce so bile v senci in so nas 
gostoljubno sprejele.
Na šestem pohodu smo raziskovali Johe. Ker je bil zad-
nji iz sklopa pred počitnicami, smo si za konec privoščili 
kavico v hladni senci, pohodniki pa so prejeli zloženke 
Vodnik po občini Duplek, ki so nam jih dali na občini. 
Tako so pohodniki lahko Duplek raziskovali tudi v lastni 
režiji, vsi skupaj pa smo se strinjali, da se veselimo jeseni 
in ponovnega druženja. Ker pa se nismo mogli tako pos-
loviti, smo se dogovorili, da gremo za sedmi pohod na 
Grmado, za konec pa na sladoled.

Posebno bogastvo je v prijaznih ljudeh.
Po 5. obletnici, ki je bila 13. septembra 2021, smo se 
ponovno začeli družiti na pohodih. Sedmo srečanje nas 
je popeljalo čez Dupleški vrh.
Osmo odkrivanje domačega kraja smo sklenili v Hiši vin 
Kokol, kjer so nas lepo sprejeli in nam predstavili svojo 
bogato dejavnost. Sušenje, hladno stiskana olja, mes-
nine, vino ... Hvala! Bogastvo domačega kraja je tudi v 
prijaznih ljudeh, kulinariki in raznolikosti.

Na meji s Ptujem  Foto: Manuela Strmšek Adam 

Pod razcvetelimi kostanji  Foto: Manuela Strmšek Adam
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Deveto srečanje smo začeli pri spomeniku v Zgornjem 
Dupleku in se povzpeli čez Polutke na Kamenščak. 
Gostoljubna domačina gospod in gospa Lešnik sta nam 
ponudila prostor za kratek počitek. Zadnja postaja je bil 
dom Rajka in Irene Ferk, ki sta nas lepo sprejela. Rajko 
nam je pokazal svoje umetniške zaklade.
Deseti pohod smo preživeli v duhu tedna otroka. Pridru-
žili so se nam otroci in skupaj smo se odpravili po šolski 
poti do Damjana Zupančiča, ki ima bogato zbirko fosilov, 
saj je strasten zbiratelj že od otroštva. Prijazno nam je 
razkril nekaj svojih zakladov. Otroci in odrasli smo bili 
navdušeni. Ježki so njegova posebnost, nas pa so naj-
bolj navdušili zobje mamuta, lobanja hijene ter vretenca 
kita in delfina ... Veliko fosilov je našel kar v Dupleku, na 
Kamenščaku, po nekatere pa je odšel tudi v tujino. Na 
nas so njegove najdbe naredile velik vtis. Pot nas je pe-
ljala še do zakoncev Ekart, ki se ukvarjata z umetnostjo: 
rezbarita, rišeta oziroma slikata, izdelujeta slike s piro-
grafijo. Gospod je povedal, kako se izdela takšna slika, 
in otrokom to tudi pokazal. Dogovorili smo se, da bomo 

v centru enkrat naredili delavnico. Preživeli smo nepo-
zaben dan.
Enajsti pohod smo speljali od MGC-ja do prostorov 
Društva upokojencev Duplek, kjer smo se pridružili nji-
hovemu dnevu odprtih vrat, nato pa smo se po šolski 
poti vrnili v Dvorjane.
Dvanajsti pohod je bil, kot se za ta čas spodobi, kosta-
njev pohod in se je zaključil s peko kostanjev. Zakonca 
Požar sta nas povabila k sebi na vikend, kjer smo si spekli 
nabrane kostanje ter se družili na soncu in svežem zraku.
Za zadnji pohod v tem letu smo obiskali Grmado, poi-
skali skrite zaklade, ki jih je Vurko skril na Vurberku za 
vse pridne otroke, ki so imeli počitnice, spoznali Vurka 
in Aleksandra ter vse njune dupleške dogodivščine. Izve-
deli smo, kako oziroma po čem je Duplek dobil ime ... Bil 
je prekrasen dan, ki bo otrokom ostal v lepem spominu! 
Hvala Občini Duplek za knjigi o Vurku!

Cvetka Kaisersberger

Ob dnevu otroka so nas spremljali otroci. 
 Foto: Manuela Strmšek Adam

Pri gospodu Damjanu Zupančiču   Foto: Manuela Strmšek Adam

 Pravljica o Vurku in Aleksandru  Foto: Cvetka Kaisersberger
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Na lep jesenski dan 29. septembra 2021 se je končala 
pasja pravljica Medota Dupleškega ali drugače dupleške-
ga Hachika. Bom kar povzela zapis Ernesta Montagueja, 
ki je med drugim napisal: 
»Ko mislite, da je vaš pes umrl, je v resnici le zaspal v va-
šem srcu. In pri tem noro maha z repom in zato vas tako 
tišči v prsih in ves čas jočete. Kdo ne bi jokal, kadar sre-
čen pes maha z repom v njegovih prsih? Av! Hop, hop, 
hop, to boli. Z repom pa mahajo le, ko se zbudijo. Takrat 
sporočajo: ,Hvala, vodja! Hvala za topel kotiček, kjer lah-
ko spim, vedno poleg tvojega srca, kjer je najlepše.‘« 
Hvala, vodja Dejan!

MEDOTA NI VEČ

Medo v Dupleku Foto: Dojrana Gričnik

Hvala vsem, ki ste mislili in še mislite nanj. 

»Psi pridejo v naša življenja, da nas učijo ljubezni. Iz na-
ših življenj odidejo, da nas učijo o izgubi. Nov pes nikoli 
ne bo nadomestil prejšnjega, razširil bo le vaše srce. Če 
ste v svojem življenju ljubili veliko psov, je vaše srce res-
nično veliko.« (Erica Jong)

Vem, da se bova nekoč skupaj podila po mavričnih pla-
njavah. 

Francka NipičMedo v Trojici s svojim prijateljem Byronom            Foto: Dejan Kmetec

Opravičilo

V članku z naslovom Podelitev priznanj ob občinskem prazniku, ki je bil objavljen 
v oktobrskih Novicah občine Duplek, je pri navajanju imen prejemnikov 
Glonarjevega priznanja bilo pomotoma izpuščeno ime prejemnice priznanja 
za odličnjake Aneje Čeh, ki je obiskovala Osnovno šolo Duplek.
Za neljubo napako se iskreno opravičujemo!

Milena Ropoša

Foto: arhiv družine Čeh

Turistično društvo Občine Duplek je postavilo adventni venec v Zg. Dupleku       
           Foto Pušnik Ivan Društvo Črna smrt
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OBISKALI SMO ČRNO NA KOROŠKEM
V začetku novembra 2021 smo bili v tej koroški občini z 
malo prebivalci in veliko zanimivostmi.
Naloga občine kot institucije je razvoj krajev, ki sestav-
ljajo občino, vendar ne le v smislu širjenja vodovodnega 
omrežja, asfaltnih cest in javne razsvetljave. Občina se 
bo razvijala, če se bo v njej tudi kaj prijetnega in zanimi-
vega dogajalo in če bo dajala delovna mesta. Lep zgled 
za opisano je občina Črna na Koroškem. V tej koroški ob-
čini z nekaj več kot 3000 prebivalci so se v zadnjih letih 
lotili razvoja turizma. Z namenom spoznavanja dobrih 
praks so občinski svetniki in zaposleni na Občini Duplek 
v začetku novembra 2021 na strokovni ekskurziji obiskali 
zanimivo občino Črno na Koroškem.
Dogajanja v tej občini je veliko, če pa bi katero morala 
posebej izpostaviti, bi bile to tri aktivnosti, ki jih v nada-
ljevanju podrobneje predstavljamo in jih lahko doživite 
v občini Črna na Koroškem.
Za adrenalina željne je to spust po najdaljši jeklenici v 
Sloveniji in eni najdaljših v Evropi ter svetu, imenovani 
Olimpline.

Zelo zanimive so tudi tematske poti.
Razvili so jih v zadnjih letih. Olimpijska pot je posveče-
na sedmim olimpijcem iz te občine, zato jo zaznamuje 
sedem točk, vsaka od njih pa na svojevrsten, zanimiv in 
privlačen način predstavlja enega od olimpijcev in nje-
govo športno panogo. Na vsaki od točk so predstavljeni 
športni dosežki posameznega olimpijca, prostor pa je 
urejen z olimpijsko klopjo in fitnes napravo, ki omogoča 
telovadbo na prostem. 
Pot se nato nadaljuje po Medeni poti proti lepo ureje-
nemu Čebelarskemu domu Črna, v katerem čebelarji 

predstavijo čebelo in delo čebelarjev. Medena pot nato 
preide v gozdno učno pot. Pot po Olimpijski poti na Me-
deno pešpot in Zeleno pot Teber predstavlja pomembno 
obogatitev turistične oziroma športne ponudbe Črne, 
saj poteka v središču Črne in tik nad njim ter omogo-
ča obiskovalcem, da so aktivni, se razgibajo ter nabirajo 
kondicijo in moč. Iz naravnega okolja pa vsrkavajo narav-
no energijo gozda, sonca in vode, ki pozitivno vpliva tako 
na telo kot na dušo.

Gradovi kralja Matjaža
V Parku kralja Matjaža v Črni na Koroškem vsako leto 
poteka turistična prireditev Gradovi kralja Matjaža. 
Osrednji dogodek je tekmovanje ekip v gradnji snežnih 
gradov, ki ga spremlja več zabavnih in športnih priredi-
tev.
Po sprejemu pri županji mag. Romani Lesjak, ki je na 
kratko predstavila njihovo pot razvoja turizma in pridobi-
vanja evropskih sredstev za te namene, so se najbolj po-
gumni udeleženci ekskurzije kljub rahlemu dežju spustili 
po jeklenici Olimpline. Nič manj pogumni preostali ude-
leženci ekskurzije pa smo se z rudarskim vlakom podali v 
podzemlje Pece. Kar pošteno nas je premetavalo. 
Menim, da je v vsakem udeležencu ekskurzije obisk Ko-
roške pustil nepozaben pečat. Morda smo dobili navdih 
za novo aktivnost v naši občini, morda pa se bomo od-
zvali na vabilo županje, sestavili ekipo in se podali na 
tekmovanje za najlepši ledeni grad. 

Milena Ropoša

Foto: Aleksander Vodan
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DOVOLJ DOLGO MORAŠ ŽIVETI, VSE DOŽIVIŠ IN VSE PREŽIVIŠ
Franca Kanglerja pozna-
mo kot bivšega poslan-
ca, mariborskega župana 
in sedanjega državnega 
svetnika na Ministrstvu 
za notranje zadeve Re-
publike Slovenije. 

Zase pravi, da je človek 
dejanj, ki naredi vse, kar 
obljubi.

Franc Kangler. Oseba, ki jo pozna vsa Slovenija, pa ven-
darle, kako bi vi odgovorili na vprašanje: Kdo je Franc 
Kangler?
Res je. Marsikdo pozna moje ime in priimek ter »medij-
ske zgodbe o meni«, tukaj pa se poznavanje mene pri 
večini Slovenk in Slovencev na žalost konča. Kratek pov-
zetek moje življenjske poti lahko strnem tako: 
- rojen v Mariboru,
- po izobrazbi pravnik,
- začetek poklicne poti leta 1984 v okviru organov za 

notranje zadeve,
- zaposlen na Občini Duplek, kjer sem deloval kot taj-

nik občine,
- enajst let poslanec Državnega zbora Republike Slove-

nije,
- šest let opravljal funkcijo župana Mestne občine Ma-

ribor,
- dvakrat izvoljen v Državni svet Republike Slovenije,
- trenutno opravljam funkcijo državnega sekretarja na 

Ministrstvu za notranje zadeve in sem predsednik Lis-
te Franca Kanglerja – Nove ljudske stranke Slovenije. 

Tistega pravega Franca Kanglerja pa žal ne gre opisati 
z le nekaj alinejami. Sem precej drugačen, kot so me v 
zadnjih letih prikazovali mediji. Tako poslovno kot oseb-
no se zmeraj zavzemam za poštene, pravične in pristne 
medsebojne odnose ter sodelovanje. Kot že veste, ne 
maram krivic in zmeraj naredim vse, kar je v moji moči, 
da se le-te ne bi dogajale. 
Za mano je velika, globoka, po svoje tudi žalostna in kri-
vična zgodba, ki sem jo do sedaj kljub vsem polemikam 
uspešno preživel. 
Sem človek dejanj. »Vse, kar obljubim, tudi naredim« ni 
samo volilni slogan, ampak stavek, ki me najbolje opiše. 
Boriti se za pravice Maribora, Štajerske, malega človeka, 
podeželja v Ljubljani ni lahko. Včasih ni dovolj biti samo 
glasen. Treba je iskati politično podporo v širšem smis-
lu. Sem povezovalen človek, nikogar ne izključujem in si 
prizadevam kompromisnega in strokovnega sodelovanja 
z vsemi. Kadar imam obveznosti v parlamentu, nimam 
popolnoma nobenih zadržkov vzpostaviti dialog tudi s 
predstavniki sedanje opozicije. 
Svoj prosti čas najraje preživim na svoji kmetiji v Duple-
ku, kjer z vso predanostjo in srcem skrbim za živali in 

opravljam ostala kmečka opravila. Na ta način si polnim 
baterije. 
Za vami je kar težko obdobje. Za zadnjih deset let lahko 
rečemo, da ste se skoraj dnevno borili proti posamezni-
kom, ki so po vaših besedah nezakonito delovali zoper 
vas in vas želeli tako politično kot tudi osebno onemo-
gočiti. Kako vam je uspelo ta boj sploh preživeti? 
Definitivno ni bilo lahko. Pravzaprav je bilo zelo težko. 
Težko zame, še bolj pa za moje bližnje. Vsi, ki so bili 
kakorkoli povezani z mano, so čutili te pritiske, ki so 
se dogajali, in to me je še dodatno bolelo. Žalostno je, 
da je v Sloveniji sistem organiziran na način, da nihče 
ne odgovarja za svoje zlonamerno nezakonito početje. 
Nihče se ne ukvarja z zlorabami, ki se dogajajo, sistem 
pač preprosto dopušča to neodvisnost sodnikov in vseh 
ostalih deležnikov ter jih ščiti. V Sloveniji nihče ni odre-
agiral, ko so ljubljanski družini odpisali kar 16 milijonov 
evrov dolga, se pa je aktivirala vsa medijska scena, ko 
so hoteli moje premoženje prikazati kot nezakonito, pri 
čemer sem med drugim moral pojasnjevati, od kod mi 
denar za moj 40 let star traktor Stayer in od kod sem 
dobil 500 evrov, ki sem jih nakazal svoji hčerki. Ne glede 
na vse, kar so mi podtaknili in očitali, sem svoj boj na so-
dišču uspešno zaključil. Uspelo mi je dokazati, da so vse 
obtožbe zoper mene izmišljene, prirejene, a kljub vsemu 
vem, da boj še ni končan. 
Predvsem v teh zadnjih desetih letih sem spoznal: »Do-
volj dolgo moraš živeti, da vse doživiš in preživiš.«
Slovenija je letos obeležila 30. obletnico svojega obsto-
ja. Kakšni so vaši občutki ob praznovanju? So vas prep-
lavili morda kakšni posebni spomini? 
Spomini na trenutke osamosvojitve so še zmeraj zelo 
prisotni. To je bilo edinstveno doživetje. Slovenija je bila 
enotna kot še nikoli. Želeli smo si postati samostojna dr-
žava, kar nam je tudi uspelo. Veliko nas je takrat tvegalo 
svoja življenja za samostojno Republiko Slovenijo. Tega 
nisem nikoli obžaloval, res pa je, da če se danes po tri-
desetih letih vprašamo, ali smo tam, kamor smo si želeli 
priti, odgovor ne more biti tako pozitiven. A kljub vsemu 
ne smemo spregledati, da smo uspeli ustvariti veliko. Na 
vseh področjih napredujemo iz dneva v dan, a to, kar 
me precej skrbi, je, da kot družba izgubljamo. Izgublja-
mo odnose, medsebojno spoštovanje. Preveč je nestrp-
nosti, nenehnih stresnih situacij in čas se odvija vse 
prehitro. Vsa digitalizacija in sodoben način življenja nas 
delata vedno manjše. Sistem in marsikatero področje bi 
morali intenzivno prevetriti, da bi življenje lahko postalo 
vsaj malo bolj prijazno do vseh. In začeti moramo na za-
četku, pri najmlajših, pa iti vse tja do najstarejših, vmes 
pa ne pozabiti aktivnega delovnega prebivalstva ali so-
cialno ogroženih. Bolj bi morali promovirati zdrav način 
življenja že pri najmlajših, več poudarka dajati lokalno 
pridelani hrani, nenazadnje so vsa področja preplete-
na – od zdravstva do gospodarstva in sociale. Učinki se 
bodo lahko dosegali samo vzajemno. 
Včasih, če želiš biti uspešen, se moraš preprosto kdaj 
tudi zgledovati po drugih državah, ki so uspešnejše, npr. 
Avstrija je prepovedala uvoz grozdja iz drugih držav, saj 
se mora primarno odkupovati doma pridelano grozdje. 
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Marsikaj bi bilo treba poenostaviti, predvsem olajšati in 
vzpodbujati kmetovanje, hkrati pa tudi omogočati lažje 
in bolj življenjske pogoje za gospodarstvo. V trenutni vla-
di, kjer delujem, se vsakodnevno trudimo olajšati življe-
nje in ga narediti bolj prijaznega na vseh področjih. Dela 
je še veliko, čez noč pa žal kaj dosti ni mogoče narediti. 
Kakšno je vaše stališče glede covida-19? Ste cepljeni? 
Letošnje leto je posebno, prelomno z več vidikov. Kmalu 
bosta minili dve leti, odkar nam je beseda covid-19 pos-
tavila življenje na glavo. Virus, ki je med nami, nam je 
dodobra spremenil življenje. Znašli smo se v situacijah, v 
katerih ni bilo predpisano, kako ravnati, znajti se je bilo 
treba po svoje in reagirati takoj. S tem problemom se 
ni srečevala samo Slovenija, ampak ves svet. Po svoje 
razumem ljudi, ki imajo v sebi veliko dvomov in vprašanj, 
a po drugi strani sam nisem videl primernejše rešitve, 
kot je ta, da sem se cepil. Korono sem pred cepljenjem 
prebolel, na srečo brez hujšega poteka, a žal ne brez 
posledic, saj se pogosto srečujem z bolečinami v sklepih, 
mišicah, prav tako s slabšim spominom. Menim, da je 
nevarnost cepiv bistveno manjša od nevarnosti poteka 
bolezni oziroma posledic, ki jih pusti ta virus.
Najbrž marsikdo ni vedel, da ste bili zaposleni tudi na 
Občini Duplek. Kakšni so vaši spomini na to obdobje?
Res je. Leta 1995 sem se zaposlil na Občini Duplek kot 
tajnik, danes je delovno mesto bolj znano kot direktor 
občinske uprave. V tem času sem se srečal z nalogami 
lokalne samouprave, predvsem pa s problemi. Kar hitro 
sem ugotovil, da je izvor marsikaterega problema treba 
rešiti v Ljubljani oziroma tam poiskati politično podporo 
za sleherni večji projekt, ki si ga želel realizirati. Čeprav 
sem bil nato enajst let v Ljubljani, na Duplek nisem nikoli 
pozabil. Zmeraj, kadar me je kdorkoli prosil za kakršno-
koli pomoč, sem pomagal, kolikor je le bilo v moji moči. 
Osebno sem se zmeraj zavzemal za dobre in predvsem 
tiste projekte, ki so bili zares koristni za okolje, lokalno 
skupnost oziroma so izboljšali kakovost bivanja sleher-
nemu prebivalcu. Tako je bilo tudi v primeru občine 
Duplek, kjer sem si močno prizadeval za izgradnjo nove 
ambulante in dvorane. 

Ste tudi prejemnik zlatega grba občine Duplek.
Da. Občina mi je podelila to visoko priznanje, na katero 
sem zelo ponosen. Tukaj imam svojo kmetijo, zato čutim 
še toliko večjo dolžnost občini pomagati, kolikor le lah-
ko. Sem pa tudi vesel in ponosen, da sem naziv častnega 
občana prejel v občini Kraljevo (Srbija) in občini Kolan 
(Hrvaška). 
Bi želeli občankam in občanom občine Duplek še kaj 
sporočiti?
Da. Za nami so težki časi. Časi osebnih, poslovnih, sve-
tovnih in še kakšnih preizkušenj. Vsak zase naj si posku-
si ustvariti čim več pozitivnih misli, besed, trenutkov in 
dejanj. Nihče ne ve, kakšni časi so pred nami, nihče ne 
more z gotovostjo trditi, kaj se bo v prihodnje zgodilo, 
lahko pa poskrbimo vsaj za dostojno in kvalitetno seda-
njost. 
Želim vam vse dobro ob prihajajočih praznikih. Preživite 
jih s tistimi, ki jih imate najraje, in tega jim ne pozabite 
povedati. Naj v tem decembru v vseh nas zaživi iskrica 
upanja, naj v nas in okrog nas zavladata mir ter notranje 
zadovoljstvo. Naj nas druži misel, da ne pozabimo biti 
človek do človeka. 

Tjaša Simonič
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V idiličnem predelu Ciglenc se nahaja znana sadjarska 
kmetija Vogrin.
Peter Vogrin je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmeti-
ji. Ukvarjajo se s pridelavo vseh vrst sadja in zelenjave 
čez vse leto, nekaj sadja pa predelajo tudi v sokove in 
marmelade. Kmetija ima dolgo tradicijo, nekdaj znana 
Pihlerjeva kmetija v Ciglencah, kot se je spominjajo sta-
rejše generacije, je bila med uspešnejšimi v teh krajih, 
znani pa so bili tudi po svoji plemenitosti – radi so po-
magali ljudem. Kmetijo danes upravljata Peter in Vidka 
Vogrin s sinovoma.
 

Družinska fotografija      Foto: Franc Fras

V veliko pomoč sta sinova Vid in Peter, ki sta dorašča-
la na kmetiji in se aktivno vključujeta v delo. V obdobju 
študija na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede 
Univerze v Mariboru sta raziskovala določene tehnolo-
gije sadja ter si razdelila domače delo na kmetiji. Vid se 
posveča razvoju jagodičevja, jagod, malin ... Pričel je tudi 
pridelovati ameriške borovnice, ki pa, kot sam ugotavlja, 
za gojenje v teh krajih – v obdravskih tleh – niso običaj-
ne. Mlajši sin Peter je prevzel delo v novih sadovnjakih 
češenj, višenj, breskev in sliv ter se posvetil pridelavi 
ekološkega namiznega grozdja in aronije. V letu 2019 
se je začel profesionalno ukvarjati s predelavo jabolk – 
posvetil se je pridobivanju jabolčnih sokov ter predelavi 
ciderjev in kisa.
Primarni dejavnosti na Sadjarski kmetiji Vogrin ostajata 
kmetijstvo – poljedelstvo, sadjarstvo – in proizvodnja pijač.

 

Med zvestejšimi ponudniki kmetijskih pridelkov na Kmečki tržnici 
Duplek so tudi Vogrinovi (na stojnici Petra Vogrina).    Foto: Franc Fras

ŽLAHTNA TRADICIJA IN NOVE IDEJE
Vogrinovi o sebi
»Smo družinska kmetija, ki se že od nekdaj ukvarja s pri-
delavo sezonskega sadja in zelenjave. Začetki segajo v 
leto 1970. Naša kmetija se nahaja v občini Duplek, na-
tančneje na naslovu Ciglence 14, in obsega 9 hektarjev 
površine, na katerih pridelujemo kakovostno ter sveže 
pridelano sadje in zelenjavo.
Veliko pozornost posvečamo izbiri in predpripravi pri-
delovalne površine za posamezno kulturo, preizkušanju 
in izbiri sort, ki v naših mikroklimatskih pogojih dobro 
uspevajo. V letu 2020 smo uredili vodno črpališče za na-
makanje vseh sadovnjakov. Tako bodo pridelki – sadje 
in zelenjava – tudi v neugodnih vročih poletnih mesecih 
super sveži, sočni in okusni.

 

Vid pri delu          Foto: Peter Vogrin

Sadje in zelenjavo pridelujemo v okvirih integrirane pri-
delave, kar pomeni, da ju pridelujemo na nam in naravi 
prijazen način, zato sta naše sadje in zelenjava še bolj 
zdrava in varna za uživanje. Nekaj uveljavljenih kultur na 
kmetiji imamo tudi v postopku preusmeritve v ekološko 
pridelavo. 
Skrbimo, da so pridelki obrani samo in izključno v polni 
– užitni zrelosti. Naša velika prednost je tudi v tem, da 
sta sadje in zelenjava pri potrošniku še v istem dnevu, ko 
sta bila obrana.
Pridelujemo od zelo zgodnjih do zelo poznih sort. S tem 
ponujamo pridelke za svežo potrošnjo v večjem časov-
nem razponu, kar pomeni, da začnemo z jagodami kot 
prvim pridelkom (april–oktober), maline obiramo soča-
sno (julij–november), glede na čas obiranja sledijo če-
šnje, breskve, slive, namizno grozdje, hruške in jabolka. 
Od zelenjave pridelujemo štiri različne sorte stročjega 
fižola, zimski radič (skozi celotno zimsko obdobje), ko-
renje, peteršilj, por, čebulo, grah, brstični ohrovt, zelje 
in rdečo peso.
Vsako leto nekaj sadja tudi predelamo. Tako ponudbo 
obogatimo še z raznimi sokovi, marmeladami, krhlji, 
jabolčnim vinom in sadnimi destilati. Od sokov pride-
lujemo bister in moten jabolčni sok, sok iz korenja, sok 
aronije in grozdni sok iz jurke. Pridelujemo tri vrste de-
stilatov, in sicer jabolčni destilat, destilat iz viljamovke in 
destilat iz sliv.
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Ameriške borovnice      Foto: Vid Vogrin

Jabolčno vino: Jabolčno vino je na kmetiji novost iz leta 
2020. Pijača je pridelana po klasičnem postopku pridela-
ve belih vin. Ponaša se z alkoholno stopnjo 8,9 vol. % in 
je polsuho. Kot je značilno za vse naše predelane izdelke, 
tudi za jabolčno vino velja, da so za pripravo le-tega upo-
rabljena izključno kakovostna, sveža in zdrava jabolka.«

Inovativen pristop
Na kmetiji uvajajo inovacije, posodabljajo strojni park in 
opremo. Zadnji večji dosežek je namakalni sistem. Gnoji-
la, ki jih uporabljajo, so pretežno organska – hlevski gnoj, 
za zaščito rastlin pred boleznimi pa posegajo po bolj na-
ravnih zaščitnih sredstvih. Veliko pozornosti posvečajo 
kompostiranju. Pridelke ustrezno hranijo v hladilnici za 
sadje.

Priznanja
So prejemniki zlatih in srebrnih odličij za proizvode, ki jih 
že precej časa uspešno tržijo. 

     

Jabolčni sok     Foto: Peter Vogrin

Kmetiji je ključno vztrajati na začrtani poti. So naklonjeni 
inovacijam, iskanju novih izzivov in gredo v korak s ča-
som. Dobro se prilagajajo trgu, svoje pridelke in izdelke 
ponujajo pretežno na tržnicah in stojnicah na lokalnih 
prireditvah. In veseli so nakupov pri njih doma.

Namizno grozdje         Foto: Peter Vogrin

Odlikuje jih predvsem dejstvo, da ostajajo zvesti svoji za-
vezi: pridelovati na čim bolj sonaraven način, kar stran-
ke cenijo in spoštujejo. Pri kmetiji gre za kombinacijo 
konvencionalnega kmetovanja in samooskrbne posesti, 
pri čemer se išče najboljše, najkakovostnejše in najbolj 
zdravo. Pridelujejo hrano zase, za svoje potrebe in trže-
nje. Precej dela opravijo ročno, ostalo strojno. 

Kontaktni podatki:
Naslov
Ciglence 14, 2241 Spodnji Duplek
Vidka Vogrin: 031 794 006
Peter Vogrin: 040 560 136
E-pošta: sadjarstvo.vogrin@gmail.com

Franc Fras   

Nabiranje jagod  Foto Franc Fras
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OKOLJE IN PROSTOR
PTICE DUPLEŠKEGA JEZERA IN OKOLICE

Nekoč je bila gramoznica, danes je jezero.
Dupleško jezero je bolj poznano pod imenom Dupleška 
gramoznica, kar je v bistvu pred leti tudi bila. Je sestavni 
del večjega zavarovanega območja – Krajinskega parka 
Drava. Spomin me ponese v leto 1985, ko je bila gra-
moznica v občasni uporabi in je narava poskrbela, da so 
v njej nastali številni elementi in življenjske niše raznih 
vodnih in suhozemnih organizmov. Ekološko gledano je 
gramoznica takrat predstavljala optimalen habitat števil-
nim rastlinam in živalim. 
Gramoznico je v tistem času upravljalo GP Gradis in jo 
že leta 1990 pričelo intenzivno izkoriščati in povečevati. 
Drava je gramoznico ob visoki vodi večkrat zalila oziro-
ma poplavila, leta 1998 je celo prebila varovalni nasip in 
poplavila širše območje. Danes je jezero po funkciji rabe 
ločeno na mirno cono, namenjeno naravnim procesom 
in varstvu narave. Drugi del je namenjen športni rekrea-
ciji in drugim sprostitvam.
Sprehodili se bomo ob jezeru in po dravski loki ter se 
seznanili z najpogostejšimi pticami, ki tukaj gnezdijo ali 
najdejo zatočišča med selitvijo in prezimovanjem. Na 
vodni površini nas bodo najprej pritegnili labodi grbci 
(Cygnus olor), ki tukaj gnezdijo in so naše največje ptice. 
Med racami je najpogostejša raca mlakarica (Anas pla-
tyrhynchos), svoje gnezdo že zgodaj spomladi skrije v vi-
sokem rastlinju blizu vode. V vodnem rastlinju gnezdita 
liska (Fulica atra) in zelenonoga tukalica (Gallinula chlo-
ropus). Občasno gnezdi tudi čopasti ponirek (Podiceps 
cristatus), ki si zgradi plavajoče gnezdo, svoje mladiče 
pa nato pogosto prevaža na vodni površini kar na svo-
jem hrbtu. V času, ko gramoznica še ni bila v celoti zali-
ta, je na prodnatih površinah gnezdil tudi mali deževnik 
(Charadrius dubius), ki izleže jajca kar na gola prodnata 
tla in jih zaradi varovalne barve s težavo opazimo med 
prodniki. Od leta 1984 do 1998 je v gramoznici uspešno 
gnezdila breguljka (Riparia riparia), naša najmanjša vrsta 
lastovk.

Dravska loka
V okoliški dravski loki (poplavni gozd) bomo srečali pisa-
no druščino ptic pevk, tipične vrste nižinskega poplavne-
ga gozda, ki gnezdijo bodisi na drevju bodisi v grmovju 
ali na tleh. Spomladi je sprehod skozi gozd poplačan s 
pravim ptičjim koncertom.
Taščico (Erithacus rubecula) prepoznamo po oranžnih 
prsih, gnezdo si splete kar na tleh, med koreninami, ob 
podrtem deblu, pod kupom dračja ipd. Na tleh gnezdijo 
tudi rumeni strnad (Emberiza citrinella) in rjava penica 
(Sylvia communis). Vrbji kovaček (Phylloscopus collybi-
ta) svoje okroglo gnezdo, ki je podobno mišjemu, skrije 
med suhe travne bilke. Med penicami je najpogostejša 
črnoglavka (Sylvia atricapilla), ki gnezdi v grmovnem 
pasu in tam prepeva ves dan. Tukaj pa bomo slišali pre-
pevati tudi dva predstavnika najpogostejših drozgov, to 
sta kos (Turdus merula) in nekoliko manjši cikovt (T. phi-
lomelos). Gnezdilec v grmovju ob robu gozda in v mejici 
je tudi rjavi srakoper (Lanius collurio), ki je v zadnjem 
času postal izjemno redek. 

Pogorelček (Phoenicurus phoenicurus)   Foto: Franc Bračko

Velika sinica (Parus major)  Foto: Franc Bračko Labod grbec (Cygnus olor) Foto: Franc Bračko
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Na drevju gnezdi kar nekaj predstavnikov duplarjev: 
v trhlih deblih zelena žolna (Picus viridis), veliki detel 
(Dendrocopos major) in veliko redkejši mali detel (D. 
minor). Njuna dupla pa uporabljajo številne vrste si-
nic, brglez (Sitta europea), škorec (Sturnus vulgaris) in 
belovrati muhar (Ficedulla albicollis). V krošnji dreves 
naletimo na nekatere predstavnike vranov ter na golo-
ba grivarja (Columba palumbus), pogostega ščinkavca 
(Fringilla coelebs) in nekatere druge predstavnike tega 
rodu ptic. Med ujedami sta pogosti kanja (Buteo buteo) 
in postovka (Falco tinnunculus), medtem ko sta skobec 
(Accipiter nisus) in kragulj (A. gentilis) dokaj redka. Noč-
ni prebivalki sta lesna sova (Strix aluco), ki za gnezdenje 
potrebuje večje duplo, in mala uharica (Asio otus), ki 
običajno gnezdi v zapuščenih gnezdih vranov.

Selitev in prezimovanje     
V času selitve se na vodni površini ustavijo tudi druge 
vrste rac, ponirki, galebi, čigre, kormorani, pobrežniki in 
različne čaplje. Najpogostejša je siva čaplja (Ardea cine-
rea), njeno najbližje gnezdišče je v kraju Biš v Slovenskih 
goricah. Pozimi, ko vodna površina zamrzne, večina ptic 
zapusti jezero in se ustali v strugi Drave ali se preprosto 
odseli v južnejše kraje. V tem času je tudi v gozdni loki 
najmanj ptic. Ptice pevke se pozimi, ko pritisne mraz in 
zapade sneg, običajno zadržujejo blizu človekovih biva-
lišč. Ob hišah, hlevih in na vrtovih najdejo dovolj hrane, 
zelo rade obiskujejo tudi ptičje krmilnice, kamor ljudje 

nastavljamo hrano zanje. Toda dravska loka v zasneže-
ni in zamrzli preobleki ni povsem prazna. Na Dravi se 
pogosto pojavljajo različne race, kormorani (Phalacro-
corax carbo), poleg sive čaplje tudi kakšna velika bela 
čaplja (Casmerodius albus). Ob bregu včasih stopica 
pikasti martinec (Tringa ochropus). Stržek (Troglodytes 
troglodytes) kakor miška smuka v suhi podrasti in niko-
li ne obišče krmilnice. Zelo redko bomo ob krmilnici vi-
deli dolgorepko (Aegithalos caudatus), našo najmanjšo 
predstavnico sinic. 

Naravovarstveni vidik
V prvotni gramoznici na Dupleškem jezeru in v loki Drave 
je bilo ugotovljenih dokaj veliko različnih vrst ptic. Od 
leta 1980 do leta 2020 smo zabeležili 139 vrst, od tega je 
bilo kar 71 vrst gnezdilk, med njimi kar nekaj redkih, na 
primer: sršenar (Pernis apivorus), vodomec (Alcedo att-
his), rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis), plašica (Remiz 
pendulinus), rjavega srakoperja pa smo že omenili. 
V začetku prejšnjega stoletja naj bi v dravski loki med 
Mariborom in Ptujem gnezdila modra taščica (Luscinia 
svecica). Opažena je bila tudi v trstičju tedanje mrtvice 
Črna mlaka, ki se je nahajala vzhodno od današnjega na-
selja Zabrege. Danes o mrtvici ni več sledu. Čeprav gnez-
ditev modre taščice nikoli ni bila potrjena, verjetnost 
takratnega gnezdenja kljub temu obstaja. Danes modro 
taščico srečamo le na selitvi. Tako nekaterih gnezdilk na 
tem območju ni več.
Dravska loka ali poplavni gozd je marsikje povsem izgi-
nil, večina teh ptic je izgubila življenjsko okolje – habitat. 
Tudi sedanja raba vodne površine jezera v človekove re-
kreacijske namene vnaša velik nemir, zato so nekatere 
vodne ptice zapustile jezero. Na nas ljudeh je, da ohra-
nimo del jezera kot mirno območje ter seveda gozdno 
loko in njene prebivalce, ki so ob Dravi živeli že mnoga 
tisočletja pred nami. Narava je namreč čudovita in nepo-
novljiva, znati jo moramo le varovati in spremeniti svoj 
potrošniški odnos in egoističen napuh do nje.

Franc Bračko      

Modra taščica (Luscinia svecica) Foto: Franc Bračko

Črnoglavka (Sylvia atricapilla)  Foto: Franc Bračko

 Taščica (Erithacus rubecula)  Foto: Franc Bračko
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PROJEKT OTROCI SADIJO MEDONOSNA DREVESA
58 otrokom iz občine Duplek smo omogočili posaditev 
njihovega medonosnega drevesa.
V sklopu projekta Manj govorit, več sadit je društvo že 
drugo leto zapored izvedlo projekt Otroci sadijo medo-
nosna drevesa. Aktivnosti je društvo izvedlo v sodelova-
nju s podjetji, ki so donirala sredstva za nakup potrebne-
ga, da se je lahko projekt sploh izvajal. Projekta seveda 
ne bi bilo brez otrok in njihovih družinskih članov, ki so 
se prijavili k sodelovanju. Tako kot lansko leto je bil tudi 
letos odziv vseh zgoraj naštetih zelo pozitiven.
V društvu smo veseli, da nam je uspelo zbrati dovolj 
sredstev, da smo lahko 58 otrokom iz občine Duplek 
omogočili posaditev njihovega medonosnega dreve-
sa. Predaje sadik in potrebnega sadilnega materiala so 
potekale v dveh terminih. Otrokom smo predali 37 sa-
dik češenj in 21 sadik lip. Poleg sadike v loncu so prejeli 
tudi potreben sadilni material, ki bo drevesu zagotavljal 
zdrav razvoj in rast. Sadilni material je zajemal substrat, 
humus, količek, dolgoročno gnojilo, vrvico za vezanje, 
pri češnjah pa tudi mrežo proti voluharju. Vsak otrok je 
ob predaji prejel še priznanje za posaditev svojega me-
donosnega drevesa, ki je vključevalo tudi zavezo, da bo 
drevo posadil na družinskem zemljišču v občini Duplek 
in ga oskrboval v skladu s priloženimi navodili. Oskrbo-
vanje pa v tem primeru ni prezahtevno, saj je potrebno 
le zalivanje v času, ko so drevesa olistana.

Zakaj je projekt pomemben za naše kraje?
Najbrž smo tudi občanke in občani opazili, da podneb-
ne spremembe počasi, a zanesljivo prihajajo tudi v naše 
kraje. Sami nanje globalno sicer nimamo vpliva, a lokal-
no lahko izzive, ki jih spremembe prinašajo, tako v obliki 
ekstremnih vremenskih pojavov kot tudi v obliki pregre-
vanja naših naselij, s pravočasnim delovanjem omilimo. 
Analize strokovnjakov kažejo, da naj bi se do leta 2050 
najvišje dnevne poletne temperature na našem obmo-
čju dvignile za 6–7 stopinj Celzija, ob tem pa naj bi bili 
vročinski valovi vse pogostejši in predvsem daljši. Naraš-
čalo bo tudi število močnejših neurij s povečanimi sunki 

vetra. Našteto bo imelo močan vpliv na kakovost bivanja 
ljudi ter tudi živali in rastlinja.
Posaditve novih in skrb za ohranjanje obstoječih dre-
ves bo ključnega pomena za omilitev teh vremenskih 
pojavov v naših krajih. Naj naštejem nekaj prednosti, ki 
jih drevesa prinašajo v naša naselja. Drevesa s svojimi 
krošnjami ohladijo okolico tudi do 9 stopinj Celzija in 
zmanjšajo sunke vetra vse do 50 %. S krošnjami čistijo 
onesnažen zrak in zmanjšujejo hrup. S sadeži zagota-
vljajo živalim in ljudem hrano, ki bo v prihodnosti zara-
di pomanjkanja vse dražja. S cvetovi zagotavljajo hrano 
opraševalcem, ki so še kako pomembni za kakovost in 
količino našega pridelka hrane. Z listi drevesa nahranijo 
korenine, korenine pa zmanjšujejo poplave, saj lahko vi-
šek vode ob njih lažje preide v podtalnico … Z izvajanjem 
projekta Otroci sadijo medonosna drevesa tako društvo, 
podjetja in otroci že danes skupaj aktivno delujemo za 
izzive prihodnosti.

Foto: FB Društvo Ohranimo naravo čisto

Foto: Karin Ludvik Foto: Borut Ludvik
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Na koncu prispevka se zahvaljujem vsem članom društva 
Ohranimo naravo čisto, ki ste si vzeli čas in pomagali pri 
izvedbi projekta. Za sodelovanje gre zahvala tudi otro-
kom in njihovim družinskim članom za prevzem vsega 
potrebnega in posaditev novega drevesa v naših naseljih. 
Člani društva se v svojem imenu in imenu sodelujočih 
otrok iskreno zahvaljujemo vsem družbeno odgovornim 
podjetjem za izkazano zaupanje v obliki donacij, s kate-
rimi so omogočili izvedbo projekta. Seznam po naključ-
nem vrstnem redu je: Tesnila Bogadi, d. o. o., Ustanova 
zDravo jutri, Šabeder in sinovi, d. o. o., Vip tehnika, d. o. 
o., Profix, d. o. o., Občina Duplek, Amanda Lesjak, s. p., 
Deka Mont, d. o. o., Tetibo, d. o. o., Boštjan Korpar, s. p., 
Da bo mont, d. o. o., Sladoledarna Kremko, Tine Smuk, 
s. p., FF group, d. o. o., Sašo Damiš, s. p., Veterinarska 
ambulanta Usar, avtorica Mojca Glisik, Milan Krajnc, s. 

p., Zavod Majda, Dejan Vuković, s. p., Aleksander Leto-
nja, s. p., Dravske elektrarne Maribor, Krka, d. d., Novo 
mesto, Fine Design, Komunala Slovenske gorice, d. o. o., 
Štefko Bratkovič, Doroteja Arbeiter, s. p., trgovine Živex, 
Market Sveti Martin, 24nep, nepremičninska agencija, 
Miha Rojko, s. p., Katja Breznik, s. p.

Ob tej priložnosti vabimo vse otroke in družinske člane, 
da razmislite o prijavi za posaditev v prihodnjem letu. 
Hkrati naprošamo vse nove in že obstoječe donatorje k 
nadaljnji podpori našega projekta.

Hvala vsem in pojdimo že danes skupaj v lepi jutri.

Borut Ludvik, 
društvo Ohranimo naravo čisto

Avtor: Nika Breznik Avtor: Nika Breznik
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PRIPRAVIMO ZEMLJI HRANO ZA RASTLINE
Kompostiranje je proces vzpostavljanja zemljine pre-
hrambne mreže.
Osnovni pogoji oziroma dejavniki, ki vplivajo na proces 
kompostiranja, so zrak, vlaga in toplota. Gre za naraven 
proces razkrajanja organskega materiala, pri katerem 
pomembno vlogo opravijo mikroorganizmi. 
Kompostni kup mora biti zračen, da preprečimo vrenje. 
Ob večjih količinah odpadkov vstavimo v kompostni kup 
palice/veje, ki jih občasno premikamo in dovajamo zrak 
v sredino kupa. Količina vlage bo odvisna od vrste od-
padkov in vremenskih pogojev – kompost bo včasih po-
treboval zalivanje, drugič zaščito pred padavinami, zato 
ga pokrivamo oziroma odkrivamo. Temperatura v kom-
postnem kupu lahko doseže tudi 70 stopinj. Proizvajajo 
jo mikroorganizmi, ki predelujejo »hrano« – ogljik in du-
šik iz razgrajenih organskih odpadkov.

 

Sestavine za pripravo komposta   Foto: Ana Vovk 

Za uspešen proces kompostiranja je pomembno ustre-
zno razmerje med tistimi odpadki, ki vsebujejo večji de-
lež dušika (hrana za bakterije), in tistimi z večjim dele-
žem ogljika (hrana za glive). Razmerje med ogljikom in 
dušikom v kompostnem kupu mora biti približno 3 : 1 v 
korist ogljika. Če nam takšnega razmerja ne uspe doseči, 
se prepričajmo, ali je ogljik vsaj nekoliko bolj prisoten 
kot dušik (nekoliko več ogljika). 
Zeleni odpadki vsebujejo več dušika (ostanki trave, sad-
ja in zelenjave, gnoj, kuhinjski ostanki – ostanki čaja in 
kave, ostanki z vrta, tropine, zlasti od ječmena). Rjavi 
odpadki imajo več ogljika (listje, veje, slama, papir, kar-
ton, suha praprot, leseni drobir iz gozda, iglice, luščine 
semen, lešnikov, olupki kostanjev, slama). Če nam pri-
manjkuje rjavih odpadkov, lahko dodamo tudi organsko 
peletirano gnojilo. Posebni dodatki so: jajčne lupine, og-
lje, mrtvi insekti – hrana za glive ter gobe (glive). 

Zlaganje slojev odpadkov
Organske odpadke začnemo nalagati na naravna tla, ne 
na betonsko podlago. Na dno damo bolj grob material, 
npr. veje in debelejše kose lesa, razrezane na 10–15 cm 
velike dele. Nadaljujemo z vedno bolj drobnim materia-
lom. Takšen način zlaganja bo omogočil boljše kroženje 
zraka in boljši pretok vode. Na to naložite različne organ-
ske odpadke iz kuhinje in z vrta, kot so listje, pokošena 

trava, slama, veje po obrezovanju žive meje, veje grmi-
čevja in dreves, pa tudi odpadni papir in karton (brez 
tiska). Občasno je dobro dodati tudi gabezovo listje, ki 
spodbudi fermentacijo in razvoj višje temperature. Med 
posameznimi sloji je priporočljivo dodati tanko plast 
zemlje ali starejšega komposta, če bi želeli hitrejše kom-
postiranje, pa dodamo pest organskega gnojila. Najbolj 
priporočljiva višina kompostnega kupa je približno 1,5 
metra. Z razgradnjo se kup posede in zniža do četrtine 
svoje prvotne višine.

 

Na bogato zasajenem vrtu je marsikaj uporabnega za kompostiranje... 
in naravni krogotok se sklene.                  Foto: Franc Fras

Kaj gre in kaj ne gre v kompost 
Pravilna izbira kompostnega materiala in njegovo pravil-
no zlaganje sta pomembna predpogoja za proizvodnjo 
visokokakovostnega komposta. Večje odpadke je treba 
sesekljati, da bi tako pospešili razkroj. Odpadki z vrta in 
iz kuhinje se zlagajo na kompostni kup v tankih plasteh 
in se po potrebi sproti zalivajo, zato ločeno zbiramo raz-
lične tipe organskih ostankov.
Materiali, ki spadajo na kompost, so: trava, plevel, neu-
porabni deli rastlin; ostanki zelenjave in sadja, suho listje 
(razen listja oreha) in veje; lubje, iglice iz mehkega lesa; 
odcvetele rože; lesni sekanci, slama, seno; čaj in kava, 
lupine jajc; papir, karton, embalaža za jajca, časopisi (ne 
pobarvani ali lepljeni) – vse mora biti razrezano in navla-
ženo v tankih plasteh; volna, bombaž; perje, živalska dla-
ka, lasje; pepel (v majhnih količinah, enakomerno raz-
pršen); gnoj/gnojilo – za spodbujanje mikroorganizmov.
Na kompost ne sodijo: rastline, ki so obdelane s pesticidi 
– pri rožah; materiali, ki vsebujejo barve in druge kemika-
lije (lakiran les, zdravila, barvne revije itd.); nafta in izpus-
ti bencina; anorganski materiali (guma, plastika, kamen, 
steklo, stiropor, sintetika in podobno); masti in olja.

Lastnosti komposta: Zrel kompost je najboljše do-
mače gnojilo. Vsebuje 70–80 % organskih mas in je 
zelo bogat z vsemi osnovnimi hranili, kot so dušik, 
fosfor, kalij in kalcij. Pravilno pripravljen vsebuje tudi 
velik delež humusnih spojin, zaradi katerih so tla ro-
dovitnejša. Razlog za to je sposobnost humusa, da 
absorbira vlago in raztopi minerale, potrebne za rast 
rastlin. Poleg tega kompost povečuje mikrobiološko 
aktivnost v tleh.
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KARTICA V POMOČ OPRAŠEVALCEM

Kompost pokrivamo zaradi ohranitve vlage.     Foto: Ana Vovk 

Iz domačega komposta lahko naredimo tudi komposti-
rano juho, ki bo služila kot blago tekoče gnojilo za pre-

hrano rastlin. Kompostno juho pripravimo, tik preden je 
kompost zrel – iz kompostnega kupa odvzamemo nasta-
jajoč kompost in ga zalijemo z vodo v razmerju 1 : 6. Do-
bljeno zmes dobro premešamo ter nalijemo v zalivalko 
in z njo zalivamo rastline. Kompostna juha ne le nahrani 
rastline, ampak se uporablja tudi za spodbujanje mikro-
biološke aktivnosti tal.

Nasvet: Ne zlagajmo komposta v globoke škatle, sode, 
ker ga je potem težko odstranjevati. Najbolje je, da ima-
mo prostor za dva kompostna kupa in ju premikamo 
glede na porabo; ko prvi kup nastaja, uporabljamo na-
rejenega – tako imamo kompost ves čas. In še: nič ne za-
vrzimo, skoraj vse lahko kompostiramo, razgradimo, saj 
bolj kot je material heterogen, boljši bo kompost. 

Ddr. Ana Vovk in Franc Fras 

Projekt je usmerjen k spodbujanju sajenja medovitih 
rastlin in posledično k zagotavljanju večje količine hra-
ne za čebele in ostale opraševalce.
Hkrati je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu če-
bel in ostalih opraševalcev ter njihovi ekosistemski stori-
tvi opraševanja, ki je ključna za prehransko varnost.
Kartica »Pomagam čebelam in ostalim opraševalcem« 
je namenjena splošni javnosti in podjetjem kot poslov-
no darilo. Z nakupom kartice bodo imeli posamezniki in 
podjetja možnost, da pripomorejo k izboljšanju stanja. 
Ob nakupu podporne kartice v vrednosti 20 EUR bo del 
sredstev namenjen nakupu ter sajenju sadik medovitih 
dreves in semen medovitih rastlin, posameznik pa bo 
prejel tudi darilo, ki je naravnano trajnostno v skladu z 
ohranjanjem narave in sajenjem medovitih rastlin.  
Ob nakupu kartice posameznik prejme e-potrdilo Posvo-
jitelj medovitega drevesa, USB-kartico Pomagam čebe-
lam in ostalim opraševalcem, vrečko semen medovitih 
rastlin, ki so vir hrane za čebele in ostale opraševalce, 
trajnostno nakupovalno vrečko, ročno izdelano na način 
ponovne uporabe, knjigo o učinkoviti rabi čebeljih pri-

delkov Zdravnik svetuje avtorja prim. Petra Kapša, dr. 
med., nogavice Brez čebel ni življenja in svinčnik.
Kartico lahko naročite s skeniranjem QR kode, ki je na 
fotografiji, ali po e-pošti tina.zerovnik@czs.si. 
Vabljeni posamezniki, društva in podjetja, da z naku-
pom kartice postanete podporniki čebel in ostalih opra-
ševalcev!

Čebelarska zveza Slovenije 
www.czs.si

Potrošniki se danes vedno bolj zavedamo pomena uživanja lokalno pridelane hrane za zdrav-
je.  Prednost TRŽNICE  Duplek  je v tem , da kupec pozna pridelovalca in mu zato lažje zaupa.

Ob prihajajočih  praznikih želimo vsem obiskovalcem 
Kmečke tržnice Duplek  in občanom vesele božične praznike  

in v letu 2022 vse dobro.
H v a l a  za  z a u p a n j e! 

KMEČKA TRŽNICA 

Prodajalci  Kmečke tržnice Duplek                                   Franc Fras

Tržnica posluje za Vas 
vsako soboto med 8-14 uro 

Z  nakupi na Kmečki tržnici Duplek podpi-
ramo domačo pridelavo hrano.   
Na tržnici ni prekupčevanja, cene so pri-
merljive, pridelki sezonsko sveži!
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ČEBELJI PRIDELKI IN IZDELKI IZ ČEBELJIH PRIDELKOV
Med in cvetni prah sta živili, ki sta nepogrešljivi za pre-
ventivno krepitev imunskega sistema.
To velja še posebej v jesenskem in zimskem času, ko je 
večja možnost pojava in širjenja virusov, prehladov in 
drugih zdravstvenih nevšečnosti. Ljudje smo bili že v 
preteklosti inovativni pri oblikovanju in izražanju idej, ki 
smo jih uresničevali z izdelavo raznovrstnih izdelkov iz 
medu in čebeljih pridelkov. Poznamo tradicionalno izde-
lavo lectovih src in medenjakov. Čedalje bolj je priljub-
ljen kremni med, ki mu dodajajo raznovrstne sestavine, 
kot so cvetni prah, propolis, matični mleček, liofilizirano 
sadje, kakav, oreščke in podobno. Nekateri izdelujejo 
propolisovo tinkturo, medeni kis in raznovrstne medene 
pijače, kot so medica, medeno žganje, medeni liker, me-
deno pivo in peneča medica.

Čebelji pridelki in izdelki iz čebeljih pridelkov     Foto: arhiv ČZS

Vrste slovenskega medu    Foto: arhiv ČZS

Med – sladilo namesto sladkorja
Vsaka vrsta medu ima svojevrstne značilnosti in daje jedi 
ali pijači posebno aromo. Lahko ga uporabimo v različnih 
kombinacijah in pri vseh dnevnih obrokih kot nadome-
stek sladkorja ali kot dodatek jedem. Hrano lahko po-
pestrimo z nakupom različnih vrst medu. Temne vrste 
medu, kot so kostanjev, gozdni, smrekov in hojev med, 
so primernejše za medenjake in močnejše jedi, kot so 
obare in mesne jedi. Kostanjev med vsebuje obilo cvet-
nega prahu, zaradi katerega ima tudi bolj grenko aromo 
in posebno vrednost. Svetlejše vrste medu, kot so lipov, 
cvetlični in akacijev med, pa so primerne za nežnejše 
pecivo v kombinaciji z mandlji, lešniki, marcipanom, za 
zavitke, sadne solate, zelenjavne juhe, zelenjavne jedi, 
solate in medene napitke. 

Med deluje protibakterijsko, vsebuje minerale, beljakovi-
ne, encime, organske kisline, aminokisline in je vir antio-
ksidantov, ki krepijo imunski sistem in povečujejo odpor-
nost. Poleg čaja lahko z njim sladkamo tudi druge pijače, 
kot so kava, limonada, ledeni čaji in sadni sokovi. Pri slad-
kanju jedi in pijač z medom moramo biti pozorni na to, ali 
jih želimo zgolj osladiti. V tem primeru jim dodamo cvet-
lični ali akacijev med. Kadar jim dodamo kostanjev ali goz-
dni med, pa bodo imele jedi in pijače tudi posebno aromo.
Pomembno je, da v kuhinji uporabljamo lokalno pridelan 
med, ki smo ga vajeni. Pri nakupu lokalnega medu ne gre 
le za podporo slovenskemu čebelarju, ampak obstaja tudi 
manj možnosti za razvoj alergij zaradi reakcij ob zaužitju 
tujih snovi, ki jih naš organizem ni vajen. 
Cvetni prah – nepogrešljiv prehranski dodatek
Poleg nektarja ali mane, ki jo v mednem želodčku čebele 
prinašajo v panj in nato predelajo v med, pa se ob obisku 
cveta na dlačice čebele oprime tudi cvetni prah različnih 
rastlin. Med poletom ga čebela s pomočjo sprednjih nog 
prečeše in shrani v posebnih koških na zadnjih nogah. Cve-
tni prah je raznolikih barv. Barva je odvisna od rastline, na 
kateri ga je čebela nabrala. 
Cvetni prah je lahko dodatek naši vsakodnevni prehrani. 
Vsebuje idealno razmerje vseh sestavin, ki jih organizem 
potrebuje za delovanje, povečanje odpornosti in ohranja-
nje zdravja. Uživajo ga lahko tako zdravi kot tudi bolni ljud-
je. Pred uživanjem cvetnega prahu se je treba prepričati, 
da nismo nanj alergični. Pri zdravih ljudeh je priporočljivo 
uživanje v prehodnih obdobjih leta, torej na prehodu iz 
poletja v jesen in na prehodu iz zime v pomlad. Uživamo 
ga lahko samostojno, lahko pa ga namakamo in zaužije-
mo v kombinaciji s čajem, naravnim sokom, jogurtom, 
mlekom ali medom, saj s tem dosežemo boljši izkoristek 
hranilnih snovi, ki jih cvetni prah vsebuje. 
Med in drugi čebelji pridelki in izdelki iz čebeljih pridelkov 
so koristni, naravni ter obujajo slovensko tradicijo in kul-
turno dediščino. Poleg tega, da jih uživamo in vključujemo 
v vsakodnevno prehrano, so tudi lično in uporabno darilo 
ob prihajajočih praznikih tako za prijatelje in sorodnike kot 
tudi za poslovne partnerje. 

Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko pri JSSČPijmo kavo in čaj z medom    Foto: arhiv ČZS

NASVETI, PRIPOROČILA
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IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA
ZMAGOVALCI IN TISTI DRUGI
Z Markom Juhantom se bomo v Knjižnici Duplek srečali aprila 2022.
Cenjeni in cenjene, adventni čas je tu. Karkoli se je že dogajalo v tem 
letu, pripeljali smo se skoraj do točke, ko bomo napravili pregled in 
obračune za nazaj, se poveselili, nato pa naredili nove zaobljube in 
načrte za naprej. 
Zmagovalci so tisti, ki se lahko najhitreje prilagodijo spremembam in 
niso prestrogi do sebe, če jim načrtov ni uspelo doseči, zato lahko 
tudi z razumevanjem gledajo na druge. Včasih pač ne gre, pa naj se še 
tako trudimo. Morda še ni pravi čas, morda ni pravi način. 

Vir slik: Internet

O tem bomo razmišljali v teh dneh in si nemara zastavili 
stvari za naprej malo drugače, z drugimi pristopi in vse-
binami. Pomembneje je, da znamo ne glede na situacijo 
najti tiste stvari, za katere smo hvaležni, in dosežke, na 
katere smo ponosni. To je dober način za obračun s sa-
mim seboj. Najprej zahvala za vse dobro, kar se je zgodi-
lo, nato pa načrt za spremembo, ki je potrebna, da bomo 
prišli korak bliže svojim ciljem, po katerih hrepenimo. 
Tudi v knjižnici nam je nekaj načrtov splavalo po vodi za-
radi vsem znane situacije. Prestaviti smo morali srečanje 
z Markom Juhantom, ki so ga mnogi željno pričakovali, 
saj s svojimi prodornimi nasveti pomaga številnim star-
šem pri vzgoji otrok in mladostnikov. Nič ne dé, zvezde 
se v tem trenutku niso pravilno postavile, zato smo našli 
nov datum, 13. april 2022, ko bomo poskusili znova.  
Odpovedati smo morali tudi redno pravljično uro v de-
cembru. Kljub vsemu imamo za obiskovalce, tudi najmlaj-
še, pripravljeno lepo razstavo o veterinarjevem delu in 
njegovi skrbi za male živali. Izvedeli boste, kakšen je de-
lovni dan v veterinarski ambulanti, in videli, katere male 
živali si ljudje umislijo za svoje hišne ljubljenčke. Če ste 
se odločili za živalco, ki skupaj z vami živi v vašem domu, 
morate zanjo tudi skrbeti in razumeti njene navade.
Seveda pa ne morem tega zapisa zaključiti brez povabila 
v knjižnico, kjer vas čakajo dobre zgodbe, da vam še po-
lepšajo tihe zimske večere, ki so kot nalašč za pomenek 
s samim seboj ali za tkanje bližine s tistimi, ki jih imate 
radi. Večerni zmenek s knjigo je lahko ena boljših odloči-
tev, ki vas bo odpeljala v svetove, kjer ni korone in vsega 
tega, kar je že nekaj časa na dnevnem meniju. 

Prepustite se raje zgodbam in domišljijskim svetovom, ki 
so prav tako pomemben sestavni del naših življenj. Mor-
da se vam utrne misel ali rešitev, ki ste jo že dolgo iskali. 
Da boste ohranili zanos, vam predlagam naslednje: kupi-
te si lepo beležnico ali zvezek in čim večkrat zapišite vanj 
zahvale za vse, kar vas je razveselilo ali vam oplemenitilo 
tisti dan, še posebej, če se stvari niso izšle po vaših pri-
čakovanjih. Presenečeni boste, koliko je stvari, za katere 
smo lahko ali bi morali biti hvaležni, pa na to niti ne po-
mislimo, in nenadoma se vam bo svet spet zazdel lep in 
svetal. Tako boste vedno na strani zmagovalcev.
Želim vam čaroben adventni čas in iskrice v očeh, ki naj 
ne ugasnejo, ko bo ura odbila polnoč in bomo prestopili 
v leto 2022. Pa še nekaj: imejte radi živali in skrbite za-
nje, kjerkoli je to mogoče.

Tatjana Jamnik Pocajt, 
vodja Knjižnice Duplek
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NEPOZABNO JADRANJE
Upanje 2021 – projekt Mirno morje 2021
Letošnji projekt Upanje – Mirno morje 2021 je 
potekal pod okriljem humanitarnega socialne-
ga zavoda Mirno morje Maribor od 18. do 24. 
septembra 2021 v srednji Dalmaciji. Učenci naše 
šole Pia, Špela in Elvis so bili navdušeni nad te-
denskim jadranjem med dalmatinskimi otoki. 
Na jadrnici smo bili skupaj z učenci OŠ Marije 
Vera Kamnik, njihovo spremljevalko, koskiperko 
in učiteljico Katarino, skiperjem Ivom in z našo 
učiteljico, mentorico, koskiperko in pedagoško 
vodjo za slovensko floto, učiteljico Nino. 
Do Kaštele, kjer smo se v večernih urah vkrca-
li na jadrnico elan 49 z imenom ŽIVA 1, smo se 
peljali z avtobusom. Cel teden nas je spremljalo 

Vsi skupaj se najlepše zahvaljujemo donatorjem, ki so 
nam omogočili, da smo bili del flote Mirno morje.

Nina Mohar, 
učiteljica OŠ Duplek, 

spremljevalka, 
mentorica in pedagoška vodja za slovensko floto 

lepo sončno vreme, vsak dan smo plavali in spoznavali 
dalmatinske otoke in kraje, kjer smo se zasidrali. Najprej 
smo prespali na Šolti, v kraju Rogač, nato na Hvaru v 
mestu Stari Grad, tretji dan smo prijadrali do Milne na 
otoku Brač. V sredo je močno pihala burja, zato je bila 
naša plovba do Kaštele pri Splitu zelo adrenalinska. Iz 
Kaštele smo vsak dan pluli v razne čudovite zalive, kjer 
smo se kopali, supali, se vozili s pomožnimi čolnički, se 
potapljali, nasploh uživali in se družili. Kmalu je minil 
nepozaben in nenadomestljiv teden in prišel je čas od-
hoda. Žalostni, a polni prelepih vtisov smo se po kosilu 
vkrcali na avtobus in se v nočnih urah vrnili domov, kjer 
so nas pred OŠ Gustava Šiliha pričakali starši. 
Na jadrnici smo spali, kuhali, jedli, se igrali, se učili ja-
dralskih veščin in predvsem spoznavali drug drugega. 
Teden dni druženja na majhnem in omejenem prosto-
ru je od nas zahteval veliko mero strpnosti, tolerance in 
dogovarjanja. Zaradi epidemičnih ukrepov smo se manj 
družili z ostalimi udeleženci. Vseh skupaj nas je bilo okoli 
100, razporejenih na 13 jadrnicah. Sodelovali smo samo 
slovenski udeleženci.

Pulko ventili, d. o. o.
Mikro polo, d. o. o.
Smart money, d. o. o.
Ustanova zDRAVO
Občina Duplek
Tesnila Bogadi, d. o. o.
Transport Dvoršak
MB Lekarne 
Tehnobiro, d. o. o.
Čisto mesto Ptuj
Kopija-nova, d. o. o.

K. M. I., d. o. o.
Bolje, d. o. o.
Bajgot, d. o. o.
Andreja Simonič Kirbiš, s. p.
Kopun Simto, d. o. o.
Kemdi, d. o. o.
Miro Poštrak 
Peter Hecl 
Branko Damiš, s. p.
Sašo Damiš, s. p.
Sava med, d. o. o.
Ivan Murko

Donatorji za Upanje – Mirno Morje 2021: 
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ZAPIŠIMO SPOMINE
Zavod Dobra pot ponuja zanimivo akcijo tudi občini 
Duplek.

Zavod Dobra pot, zavod za kul-
turo in sonaravno delovanje iz 
Brkinov, bo spomladi organizi-
ral prvo vseslovensko akcijo za-
pisovanja spominov starejših, 
s katero želi zbrati kar največ 
zgodb starejših z vseh koncev 
države. Želi zbližati generacije 
v skupnem beleženju zgodb 
naših babic in dedkov, okrepiti 

vključenost starejših v družbo ter opomniti na dragoce-
nost spominov kot ustnega izročila. Akcija bo spomladi 
2022 potekala prvič, upajo pa, da postane vsakoletna, 
tradicionalna.
Pobuda se opira na moč skupnosti za inovativno pove-
zovanje tradicionalnega (izročila) s sodobnim (digitalno 
orodje), tako da se beležijo spomini starejših, starostniki 
pa se vključijo na način, ki jim je najbližji: s tem, da pris-
luhnemo njihovim pripovedim.
Poseben čar pobudi daje to, da lahko spomine zapisuje 
prav vsak, saj gre za opolnomočenje posameznika, da na 
subjektiven način zabeleži svojo zgodbo oziroma zgodbo 
sočloveka in s tem prispeva v skupno zakladnico spomi-
na. Pobuda tako opominja na dragocenost življenja ozi-
roma spominov čisto vsakega starostnika, pa če ta priča 
o še tako vsakdanjih temah. Zgodba vsakogar je zaklad!

Kako se bo akcija izvajala?
Zavod Dobra pot bo akcijo zapisovanja spominov sta-
rejših izvedel s pomočjo svoje aplikacije Zapisi spomina, 
ki omogoča enostavno beleženje in objavljanje védenj, 
pričevanj in spominov na najrazličnejše vidike življenja v 
preteklih obdobjih.

Ekipa zavoda je že odprla možnosti prijave in nagovarja 
vse tiste, ki bi se želeli v akcijo vključiti kot prostovoljni 
zapisovalci spomina ali kot pripovedovalci zgodb (sta-
rejši). Pobuda se bo izvajala v vseh slovenskih regijah 
in upamo, da zabeležimo tudi kakšne zgodbe iz vaše. V 
začetku leta 2022 boste vsi prijavljeni obveščeni o pote-
ku akcije, na voljo pa vam bo tudi pripravljalna spletna 
delavnica, na kateri bomo podrobneje predstavili delo-
vanje aplikacije Zapisi spomina in pristope k zapisovanju 
spominov.
Osrednji in končni del pobude bo vseslovenska akcija 
beleženja spominov starejših, ki bo predvidoma poteka-
la v drugi polovici marca in v kateri se bo po vsej Sloveniji 
zvrstilo mnogo navdihujočih medgeneracijskih pogovo-
rov s starejšimi.
Ekipa zavoda bo prostovoljcem ves čas na voljo za po-
moč in podporo, hkrati pa se bodo v aplikaciji redno 
objavljale zbrane pripovedi. Cilj akcije je obuditi medge-
neracijske pogovore in vezi, ustvariti prostor za tiste ča-
robne trenutke, ko se znanje prenaša iz generacije v ge-
neracijo, in spomniti, da nam lahko zgodbe iz preteklosti 
služijo kot zgled, opozorilo ali smerokaz za prihodnost. 

O organizaciji
Zavod Dobra pot, ki prihaja iz zelenih Brkinov, ima zag-
nano ekipo, ki že sedmo leto izvaja projekte na temo 
naravne in kulturne dediščine. Z njimi želi izboljšati ob-
stoječe stanje in vplivati na zavedanje o nujnosti ohra-
njanja kulturne in naravne dediščine našega prostora. 
Organizacija ima od leta 2017 status delovanja v javnem 
interesu na področju kulture, aktivno pa se udejstvuje 
na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

»Dediščino na najrazličnejše načine upo-
rabljamo kot vezivo, ki povezuje skupnost, 
in glede na pretekle izkušnje ter vedno bolj-
ši odziv okolja na naše aktivnosti lahko re-
čemo, da deluje. V vseh naših projektih si 
prizadevamo pokazati vzor družbenokoris-
tnega delovanja in spomniti na to, da lahko 
vsak prispeva nekaj dobrega. Verjamemo, 
da bomo z združenimi močmi, z mislijo na 
naše kulturno in naravno izročilo ter z ino-
vativnim sodelovanjem ustvarili prihodnost, 
v kateri bo zaživela vrednota skupnega dob-
rega in sonaravnega delovanja.«
Vključite se tudi vi in zapišite spomine svo-
jih bližnjih! Naj zgodbe naših dedkov in ba-
bic ne utonejo v pozabo!
Vse informacije o akciji Zapišimo spomine 
najdete na spletni strani www.dobra-pot.si, 
v primeru vprašanj pa se obrnite na naslov 
info@dobra-pot.si.

Ekipa Zavoda Dobra pot
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KO SPOMINI OŽIVIJO
Prihajali smo drug za drugim in se spraševali: Kdo pa je 
to, kdo pa je zdaj? Tako smo se pred Osnovno šolo Ko-
rena zbirali sošolci generacije 1951. Preteklo je 50 let, 
odkar smo se poslovili od osnovne šole.
Ko smo bili zbrani, nas je sprejel ravnatelj Peter Lešnik. 
Pod njegovim vodstvom smo si ogledali notranjost šole, 
ki je sedaj popolnoma spremenjena. Kljub temu smo se 
marsičesa spomnili. Kje približno je bil kateri razred, kje 
zbornica, kje je imel pisarno ravnatelj Jošt. Veseli smo 
bili, da se je našemu srečanju pridružila učiteljica Štefka 

Za spomin je nastala še skupinska fotografija. Na sliki smo: 
prva vrsta (od leve proti desni): Karel Bezjak, Milan Zavrnik, Matilda Hameršak, Olga Škofič, Jožica Kos, Sonja Hrastnik, Kristina Zajc, 
Milica Markuš. Druga vrsta: Silva Glonar, Jožica Kocbek, Vlado Kacjan, Janko Praviček, Štefka Ljubojevič, Ivanka Zebec in ravnatelj Peter Lešnik.

Foto: Ivo Glonar

Ljubojevič. Spomnili smo se vseh preminulih učiteljev in 
sošolcev. Še posebej živ je bil spomin na Ivana Rajšpa in 
Radka Živka, ki se je poslovil le nekaj dni pred našim sre-
čanjem.
Druženje smo nadaljevali na skupnem kosilu in tam obu-
dili še marsikateri spomin, klepetali smo pa tudi o tem, 
kako sedaj živimo ter kaj delamo. Poslovili smo se z ob-
ljubo, da se drugo leto znova srečamo. 

Janko Praviček

29



V tednu od 4. do 8. oktobra 2021 smo v vrtcu prazno-
vali teden otroka pod letošnjim sloganom »Razigran 
uživaj dan!«. 
Vsak dan smo preživeli razigrano in aktivno. Vzgojitelji 
smo v tem tednu pripravili zanimive dejavnosti, ki so ot-
rokom polepšale dneve v vrtcu. 
V ponedeljek smo ustvarjali z naravnimi materiali – z bu-
čami, listi, storži, koruzo … Preizkusili smo se v izdelova-
nju iz slanega testa. Pripravljali smo sadna nabodala, ki 
smo jih pojedli za sadno malico. 
. 
  

Jesensko drevo Foto: Francka Nipič

V torek smo si ogledali lutkovno predstavo Zajčkov zvon-
ček, ki jo je gostilo KU-KUC gledališče.

                                    

»Le kje je zajčkov zvonček?« Foto: Andrej Turk

V sredo smo ob živahnih ritmih poplesavali z Natalijo, 
učiteljico plesa, ki jo naši otroci že dobro poznajo in se je 
vedno znova razveselijo. no znova razveselijo. 

  
Plesni vlak z Natalijo Foto: Andrej Turk

V četrtek smo se družili na vrtčevskem igrišču, kjer smo 
najprej obrali grozdje in si iz grozdnih pečk pripravili odli-
čen grozdni sok. Da je bil dan še slajši, nam je hišnik Mar-
ko spekel kostanje.
  

Grozdek, grozdek dober dan, naj s teboj se posladkam…  
 Foto: Andrej Turk

Teden smo zaključili sproščujoče – z jogo, ki jo je izvedla 
gospa Jasna, ki se vsako leto z veseljem odzove našemu 
povabilu. 

  

Razigrana joga z mamo Jasno  Foto: Andrej Turk

V tednu otroka pa nismo pozabili na igro, ki krepi otro-
kovo domišljijo in spodbuja razvoj prijateljskih odnosov. 
V vrtcu se bomo trudili, da bodo otroci razigrano uživali 
prihajajoče dni.
                         

Hvala Vrtnarstvu Tement za podarjene buče.       Foto: Francka Nipič

Ksenja Petrič

TEDEN OTROKA V VRTCU 
KORENA
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PREDSTAVITEV GASILCEV V VRTCU ŽITEČKA VAS
Otrokom so gasilci PGD Dvorjane predstavili svojo opre-
mo, avtomobile in kaj vse gasilci počnejo. Dali so jim 
možnost, da si ogledajo notranjost vozil in se vanje tudi 
usedejo. Pomerili so si vse vrste čelad, ki jih uporabljajo 
v različne namene. Predstavili so jim telefonsko številko 
gasilcev 112: 1 – usta, 1 – nos, 2 – oči. Otroci iz starejših 
skupin so dobili možnost preizkusiti, kako se šprica z roč-
nikom in vodo. Pokazali in predstavili so jim defibrilator. 

Foto: Mojca Kirbiš

Otrokom se je zdela predstavitev zelo poučna, zato so 
nekateri izrazili željo, da bi tudi sami postali gasilci. Za 
konec izrekamo zahvalo gasilcem PGD Dvorjane za za-
nimivo in poučno dopoldne ter jim želimo še naprej vse 
dobro pri opravljanju dela, za katerega sta potrebni veli-
ka pripravljenost in srčnost.

 Mojca Kirbiš

Gasilska slika otrok in gasilcev

Gasilec Primož se predstavi in pove, kaj ima oblečeno in obuto.

Otroci iz skupine Sovice si s terase ogledujejo, kako starejši otroci iz 
vrtca špricajo z ročnikom z vodo.
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JESENSKO DOŽIVETJE V SKUPINI SOVICE
»Buča sem okrogloglava, manjka mi samo postava,« so 
si otroci skupine Sovice prepevali v oktobru. 
Takrat smo namreč čas posvetili jesenskim plodovom, 
predvsem bučam, saj so jih le-te najbolj pritegnile. 
Po nekaj dnevih spoznavanja z njimi nas je razveselilo 
sporočilo gospe Klementine Tement iz Vrtnarstva Te-
ment, da bodo naši skupini Sovice in enoti vrtca Žitečka 
vas podarili buče. Otroci so bili novice izjemno veseli, 
iskrice presenečenja v očeh otrok, ko so zagledali buče, 
so bile nepopisne. Primerjali so jih med seboj in prav 
vsak si je lahko izbral bučo, ki je bila samo njegova. Ko 
sva s sodelavko videli navdušenje otrok, sva se odločili, 
da bo oktober »bučasti« mesec. Zbrali sva ideje za de-
javnosti, o njih povprašali tudi otroke in se lotili zanimi-
vega dela v mesecu, ki je sledil.
Buče smo najprej spoznavali. Ogledali in pogovarjali 
smo se, kakšne so, kje jih najdemo, kako izgledajo, kaj 
vse lahko počnemo z njimi … V naslednjih dneh smo jih 
odprli in pogledali, kaj se skriva v njih. Otroci so z vese-
ljem zavihali rokave in sodelovali pri raziskovanju buč. Iz 
njih so jemali semena, ki smo jih skupaj shranili in posu-
šili, saj jih bomo uporabili za nadaljnje ustvarjanje, nekaj 
otrok pa jih je tudi poskusilo. Odzivi na njihov okus so 
bili različni.
Vsak otrok je svojo bučo tudi okrasil in odnesel domov, 
nekaj pa sva jih s sodelavko v vrtcu izrezali v zanimive 
like, ki so krasili našo igralnico. To je bilo otrokom naj-
bolj všeč. Veselili so se, ko smo vsak dan, preden smo 
odšli počivat, prižgali svečke v bučah in jih pred in med 
počitkom opazovali. 
Ob koncu meseca smo izdelali tudi dekoracijo, ki je kra-
sila hodnik pred našo igralnico. Okraske iz buče so starši 
z veseljem opazovali, predvsem pa veselje otrok, ko so 
svoj izdelek s ponosom pokazali. 
Otroci skupine Sovice in vzgojiteljici se Vrtnarstvu Te-
ment zahvaljujeva za darovane buče in sodelovanje z 
nami. 

Anja Krajnc
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MESEC POŽARNE VARNOSTI V VRTCU KORENA
Letos je mesec požarne varnosti potekal pod sloganom 
»Po potresu lahko tudi zagori«.
Po septembru, ki je po zahtevnem začetnem uvajanju za 
vse otroke dokaj stresen, se za njih začne čas, ko se umi-
rijo, sprejmejo nove prijatelje in jim obisk vrtca postane 
del njihovega vsakdana. Razveselimo se barvite jeseni, 
tedna otroka in težko pričakujemo obisk gasilcev. 
Vsako leto znova se trudimo slediti smernicam, ki jih 
pripravi Gasilska zveza Slovenije. V vrtcu smo dejavnosti 
in aktivnosti načrtovali tako, da so otroci pridobili veliko 
praktičnega znanja in spretnosti, kako ravnati v primeru 
požara, poplave ali potresa, saj se nam zdi prav, da otro-
ke že v zgodnjem otroštvu seznanimo s pravilnim ravna-
njem v primeru nesreč. Cilj je bil, da se otroci seznanijo 
z varnim načinom življenja in razvijajo odgovoren odnos 
do ravnanja z naravo. Korenjaki so se seznanili s preven-
tivnimi ukrepi, načini, kako ravnamo v nevarnih situaci-
jah, kako zavarujemo sebe in druge ter z delom gasilcev. 
Vzgojiteljice smo se z otroki o tem pogovarjale, skupaj 
smo zbirali različne informacije in se igrali igre na temo 
gasilcev. Z navdušenjem smo brali zgodbe o gasilcih in re-
ševalcih. Posvetili smo se zgodbam, kot so Ježek Snežek 
in potres, Ježek Snežek in 112, Ježek Snežek in požar ... 

Korenjaki so se najbolj veselili obiska 
gasilcev.
Na temo gasilcev in požarne varnosti smo igrali različne 
družabne igre, se umetnostno izražali, izvajali kemijske po-

skuse, spoznali evakuacijski načrt, obiskali zbirno točko ob 
vrtcu, se sprehodili do vaškega gasilskega doma, poslušali in 
spoznali pomen splošnih alarmnih znakov, se oblekli v gasil-
ce in ustvarili svoj gasilski kotiček v preddverju vrtca. Kore-
njaki so se najbolj veselili obiska gasilcev, zato smo se podali 
na šolsko igrišče, kjer so nas čakali gasilci z vso opremo.
»NA POMOČ!« smo v vetrovnem dnevu vzklikali v poz-
drav gasilcem, ki so nam pripravili ogled gasilskih avto-
mobilov in predstavili pripomočke, ki jih uporabljajo pri 
svojem delu. Na tem mestu želim pohvaliti predane ga-
silce GD Korena, ki so otrokom omogočili, da se preizku-
sijo v vlogi gasilcev, preizkusijo svoje gasilske spretnosti, 
sedejo za volan gasilskega avtomobila in prižgejo gasil-
sko sireno. Ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisala 
iskrice, ki so se bleščale v otroških očeh. 
Posebna zahvala gre poveljniku Prostovoljnega gasilske-
ga društva Korena, gospodu Stanku Krajncu, za organiza-
cijo našega obiska, za strokovno, a preprosto razlago o 
delu gasilcev in njihovi opremi. Prav tako smo mu hvalež-
ni za odziv na prošnjo za izposojo stare gasilske opreme, 
s katero smo opremili gasilski kotiček v vrtcu.
Druženje z gasilci je bilo za otroke resnično enkratno do-
živetje, še ves teden so govorili le o gasilcih. Gasilci so 
jim zagotovili, da se naslednje leto zagotovo spet sreča-
mo, in še danes je najpogostejše vprašanje otrok: »Kdaj 
gremo spet h gasilcem?« Za obstoj PGD Korena ni treba 
skrbeti, saj so otroci nad gasilci tako navdušeni, da bodo 
vsi, ko bodo veliki, GASILCI.

Mihaela Cvetko

Obisk gasilca Foto: Jožica Štefanec

Gasilec v pripravljenosti na gašenje
Foto: Jožica Štefanec

Naše lokalno GD Korena, likovno 
poustvarjanje na temo delo gasilcev           
Foto: Mihaela Cvetko

Gasilski kotiček v preddverju vrtca  
Foto: Mihaela Cvetko

Oprema gasilca      Foto: Mihaela Cvetko

Po potresu lahko tudi zagori, likovno podoživljanje 
pravljice Ježek Snežek in potres, avtorica risbice: Kim Kristl
Foto: Mihaela Cvetko Oblekli smo se v gasilca.   Foto: Jožica Štefanec
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SPOZNALI SMO GASILCE, NJIHOVA VOZILA IN OPREMO
Ker je oktober mesec požarne varnosti, nas je 20. okto-
bra 2021 v vrtcu v Sp. Dupleku obiskalo pet gasilcev iz 
PGD Dvorjane. Seveda je na mestu, da se jim zahvalimo 
tako v imenu otrok kot v imenu vzgojiteljic, kajti imeti 
v vrtcu strokovnjake, ki se spoznajo na svoje delo, na 
opremo in znajo iz svojih izkušenj opisovati situacije, je 
najboljše. S tem so otroci pridobili izkušnjo, ki je pristna, 
realna ter predstavljena z energijo gasilca. Ti so otrokom 
razlagali, kako z iskrenim namenom in solidarno poma-
gajo ljudem v nesreči. 
Že prihod gasilskih avtomobilov na igrišče, ko so vklopili 
sirene, je otrokom narisal nasmeh na obraze. Prav vsi so 
bili v pričakovanju in takoj so želeli videti, kaj vse imajo 

gasilci v vozilih. Vendar pa so najprej pokazali opremo 
gasilca – kaj vse si mora obleči, preden pride na mes-
to intervencije, na kaj vse mora biti pozoren na kraju 
nesreče in predvsem, da mora biti previden tudi sam. 
Otroci so si lahko nadeli čelade in komentirali so, ali so 
jim všeč ali ne, ali so težke, spoznali pa so tudi, da imajo 
gasilci več vrst čelad. Veliko otrok je znalo poimenovati 
kar nekaj opreme, ki jo imajo gasilci v vozilih, npr. sekiro, 
kladivo, gasilni aparat, cevi za vodo, motorno žago, ve-
dra, lestev, cisterno … Otroci so se lahko tudi povzpeli v 
vozilo in si ga pobliže ogledali. Na koncu je sledil še test, 
ali zmorejo držati cev s curkom vode ter ga usmeriti v 
določen cilj. Vsi so zbrali pogum in moč, da so se s čelado 
na glavi preskusili v vlogi mini gasilca.

Nataša Horvat,
dipl. vzgojiteljica 

Foto: Barbara Kraner

Foto: Nataša Horvat

Foto: Barbara Baštič Foto: Maša Palfi

Naj vam božični in novoletni 
prazniki prinesejo mir in toplino,

trenutki sreče in lepe misli
pa naj bodo vodilo v letu 2022.

Gasilsko poveljstvo občine Duplek in 
Civilna zaščita občine Duplek 

Bojan Turčin, poveljnik
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ŠPORT V VRTCU KORENA
V četrtek, 23. septembra 2021, smo obeleževali svetov-
ni dan športa.
Ta dan smo prišli v vrtec primerno obuti in oblečeni. Po 
predhodnem pogovoru smo se odpravili na travnik v bli-
žini vrtca. Vsaka skupina je čakala na začetek pri svojem 
znaku. Ko je bila skupina na vrsti, so se otroci postavi-
li na označeno polje in na vzgojiteljičin znak začeli teči. 

Najprej so tekli najmlajši iz našega vrtca, otroci iz sku-
pin Pikapolonice in Bibe, nato pa še večji otroci iz skupin 
Sončki in Muce. Otroci so z navdušenjem in veliko ener-
gije sodelovali v teku. Nekateri so bili še posebej zagreti 
in borbeni, da bi pritekli prvi na cilj. Za svoj trud so bili 
nagrajeni z zapestnico.

Manja Čurič
Fotografije: Andrej Turk, Tina Ajlec

Skupina Bibe Skupina Pikapolonice 

Skupina Sončki Skupina Muce

Tri, štiri, zdaaaj!Tek otrok
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ŠPORT IN REKREACIJA
MLADINSKO DRŽAVNO 

PRVENSTVO V KARATEJU 
IN PARAKARATEJU

V Slovenskih Konjicah je potekalo mladinsko državno 
prvenstvo v karateju.
Udeležilo se ga je več kot 50 karate klubov iz vse Slove-
nije. Nastopili sta Sara in Jana Rojs, od katerih je slednja 
osvojila 3. mesto, Sara pa pokazala enega svojih boljših 
nastopov, a ji je zmanjkalo nekaj sreče za uvrstitev v 
nadaljnji krog. Sarin nastop je bil prava paša za oči, saj 
je dokazala velik napredek in nastopila v eni najtežjih 
kategorij v katah. V tej kategoriji mladink je bilo veliko 
izvrstnih tekmovalk, ki nastopajo na največjih tekmova-
njih.
Jana je nastopila suvereno v športnih borbah in v prvem 
kolu z lahkoto premagala nasprotnico, ki ji nikakor ni bila 
kos. Zato pa je bil toliko bolj napet drugi boj, ki ga je tek-
movalka Zoja Martina Abram iz Postojne težko dobila. 
Jano je premagala z minimalno razliko in ji kasneje omo-
gočila repasaž, ki pa ga je Jana znova dobila in tako več 
kot zasluženo dosegla 3. mesto.
Vzporedno je potekalo tudi državno prvenstvo v para-
karateju, na katerem smo imeli tekmovalca Damjana 
Žinka, ki pa se je žal v prvem krogu zmotil in niti dober 
drugi nastop ni bil dovolj za boljši rezultat. Vsekakor se 
vsem pozna pomanjkanje tekmovanj zaradi pandemije. 
Čestitamo za odlične nastope!

Jana Rojs z medaljo  Foto: Matej Verbošt

Sara Rojs med nastopom Foto: Matej Verbošt

PRVI KROG OSNOVNO-/
SREDNJEŠOLSKE LIGE V 

KARATEJU 
Karate klub WKSA Duplek se je udeležil prvega kroga 
osnovno-/srednješolske lige, ki je bil v Selnici ob Dravi. 
Tokrat smo dosegli kar osem medalj z osmimi tekmoval-
ci, kar je odličen rezultat glede na to, da je minilo kar 
nekaj časa od zadnje ligaške tekme, na katere pogosto 
peljemo tudi karateiste, ki nastopijo prvič. Tako sta tok-
rat z nami šla Staš Grgec in Nik Rapič (oba OŠ Duplek), ki 
sta nastopila v katah posamezno. Kljub prvi izkušnji sta 
oba nastopila suvereno ter premagala tremo pred sod-
niki in številnimi karateisti. Oba sta bila premagana od 
finalistov, ki sta jima omogočila repasaž, ki pa sta ga na 
žalost izgubila in s tem tudi bronasto medaljo. 
Lejli Verbošt (OŠ Martina Konšaka) se v katah ni uspe-
lo uvrstiti v naslednji krog kljub tesnemu izidu, zato pa 
je bila toliko boljša v športnih borbah, kjer je suvereno 
osvojila prvo mesto. V katah posamezno sta nastopili 
tudi Tjaša in Gaja Rojs (obe OŠ Voličina), ki pa sta že v 
prvem krogu dobili finalistki in zaradi številčnosti tekmo-
valk žal nista prejeli repasaža. Veliko bolj sta zablesteli v 
športnih borbah, kjer ju je premagala samo tekmovalka 
iz Ljutomera. Lejla, Gaja in Tjaša so nastopile tudi v eki-
pnih katah, kjer je prišla do izraza njihova skupna ener-
gija in jih pripeljala do 2. mesta. 
Za OŠ Korena je nastopila Jana Rojs, ki pa je tokrat tek-
movala samo v svoji primarni disciplini, kar so borbe. Da 
so tekmovalci dobili čim več izkušenj, so se vse tekmo-
valke morale boriti med seboj, in to je samo potrdilo, da 
je Jana v odlični formi, saj je dosegla 2. mesto po veliko 
bojih, kar je dalo še dodatno težo doseženi medalji. Na-
stopila je tudi Vita Rojs (3. gimnazija) in tudi ona samo 
v športnih borbah. Kljub slabemu dnevu in počutju je z 
izkušnjami dosegla 2. mesto v svoji kategoriji.

Odlična Jana Rojs na osnovnošolski ligi Foto: Matej Verbošt

Naša najbolj vsestranska tekmovalka Sara Rojs (Prome-
tna šola Maribor) je nastopila tako v športnih borbah kot 
v katah. V katah, kjer veliko tekmovalk nastopa z najtež-
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jimi katami, je dosegla 3. mesto. Kljub želji ji preboj na 
še višje mesto ni uspel, a jo je to toliko spodbudilo, da je 
suvereno zmagala v športnih borbah.
Tako smo skupaj dosegli dve zlati, štiri srebrne in dve 
bronasti medalji na prvem tekmovanju osnovno- in sre-
dnješolske lige. Vsekakor se nadejamo še več uspehov 
svojih članov in jim čestitamo za doseženi rezultat.

MEDNARODNO 
TEKMOVANJE V KARATEJU 

– MARIBOR OPEN 2021
Tokrat vas obveščamo o novem uspehu svojih karatei-
stov oziroma natančneje karateistk. 
V Mariboru je 23. oktobra 2021 potekalo tradicionalno 
mednarodno tekmovanje Maribor open 2021. Tokrat 
smo se tekmovanja udeležili s tremi mlajšimi dekleti, saj 
nas je covid-19 kar precej ohromil. Dekleta Gaja in Tjaša 
Rojs ter Lejla Verbošt so predstavljala naš klub v katah 
posamezno in ekipno. Tekmovanje, na katerem je nasto-
pilo 49 klubov iz sedmih držav, je bilo še toliko težje, saj 
dekleta še niso nastopila na tako kakovostnem tekmova-
nju s toliko tekmovalci. 
Posamezno sta najprej nastopili Gaja in Tjaša. Tjaša je v 
prvem krogu kljub dobremu nastopu klonila proti tek-
movalki iz gostujočega kluba, ki je bila za en sodniški glas 
boljša od nje. Medtem je Gaja suvereno zmagovala in na 
koncu v repasažu zasluženo dosegla 3. mesto. Podobno 
je bilo z Lejlo Verbošt, ki ji je žreb znova  določil večno 
rivalko Saro Ritlop iz Murske Sobote, ta je bila na koncu 
druga. Poraz proti njej in nadaljnja zmaga sta ji omogo-
čila repasaž, ki pa ga je podobno kot Tjaša izgubila za en 
sodniški glas.
Za temi nastopi smo imeli precej časa, da se pripravimo 
na ekipne nastope, na katerih so dekleta prav zasijala. 
Toliko skladnosti in želje še niso pokazala. Njihova ne-
verjetna skupna energija je prepričevala sodnike nastop 
za nastopom. Največji izziv je bil premagati nasprotnice 
v finalu, odlične tekmovalke iz Mirne Peči. V finalu so se 
še posebej potrudile in odlično izvedle skupinsko kato 
ter postale prvakinje.
Za vse nastope in odličen rezultat jim čestitamo!

VPIS V TEČAJ KARATEJA
Karate klub WKSA Duplek vabi k vpisu v tečaj karateja 
vse, ki so stari vsaj šest let ali več. Vpis poteka na naših 
treningih, objavljenih na letakih in spletni strani www.
wksaduplek.si, vsak torek ob 17.00 in petek ob 18.00 
pred novo športno dvorano. S skupinsko vadbo otroci 
razvijajo motorične sposobnosti in se učijo tehnik kara-
teja, kat in tudi športnih borb. Naučijo se natančnosti, 
koncentracije, ravnotežja, sposobnosti orientacije v pro-
storu ter nenazadnje spoznavajo moč svojega telesa in 
bistrijo um. Pridi in treniraj z nami tudi ti.

Matej Verbošt
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V ZIMSKE DNI Z GIBANJEM IN ZDRAVO PREHRANO
V današnjem času se vedno bolj poudarjata čim višja 
produktivnost in dobro počutje. 
Poleg različnih knjig, vitaminov in posebnih čajnih me-
šanic je na voljo še malo morje izdelkov, ki zagotavljajo 
ključ do uspešnega in zdravega življenja. Najboljša stvar, 
ki jo lahko narediš za svoje telo, je, da se začneš gibati!
Razlogi, zakaj boš treningu rekel da:
• Počutiš se bolj pozitiven. Že samo en trening poveča 

izločanje hormonov dobrega počutja, kot so dopa-
min, serotonin in noradrenalin. Rezultat? Bolj vese-
lo, sproščeno in pozitivno razmišljanje.

• Trening dobesedno gradi nove možganske celice. 
Postaneš bolj osredotočen in izboljša se tvoj spo-
min. Na dolgi rok redna vadba zaščiti tvoje možgane 
pred Alzheimerjevo boleznijo in demenco. Zato, kaj 
čakaš? Hitro na trening po možganske gainse!

• S treningom dosežemo to, da lažje pridemo do naj-
pomembnejše faze spanca – globokega spanca. Ta je 
pomemben za sprostitev rastnega hormona, obno-
vo celic, krepitev imunskega sistema in na splošno, 
da lahko telo pripravimo na naslednji delovni dan.

• Kar vidiš v ogledalu, ti postane všeč. Ideja o »ideal-
nem telesu« je stara že kot Zemlja. Sploh dandanes 
nas mediji nenehno bombardirajo z raznoraznimi 
shujševalnimi metodami, fit telesi … Ni čudno, da 
nam pogostokrat ni všeč, ko se pogledamo v ogle-
dalo. Zakaj se ne bi raje posvetili stvarem, ki jih telo 
zmore, estetika pa tako in tako pride zraven?

• Vsak naslednji trening bo lažji.
Ko se počutiš preobremenjenega zaradi previsoko zas-
tavljenih fitnes ciljev, se je pametno spomniti, da se 
vse začne samo z enim treningom. Z vsakim treningom 
postajaš močnejši, zato je tudi vsak naslednji lažji. Pa ne 
fizično, ampak psihično!
Na različnih vadbah za začetnike in tiste, ki želijo še več, 
se nam lahko pridružiš vsak ponedeljek in četrtek od 
19.30 do 20.30 v prostorih Kulturnega doma Dvorjane.

Miti o zdravem načinu prehranjevanja
Na spletu lahko dobimo malo morje nasvetov glede pre-
hrane in treningov. V čem je težava? Večinoma so ena 
navadna traparija!
Beljakovin ni nikoli preveč. To je mit! Veliko ljudi misli, da 
je ključ do mišične rasti ta, da se pri vsakem obroku »na-
pokamo« beljakovin. No, to ni res. Telo lahko absorbira 
le določeno količino beljakovin (odvisno od posamezni-
ka). Zelo pomembno je, da v vsak obrok vključimo tudi 
veliko zelenjave in kakovostnih virov ogljikovih hidratov, 
saj je potem tudi sama regeneracija po treningu boljša.
Maščobe ti morajo pognati strah v kosti! Da dobimo »ra-
diatorčke«, je treba iz prehrane izločiti maščobe. Spet, 
to je mit! Ne govorimo o nezdravih maščobah (»junk 
food«, cvrtje, procesirana hrana itd.), ampak o kakovo-
stnih virih zdravih maščob, npr. omega 3. Maščobe pri-
pomorejo k boljšemu splošnemu zdravju, prav tako pa 
dajo občutek sitosti po obroku. In ja, z vnašanjem dobrih 
maščob se ti prav tako lahko pokaže »6-pack«.
Prekinitveni post poznaš? Dieta, s katero magično izgu-
biš kilograme in shujšaš. Že res, vendar je ta dieta prav-

Funkcionalna vadba za moč in zdravo hrbtenico  Vse fotografije: Bine Štrucl

Vedno dobre volje, nasmejani obrazi  brez mask
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zaprav »one-size-fits-all«, kar pomeni, da ni nujno, da bo 
na vse delovala enako. Čezmerno postenje lahko tvoje 
telo pripelje do točke, ko začne izgubljati mišično maso, 
namesto da bi izgubljalo maščobo. Prav tako lahko vpliva 
na tvojo aktivnost na treningu, pa tudi regeneracija je 
slabša. Skratka, malo morje razlogov, zakaj je normalno, 
uravnoteženo prehranjevanje ključ do uspeha.
Niso vse kalorije enake! Primer: želiš pridobiti mišično 
maso, tvoje telo potrebuje tistih nekaj več kalorij, da na-
rediš presežek, zato se lahko vsak dan bašeš z burgerji in 
picami. Napaka! Naj raje »presežek kalorij« pride iz hra-
nilno bogate hrane, saj je to boljše tudi zaradi imunskega 
sistema, spanca, počutja in splošnega zdravja. 

Bine Štrucl,
mojster borilnih veščin,

osebni trener in prehranski svetovalec

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 
OBČINE DUPLEK ŽELIMO 

LEP IN MIREN BOŽIČ TER SREČNO, 
ZDRAVO IN USPEŠNO 

NOVO LETO 2022!

Ekipa Bini akademije

Fotokopiranje 

Graviranje 

Tisk

Izdelava štampiljk 

Grafično oblikovanje

Spletne strani

(vizitke, ceniki, boni, nalepke..) 

KAJ?

Cesta 4.julija 87, 

2241 Spodnji Duplek

(pri nekdanji Kocki) 

Z VAMI OD:
pon - pet (9:00-18:00)

sob, ned in prazniki ZAPRTO

Ali dodatno po dogovoru !

 031273707

za vsa dodatna vprašanja smovam na voljo !

info@designit.si 

KJE?

KDAJ?

Nina Štrucl in Tanja Remšak v izpadnem koraku

39



JUDO KLUB DUPLEK V NOVIH PROSTORIH

Pokal Ptuja
V nedeljo, 19. septembra 2021, je v športni dvorani Cam-
pus na Ptuju potekalo tekmovanje, ki sta se ga udeležila 
tudi dva naša tekmovalca. Nastopilo je 173 tekmovalcev 
iz 21 klubov.
V starostni kategoriji starejših dečkov do 14 let, ki je tudi 
uradno štela za točkovanje v slovenskem pokalu, je Niko 
Grajfoner v kategoriji do 66 kg premagal Domna Šinkov-
ca iz Judo kluba Tatami ter Davida Kelca iz Judo kluba 
Gorišnica in osvojil 1. mesto. 
Pri kadetih do 18 let je Tilen Mulec v kategoriji do 81 kg 
z zmago nad Žigom Klaričem iz Judo kluba Komenda ter 
z dvema porazoma osvojil 2. mesto.

Niko Grajfoner postal  
državni prvak

V soboto, 25. septembra 2021, je na Prevaljah poteka-
lo državno prvenstvo, dopoldan v kategoriji kadetov in 
kadetinj, v popoldanskem delu pa za starejše dečke in 
deklice.
Dopoldan je naš klub zastopal Tilen Mulec v kategoriji do 
81 kg, ki pa se mu tokrat ni izšlo. Najprej je izgubil dvoboj 
s kasnejšim zmagovalcem Nikom Purnatom (Judo klub 
Bežigrad), v popravnih bojih pa še z dobitnikom brona-

V prostorih stare telovadnice OŠ Duplek imamo mnogo 
boljše pogoje.
Zadnje leto in pol nas je zaznamovalo bolj, kot smo pri-
čakovali, glede na situacijo v državi in po svetu smo za-
radi pandemije ostali brez toliko potrebnih tekmovanj in 
druženj. 
Ta čas smo judoisti izkoristili za kakovostne treninge. V 
veliko pomoč nam je bila selitev vadbe iz Barake v staro 
telovadnico OŠ Duplek, kjer imamo veliko več prostora in 
seveda neprimerno boljše pogoje za trening. 
Ob tem bi se zahvalili Občini Duplek in županu Mitji Hor-
vatu, da nam je prisluhnil in omogočil, da smo končno 

ste kolajne Žanom Vrhovnikom (Judo klub Olimpija). 
V popoldanskem delu smo lahko navijali za Nika Graj-
fonerja, ki je prikazal odlične nastope in s štirimi zma-
gami (vse borbe zmagal z ipponom) osvojil 1. mesto in 
s tem naslov državnega prvaka za leto 2021 pri starejših 
dečkih v kategoriji do 66 kg. 
Na poti do naslova je premagal Maja Bendra (Judo klub 
Bežigrad), Domna Šinkovca (Judo klub Tatami), Svena 
Šarkanja (Judo klub Murska Sobota) in v finalu še Kristia-
na Martineza Kovača (Judo klub Bežigrad).

Državno prvenstvo mlajših 
kadetov in Guštanj open

V soboto, 2. oktobra 2021, je na Ravnah na Koroškem 
pod okriljem Judo kluba Ravne ter Judo zveze Slovenije 
potekalo državno prvenstvo za mlajše kadete, kadetinje 
in tradicionalno tekmovanje Guštanj open.
Na državnem tekmovanju je nastopil Tilen Mulec v kate-
goriji do 81 kg ter po dveh porazih ostal brez uvrstitve. 
Na pokalu Guštanj pa je naš klub odlično zastopal Niko 
Grajfoner, ki je pri starejših dečkih do 14 let v kategoriji 
do 66 kg po treh zmagah (Luka Zajc, Acron Slovenj Gra-
dec, Clemens Weiss, JK Klosternenburg, Rok Filip Režo-
nja, Judo klub Bežigrad) osvojil prepričljivo 1. mesto.

Pokal Komende
V soboto, 9. oktobra 2021, je v Športni dvorani Komenda 
potekal mednarodni turnir, na katerem je nastopilo 446 
tekmovalcev iz štirih držav. Naš klub se je tekmovanja 
udeležil v treh starostnih kategorijah, in sicer do 16 let, 
do 14 let in v kategoriji do 12 let.
Najprej sta na blazine stopila Nina Auda v kategoriji do 
48 kg in Tilen Mulec v kategoriji do 81 kg pri mlajših ka-
detih in kadetinjah do 16 let. Tilen je osvojil prepričljivo 
1. mesto, Nina pa po dolgi odsotnosti z blazin odlično 3. 
mesto.

Pokal Gorice in  
Koroška open

V nedeljo, 1. oktobra 2021, sta potekali kar dve uradni 
tekmovanji Judo zveze Slovenije, ki sta se ju udeležila 
Niko Grajfoner in Tilen Mulec.

v novih prostorih. Predano delo in veliko odrekanj na-
ših tekmovalcev in trenerjev v pripravljalnem obdobju 
je prineslo tako želene uspehe, ki smo jih vsi nestrpno 
čakali. 

Telovadnica  Foto: Kristina Vršič

Niko, državno 2021  Foto: Kristina Vršič
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Niko je nastopal na Pokalu Gorice, na ka-
terem je sodelovalo 187 tekmovalcev iz 27 
klubov in štirih držav. V starostni kategoriji 
starejših dečkov do 14 let je v svoji katego-
riji do 66 kg po prepričljivih zmagah osvojil 
1. mesto. 
Tilen je nastopil v Slovenj Gradcu na vsa-
ko leto zelo močnem tekmovanju Koroška 
open. To leto se je tekmovanja udeležilo 
422 tekmovalcev iz 50 klubov in kar 17 
držav. Tilen je pri mlajših kadetih do 16 let 
v kategoriji do 81 kg z dvema zmagama in 
dvema porazoma osvojil odlično 5. mesto.

Delovna akcija
Prišla je sobota, 23. oktober 2021, ko ni 
bilo tekmovanja Judo zveze Slovenje. Odlo-
čili smo se, da tekmovalna skupina poskrbi, 
da bodo blazine in rekviziti, ki jih uporab-
ljamo pri vadbi, čisti in pripravljeni za treninge. Mlajšim 
članom želimo omogočiti najboljše pogoje, da se bodo 
v našem prostoru počutili domače in prijetno. Ponosni 
smo, da so naši tekmovalci naučeni reda in pripravljeni 
tudi seči po metli in krpi ter s tem pokazati, da spoštujejo 
mlajše, ki so več kot dobrodošli v našem klubu.

svoji kategoriji osvojila 2. mesto, Tilen pa 7. mesto. Pri 
članih do 66 kg je nastopil Staš, ki pa je žal obstal tik pod 
stopničkami in osvojil 5. mesto.

36. Turnir Bežigrad
V soboto, 13. novembra 2021, je v Športnem centru Tri-
glav v Ljubljani potekal Mednarodni turnir Bežigrad, na 
katerem je nastopilo 290 tekmovalcev iz 39 klubov. Na-
stopila sta tudi naša tekmovalca Niko Grajfoner in Tilen 
Mulec.
Nastope je odlično pričel Niko, ki je pri starejših dečkih do 
66 kg s tremi zmagami (dvakrat ippon in enkrat waza-ari) 
osvojil prepričljivo 1. mesto. Tilen je pri mlajših kadetih do 
16 let v kategoriji do 81 kg po treh zmagah z metom ippon 
bil na dobri poti, da osvoji 1. mesto na turnirju, vendar 
mu je v odločilni četrti borbi, ko je vodil z waza-arijem, 
za trenutek popustila koncentracija, kar pa je nasprotnik 
izkoristil sebi v prid. O končnem rezultatu je nato odločala 
telesna teža, saj so prvi trije tekmovalci imeli enako števi-
lo zmag z metom ippon. Tilen je bil na tehtanju najtežji in 
se je tako moral zadovoljiti s 3. mestom.
Za naslednje leto si želimo, da ostanemo zdravi, veliko 
veselja in uspehov, vam pa želimo miren božič in veselo 
ter zdravo novo leto 2022.

Peter Brumen,
REI

Najlepša hvala vsem otrokom, ki ste del te odlične ekipe, 
in vsem, ki boste to še postali.
Vabljeni na judo, ki ne uči le pravilnega padanja in teh-
nik, temveč tudi druge za življenje pomembne vrednote.
Vaš Judo klub Duplek.                       

Peter Brumen

39. IRŠIČEV MEMORIAL
V soboto, 30. oktobra 2021, je v mariborski dvorani 
Lukna potekal tradicionalni 39. Iršičev memorial, ki ga 
je organiziral naš dolgoletni prijateljski klub Judo klub 
Železničar. Na turnirju je nastopilo 186 tekmovalcev iz 
43 klubov in petih držav. Tekmovanje je uradno štelo za 
točkovanje v slovenskem judo pokalu. Nastopili so tudi 
trije naši tekmovalci: Nina Auda, Tilen Mulec in Staš Ko-
kotovič.
Najprej so nastopili mlajši kadeti in kadetinje do 16 let. 
Tilen je v kategoriji do 81 kg osvojil 2. mesto, Nina pa v 
kategoriji do 48 kg 3. mesto. Nina in Tilen sta nastopila 
tudi v višji starostni kategoriji do 18 let, kjer je Nina v 

Delovna akcija    Foto: Kristina Vršič

Iršičev memorial    Foto: Kristina Vršič
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KAJ IMATA SKUPNEGA RAZGIBAVANJE 
IN OGREVANJE?

Snežinke bodo kmalu veselo 
zaplesale in prekrile pokraji-
no čez in čez. 
Še bolj hladno bo. Ne glede na 
mraz, sneg ali dež neki ljudje, 
oranžno oblečeni, vsako jutro 
ob 7.30 zjutraj telovadijo. To 
so vztrajni člani Društva Šola 
zdravja, ki zimo drugače do-
življajo, saj redno telovadijo 

ob vsakem vremenu, zunaj, na prostem, tudi na snežnih 
površinah. 
Pravzaprav se snega veselijo. Telovadijo po metodi 
»1000 gibov« - preproste vaje, ki so primerne za vsako-
gar. Vaje za roke, noge, trup in glavo, gor-dol, levo-des-
no, vdih-izdih, počep, kroženje z glavo, stoja na eni nogi 
…, vse v pol ure. Čisto dovolj. In ni jim mrzlo. Tudi ko 
pridejo domov niso premraženi, saj so začeli dan z razgi-
bavanjem. In vsako jutro vajo ponovijo. Tako prihranijo 
tudi pri ogrevanju. 

V teh časih podražitve, zmanjšano ogrevanje pride še 
kako prav. Pridružite se jim še vi. V tej veseli druščini, 
ki se ne zmeni za mraz, vam bo prav prijetno. Razgibali 
se boste, družili z novimi prijatelji (seveda, po predpisa-
nih ukrepih), pa še znižali si boste račun za ogrevanje. Ni 
druge, le poiščite, kje v bližini telovadijo kakšni oranžev-
ci. Veseli vas bodo!

Neda Galijaš

Če bi v vašem kraju želeli imeti tako skupino, kon-
taktirajte društvo (059 932 066, info@solazdravja.
si). Poskrbeli bodo, da tudi v vaši občini kmalu zač-
ne telovaditi skupina Šole zdravja. Na njihovi spletni 
strani lahko pogledate kje so lokacije skupin Šole 
zdravja.
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IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV
ŠTEVILNI NASTOPI TAMBURAŠEV

Tamburaški orkester Duplek kljub oviram zaradi virusa 
SARS-CoV-2 nastopa
Kot vsako leto se v občini Duplek odvija slikarska kolonija 
Duplek art. Za popestritev kolonije smo poskrbeli tam-
buraši z nekaj skladbami. 
Avgusta smo bili povabljeni na Ptuj, kjer smo z nastopom 
ob prireditvi Dan prometa na ptujski tržnici zaigrali naj-
bolj priljubljene skladbe. Prireditev je povezovala Urška 
Vučak Markež.                                                                                                                           
Vinotour je prva mednarodna pot za nordijsko hojo med 
vinogradi, ki je nastala v tesnem sodelovanju med Turi-
stičnim društvom Svečina in sosednjo občino Ratsch an 
der Weinstrasse v Avstriji. Sestavljena je iz poti, ki pe-
ljejo čez dvorišča slovenskih in avstrijskih vinogradniških 
kmetij. Pohodnikom na kmečkem turizmu Pliberšek smo 
s svojim nastopom popestrili konec pohoda.                                                                                                                   
Po dolgih letih pričakovanj smo v občini Duplek do-
bili lepo športno dvorano ob osnovni šoli v Spodnjem 
Dupleku. Dvorana je namenjena športnim in kulturnim 
prireditvam, predvsem pa učencem osnovne šole. Junija 
je bil dan odprtih vrat športne dvorane, na katerem smo 
lahko uživali ob plesu, petju, predstavitvi športnih aktiv-
nosti in nastopu različnih glasbenih skupin. Med njimi 
smo nastopili tudi mi, Tamburaški orkester Duplek. 
Turistično društvo občine Duplek čez leto organizira več 
prireditev, in sicer pohod po občini Duplek ob občinskem 
prazniku, sodeluje na pustni povorki, izdeluje adventni 
venec in butare, po dupleško »presmece«, ocenjuje oko-
lje občanov za podelitev priznanj za najlepše urejena do-
mača dvorišča in še in še. Za zaslužno delo čez celo leto 
priredi tudi jesenski piknik, na katerem se člani društva 
poveselijo in družijo. Na teh piknikih pa ne manjka niti 
glasbe, za katero smo poskrbeli člani Tamburaškega or-
kestra Duplek.  

Nastopili tudi v Mariboru                                                                                                                        
Dom za starejše Dom pod gorco se nahaja v prijaznem 
in mirnem zelenem okrilju Pekrske gorce, le streljaj od 

Pohorja. Posebno čarobnost objektu dajeta atrija v not-
ranjosti pritlične etaže, ki s svojim zelenjem in žuborečo 
vodo pričarata znotraj objekta park v malem. V notran-
josti doma je lepa prireditvena dvorana, v kateri smo na 
željo vodstva doma varovancem popestrili popoldan z 
glasbo tamburic. Posebno dobro se počutimo, ker smo 
nastopali za najranljivejše skupine. To so naši starostniki 
v domovih za ostarele. Presrečni so nas nagradili z buč-
nimi aplavzi. Nekateri so nas spremljali s petjem, drugi 
s solzami v očeh. Zavedamo se teh težkih časov in kako 
malo je treba narediti, da začutiš in osrečiš sočloveka. 
Upamo na boljše čase ter na več veselih nastopov in 
druženj v prihodnje.                        
Mariborska občina je letos oktobra simbolično prazno-
vala prvo omembo mesta Maribor. A letošnja obeležitev 
je potekala malce drugače, saj se je na petih točkah po 
mestu odvijal poseben program, ki se je zaključil s kre-
som. Od prve omembe Maribora je minilo že 857 let. To 
obletnico Mestna občina Maribor vsako leto obeležuje 
s posebno slovesnostjo. Vrhunec je nastopil ob 20.10, 
ko so na štirih gričih prižgali kresove, grič na Piramidi 
pa osvetlili s svetlobnimi efekti. Mestna četrt Pobrežje 
je del Mestne občine Maribor in je v okviru prireditev 
»DAN Maribora« na Kosovelovi 11 pripravila slovesnost, 
na kateri so nastopali osnovnošolci OŠ Borci za sever-
no mejo, pevska skupina društva Svoboda ter glasbena 

Vse foto: Vinko Fridau
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RAZSTAVA ZDRAVILNIH RASTLIN

skupina Harmonika in skupina Ekstrem. Na povabilo 
MČ Pobrežje smo prireditev popestrili tudi tamburaši iz 
Dupleka.

Pozdravljamo prav vse, posebno tiste, ki nas pogrešate. 
Želimo vam veliko zdravja in vse dobro. 

Tamburaški orkester občine Duplek  
Marta Muršec

DU Duplek in društvo Melisa pripravili zanimiv prikaz 
in pokušino 
Razstavo zdravilnih rastlin smo odprli 17. septembra in 
je bila na ogled še naslednji dan, 18. septembra, v kul-
turnem domu v Zgornji Koreni. Kljub obvestilom in va-
bilom vsem DU k sodelovanju je bil odziv društev ničen, 
naše razočaranje pa precejšnje. Nobeno društvo, ki ima 
v svoji dejavnosti sekcijo zdravilnih rastlin, se ni prijavi-
lo na razstavo. Kljub temu smo vztrajali, da razstava bo. 
Vztrajnosti in odločnosti DU Duplek, njihovi predsednici 
Marinki Čučko in društvu Melisa gresta zasluga in zahvala 
za izvedeno razstavo. V lepi in prostorni dvorani kultur-
nega doma v Zgornji Koreni so članice društev postavile 
razstavo in pripravile pogostitev z doma pripravljenimi 
namazi in napitki iz zelišč ter pecivom iz zelišč.
Po uvodnem nagovoru predsednice DU Duplek gospe 
Marinke Čučko sta razstavo pozdravila župan občine 
Duplek Mitja Horvat in predsednik PZDU Maribor Franci 
Slavinec, zeliščarjem dobro poznani strokovnjak s tega 
področja Borut Cerkvenič pa je podal nekaj strokovnih 
misli o pomenu zeliščarstva. Celotno dogajanje na raz-
stavi so s plesi in pesmicami popestrili otroci iz Vrtca Ko-
rena.
V imenu PZDU Maribor in v imenu Komisije za tehnično 
kulturo pri PZDU izrekam iskreno zahvalo DU in njihove-
mu vodstvu, ki sta pripravila razstavo. Hvala društvom, 
ki so razstavljala, in hvala vsem vam posameznikom, ki 
ste na razstavo oddali svoje čudovite izdelke ali kakorkoli 
prispevali k uspešni izvedbi.
Še enkrat hvala in nasvidenje prihodnje leto.

Viljem Šetar,
predsednik KTK pri PZDU Maribor

Utrinki iz razstave Foto: arhiv DU Duplek
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DAN ODPRTIH VRAT DU DUPLEK
Ko smo se 13. oktobra 2021 zbrali pred kegljaškim 
objektom DU Duplek, je navzoče pozdravila predsedni-
ca DU Marinka Čučko. 
Vsak vodja sekcije je predstavil svojo sekcijo, ljubiteljske 
pevke so zapele tri pesmi, literatke so prebrale po dve 
avtorski pesmi in ročnodelke so se predstavile s svojimi 
izdelki. Navzoče sta pozdravila in nagovorila župan gos-
pod Mitja Horvat ter vodja VGC Manuela Strmšek Adam. 
Predstavili smo projekt Starejši za starejše, letovanje v 
hotelu Delfin v Izoli, izletništvo, povezovanje s pobra-
tenima društvoma Voličina in Šentilj pri Velenju, sode-
lovanje z občino, z društvi v občini, sodelovanje z ZPPZ 
Maribor in ZDUS-om. Po predstavitvi smo se družili ob 
prigrizkih, pecivu, kavi, čaju in vinu. Povabili smo obi-
skovalce, da se aktivno pridružijo sekcijam. Vabilo velja 
tudi vsem tistim, ki se jim dneva odprtih vrat ni uspelo 
udeležiti.
Zahvaljujemo se gospodu županu, gospe Manueli, pred-
stavnikom sekcij, vsem sodelujočim in obiskovalcem, ki 
so nas s svojo prisotnostjo razveselili in počastili. 
Skupaj smo preživeli lep dan.

Marinka Čučko
predsednica DU Duplek

Predstavitev sekcij  Foto: Manuela Strmšek Adam

Zadovoljni z obiskom  Foto: Manuela Strmšek Adam

Pozdrav snežakov  Foto: Manuela Strmšek Adam

SNEŽINKE PO NEBU POPLESAVAJO
IN SE POIGRAVAJO.

SRČNE ŽELJE V SEBI NOSIJO, 
MED DOBRE LJUDI JIH TROSIJO.

   (M. Čučko)

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2022
VAM ŽELI

DU DUPLEK.
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STARA KOLESA IN NOVA DOŽIVETJA
Zaključna jesenska panoramska vožnja s starodobnimi 
kolesi
Grozdje je obrano, mošt je postal vino in narava se prip-
ravlja na zimsko spanje. Vse to smo opazili na zaključni 
vožnji kolesarjev Oldtimer Duplek.
24. oktobra smo se zbrali v klubskem prostoru. Naredilo 
se je lepo jesensko nedeljsko jutro. Sonce je sramežljivo 
mežikalo skozi veje dreves in pozdravljalo vse »ogvan-
tane« in »poštimane« lastnike starih koles. Svoja vozila 
smo ponosno postavili na ogled. Vedno se pojavi kak nov 
eksponat, ki nas navduši. Tokrat je za presenečenje pos-
krbelo vozilo za dva voznika, s katerim nas je prevzel naš 
Gregor, ki skozi objektiv pridno spremlja in arhivira vsa 
naša dogajanja.
Dobre volje smo se odpeljali na kratek izlet po Dupleku. 
Obiskali smo prijatelje Žnidaričeve, ki nas vedno sprej-
mejo nasmejani, odprtih rok in z domačim prigrizkom. 
Pot smo nadaljevali skozi Zabrege do križa, nato pa zavili 
proti Dravi k svojim prijateljem motoristom. Razkazali so 
nam lepe prostore in ni vrag, da naš oldi Albin tam ne bi 
našel harmonike. Seveda so nas zasrbele pete. Ja, zaple-
sali smo. Krasen občutek je, ko lahko v nedeljo ob 12. uri 
v družbi prijateljev zaplešeš na soncu, na gramoziranem 
podiju, kar tako iz veselja.
Mimo ribnika smo se odpeljali do vodnega parka, pri Joci 
popili kavico in se vrnili v svoj klubski prostor sredi goz-
dička, kjer so prizadevni oldiji pripravili kosilo. Sledilo pa 
je najboljše – pečen kostanj, ki se je topil v ustih. Vam 
povem, naš Stane zna. Zraven pa sladek mošt, ki ga z 
ljubeznijo pridela naš član in vinar gospod Kurnik. Sledile 
so družabne igre, pri katerih ni manjkalo smeha in dobre 
volje. Res, kako malo je potrebno, kajne?
Naša oprava in starodobna kolesa so spravljena in prip-
ravljena na spomladansko otvoritveno vožnjo. Do takrat 
pa srečno vsem.

Cvetka Kaisersberger

Oldtimerji smo pripravljeni na letošnjo zaključno vožnjo

Po odličnem kosilu in najboljših kostanjih še dodatna motivacija ... 
komu bo uspelo ?

Družina Žnidarič, hvala za vse prijazne sprejeme

Harmonika, ples, sonce in krajši počitek pred zadnjimi kilometriEden redko ohranjenih »tandemov« znamke Cito, letnik 1937
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TRTA, KI ZDRUŽUJE

UJETI V MINLJIVOST
Na Vurberku so v začetku oktobra pripravili razstavo 7. 
slikarske kolonije.
V dvorani kulturnega doma na Vurberku je bilo 2. okto-
bra 2021 odprtje likovne razstave, ki so jo pripravili člani 
Turističnega društva Vurberk.
V okviru letošnjega praznika občine Duplek in 30. roj-
stnem dnevu naše države je v soboto, 19. junija, na gra-
du Vurberk potekala 7. slikarska kolonija. Junijske kolo-
nije, poimenovali so jo Ujeti v minljivosti, se je udeležilo 
53 slikark in slikarjev s Hajdine, Dupleka, Makol, Ptuja, 
Maribora, Slovenske Bistrice, Oplotnice, Destrnika ter 
Koroške in prav toliko del je bilo tudi razstavljenih. 
Razstavo na Vurberku je odprl Mitja Horvat, župan ob-
čine Duplek. Ob tej priložnosti je povedal, da je izje-
mno vesel in ponosen na delo vurberškega turističnega 
društva, ki poleg drugih zelo odmevnih in kakovostnih 
prireditev organizira tudi slikarske kolonije in razstave. 
Z likovnimi razstavami ljubiteljem tovrstne umetnosti in 
številnim drugim obiskovalcem, ki si jih ogledajo, pobliže 
predstavijo upodobljena dela, v katera je vloženo veliko 
prostega časa in nadarjenosti. 
Ob odprtju razstave v kulturnem domu je spregovoril še 
predsednik TD Vurberk Ivan Žižek, ki je izrazil veselje, da 
v okviru društva deluje likovna sekcija. Z mentorjem in 
vodjem sekcije Marjanom Špinglerjem se člani vsak te-
den dobivajo v prostorih društva na gradu in ustvarjajo 
zanimive motive na platna. Cecilija Bernjak, predsednica 
likovno-fotografske sekcije kulturnega društva s Hajdine, 
s katero vurberški likovniki tesno sodelujejo, pa je priso-
tne očarala z odlomki iz svojih prelepih pesmi, ki jih je 

Foto: Franc Fras

objavila v e-knjigi. Nekaj od teh je prebrala tudi v svojem 
prekmurskem narečju.
V programu, ki je potekal ob odprtju razstave, so ude-
leženci 7. slikarske kolonije prejeli posebne zahvale. Za 
popestritev in tudi obogatitev tega dogodka sta poskr-
bela člana Dvorjanskih muzikantov, ki sta se z veseljem 
odzvala našemu vabilu in nam zaigrala nekaj znanih 
viž. Pravo vzdušje pa so pričarali člani društva Oldtimer 
Duplek, ki nam vsako leto še kako polepšajo našo prire-
ditev z razstavo svojih starodobnih »jeklenih konjičkov«.
Vsem ljubiteljem slikarskih platen, čopičev in barv se 
zahvaljujemo za sodelovanje na koloniji in razstavi ter se 
že veselimo srečanja prihodnje leto.

Violeta Vogrinec

Trgatev potomke najstarejše vinske trte z Lenta na 
Vurberku
Res zanimivo in lepo razstavo likovnih del, že sedmo po 
vrsti, smo člani Turističnega društva Vurberk nadgradili 
še s trgatvijo potomke najstarejše vinske trte na svetu z 
Lenta, katere skrbnik je Maks Gajšek. Kot vsako leto smo 
tudi letos prikazali trgatev od obiranja grozdja pa do tre-
nutka, ko iz stiskalnice priteče sladek mošt. 
Letošnja bera ni bila tako obilna kot lanska, saj sta po-
mladanska pozeba in toča v avgustu trto prizadeli, ven-
dar je naš skrbnik Maks Gajšek še toliko bolj bdel nad 
njo in jo zdravil. Kljub vsemu so bili na trti veliki in sočni 
grozdi modre kavčine, a malenkost redkejši.
Grozdje so tako kot vedno nabirali tudi številni gosti in 
tako pomagali pri obiranju skrbniku Maksu. Brenta, ki jo 
je nosil gospodar društva Marjan Rap, se je hitro polnila. 
Grozdje so prinesli na grajsko dvorišče, kjer so ga naši 
člani zmleli in stisnili, seveda še vse na način, kot so to 
počeli naši predniki. Bili so zadovoljni, saj je iz stiskalni-
ce priteklo kar 20 litrov sladkega mošta, ki ga je prevzel 
skrbnik. Ta bo poskrbel tudi za kletarjenje. Obljubil nam 
je, da bomo letošnji pridelek lahko poskusili na trgatvi 
potomke naslednje leto. Letos pa so nam prizadevni 
člani TD Vurberk s predsednikom Ivanom Žižkom prip-

ravili sproščeno in prijetno vzdušje, poskrbeli so tudi za 
domače dobrote in pokušino vina lanske trgatve modre 
kavčine.
Trta, ki že od leta 2005 krasi obzidje vurberškega gradu, 
privablja številne občudovalce, ob trgatvi pa vabi na pri-
jetno druženje Vurberčanov in naših dragih gostov.
Se vidimo prihodnje leto.

Violeta Vogrinec

Foto: Franc Fras
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NA VURBERKU ŽE PETIČ PODELILI KOSMATINCE
Ureditev okolja v občinah Duplek, Destrnik in Ptuj oce-
njuje komisija TD Vurberk.
Že petič zapored smo v Turističnem društvu Vurberk 
pripravili akcijo Urejenost okolice stanovanjskih hiš in 
objektov v naseljih Gomila, Grajenščak, Krčevina pri Vu-
rberku in Vurberk, torej v krajih, ki sodijo v faro Vurberk, 
in prireditev Vzorno urejena okolica doma 2021 s pode-
litvijo priznanj, ki se imenujejo kosmatinec. 

Odločitev o tem je bila sprejeta na upravnem odboru TD 
Vurberk z namenom, da se zahvalimo in čestitamo tistim 
krajanom, ki s svojim delom in delovanjem prispevajo k 
prijetni in lepi podobi naših krajev, ki segajo v tri občine: 
v občino Destrnik, občino Ptuj in seveda domačo občino 
Duplek. Prijetno presenečeni in veseli smo, da je bil od-
ziv na akcijo tudi letos množičen in da ste nas prijazno in 
z veseljem sprejeli ter v akciji sodelovali, še posebej pa 
smo bili navdušeni nad nekaj novimi udeleženci. 

Prijave in ocenjevanje urejenosti okolice hiš vodi ko-
misija, ki jo je imenoval UO TD Vurberk, v sestavi: Vi-
oleta Vogrinec, Jožica Lampreht, Liljana Kavčič, Marjan 
Špingler in Majda Breg. Ocenjevanje poteka na podlagi 
sprejetega pravilnika in meril za ocenjevanje ter dveh 
ogledov članov komisije. Vseh možnih točk po ocenah in 
merilih je 25. Za bronastega kosmatinca je treba zbrati 
19 točk, za srebrnega od 19,5 do 22,5 točke in za zlate-
ga kosmatinca od 23 do 25 točk. Seveda ima komisija 
izjemno težko nalogo, saj ugotavljamo, da je urejenost 
okolice hiš v naših krajih vsako leto lepša, bolj raznolika 
in domiselna. Prav zaradi tega nas vodi misel, da oce-
njevanje samo ni tako pomembno, pomembno je, da se 
lahko ob obisku pri sodelujočih sproščeno pogovorimo, 
kaj potarnamo ali potožimo drug drugemu, se nasmeji-
mo, skratka, se družimo.

Prireditev ob podelitvi priznanj smo organizirali 9. okto-
bra v dvorani KD Vurberk in podelili 48 priznanj, od tega 
14 zlatih, 13 srebrnih in 21 bronastih. Letos nas je na 
prireditvi pozdravil podžupan občine Duplek David Ku-
mer, za popestritev programa pa so poskrbeli Lukasovi 
frajtonerji. Hvala vsem.

Podelitev priznanj na zaključni prireditvi akcije Kosmatinec
Foto Bojan Vogrinec 

Utrinki iz akcije Kosmatinec Foto Violeta Vogrinec

Seveda pa še enkrat iz srca hvala vsem, ki sodelujete v 
naši akciji. Veseli bomo, če nas boste tudi naslednje leto 
sprejeli odprtih rok in veselega srca, z zelenimi traticami 
in pisanimi rožicami. Violeta Vogrinec
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PRIPRAVE NA DUPLEK ART 13
Likovna dela mednarodne likovne kolonije predstavlja-
mo po Sloveniji.
Zaključuje se leto in z njim tudi razstave mednaro-
dne likovne kolonije Duplek art 12, ki smo jih uspešno 
predstavljali po Sloveniji. Kolonije Duplek art pa niso od-
lično sprejete samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu, saj 
smo do sedaj gostili umetnike iz 23 držav.
Upamo, da se naslednje leto konča pandemija in da po-
novno zaživimo kot pred njo. Načrti so veliki in na zemlje-
vid bi z veseljem dodali še kakšno novo državo, ki bi sode-
lovala na koloniji Duplek art 13. Zanimanje za sodelovanje 
iz tujine še vedno narašča, saj gostje iz daljnih dežel po 
treh dneh pri nas radi ostajajo še dan dlje. Tovrstnih kolo-
nij tako po številu udeležencev (preko 40) kot po trajanju 
(3–4 dni) ni veliko v tem delu Evrope. Organizatorju Likov-
nemu humanitarnemu društvu RAY & CO pod vodstvom 
Rajka Ferka je cilj, da se umetniki med seboj spoznavajo 
in tako nadaljujejo sodelovanje tudi naprej. 

Likovna dela, ustvarjena na letošnji koloniji, smo najprej 
predstavili v Kulturnem domu Dvorjane, sledili sta dve 
razstavi na Občini Radenci in razstave na gradu Rače, v 
trgovskem središču Velenjka v Velenju in trgovskem sre-
dišču SUPERNOVA v Kamniku.
V koronačasu je še najbolj obiskano razstavišče v trgo-
vskih središčih, kjer nakupovalci spoznavajo umetniška 
dela in tudi našo mednarodno likovno kolonijo. Na žalost 
pa v teh prostorih ni mogoče prikazati kiparskih del, zato 
jih bomo predstavi kar tu. Kiparili so: Radoslav Rajko No-
vosel iz Hrvaške ter Igor Sitar in Zdravko Kokanović Koki.
Čeprav je začetek junija še daleč, potekajo že priprave 
za Duplek art 13: pošiljamo vabila umetnicam in ume-
tnikom, snujemo kulturni program, program ogleda zna-
menitosti, prav tako so v teku priprave zloženk, priznanj 
in majic.

Rajko Ferk

Kiparska dela Igor Sitar

Kiparska dela Radoslav Rajko Novosel

Kiparska dela Tajda Jug in Zdravko Kokanović Koki
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Utrinki iz jubilejnega konjeniškega pohoda  Foto: Dejan Muršec

OBISK VINOGRADNIKOV ZA MARTINOVO
»Gospodar, poslušajte vi!

Iz vaše kleti po moštu smrdi!
Mi preženemo ga vraga, 

naj crkne smrduh in vino naj zmaga!«

S temi besedami sta dva člana našega društva na Mar-
tinov večer zmotila, a hkrati razvedrila nekaj naših vino-
gradnikov. Ne, nista iz mošta delala vina, ker take nadna-
ravne moči nista imela. To prepuščata naravi in znanju 
naših umnih ter nadvse marljivih vinogradnikov. Sta jim 
pa za trenutek zvabila nasmeh na lica, v teh res žalostnih 
posebnih časih  so bili veseli njunega obiska. Zahvaljuje-
mo se jim za gostoljubje in za podarjeno dobro vino, ki 
ga bomo popili na njihovo zdravje. 

MARTIN (2021)

Se sliši od Kacina junaka Jelka naše domovine sina
tako nam govori in pamet nam soli:

da letos ne bo med nas Martina
da letos nebo vina, potuje glas v poslednjo vas

in s tem nas sili, da celo zimo mošt bi pili.

Ne! Ne mi bratje vinski, mi se kar tako ne damo
mi sami dobro z mošta vino narediti znamo

a Martin dragi naš gotovo prišel bo
in bo tako, kot večno je bilo

vsak bo sebi svoj Martin
v srcu svojem kot oče – sin

in ta Martin, ta dragi naš patron
Kacinu stisne rdeč karton.

 MAKS              

JUBILEJNI POHOD KONJENIKOV
Konjeniško društvo prijateljev konj Duplek je v soboto, 
23. oktobra 2021, izvedlo 19. Jubilejni konjeniški pohod, 
ki se ga je udeležilo okrog 30 konjarjev, poleg domačih 
tudi iz drugih slovenskih krajev.
Štiri vprege in deset jezdecev je prehodilo dobrih 30 ki-
lometrov. Pred začetkom pohoda nas je na društvenem 
prostoru, kjer je bilo zbirališče udeležencev konjenice, 
pozdravil predsednik društva in vsem zaželel srečno pot 
ter naj se naužijemo lepot naših krajev in gostoljubnosti 
domačinov.
Pot je potekala iz občine Duplek čez Dogoše do Loke, 
Rošnje in Starš. Bila je lepa in zanimiva, udeležence pa so 

prebivalci vasi, kjer je potekal pohod, pogostili z dobro-
tami svojih kmetij. Posebno presenečenje in pogostitev 
je pripravil Jože Kerhe iz Starš, saj je v krušni peči za vse 
udeležence spekel gibanice, ki smo jih seveda z veseljem 
pojedli. Presenetil nas je tudi s pečenimi kostanji in dob-
ro kapljico, za kar smo mu seveda hvaležni.
Konjeniki smo pot nadaljevali po vasi v Starše in Rošnjo 
ter se okrog 16. ure brez nezgod in zelo zadovoljni vrnili 
na izhodiščno točko, kjer smo ob dobri zakuski druženje 
zaključili.

Alenka Muršec

V našem društvu se trudimo spodbujati 
ljudi k spoštovanju in ohranjanju narave 
ter ohranjanju tradicije in ljudskih obi-
čajev. Slednji so namreč še kako pove-
zani z naravo in njenimi darovi.

Borut Ludvik, 
Društvo Ohranimo naravo čisto

Foto: Borut Ludvik Foto: Sonja Simonič
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PREJELI POSEBNO PRIZNANJE
Rdeči križ Slovenije je podelili posebno priznanje KO RK KORENA 
za požrtvovalnost in nesebično delo v času covida-19.
Hvaležni smo za prejeto priznanje, saj si prizadevamo, da po svo-
jih močeh pomagamo vsem, ki našo pomoč potrebujejo, in tako bo 
tudi v prihodnje!

KO RK Korena
Štefka Ljubojevič,

predsednica

BOGATO DELO V KO RK DVORJANE
Čeprav so že nekaj časa turbulentni časi, v RK Dvorjane 
ne mirujemo. 
Trudimo se po svojih močeh olajšati stiske in ljudem 
omogočiti, da čim laže prenašajo ta čudni čas.
Za naš trud in nesebično pomoč v preteklosti smo preje-
le posebno priznanje RK Slovenije.

V maju sprejmemo mlade člane v članstvo RK oz. MČRK. 
Ob svetovnem dnevu oživljanja smo na OŠ Duplek 
predstavili oživljanje, da so se lahko osnovnošolci 8. in 
9. razredov seznanili z njim. Tako lahko nekomu poma-
gajo ob določeni situaciji. Članom MGC Danica je višja 
medicinska sestra gospa Majda ravno tako ponazorila 
oživljanje in nas z njim seznanila v dvorani v Dvorjanah.
V MGC Danica v Dvorjanah smo pomagale šivati za de-
mentne stanovalce doma Danice Vogrinec, izdelke pa 

Branko Kociper daroval kri 90-krat in prejel 
priznanje RK Slovenije.            Foto: Marina Toplak Prikaz oživljanja na OŠ Duplek     Foto: Marina Toplak
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smo ob 5. obletnici centra predale direktorju Slaviču. Še vedno 
šivamo za dementne, izdelujemo novoletne voščilnice, tudi s 
tem pa jim bomo polepšali praznike, vsaj tistim, ki so pozablje-
ni. Izdelujemo še novoletne okraske, pridružile smo se projektu 
izdelovanja ladjic. Ob tej priložnosti bi se zahvalili Bebi Kokolj iz 
Korene za darovano blago, da lahko še naprej nemoteno izdelu-
jemo in ustvarjamo.

Ob krvodajalski akciji, ki je potekala na OŠ Žitečka vas, smo imeli 
med krvodajalci prostovoljca, ki je 90-krat daroval kri. Branko 
Kociper, hvala za vašo humanost.
V RK Dvorjane bomo v božično-novoletnem času, če bo situacija 
dopuščala, obiskali starejše občane nad 75 let in invalide, da jim 
polepšamo praznike. 

»Sreča ni v glavi in ne v daljavi,       
        ne pod palcem skrit zaklad,         
              sreča je, ko se delo dobro opravi 
                     in ko imaš nekoga rad.« (Tone Pavček) 

Vse lepo v novem letu in ostanimo zdravi!
Marina Toplak,
KORK Dvorjane 

KORK Dvorjane je prejel priznanje RK Slovenije za 
požrtvovalno in nesebično delo v času epidemije Covid-19
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ZA SREČO NA CESTI
Ob začetku sezone blagoslov starodobnikov in pano-
ramska vožnja

  

Blagoslov starodobnikov DKK   

Pred začetkom sezone se ljubitelji starih motornih vo-
zil DEDA KÄFER KLUB Maribor - Brezje s sedežem na 
Dupleški cesti 335a, 2000 Maribor že tradicionalno ude-
ležijo svečanega blagoslova svojih starih vozil za srečo 
na cesti. Svečanost opravi domači župnik, srečanje pa je 
hkrati priložnost za panoramsko vožnjo po bližnjih krajih 
in druženje na pikniku.

 

Udeleženci blagoslova         Foto: Franc Fras 

DKK je pred skoraj tremi desetletji na področju zbiranja 
in ohranjanja stare premične tehnike – vozil in motorjev 
v teh krajih oral ledino. V tistih časih je bila to vizionar-
ska odločitev kroga entuziastov, da tehnično bogastvo iz 
preteklosti ohranjajo naprej. Delovanje DKK je bilo vsa 
leta povezano z občino Duplek. Sodelovali so na občin-
skih prireditvah in čistilnih akcijah ter ob drugih prilo-
žnostih. Sodelovanje s Turističnim društvom splavarjev 
in rancarjev Duplek in drugimi je že tradicionalno. So-
delujejo s sorodnimi društvi v regiji in širše na srečanjih 
po letnem koledarju Zveze SVS. Člani se udeležujejo 
strokovnih izobraževanj, tematskih predavanj in rednih 
usposabljanj Zveze SVS. 
Članstvo prihaja iz širše okolice. V društvo so vključene 
cele družine in društvo PGD Pobrežje. Na slednje so še 
posebej ponosni. DKK šteje danes okoli 180 članov. Ima-
jo tehničnega komisarja (Albin Žvajker) in članom nudijo 
vso pomoč pri urejanju dokumentacije za stara vozila. 
Blagoslov starodobnih vozil, ki je običajno na Krištofo-
vo nedeljo, je za člane DKK podelil župnik Ivan Vodeb iz 
župnije Sv. Martin pri Vurberku, Dvorjane. Slovesnost je 
potekala na površini za parkiranje pred župnijsko cerkvi-
jo sv. Martina v Dvorjanah.

Po priprošnji (skupni prosilni molitvi) ter nagovoru in blagoslovu vozil 
in motorjev za varno vožnjo v letu 2021           Foto: Franc Fras

Iz pridige župnika Ivana Vodeba: »Bratje in sestre, danes 
si več ne moremo predstavljati življenja brez prometnih 
sredstev. Dan za dnem jih uporabljamo, saj z njihovo po-
močjo prihajamo v službo, obiskujemo sorodnike in pri-
jatelje, spoznavamo druge kraje, občudujemo naravo in 
rešujemo življenja. Gotovo je prav, da ta sredstva blagos-
lavljamo, da se z blagoslovom Bogu zanje zahvaljujemo 
in ga obenem prosimo, naj nas varuje. Blagoslovljeno 
prometno sredstvo (avto) naj bo znamenje, da nas Bog 
spremlja na vsakem koraku in da smemo vedno računati 
na Njegovo pomoč.« Priprošnja je bila, da bi vozniki svo-
je stare avtomobile prav uporabljali in da bi z njimi varno 
prevozili kilometre. Da bi na poti ohranili solidarnost in 
si med seboj pomagali ... In tudi, da bi svoja stara vozila 
uporabljali, tako da bi čim manj obremenjevali okolje.

Panoramska vožnja
Na pogled očarljivi starodobniki med ljudmi vzbudijo 
navdušenje, ko se pojavijo na cestah. Ljudje za hip us-
tavijo korak, da bi občudovali stare lepotce. Mnogi, 
predvsem starejši, se pri tem spomnijo na vozila, ki so 
jih pred desetletji sami uporabljali. Starodobniki so pra-
viloma starejši od 30 let, kar sovpada s časom starejših 
generacij. Dobro ohranjeni eksponati starodobnih vozil 
članov društva pričarajo podobo stanja na slovenskih ce-
stah izpred desetletij in pokažejo razvoj avtomobilizma 
pri nas.

 
Panoramska vožnja skozi Zgornji Duplek (sezona 2020/21)      Foto: Franc Fras
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Fiat Campagnola – ZASTAVA AR 55     Foto: Franc Fras

Obnova starih vozil je povezana z velikimi stroški, resta-
vriranje je draga naložba. Stroški pa so tudi z vzdrževa-
njem, da ostanejo vozila v dobri »tehnični« kondiciji. 
Predhodniki na panoramskih vožnjah so redarji na mo-
torjih. Prav njim gre zahvala, da na vožnjah ni zapletov. 
Lastniki starih vozil in motorjev z veseljem predstavijo 
svoje lepotce – svoj dolgoletni trud in delo javnosti. Ve-
selijo se vprašanj in so polni tehničnega znanja in izku-
šenj. Člani DKK se udeležujejo srečanj, nekateri se preiz-
kusijo v spretnostnih vožnjah na poligonih v organizaciji 
klubov, vsem pa je dosegljivo sodelovanje na panoram-
skih vožnjah v klubih.

Članski sestanek in druženje na vikendu 
pri članu kluba Božu Kolariču
Na sestanku je tekla beseda o realizaciji plana od letne 
konference na začetku leta naprej do danes in o planu 
dela za naprej. Predsednik društva DKK Igor Škerbot je 
podal oceno dosedanjega dela in nanizal nekaj program-
skih točk do konca leta 2021. Omenil je bolj družabne 
točke – kostanjev piknik, zaključek leta in še kaj – in 
priprave na prihodnje leto oziroma prihodnjo sezono, da 
bi nadoknadili zamujeno (covid-19). 
 

Start motoristov (del spremstva) na motorjih Puch in Kawasaki 
Foto: Franc Fras

Nadaljevalo se je z društvenim piknikom, ki ga pripravi-
jo člani društva. Ob tem se razvijejo zanimive »tehnične 
debate«, ko vsak ljubitelj stare tehnike pove kaj o svojem 
jeklenem konjičku, s katerim se rad identificira. Skrbno 
obnovljena vozila in motorji so v ponos lastnikom. 

Društvo se zahvaljuje farnemu župniku Ivanu Vodebu za 
opravljeni blagoslov in gostitelju prostora Božu Kolari-
ču za srečanje, gasilcem PGD Pobrežje, motoristom za 
spremstvo in varovanje na panoramski vožnji ter vsem, 
ki so kakorkoli prispevali, da je srečanje uspelo. 
Poslanstvo kluba DKK je ohranjanje tehnične in kulturne 
dediščine, k čemur so se zavezali pred desetletji in ostaja 
vodilo za delo naprej.

Franc Fras 

Vam želi 
vesele božične praznike in 

SREČNO NOVO LETO 
2022!

Da bi varno prevozili poti 
skozi leto!

Igor Škerbot,
UO DKK 
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TRGATEV POTOMK
Celoletno delo vinogradnika se zaključi z najbolj veselim dogodkom, to je s trgatvijo. 
Tako so se letos zopet zbrali skrbniki, lastniki potomk in drugi vinogradniki. V goste so prišli tudi Ivan Žižek, predse-
dnik TD Vurberk, Maks Gajšek, lastniki sester potomk stare trte, ki raste ob obzidju gradu Vurberk, Janez Ribič, bivši 
župan in član upravnega odbora Turistične zveze Slovenije, in seveda gospodar vseh trt potomk, župan Mitja Horvat.
Letošnja trgatev se je začela pri potomki Alojza Paluca, katere skrbnik je Marjan Lorenci. V nadaljevanju so udele-
ženci trgatve krenili proti Zgornji Koreni, kjer pri cerkvi sv. Barbare raste Borutova potomka, saj je Borut Pulko njen 
skrbnik, odkar je bila posajena. V bližini te potomke raste več mladih potomk na brajdah in so skrb kletarja. Na teh 
trtah pa grozdja ni bilo, saj so ga pozobali ptički in ptiči. Pa nič zato, upamo, da jim je teknilo. Nabrano grozdje je 
bilo treba sprešati. Za prešanje vsako leto poskrbijo v Žikarcah pri Kurniku, še prej pa oberejo potomko, ki ima kar tri 
skrbnike: Mateja Slaniča, Stanka Kurnika in Branka Škofa. Naprešan mošt je bil predan v nego in kletarjenje kletarju 
Bojanu Pravdiču.
Po opravljenem delu sledi seveda mali-
ca. Letos je za to poskrbela družina po-
kojnega Franca Perka, od katerega smo 
se žal poslovili le nekaj dni pred trgat-
vijo. Bil je dolgoleten član društva, tudi 
predsednik.
Vse trte potomke so bogato obrodile, 
kletar pa bo njihovo vino predstavil na 
ocenjevanju vin, kjer ga komisija oceni 
izven konkurence drugih vin.

Marjana Glonar

Pred prešanjem je nastala še skupinska fotografija dobro razpoloženih trgačev. 
Foto: Iz arhiva Alojza Paluca

DVORJANSKI MUZIKANTI V LETU 2021 
Kljub omejitvam smo v Kulturnem društvu Duplek pri-
dno delali.                                      
Počasi se izteka že drugo leto, kar je koronavirus skoraj 
zaustavil družabno življenje in sploh društveno delova-
nje na vseh ravneh. Čeprav je še maja kazalo na bolje, 
vsaj zdelo se je tako, in so se na veliko sproščali ukrepi, 
je virus ponovno udaril proti jeseni in zavrl še tisto malo, 
kar so mnoga društva načrtovala. 
Toda kljub virusu, ki je tako okrnil društveno delovanje, 
smo v Kulturnem društvu Duplek Dvorjanski muzikan-
ti pridno delali. Prilagodili smo se novim razmeram in 
ukrepom, ki jih je prinesla epidemija, in kar nekaj na-
črtovanih aktivnosti za leto 2021 nam je uspelo tudi iz-
vesti, seveda ob strogem upoštevanju vseh priporočil in 
navodil NIJZ ter omejitev Vlade Republike Slovenije. Vaje 
ansambla so potekale redno, tudi »od doma«, manko v 
zimskih mesecih pa smo nadoknadili v poletnem času. 
Veliko smo sodelovali in kar nekajkrat nastopili skupaj 
s pevci KUD-a Brezner Tonček iz Korene, saj tako njihov 
pevski zbor kakor tudi naš ansambel vodi priljubljeni 
Božo Čobec. V tem letu smo usvojili dvanajst novih pe-
smi, ki jih je za ansambel priredil »naš« Božo. 
Kljub vsem ukrepom nam je uspelo poleg občnega zbo-
ra izvesti še deset nastopov. Posebno odmevna sta bila 
dva, tudi v sodelovanju z moškim pevskim zborom iz 
Korene, in sicer na zaključku FORME VIVE na Dežnem 

Na fotografiranju se nam je poleg predsednika Pahorja s kitaro 
pridružil tudi lenarški župan.  Foto: TD Zavrh

in ob 35. obletnici Maistrovih prireditev na Zavrhu. Na 
obeh nastopih smo bili nagrajeni z velikim aplavzom, še 
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posebej pa je kakor zmeraj vžgala domoljubna pesem 
Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, ki je ena od stalnic 
na naših nastopih. Še zanimivost z Zavrha: po končanem 
programu ob omenjeni Maistrovi obletnici se nam je 
pridružil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pa-
hor, ki je bil slavnostni govornik na prireditvi. Bil je zelo 
dobre volje, izmenjali smo šale, zapeli Lunco in se z njim 
tudi fotografirali. 

Za konec leta smo predvideli letni in božični koncert ter 
tudi druge nastope, seveda pa je, žal, vse odvisno od ra-
zvoja in pogojev epidemije. Bo pa morda po novem letu 
bolje. Bodite zdravi.

Za Dvorjanske muzikante                                                                        
Ernest Centrih

Generalka pred nastopom na Zavrhu  Foto: TD ZavrhPo občnem zboru 2021  Foto: arhiv društva

TD VABI V SVOJE VRSTE
Aktivnosti Turističnega društva občine Duplek v iztek-
ajočem se letu
Leto 2021 se je začelo, kot že mnoga leta prej, z optimiz-
mom in novimi načrti, ki pa so se žal kar hitro razblinili, 
saj se je korona neusmiljeno naselila v naša življenja. Z 
razglašeno epidemijo se je ponovno ustavilo javno živ-
ljenje, kar je vplivalo tudi na delo v našem društvu.
Omejitve druženj so onemogočile normalno delo, usta-
vile so se društvene in športne aktivnosti. Tako nam le-
tos ni uspelo izvesti pustne povorke, odpovedati pa smo 
se morali tudi druženju na občnem zboru. To obveznost 
smo delno izpolnili tako, da smo opravili telefonsko sejo 
med člani upravnega in nadzornega obora društva. Us-
peli pa smo pripraviti program dela za leto 2021 in od-
dati vsa poročila in obveznosti iz razpisa, danega s strani 
Občine Duplek. 
Po delni sprostitvi ukrepov smo 25. junija 2021 izvedli 
tradicionalni pohod po občini Duplek, ki smo ga zaključili 
v prijetnem druženju.
Glede na to, da so se razmere nekoliko umirile in norma-
lizirale, so od junija pa do septembra člani hortikulturne 
sekcije opravljali oglede urejenosti domov, poslovnih in 
drugih objektov ter njihove okolice. Po pregledu ocenje-
valnih listov smo na zadnjem sestanku upravnega odbo-
ra društva sklenili, da bomo podelili 21 zlatih priznanj 
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in 21 pohval. Ker tudi letos zaradi vseh ukrepov ne bo 
mogoče organizirati prireditve Zlata sončnica, smo se 
odločili, da bomo, ko bo situacija to dopuščala, zlate me-
dalje osebno izročili prejemnikom, priznanja pa poslali 
po pošti.  
Veseli in zadovoljni smo bili, da nam je uspelo uspešno 
izpeljati tradicionalni kolesarski trim do Ptuja in nazaj. 
Po opravljeni vožnji smo za udeležence organizirali skup-
no kosilo v gostišču Johana. 
Prav tako smo v septembru uspešno izpeljali jesenski pi-
knik, ki je bil dobro obiskan. 
Na začetku smo si zastavili veliko načrtov, a žal vseh ne 
bomo mogli udejanjiti. Kljub vsem omejitvam, ki bodo 
verjetno prisotne še nekaj časa, bomo na prvo adventno 
nedeljo postavili adventni venec v Zg. Dupleku in s tem 

USPEŠNI KEGLJAČI DU DUPLEK
Moška ekipa A je osvojila 3. mesto in ženska ekipa  
3. mesto na turnirju v Bezeni.
Korona še kar naprej prevladuje, a smo večina ceplje-
ni.  PCT  je pogoj, da lahko nadaljujemo s tekmovanji. 
V juniju letos smo imeli občinsko tekmovanje. V ženski 
konkurenci je zmagala Anica Žižek, druga je bila Ivanka 
Bratuša in tretja Milena Petrinec. Pri moških je bilo bolj 
tesno, saj je na koncu odločilo čiščenje in tu je zmagal z 
enim kegljem prednosti Janko Senekovič, drugo mesto 
je zasedel Milan Zajšek in tretje Milko Kapun.
Udeležili smo se tudi  nekaj turnirjev. V Miklavžu pri Or-
možu smo tako ženska kot moška ekipa zasedli 1. mesto. 
Na turnirju pri pobratenem društvu DU-Šentilj pri Vele-
nju je moška ekipa A osvojila prvo mesto. Na tretjem 
kegljišču je naš novi kegljač Franc Ferk osvojil 1. mesto 
in svoj prvi pokal, na kar smo zelo ponosni.
V septembru smo organizirali turnir v znamenju meseca 
starejših. Ženska ekipa je osvojila 3. mesto. Moška ekipa 
tokrat ni bila preveč uspešna, vendar pridno treniramo 
naprej. 

Drago PetrinecKegljači A

vsaj delno popestrili predpraznično vzdušje v naši občini. 
Vendar ne bomo obupali. Še bolj smelo in z vso zavze-
tostjo bomo pristopili k pripravi programa za leto 2022 v 
upanju, da se razmere stabilizirajo in nam omogočijo dob-
ro in uspešno delo. Da pa bi nam vse to uspevalo, seveda 
potrebujemo tudi vaše sodelovanje. Zelo bomo veseli, 
če se nam pridružite, saj je vsak član društva dragocen. 
Ob tej priložnosti apeliramo tudi na mlajše občane, ki bi 
jih veselilo sodelovanje v našem društvu, da se nam brez 
oklevanja pridružijo. Veseli bomo vsakega posameznika.
Želimo vam, da prihajajoče praznične dni, ki so pred 
nami, preživite kar se da prijetno in da optimistično 
odprete vrata letu 2022.

 Stanislav Germauc,
predsednik društva

Začel se je tudi jesenski del 
lige, kjer smo ekipa A uspeš-
ni. Ekipa B pa je do nadalj-
njega odpovedala udeležbo 
na tekmovanjih, ker ne iz-
polnjujejo vsi kegljači PCT 
pogojev. 
Velik uspeh pa smo dosegli 
na državnem prvenstvu 21. 
septembra 2021  v Miklavžu 
pri Ormožu, kjer je tekmo-
valo 10 ženskih in 11 moških 
ekip iz vseh pokrajin Slove-
nije. Moška ekipa, v posta-
vi Drago Petrinec, Slavko 
Jurša, Branko Bratuša, Jože 
Krajnc in Milan Zajšek, je 
osvojila 1. mesto in s tem 
postala petič državni prvak. 
Drago Petrinec je tretjič os-
vojil naslov državnega prva-

ka in Jože Krajnc je tokrat postal državni podprvak. Če-
stitke obema. Ponosni smo na naše uspehe in veseli vseh 
čestitk in priznanj.

Kot vsako jesen smo tudi letos imeli trgatev. Trta nam je 
letos dobro obrodila in smo ponovno napolnili sodček, 
da bomo tudi v bodoče lahko postregli z našo dobro ka-
pljico. Pokušina je že bila na našem kostanjevem pikniku. 

Tudi letos smo povabili kegljače pobratenega društva 
Šentilj pri Velenju na martinovanje, toda korona nam je 
zopet zagodla in smo druženje morali odpovedati. 

Bližajo se prazniki in leto se počasi izteka. Želimo vsem, 
da se spet vrne normalno življenje brez omejitev in da 
ostanemo zdravi.     

Jožica Vake

Vse foto: Milena Petrinec
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OKTOBER – MESEC POŽARNE VARNOSTI
Za gasilci PGD Korena je deloven mesec oktober, me-
sec, v katerem se je v luči gasilstva veliko dogajalo.
V začetku meseca so se pionirji PGD Korena udeležili me-
morialnega tekmovanja v PGD Miklavž na Dravskem po-
lju. Po dveh letih tekmovalnega premora zaradi korone 
je bilo letos to edino tekmovanje, ki se ga je udeležila 
naša mladina. Hvala mentorjem za njihov prispevek pri 
pripravi otrok na tekmovanje. Prav tako se zahvaljujem 
staršem otrok, da so pripravljeni v današnjih negotovih 
časih pospremiti svoje otroke v gasilske vrste.

Tekmovanje v PGD Miklavž na Dravskem polju  Foto: Izidor Weingerl

Sredi meseca so nas obiskali otroci iz Vrtca Korena. Ot-
roci so si zvedavo ogledovali različno gasilsko opremo in 
orodje, si nadeli čelado, gasili z brentačo ... Večini otrok 
je bilo veliko veselje sesti za volan gasilskega vozila, vklo-
piti sirene itd. Ob tem obisku so nam podarili še risbico, 
za kar se otrokom in vzgojiteljicam lepo zahvaljujem.

Korenjaki na obisku   Foto: Andrej Turk

20. oktobra smo pripravili gasilsko vajo, na kateri smo 
sodelovali gasilci PGD Korena in PGD Dvorjane. Vaja je 
bila letos izvedena v Zimici na poslopju mizarske delav-
nice in žage lastnika Franca Bebra. Na njej je sodelova-
lo 40 gasilcev iz obeh gasilskih društev z vsemi vozili. 
Vajo sta si ogledala tudi župan Mitja Horvat in gasilski 
poveljnik občine Duplek Bojan Turčin. Ob tej priložnosti 
se Francu Bebru zahvaljujem, da nam je bil pripravljen 
dati na razpolago objekt za takšno vajo. Prav tako se za 
gostoljubnost zahvaljujem celotni družini.

Vaja Zimica 2021    Foto: Jure Simonič

Ob zgoraj omenjenih dejavnostih smo gasilci v je-
senskem času v dogovoru z Mariborskim vodovodom 
izvajali preglede in meritve hidrantnega omrežja.
Ne smem pozabiti omeniti, da gasilci načrtujemo zame-
njavo gasilskega vozila. Iz voznega parka se bo izločilo 
vozilo za prevoz moštva z gasilsko oznako GVM-1 znam-
ke Renault Master, ki je staro že 18 let, saj je letnik 2003. 
Zamenjalo ga bo sodobno vozilo VW Caravelle s štiri-
kolesnim pogonom in nameščeno gasilsko opremo po 
tipizacijskih zahtevah Gasilske zveze Slovenije. Pri tem 
nakupu nas je podprl gasilski poveljnik občine Duplek 
Bojan Turčin, župan Mitja Horvat pa je projektu oblju-
bil finančno pomoč občine. Dobava vozila je načrtovana 
v maju 2022. Cena takega gasilskega vozila znaša okoli 
60.000 EUR. Znesek je za nas gasilce velik zalogaj, kljub 
finančni podpori Občine Duplek. Drage občanke in obča-
ni, gasilci Vas že sedaj prosimo, da nam odprete vrata, ko 
bomo potrkali nanje in zbirali sredstva za nakup vozila.
Hvala in NA POMOČ!

za PGD Korena
Stanko Krajnc, poveljnik 
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DAN ODPRTIH VRAT V PGD DVORJANE
Kot vsako leto v oktobru, mesecu varstva pred požari, 
smo v nedeljo, 24. oktobra 2021, v PGD Dvorjane med 9. 
in 13. uro organizirali dan odprtih vrat za občane občine 
Duplek. Na dnevu odprtih vrat smo lahko videli razno-
vrstno opremo, last različnih društev iz PGD Dvorjane, 
kot so GVC 16/25, 24/50, PV 1, GVM, čoln z motorjem 
Yamaha 25 in motorno brizgalno Rosenbauer. Od sose-
dnjih in prijateljskih društev smo lahko zasledili še PGD 
Korena, PGD Grajena, PGD Dogoše, PGD MB – mesto, 
PGD Studenci, PGD Brezje, GB Maribor, NMP Maribor 
z različno tehniko in opremo. Kot novost na letošnjem 
dnevu odprtih vrat smo lahko opazovali svojo novo pri-
dobitev – gasilske garaže, sicer še ne povsem končane, 

ampak že kažejo svojo pravo podobo. Organizirali smo 
tudi servis gasilnikov; predstavnikom podjetja Gasilko so 
lahko občani prinesli v pregled gasilni aparat ali pa kupili 
novega. Za hrano in pijačo je poskrbela ekipa gasilske 
kuhinje Drava. 
Če želite pogledati, kako je potekal dan, je na Facebook 
strani Gasilci Dvorjane tudi video. Zahvalil bi se vsem, ki 
ste nas prišli obiskat na dan odprtih garaž, in vsem, ki ste 
nam ga pomagali organizirati.
Se vidimo prihodnje leto oktobra. Hvala.

Primož Drozg, 
poveljnik PGD Dvorjane

Vse foto: Mitja Mulec
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POROČILI SO SE
60 LET SKUPNEGA ŽIVLJENJA 
ZAKONCEV KOPIČ
Cecilija in Adolf Kopič iz Zimice sta 18. novembra 2021 obeležila častitlji-
vo 60. obletnico skupnega življenja.

S praznovanjem biserne poroke, nekateri jo poimenujejo tudi diaman-
tna poroka, so slavljenca na dan obletnice presenetili njuni otroci z dru-
žinami. Zahvalili so se jima za potrpežljivost, razumevanje in ljubezen, s 
katero sta ustvarila topel dom, katerega vrata so vedno odprta za vsa-
kega izmed njih. Izrazili so veliko hvaležnost za neprecenljivo bogastvo, 
ki ga že vsa ta leta ustvarjata z dobrim zgledom, delavnostjo in iskreno 
ljubeznivostjo.

Ob okrogli obletnici so nazdravili v želji, da bi se še mnogo let zbirali in 
proslavljali v njuni družbi. 

Tjaša Kopič

Na slavljenčevem domu: od leve proti desni: Martin Bezgovšek, župnijski upravitelj, 
Janez Kurnik, skrbnik župnije, Radko Lešnik in Štefan Rola, soseda, na mizi prejeti 
kipec sv. Barbare

Cecilija in Adolf Kopič     Foto: arhiv družine Kopič

90 LET MEŽNARJA 
RADKA LEŠNIKA
V soboto, 9. oktobra 2021, je praznoval 
svojih častitljivih 90 let Radko Lešnik, naš 
dolgoletni zvesti cerkveni ključar (mežnar) 
v župniji svete Barbare v Slovenskih gori-
cah. 

V nedeljo, 10. oktobra, je jubilantu Rad-
ku v župnijski cerkvi pri jutranji sveti maši 
skrbnik župnije stalni diakon Janez Kurnik 
v imenu župnije čestital in se zahvalil za 
njegov trud, marljivost, požrtvovalnost 
in stalno pripravljenost pomagati, ne gle-
de na čas in vreme. V zahvalo mu je pok-
lonil kipec svete Barbare, naše župnijske 
zavetnice, steklenico rujnega in pri pozni 
sveti maši še šopek cvetja. Prav tako se je 
z nagovorom čestitki in zahvali pridružil 
župnijski upravitelj Martin Bezgovšek. Jubi-
lantu v čast so zapeli pevci cerkvenega in 
mladinskega pevskega zbora.

Slavljencu Radku želimo, da mu dobri Gos-
pod nakloni še mnogo let, obilo zdravja, 
dobrega počutja, moči in božjega blagos-
lova, da bo še naprej z veseljem zvesto 
opravljal svoje poslanstvo v naši župnijski 
cerkvi svete Barbare v Slovenskih goricah.

Hvaležni župljani. 
Milka Kolarič

Prejem šopka v cerkvi pri pozni sveti maši Vse foto: Andrej Šprah

60



V SPOMIN
V SPOMIN ROMANI KOSER

Kakor lastovice odhajajo na jesen, tako je od nas odšla draga sokrajanka Romana Koser. 
Bila je ena zadnjih starejših kmetic, ki je gojila veliko ljubezen do zemlje. Delo na kmetiji 
je opravljala z veliko zagnanostjo, predanostjo in občutkom za dobro organizacijo. Svoje 
pridelke je z veseljem ponujala na mariborski tržnici, kjer je kramljala s strankami in tako 
spoznala veliko ljudi. Ljubila je rože in svoj dom je obdala z njimi. Večkrat je dobila ob-
činsko pohvalo za urejeno okolje. Spominjali se je bomo po slastnih jabolčnih zavitkih in 
orehovih poticah. Vedno jih je spekla ob večjem kmečkem opravilu. 
Teža let in bolezen sta počasi, a vztrajno pritiskali na njena pleča. Oskrba v bolnišnici je 
postajala vse pogostejša. Toda občutek za delo na zemlji je ostal v njej do konca. Ko je delo 
moralo biti opravljeno, ji ni bilo težko koga klicati po telefonu večkrat na dan. Zelo je bila 
vztrajna in zato uspešna.

Veliko življenjskih zgodb sem slišala od nje: kako so nekoč delali in živeli, da je bilo življenje težko, a so se kljub temu 
znali poveseliti. Že koline so bile mali praznik.
Vedno je rekla, da se mora »mali« človek boriti za svoje pravice, za to, kar mu pripada. Za svojo zemljo se je znala 
boriti. Pravico je iskala, a je na žalost ni vedno našla. 
Romana je bila velik človek, sobivala je z zemljo, z naravo, jo spoštovala. V našem spominu bo ostala kot vzor preda-
nosti, delavnosti in srčnosti. Pokazala nam je, kako ljubiti svojo zemljo in jo obdelovati.

Marjetka Bezjak

V SPOMIN RADKU ŽIVKO (1951–2021)
V avgustu smo se poslovili od gospoda Radka Živka. Radko je kot dober strokovnjak po-
membno prispeval k vzpostavljanju delovanja naše občine, zlasti na področju komunalnih 
dejavnosti in izgradnje ter vzdrževanja občinskih cest. Sledovi njegovega dela so vidni na 
vseh koncih naše občine. Njegove ideje, prispevek k razvoju in prepoznavnosti le-te pa 
lahko prepoznamo tudi na vseh drugih področjih delovanja Občine Duplek, saj so mu naši 
občani zaupali kar tri zaporedne mandate v občinskem svetu.

Imel sem čast in privilegij, da sem z Radkom preživel velik del življenja. Spoznala sva se v rani 
mladosti in spominjam se, kako sva večkrat razpravljala o smislu življenja, o smislu človeka. 
Skupaj sva načrtovala prihodnost in ustvarjanje družine. Že takrat sem spoznal, da so njegovi 
pogledi na svet, ljudi in okolje iskreni ter pošteni – usmerjeni v pravo stran življenja. Čeprav 
se je moral mnogo prezgodaj posloviti, z občudovanjem in ponosom ugotavljam, da je svoje 
življenjsko poslanstvo uspešno izpolnil in dosegel mnoge zastavljene cilje.

Rak – vsi poznamo to grozljivo bolezen. Žal mu bolezni, ki je uničila njegovo telo, ni uspelo premagati. Tolaži pa nas 
spoznanje, da je Radko vse življenje premagoval veliko bolj nevarnega raka. Tistega, ki neusmiljeno pustoši in uničuje 
sožitje v družbi, trga družine, razbija prijateljstva. Prepoznamo ga po simptomih: sebičnost, napuh, nevoščljivost, 
škodoželjnost. 

Živel je po vzoru večnih krščanskih vrednot, ki so mu bile položene v zibelko pred sedemdesetimi leti. Vse, kar mu 
je bilo dano v življenju, je s pridom uporabil in nadgradil v dobro vseh, ki so ga prosili za pomoč. Že mogoče, da je v 
njegovem bogatem in intenzivnem življenju prišlo do nesporazumov, kljub temu pa nikoli ni odstopil od življenjskega 
vodila »Dobro je delati dobro«. 

Vse križe in težave je vztrajno in pogumno premagoval, brez pritoževanja. V zadnjih dneh se je kljub hudim telesnim 
bolečinam iskreno in ljubeznivo posvečal družini ter se razveselil obiskov prijateljev. S svojo uporno vztrajnostjo je 
kljub nemočnemu telesu izražal skrb za družino, za Zimico, za podjetje, za sodelavce. Duhovni rak ni uničil njegovega 
zdravega kmečkega razuma in ljubezni do domovine.

Vsak cvet, ki smo ga ob slovesu položili na njegov grob, nosi posebno simbolno ime: delavnost, preprostost, dobrota, 
optimizem, ljubezen do bližnjega. Lahko bi rekli, da smo mu na grob položili rože sreče, ki jih je vse po vrsti sadil in 
z ljubeznijo zalival vse življenje. 

Prav je, da Radku ob poslednjem slovesu izrazimo globoko spoštovanje in veliko hvaležnost.

Janez Ribič
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MLADI DOPISNIK

Pozdravljeni, 
bralci Mladega dopisnika!

Bliža se božični čas, najlepši čas v letu, ko v naših srcih še bolj kot sicer živi upanje na boljše življenje. Učenci OŠ 
Duplek in OŠ Korena tudi v teh časih najdemo veselje v drobnih malenkostih in zabavnih aktivnostih, razmišljamo 
o miru in razigranosti ter pravljičnih čarobnostih. Najdite mir v srcu in otroško veselje v sebi tudi vi … Želimo vam 
lepe praznike in srečen vstop v novo leto, naj bo leto 2022 prijaznejše in mirnejše od preteklega!

Uredništvo: 
Tia Horvat Zupančič, Alina Lilek in Sara Poštrak iz OŠ Duplek

Anej Mišić in Gaja Krajnc iz OŠ Korena
z mentoricama Majo Ferk in Martino Gomzi

ŠOLA V NARAVI 
V začetku oktobra smo 4. razredi centralne šole in obeh 
podružnic izvedli dolgo pričakovano šolo v naravi. Le-
-ta je lansko šolsko leto zaradi zdravstvene situacije 
odpadla. Podali smo se na Debeli rtič, kjer smo poleg 
plavalnega tečaja izvedli številne poučne in zabavne de-
javnosti. Učenci so se prilagodili na vodo, usvojili osnove 
plavalnih tehnik, spoznavali mediteransko vegetacijo in 
podnebje, raziskovali obmorski pas, iskali zaklade in se 
orientirali v prostoru, se izkusili v lokostrelstvu in dru-
gih športih, predstavili svoje talente, pisali razglednice, 
se družili ob filmu in plesu, sklepali nova prijateljstva in 
se predvsem zabavali. Za veter v laseh pa je poskrbela 
burja, ki nas je spremljala večino časa med našim biva-
njem na Debelem rtiču. Bilo je lepo, za mnoge nepozab-
no. Svoja doživljanja šole v naravi so na papir izlili tudi 
učenci.

Maja Ornik, razredničarka 4. a razreda

Danes je prav poseben dan. Ko so 
me starši zbudili, sem hitro odhitel k 
zajtrku, nato sta me ati in mami od-
peljala pred šolo. Tam nas je pričakal 
avtobus, ki nas je odpeljal v šolo v 
naravi, na Debeli rtič.
Ko smo prispeli, smo odložili prtlja-
go in odšli na kosilo. Nato smo si 
oblačila zložili v omarice. Sledil je 
najboljši del, in to je bilo plavanje. 
Ta dan je prehitro minil, saj je bil čas 
za večerjo in spanje. Na urniku sem 
imel razne športne in poučne dejav-
nosti. Najbolj sem užival v plavanju. 
Najlepši del mi je bil sončni zahod. 
Imel sem se zelo lepo.
Kmalu je prišel dan odhoda in po-
novno smo pakirali prtljago v kovč-
ke. Na poti domov smo se ustavili 
tudi na Trojanah. Privoščil sem si 
velik čokoladni krof. Tudi na starše 

Kdor božiča nima v srcu, 
ta ga nikoli ne bo našel pod smrečico. 

(Roy L. Smith)

nisem pozabil in sem jim kupil medenjake. Pozno po-
poldne smo prispeli do naše šole. Zelo sem se razveselil 
staršev, sestro Kajo pa sem srečal na morju v najini izme-
ni. Tudi starši so se me razveselili. To je bila moja nepo-
zabna izkušnja, ki mi bo dolgo ostala v lepem spominu. 

Lan Simonič, 
4. a, OŠ Duplek

Petkovega jutra sem se zbudila in se razveselila, da gre-
mo z razredom v šolo v naravi. Tako sem bila vesela. 
Hitro sem šla v dnevno sobo k mamici in atiju. Vpraša-
la sem ju, ali vesta, da grem v šolo v naravi. Rekla sta 
ja. Hitro smo se oblekli in pojedli zajtrk. Potem smo se 
odpeljali pred šolo. Malo smo še čakali na avtobus. Ko 
je prišel, smo kovčke naložili v avtobus in se odpeljali. 
Preden smo šli na dolgo pot, smo s seboj vzeli še učence 
iz Zgornjega Dupleka. Potem pa smo se res odpravili na 
pot. Potovali smo tri do štiri ure, vmes smo se enkrat 

Imeli smo se lepo, za mnoge je bilo nepozabno.  Avtor: Maja Ornik
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ustavili. Pot smo nadaljevali proti morju. Prispeli smo na 
Debeli rtič. Kovčke smo odpeljali v dom Morska zvezda. 
Oblačila smo razpakirali v omare in se odpravili na kosi-
lo. Po kosilu smo se odpravili na kratek sprehod do hote-
la. Pripravili smo se na kopanje, saj nas je čakal plavalni 
tečaj. Tam so testirali naše sposobnosti plavanja in nas 
določili v posamezne skupine.
Naslednji dan smo se zbudili, se oblekli in odšli na te-
lovadbo. Nato je sledil zajtrk. Po zajtrku smo pospravi-
li sobe in si pripravili torbo za plavanje. Imeli smo tudi 
različne druge dejavnosti, kot so npr. lov za zakladom, 
lokostrelstvo in ekološka pot. Zvečer smo imeli pokaži, 
kaj znaš, pižama parti in veliko pogovorov in smeha s 
prijatelji.
Peti dan smo se odpravili proti domu, saj smo vsi že 
nestrpno čakali, da vidimo svoje domače.

Ana Pišek, 4. a, OŠ Duplek

GLASBA KOT LIKOVNI MOTIV 

V sredo, 29. septembra 2021, smo imeli tehniški dan vsi 
učenci od 6. do 9. razreda.
Dan se je pričel ob 7.30, ko smo najprej dobili navodila 
za delo. Med čakanjem, da Filip Polner začne predvajati 
glasbo, smo si zaščitili mize in pripravili barve, čopiče, 
palete, blokovske liste … Ob 8.20 smo začeli po ritmu ri-
sati razne črte in pike. Nato smo zmešali osnovne barve 
in pričeli barvati, a smo za kratek čas prekinili z delom 
zaradi malice, nadaljevali pa, ko je začel vrteti glasbo 
Tim Gradišnik, ki je znan tudi kot Timo G. Ko smo vsi v 
razredu dokončali svoj izdelek, smo vse slike zalepili na 
papir velikosti štirikrat en meter. S skupnimi močmi smo 
pobarvali še ozadje. Na koncu je sledilo pospravljanje, 
seveda ob glasbi, ki smo si jo izbrali sami, pa tudi foto-
grafirali smo se z didžejema, saj sta prišla po končanem 
delu na našo šolo. Sledila sta kosilo in odhod domov.
Vsem organizatorjem in obema didžejema se zahvalju-
jemo, da so nam omogočili tehniški dan ter da je bilo 
vzdušje ves dan veselo in zabavno. Upam, da bomo imeli 
še kdaj takšen tehniški dan.

Taja Horvat Zupančič, 8. a, OŠ Duplek 

TEK ZA UŽITEK 

V četrtek, 23. oktobra 2021, smo učenci iz OŠ 
Duplek izvedli tekaški športni dan pod sloganom Tek 
za užiTEK.
Ob 7.30 smo prišli v šolo in pojedli malico. Po ma-
lici nam je razredničarka ob pomoči PowerPoint 
predstavitve predstavila osnovne informacije o 
teku, ogledali smo si tudi motivacijski nagovor am-
basadorja teka Urbana Praprotnika. Ob 9. uri smo se 
odpravili do nasipa, kjer smo se razgibali. Kmalu pa 
smo začeli teči v skupinah z razmikom petih minut. 
Tekli smo proti gramoznici, na poti sta bili dve po-
staji z učiteljema, kjer smo dobili podpise. Tisti, ki so 
imeli zdravstvene težave in niso mogli teči, so hodili 
v skupinah z učitelji. Teči oziroma hoditi smo morali 
vsaj do zadnje postaje in do začetne točke, večina 
pa nas je pretekla še več. Cilj športnega dneva je bil, 
da je vsak posameznik pretekel vsaj pet kilometrov 
v 60 minutah. Celotna šola skupaj s podružnicami je 
pretekla 3638 kilometrov. Veliko nas je mislilo, da 
bo dolgočasno, ampak smo se na koncu zelo zaba-
vali, saj smo se med tekom pogovarjali, smejali in 
poslušali glasbo.
Upam, da bomo ta športni dan še kdaj ponovili, saj 
je bil zanimiv in zabaven.

Kaja Mencigar, 9. b, OŠ Duplek 

Ob glasbi so nastale prave umetnine.  Foto: Andreja Zelenik Tudi tek je lahko užitek.   Foto: Maja Ferk
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MALO DRUGAČEN DAN V CELJU 

V petek, 5. novembra 2021, smo se učenci 8. razredov 
OŠ Duplek odpravili na ogled Tehnoparka Celje.
Zjutraj smo se učenci med 7.30 in 7.40 zbrali v večna-
menskem prostoru, kjer smo dobili malico. Kasneje smo 
se oblekli in odhiteli na parkirišče za staro telovadnico, 
kjer nas je pričakal avtobus. Vožnja ni bila ravno dolga, 
trajala je približno 45 minut. Ko smo bili že skoraj na ci-
lju, nas je učiteljica Maja razdelila v tri skupine, v katerih 
smo kasneje spoznavali Tehnopark Celje. V tej resnično 
veliki stavbi se je našlo veliko zanimivih in tudi iluzijskih 
poizkusov, iz katerih smo se veliko naučili in se pri tem 
tudi zabavali. Vmes smo šli preizkusit simulator letenja, 
simulator prostega pada, plazemsko kroglo itd. Naša 
skupina pa je na koncu izdelovala vetrne elektrarne, s 
katerimi smo kasneje tekmovali, in sicer kdo pridela več 
energije.

Tako se je zaključil naš izlet, zelo veseli in polni znanja 
smo se vrnili domov in staršem takoj posredovali dogo-
divščine tega dneva.

Mateja Greifoner, 
8. a, OŠ Duplek 

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! 
Že devetnajstič zapored je Zveza prijateljev mladine Ma-
ribor priredila bralni maraton. Z njim že tradicionalno 
slavnostno začnemo novo sezono branja za Prežihovo 
bralno značko. Mladi ustvarjalci so v ponedeljek, 4. ok-
tobra, na Trgu svobode v Mariboru z lastno poezijo ali 
poezijo drugih avtorjev izrazili svoje misli, želje in priča-
kovanja, tokrat na temo Razigran uživaj dan!, ki je tudi 
tema letošnjega tedna otroka. Našo šolo sta uspešno za-
stopali sestri Marisa in Hana Špičko iz 8. in 7. b.

Kdo je hitrejši? 

Preizkusili smo zelo neudobno posteljo

Sprehodili smo se na višini stolpnice in se pognali v neznano. 
Foto: Maja Ferk 

Razigran uživaj dan!   Foto: Andrejka Švegelj
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Moj dan je (bolj malo) razigran 

Jutro začnem s toplim čajem,
ah, tako lepo diši …

Potem se odpravim od doma,
veter mi lica hladi.

Sonce mi boža lase,
svež zrak um in telo bistri …

In že vidim prijateljico,
ki v klopi poleg mene sedi.

V šoli sedé poslušam,
vame dolgčas drsi …

Edina stvar, ki me razveseli,
je čas, ko ura zgodovine prihiti.

Ko hodim domov,
poslušam svoje korake

in preštevam avte –
modre, rdeče, prav vsake.

Sledi domača naloga,
uf, ta presneta nadloga …

Rešim jo čim hitreje,
da ostane čas zame pozneje.

Končno pride čas počitka,
to je višek užitka.

V roko vzamem daljinec ali knjigo,
no, to je zanimivo.

Moj šolski dan ni prav razigran.
Ampak tako mi je všeč –

branje, televizija, sprehod …
Za mene, »komot«!

Marisa Špičko, 8. b, OŠ Duplek 

Vsak dan moraš živeti 

Dan je vselej razigran,
ko s sončnimi žarki si obdan.

Na travniku splezaš na najvišje drevo
in v daljavi vidiš ivanjščico.

Cvetlica se v sončnem siju blešči,
oddih je za boleče oči.

Počutiš se, kot da do nje poletiš
in pred njo kot onemel stojiš.

Ampak v sebi še vedno goriš …
Utrgaš to krasno belo cvetlico,
odneseš jo v vazo pod polico.

Ko gledaš jo, v sebi čutiš toploto –
ni besede za takšno lepoto.
VSAK DAN MORAŠ ŽIVETI

IN VSAK NOV DAN NA NOVO OBJETI …
Ne da se po svetu le sprehajaš –

če delaš tako, samo obstajaš.

Hana Špičko, 7. b, OŠ Duplek 

LJUBEZENSKO PISMO MIRU 

Kulturno društvo Josipine Turnograjske je letos or-
ganiziralo že 10. natečaj za najboljše ljubezensko 
pismo v Sloveniji, na katerem so sodelovali tudi 
učenci in učenke 9. razredov OŠ Duplek. Letošnja 
tema je bila Ljubezen (do) miru. Med 101 prispelim 
pismom osnovnošolcev iz vse Slovenije je Mark Je-
lenc iz 9. b dosegel odlično 3. mesto. Glasi se takole: 

Dragi Mir!

Sploh ne vem, kako naj začnem svojo izpoved. Za 
začetek bi rad povedal, da si mi všeč. Zelo, zelo všeč. 
Ampak zadnje čase te videvam zelo malo. Saj se 
spomniš, kako se je vse skupaj s tem virusom zače-
lo? Malce smo se oddaljili, a ni res? Veš, ko so deja-
li, naj ohranjamo razdaljo med seboj, verjetno niso 
mislili tako daleč.
Ko pomislim nate, se pri priči spomnim na naravo, ki 
nas obdaja. Saj veš, zeleni gozdovi, potočki in jezera, 
prelepe cvetlice, skratka vse, kar nas obdaja, ko odi-
demo iz teh hrupnih mest. Tam je vse, kar dandanes 
vidiš in slišiš, nabito polne ceste in gruče ljudi. In 
vsem se nekam nadvse mudi. Ampak ko obiščem 
bližnji gozd, pozabim na vse težave in hrup. Takrat je 
edina stvar, ki jo še slišim, petje ptic in šumenje ve-
tra. Tam te največkrat srečam. Zanima me, kako so 
nate gledali ljudje v preteklosti. Ampak verjamem, 
da se od takrat ni prav veliko spremenilo, vsaj v na-
ravi ne. Še vedno so tu orhideje, ki so jih junaki v 
stari Grčiji poklanjali dekletom, in reke, po katerih 
so s svojimi jadrnicami pluli antični Egipčani.
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Mir, veš, pogrešam te. Verjamem, da nisem edina oseba, 
ki te. Brez tebe je v svetu kaos. Ljudje si sploh več ne 
zaupajo. Vselej iščejo razloge, da bi lahko nasprotovali 
drugim. Sovraštvo postaja vsakdan. Večina ljudi kaos ta-
koj poveže z vojno. Ampak tudi zdaj, ko je, vsaj tukaj, na 
srečo ni, se mi zdi, kot da si ljudje vsakodnevno izmenju-
jejo grde poglede. Takšne z namrščenimi obrvmi. Takšni 
mrki in zlovoljni pogledi me kar malce prestrašijo. Mir, 
potrebujemo te. Prav vsi. To pa zato, ker mir ne pome-
ni samo, da država ni v vojni ali kakršnemkoli konfliktu. 
Mir je takrat, ko je sovražnik človeštvu le še sam vrag, 
ne pa človek človeku. Nekje sem slišal ta čudovito misel: 
»Posamezna palica se zlahka zlomi. A zlomiti deset takih 
palic skupaj je presneto težko.« Zato mislim, da bi morali 
večkrat stopiti skupaj in se sprejemati. Verjetno se boš 
vrnil šele, ko se ljudje zresnimo. Seveda pa ne smemo 
biti črnogledi. Na tem svetu najdeš prav vse. In naj me 
koklja brcne, če ne tudi dobrih ljudi, ki jih je na srečo 
zelo veliko. Morda te še ne poznam tako dobro, saj sem 
še zelo mlad, ampak že ob misli nate postanem precej 
srečen. V tistem trenutku mi je pri srcu toplo. Veliko je 
besed, s katerimi bi te lahko opisal. Ampak verjetno že 
sam veš, da si popoln v vseh pogledih. Vem tudi, da se 
te ne da kupiti nikjer, ne glede na to, kdo bi te kupil ali 
koliko denarja bi imel. Na žalost pa te ima velika večina 
za samoumevnega, kar je po mojem mnenju precej ab-
surdno. Lažje in hitreje se zaneti vojna kot vzpostavi mir. 
Pa tudi obdržati te je težko zaradi človekove eksplozivne 
in dramatične narave, ki nastroji drugega proti drugemu. 
Rad te imam. In nočem, da se mi še kdaj izmuzneš iz 
rok. Nočem, da odideš. Želim te videti vsak dan v letu. Ti 
si tisto, kar si človeštvo želi in potrebuje. Moje ljubezni, 
ki jo čutim do tebe, ne bi mogel izkazati z nikakršnim 
pismom. Neskončno rad te imam. Ti mi ogreješ srce in 
nudiš občutek varnosti.
Kaj naj rečem. Ko si z mano, čas zdrsi skozi moje prste ka-
kor pesek. V zgodovini te marsikdaj ni bilo tukaj, zame, za 
nas in naše prednike, ampak važno je, da si tukaj sedaj. 
Čeprav še vedno ne povsem. Upam, da se bo situacija 
po svetu kmalu pomirila in te bomo sprejeli odprtih rok.

Rad bi samo, da veš, da te imam rad.

Mark Jelenc, 9. b, OŠ Duplek 

ŠPORTNI DAN
V četrtek, 23. septembra 2021, smo se učenci 6. in 7. ra-
zreda z avtobusom odpeljali v Maribor. Tam smo odšli na 
kopališče Pristan, kjer smo opravili test plavanja. Najprej 
smo morali skočiti v vodo in odplavati eno dolžino olim-
pijskega bazena. Nato smo morali deset minut zdržati v 
vodi, ne da bi se dotaknili roba ali tal. Ko smo v Pristanu 
zaključili s prvim delom športnega dne, smo se odpeljali 
v plezalni center Klajmber. Tam smo lahko najprej pros-
to plezali, potem pa smo se šli igro – fantje so morali 
poiskati črno kroglico, dekleta pa belo. Kroglice so bile 
skrite visoko na plezalnih oprimkih, do koder si moral 
preplezati. Tisti, ki je kroglico prej našel, je dobil točko. 
Nato smo se z avtobusom odpeljali nazaj v Koreno. Špor-
tni dan mi je bil zelo všeč.

Nika Lubej, 6. razred, OŠ Korena

V četrtek, 23. septembra, smo imeli športni dan. Ob 
osmi uri smo se z avtobusom odpravili proti gradu Vu-
rberk. Potem smo se peš odpravili v pustolovski park. 
Tam smo bili dve uri in se zelo zabavali. Po dveh urah 
smo se odpravili pod grad, kjer smo počakali na avtobus. 
Nato smo se odpravili v Wake park Dooplek, kjer smo se 
lahko preizkusili v deskanju na vodi. Pogum so zbrali trije 
učenci in šlo jim je zelo dobro. Ob 13.30 smo se odpravili 
nazaj v Koreno. 
Ta športni dan je bil zelo zanimiv in upam, da bomo kaj 
takšnega še večkrat ponovili.

Anej Mišić, 9. razred, 
OŠ Korena

Foto: Gaja Krajnc

V petek, 13. oktobra 2021, smo imeli učenci od 4. do 
9. razreda športni dan, katerega tema je bila nabiranje 
kilometrov. Najboljši in najhitrejši učenci so nabrali kar 
17,5 kilometrov, za naš 9. razred pa je največ kilometrov 
nabrala razredničarka. Po športnem dnevu smo učenci 
9. razreda pripravili kostanjev piknik. Obisk je bil velik in 

Foto: Martina Gomzi
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zbralo se je tudi veliko prispevkov, za katere se iskreno 
zahvaljujemo. Na koncu so prišli še starši, ki so pohvalili 
naš piknik. Po pikniku smo pospravili vse stvari, ki smo 
jih pripravili, pometli smo igrišče in prešteli denar.

Anej Mišić, 
9. razred, OŠ Korena

TEHNIŠKI DAN                                                                           
V sredo, 13. oktobra 2021, smo se učenci 7. in 8. razreda 
odpravili v Velenje na tehniški dan.
Peljali smo se v središče mesta Velenje, v katerem je 
Vzorčno mesto. Najprej so animatorji razložili, kaj sme-
mo in česa ne. Razdelili so nas v štiri skupine, jaz sem 
bil v prvi. Moja skupina je najprej odšla na delavnico z 
virtualnimi očali oziroma VR. Ko smo končali, smo odšli 
delat v kopalnico. Jaz sem poskrbel za elektriko, ostali pa 
za ploščice in stranišče. Ko sem končal, sem pomagal pri 
ploščicah, ko pa smo vsi končali delo, sem pomagal drugi 
skupini. Na koncu smo nekateri iz 7. razreda zlagali lego 
kocke. Po končanem tehniškem dnevu smo imeli malico 
in se odpravili nazaj v Koreno. Na igrišču smo še igrali 
nogomet, nato pa sem odšel domov.
Na tehniškem dnevu mi je bilo všeč, čeprav ne čisto vse. 
Najbolj so se mi vtisnila v spomin virtualna očala in to, 
da sem poskrbel za elektriko.

Jaka Weingerl, 
7. razred, OŠ Korena 

V sredo, 13. oktobra 2021, smo se učenci 7. in 8. 
razreda odpravili na tehniški dan v Velenje.
Ko smo prišli, so nas razdelili v štiri skupine. Naša 
skupina je prenavljala teraso in takoj smo se lotili 
dela. Dekleta smo pleskala steno, fantje pa so se lo-
tili brušenja ograje. Čez nekaj časa smo šli na malico, 
ki je trajala približno pol ure, nato pa smo nadalje-
vali delo. Ker smo čakale, da se stena posuši, in ker 
je bila ograja že suha, smo pomagale pri pleskanju 
ograje. Ko se je stena posušila, smo jo prelepili z le-
pilnim trakom, da smo dobili različne oblike. Pobar-
vali smo jo z vijolično, sivo in roza barvo. Na koncu 
pa smo se preizkusili v uporabi 3D-očal. Ko smo vsi 
končali, smo se odpravili nazaj v Koreno.
Meni je bil dan všeč, saj je bilo zelo zanimiv.  

Nika Rotman, 7. razred, OŠ Korena 

Foto: Martina Gomzi

Foto: Martina Gomzi
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OPIS DOMAČEGA KRAJA

ZGORNJA KORENA
Zgornja Korena leži na SV Slovenije in spada v občino 
Duplek. Njena površina je 2,76 km2. Ima okoli 440 prebi-
valcev. Ljudje se ukvarjajo s kmetijstvom, čebelarstvom, 
vrtnarstvom in vinogradništvom. V Zgornji Koreni so tudi 
cerkev, šola, trgovina, kmetijska zadruga, vrtec … Kultur-
ne znamenitosti so cerkev ter Glonarjeva in Jožefova 
hiša.

Nika Lubej, 6. razred, OŠ Korena

Korena leži na SV Slovenije, ob Korenškem potoku, v ob-
čini Duplek. Razdeljena je na zgornji in spodnji del. Ima 
okoli 400 prebivalcev, ljudje se večinoma ukvarjajo s 
kmetijstvom, vinogradništvom, sadjarstvom, živinorejo, 
v službe pa hodijo tudi v Maribor. Korena ima cerkev, 
zadrugo, trgovino, osnovno šolo, vrtec, kulturni dom, ga-
silski dom, pokopališče, gostilno, pošto in kapelo.

Monika Cvikl, 6. razred, OŠ Korena

Korena je naselje v občini Duplek in leži na jugozaho-
dnem obrobju Slovenskih goric. Kraj je sestavljen iz na-
selij Zgornja Korena, Spodnja Korena, Zimica, Jablance, 
Žikarce in Vurberk. V Koreni živi 428 prebivalcev. Večino-
ma se ukvarjajo s kmetijstvom, sadjarstvom in vinogra-
dništvom. Zaposleni so v Mariboru in na Ptuju. V kraju 
so osnovna šola in vrtec, cerkev, trgovina, frizerski salon, 
gasilski dom, kulturni dom, bife in kmetijska zadruga. V 
Koreni si lahko pogledamo cerkev svete Barbare, ki je 
bila zgrajena leta 1789, trikotno znamenje, ki spominja 
na kugo, in kamniti kip iz leta 1856.

Iva Ilec, 6. razred, OŠ Korena

Zgornja Korena leži v SV Sloveniji. Velika je približno 2,76 
km² in leži na 392 m nadmorske višine. Spada v občino 
Duplek. Ima približno 400 prebivalcev, ki se ukvarjajo 
pretežno s kmetijstvom, vinogradništvom in poljedel-
stvom. Ljudje v službe odhajajo v Maribor in na Ptuj. 
Ukvarjajo se tudi s sezonskimi deli. Javne ustanove v 
kraju so kulturna dvorana, vrtec, osnovna šola, trgovi-
na z živili, kmetijska zadruga, cerkev, manjša gostilna in 
gasilski dom, znamenitosti pa sta cerkev sv. Barbare in 
Glonarjeva spominska hiša.

Urška Krajnc, 6. razred, OŠ Korena

Korena leži na severovzhodnem delu Slovenije. Odda-
ljena je nekje 20 minut od Maribora in spada v občino 
Duplek. Deli se na Zgornjo in Spodnjo Koreno. Ima prib-
ližno 440 prebivalcev, ki se ukvarjajo z različnimi dejav-
nostmi. Največ jih odhaja v službo v bližnji mesti Mari-
bor in Ptuj. Nekaj pa se jih ukvarja tudi s kmetijstvom in 
vinogradništvom. V Koreni so glavne ustanove osnovna 
šola, vrtec, kulturni dom, gasilski dom, trgovina, cerkev 
in pokopališče. Tukaj se nahajata spomenika dr. Jožu 
Glonarju ter padlim v prvi in v drugi svetovni vojni.

Eva Vrbnjak, 6. razred, OŠ Korena

KDOR VISOKO LETA, NIZKO PADE

Zajec je odhitel poiskat druge živali iz gozda, saj je letos 
on organiziral pogostitev za praznik, ki so ga poimenovali 
svetovni dan gozda. 
Zajec pa je potreboval pomočnico in izbral je lisico. Lisica 
mu je pomagala samo zato, ker je vedela, da ga lahko 
pretenta in sama prevzame vse zasluge. Zajec je delal 
zelo trdo, lisica pa niti ne. Imela je načrt, kako bo sama 
prevzela vse zasluge. Zajec je pripravil oder in spekel 
hrano, medtem ko je lisica že nastavljala past, v katero 
naj bi se zajec ujel. Zajec je pripravil tudi stole in mize ter 
okrasil okolico. Lisici je medtem uspelo dokončati past. 
Na dan praznika je vse potekalo tako, kot je moralo. Ži-
vali so med komedijo umirale od smeha. Ko pa je zajec 
odšel z odra, da bi se preoblekel, se je zataknil v past in 
pogostitev je prevzela lisica, toda ni ji šlo najbolje. Na 
srečo je medved zagledal zajca in ga rešil. Zajec mu je bil 
zelo hvaležen in se je želel maščevati lisici. Z medvedom 
sta odšla na oder ter ponižala lisico.
Ko je lisica odšla z odra, je zajec spet prevzel pogostitev 
in vsi so bili zadovoljni s koncem praznika. Vsi, razen li-
sice.

Jaka Weingerl, 7. razred, OŠ Korena

GOZDNA PRAVLJICA

Pred davnimi časi je v raztrgani bajti blizu gozda živel si-
romak s svojima otrokoma. Mati jim je že davno umrla in 
vse, kar so imeli, je bil star petelin.
Nekega dne pa na vrata potrka kralj iz bližnje dežele. 
Od njih zahteva vse premoženje in starega petelina. 
Že tri leta se je govorilo, da ima petelin čudežne spo-
sobnosti. Siromak ni hotel dati petelina, saj je bilo to 
vse, kar so imeli. Kralj je odšel. Bilo je pozno zvečer, 
ko siromak zasliši kikirikanje in gre pogledat za bajto. 
Z odprtimi usti obstane, saj je petelin izginil. Nasled-
njih sedem let živijo še bolj skromno kot prej. Otroka 
se odpravita iskat službe. Prvi mladenič najde službo 
pri mlinarju. Drugi mladenič gre v gozdno hiško. Tam 
dobi službo kot stražar pri vhodu v gozdno hiško. Mla-
deniča opravljata svoja dela. Čez nekaj dni gre mlade-
nič, ki je stražar, na večerjo v gozdno hiško. Hodi po 
hodniku, nakar zasliši kikirikanje. Odide do kuhinje in 
zagleda petelina. Mladenič začne kričati: »Pustite ga, 
to je moj petelin!« Spustijo ga in mladenič odide z njim 
v roki. Petelin spregovori: »Rešil si me, zato sem ti dol-
žan uslugo. Ko boš pripravljen, si na glas zaželi tri želje, 
a pri tem te ne sme nihče slišati.« Mladenič pove želje, 
tako da ga nihče ne sliši. Vse so se mu izpolnile. Vesel 
in srečen se je vrnil domov. V rokah je nosil petelina, 
ob sebi pa je imel prekrasno mladenko. Kralja so med 
tem časom zaprli v ječo zaradi nespoštljivega odnosa 
do vaščanov.
Živeli so srečno do konca svojih dni in še zdaj živijo, če 
niso že davno umrli.       

Urška Krajnc, 6. razred, OŠ Korena      
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Pred davnimi časi je v raztrgani bajti blizu gozda živel si-
romak s svojima otrokoma. Mati jim je že davno umrla in 
vse, kar so imeli, je bil star petelin.
Otroka sta odrasla in se odločila najti službo, da bi poma-
gala očetu. Najprej sta oba pasla ovce in krave. Za plačilo 
sta dobila tri ovce in tri krave. Ker pa še vedno niso imeli 
pomoči za bolnega očeta, je starejši sin šel po svetu iskat 
ženo. Prišel je do prve vasi in prvih vrat. Potrkal je na vra-
ta velike palače. Vprašal je, ali tam živi kakšna lepa prin-
cesa. Poročil se je z najlepšo princeso na svetu. Na poti 
domov sta mladenič in mladenka srečala sokola. Sokol 

je bil zelo slaboten in je potreboval hrano. Mlade-
nič in njegova žena sta mu dala še zadnji kos kruha, 
sokol pa jima je v zameno dal ropotuljico. Povedal 
jima je, da naj z njo trikrat zaropotata in izpolnile se 
jima bodo vse želje. Ko sta končno prišla domov, si 
je mladenič zaželel, da bi imeli veliko palačo s sed-
mimi služabniki. Ampak sokolu je zmanjkalo hrane 
in ropotuljica je nehala delovati. Priletel je do mla-
deniča, ta mu je dal zadnji kos kruha in ropotuljica je 
spet delovala. Mladenič si je ponovno zaželel palačo 
s sedmimi služabniki in želja se mu je izpolnila.
Živeli so srečno do konca svojih dni in še zdaj živijo, 
če niso že davno umrli. 

Eva Vrbnjak, 6. razred, OŠ Korena
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ŠPORTNA DVORANA 
V NOVOLETNI 

PREOBLEKI

Vse foto: Mitja Horvat
Na martinovo nedeljo so v župniji Sv. Martina pri Vurberku ob 
tradicionalnem žegnanju obeležili tudi pomemben jubilej, in 
sicer 230. obletnico obstoja župnije. Mašo je ob prisotnosti 
domačih duhovnikov vodil slovenski rimskokatoliški duhovnik, 
teolog, filozof morale in pisatelj dr. Ivan Štuhec.  

Prav tako so v župniji Sv. Barbare v Slovenskih 
goricah v nedeljo, 5. 12. 2021, obeležili god 
Sv. Barbare in 180. obletnico prve posvetit-
ve cerkve. Mašo je vodil nadškof metropolit 
msgr. Alojz Cvikl, ki je hkrati blagoslovil tudi 
po potresu obnovljeno cerkev.
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OBISK BOŽIČKA V OBČINI DUPLEK
V občini Duplek smo si tudi v letošnjem letu prizadeva-
li, da bi lahko v decembru otrokom pričarali nasmeh na 
obraz ter s tem prispevali k bolj pozitivnemu pogledu na 
svet, posebej v tem praznično obarvanem času. Tudi v 
letošnjem letu se je na nas obrnil Božiček in nam zaupal, 
da si želi čas krajšati s prebiranjem pisem. Za zbiranje 
pisem otrok je bil na naslovu Občine Duplek postavljen 
Božičkov nabiralnik, v katerega so otroci pismo lahko od-
dali osebno. S tem smo skušali otrokom pričarati čarob-
no in praznično izkušnjo. Otroci so se seveda pozivu Bo-
žička odzvali z veseljem in v velikem številu. V pismih so 

Božičku zaupali, da so bili letos v šoli in vrtcu zelo pridni, 
katere želje se jim naj v tem čarobnem času uresničijo, 
nekateri so Božičku med drugim tudi priznali, da so letos 
sicer bili pridni, vendar tudi zelo radi jezijo svoje bratce 
in sestrice. 
Božiček bo skupaj s svojimi pomočniki vse otroke, ki so 
se potrudili in mu poslali pismo, nagradil s svojim obi-
skom v Božični vasi v Dupleku v nedeljo, 19. 12. 2021. 
Vabilo na skrivno lokacijo, kjer se bo Božična vas nahaja-
la, bo dobil vsak otrok, ki je Božičku napisal pismo. 

Tjaša Simonič
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Pred vrati so božično-novoletni prazniki. Njihov čar ni le v prižiganju prazničnih luči in obdarovanju, 
ampak tudi v druženju v krogu družine, izdelavi prazničnih okraskov in peki domačih prazničnih 
dobrot. Najlepši je čas, ko zadiši po domači kuhinji in se otroci razveselijo piškotov, ki so jih spekli s 
pomočjo mam in babic. 

Božični čas je čas, ko imamo priložnost, da si vzamemo čas zase in za svojo družino, da se posvetimo 
ljudem, ki nam največ pomenijo.

In prvi čar v pričakovanju božičnih in novoletnih praznikov so prvo adventno nedeljo doživljale se-
strične (male in velike), ki so sklenile, da se poskusijo v prvi letošnji decembrski peki pri babici in 
dedku. Naj jim ostane ta vez vsakoletno vodilo in lepe božične praznike želijo tudi vsem vam. In 
seveda veliko dobrih piškotov v luči decembrskega doživetja.

Darja ROJKO

Foto: Ivo Glonar


