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Ob bližajočem se dnevu državnosti
in občinskem prazniku Dupleški teden
čestitamo vsem občanom in občankam
ter vas vljudno vabimo na občinske prireditve.
Župan Mitja Horvat
in občinski svet Občine Duplek
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NOVICE OBČINE DUPLEK, letnik 27, Številka 2, javno glasilo
IZDAJA: OBČINA DUPLEK • ODGOVORNA UREDNICA: Majda STRUC • UREDNIŠKI ODBOR: Glorija LORENCI, Mihela KALOH, Darja ROJKO
LEKTORIRANJE: Katja Bergles Bricman
UREDNIŠTVO: Trg slovenske osamosvojitve 1, Spodnji Duplek, tel.: 684 09 11, faks: 684 09 28,
e-pošta: darja.rojko@duplek.si; splet: http://www.duplek.si
Javno glasilo Novice občine Duplek je na podlagi 13. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 35/02) vpisano v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, pod zaporedno številko 172. Glasilo izhaja v slovenskem jeziku v nakladi 2700 izvodov.
Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Duplek.
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke primerno priredi. Rokopisov in fotografij ne vračamo.
Priprava za tisk: Grafična forma Hutter, tel.: 02/ 300 20 10 • Tisk: Evrografis d. o. o.
Naslovnica: Pred učnim čebelnjakom pri OŠ Korena od leve proti desni stojijo: namestnik vodje misije Kraljevine Belgije Julien WOLFF, veleposlanik Velikega vojvodstva
Luksemburg Marc Ungeheuer in Kraljevine Nizozemske Johan Verboom, župan Občine Duplek Mitja Horvat, dravni sekretar MK mag. Aleš Irgolič, predsednik Čebelarske
zveze Slovenije Boštjan Noč in ravnatelj OŠ Korena Peter Lešnik. Foto: Foto: Marko Pigac

ŽUPANOV UVODNIK
V vrtiljaku priprav na praznične dogodke in sredi neurij,
ki povzročajo preglavice, je treba zbrati misli za uvodnik
naših Novic. Spet se je veliko dogajalo in naredilo, zato
so Novice polne lepih zgodb o uspehih naših športnikov
in rekreativcev, o delu društev, predvsem pa o težko pričakovanih družabnih dogodkih in praznovanjih občank in
občanov. Tudi naši učenci in učenke so imeli »normalne«
zaključke šolskega leta. Verjamem, da si ob koncu šolskega leta zaslužijo nekaj zabave in sprostitve. Predvsem
tistim, ki zapuščajo osnovnošolske klopi, pa tudi tistim,
ki zaključujejo srednjo šolo, čestitam za dosežen uspeh
in pridobljeno znanje. Želim vam uspešno nadaljevanje
šolanja in čim več nepozabnih trenutkov na novih poteh.
V življenju je zaključek nekega šolanja prelomnica, ki se
dotakne tudi staršev. Sam imam letos maturanta, ki se
najverjetneje odpravlja novim izzivom naproti v Ljubljano, pa tudi mini maturantko, ki se že veseli, da bo igralnico zamenjala za učilnico. Kot starš sem seveda vesel in
ponosen ob takšnih trenutkih, a življenje piše različne
zgodbe, ni zmeraj enostavno in ni vedno lepo. Vedno več
pretresljivih zgodb slišimo in očitno sta način in tempo
življenja vedno bolj neprizanesljiva do ranljivih človeških
duš, zato bodimo pozorni do soljudi, stojmo drug drugemu ob strani, predvsem pa skušajmo vsi delati na tem,
da nam bo lepo na tem svetu, da bo lepo in vredno delati in živeti.
Naša lokalna skupnost se trudi, da bi prav vsak občan
začutil, da je tukaj lepo živeti. Za to seveda niso dovolj le
nove stavbe, ceste, vodovodi, kanalizacije in luči. Da so
ljudje zadovoljni, je treba delati predvsem na medčloveških odnosih. V naši občini to skušamo graditi s spodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja, društvenega
delovanja in tudi s spodbujanjem strpnega dialoga. Ni
vedno lahko, a vendar mislim, da je tudi zaradi naših naporov kar nekaj lepih zgodb, ko prelistamo naše glasilo.
Tudi zgodba z naslovnice je zelo lepa. Pri projektu šolskega čebelnjaka sicer ne gre za veliko investicijsko infrastrukturno pridobitev, gre pa za izjemno pomembno pridobitev v smislu dela z mladimi ter prenašanja slovenske
tradicije in dediščine čebelarjenja na mlade rodove.
Zavedanje mladih o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za ohranjanje narave, biotske raznovrstnosti in s
tem tudi prehranske varnosti je izjemnega pomena za
človeštvo. Ob svečanem dogodku predaje čebelnjaka,
ki so ga čebelarskemu krožku šole Korena podarili ve-

leposlaniki držav Nizozemske, Belgije in
Luksemburga, sem
v svoji zahvali državam Beneluksa izrazil tudi ponos, da
je občina Duplek del
tega pomembnega
sodelovanja med
jedrnimi državami
Evrope, ki ves čas
opozarjajo na nujnost modernizacij
držav, trajnostni razvoj in vzpostavitev
krožnega gospodarstva. Svoj nagovor
sem končal s stavkom, da morda res gre le za čebelnjak,
morda pa gre za pomembne korake za ohranjanje človeštva. Sam sem namreč trdno prepričan, da svet lahko
spreminjamo na bolje le z majhnimi, a vztrajnimi koraki, z osveščanjem ljudi, predvsem tistih, ki v sebi nimajo
globoko zarisanih vzorcev delovanja. Vseh ne moremo
naenkrat spremeniti, lahko pa mlade rodove naučimo
biti boljši prebivalci našega planeta. Vesel sem, da imamo v naši občini tudi na tem področju izjemno prizadevne posameznike in društva, ki z majhnimi, a vztrajnimi
koraki osveščajo ljudi o pomenu ohranjanja čiste narave
in s tem delajo naš svet lepši.
Drage občanke in občani, ker se skupaj trudimo, da je
naš svet lepši in da je v naši občini lepo živeti, je prav,
da tudi praznujemo skupaj. Dan državnosti sovpada s
praznovanjem Dupleškega tedna, našega občinskega
praznika. Lahko praznujemo, saj živimo v lepi, zeleni in
pametni državi. V državi, kjer je mir in se ljudje počutijo varne. Lahko praznujemo in se skupaj veselimo novih
dvoran, šolskih prostorov, igrišč, kanalizacij, tudi nekaj
cest. Vse to so naložbe v našo prihodnost. Predvsem pa
lahko praznujemo, ker imamo s kom praznovati, ker smo
kot skupnost povezani, ker nam je mar za soljudi in ker
se veselimo življenja.
Iskrene čestitke za dan državnosti in občinski praznik.
Mitja HORVAT,
župan
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PO OBČINI
OTVORITEV UČNEGA ČEBELNJAKA PRI
OSNOVNI ŠOLI KORENA
V sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije so ga podarile Nizozemska, Luksemburg in Belgija.
Na šoli že od leta 2012 deluje čebelarski krožek pod okriljem Čebelarskega društva Pobrežje – Duplek. Člani so
pod budnim očesom mentorja Jožeta Vuteja tudi uspešni na čebelarskih tekmovanjih in novega opremljenega
učnega čebelnjaka so se neizmerno razveselili.
Čebelnjak pomeni za učence novo pridobitev, ki jim bo
omogočila izkustveno učenje ter razvijanje skrbi za okolje, ob tem bodo razvijali uporabna znanja ter naravoslovne kompetence, ki od posameznika zahtevajo odgovoren odnos do narave. Hkrati pa je prenašanje znanja
in ljubezni do čebel na mlade edini način, da bodo čebele, s tem pa tudi vse človeštvo, sploh preživele.
Ob tej svečani priložnosti so nas v četrtek, 19. maja 2022,
obiskali številni pomembni gostje, med njimi namestnik

Člani čebelarska krožka OŠ Korena z veleposlanikoma držav Nizozemske
in Luksemburga ter prvim sekretarjem države Belgije, županom Občine
Duplek Mitjo Horvatom, predsednikom Čebelarske zveze Slovenije
Boštjanom Nočem in ravnateljem OŠ Korena Petrom Lešnikom.

Zgodba z naslovnice

vodje misije Kraljevine Belgije Julien WOLFF, veleposlanik Velikega vojvodstva Luksemburg Marc Ungeheuer in
Kraljevine Nizozemske Johan Verboom, župan Občine
Duplek Mitja Horvat, dravni sekretar MK mag. Aleš Irgolič, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč in
ravnatelj OŠ Korena Peter Lešnik in drugi.
Otroci vrtca Korena in učenci šole so skupaj s svojimi učitelji pripravili kulturni program, s katerim so se zahvalili
vsem, ki so pripomogli k izgradnji čebelnjaka.
Na tem mestu se v imenu Osnovne šole Korena vsem še
enkrat najlepše zahvaljujem za vloženi trud in sredstva
za izgradnjo, še posebej pa bi se radi zahvalili Občini
Duplek, ki je prepoznala velik doprinos učnega čebelnjaka za šolo in je pomagala pri ureditvi prostora, ter
Vrtnarstvu Tement, ki nam je priskočilo na pomoč pri
okrasitvi kulturne dvorane.
Martina Gomzi, prof. slov. in ped.

Voditelja kulturnega programa Lucija Šmid in Lan Petrič
Grajfoner, 8. razred, OŠ Korena
Vse foto: Tamara Filipaj
3. razred, OŠ Korena
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NOVI ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST
V OBČINI DUPLEK
Občinski svet Občine Duplek je novi odlok sprejel na
svoji 22. seji.
V lanskem letu je občinska uprava aktivno pristopila k
prenovi veljavnega Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v občini Duplek. Osnova za to je bila izvedena terenska
izmera vseh veljavno kategoriziranih občinskih cest in
zbranih predlogov za novo kategorizacijo oz. podaljšanje
občinskih cest, ki jo je v sodelovanju z občinsko upravo
izvedlo podjetje DFG Consulting d. o. o. Na ta način so
se pridobili aktualni podatki s terena, na podlagi katerih se je pripravil predlog novega Odloka o kategorizaciji
občinskih cest, ki je sledil cilju, da kategorizirane ceste,
ki izpolnjujejo javni interes, v naravi obstajajo v ustreznih elementih za kategorizacijo in se uporabljajo za javni
promet.
S spremembo odloka je tako prikazan predlog nove kategorizacije cest, ki se uporabljajo za javni promet; nekaterim odsekom se je nekoliko popravil zaris poteka osi
ceste glede na dejansko stanje v naravi, priključevanje
na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, prevoznost ali drugo, nekateri odseki so se nekoliko
skrajšali ali podaljšali. Istočasno se je izločilo dele cest,
ki teh pogojev ne izpolnjujejo; z izločitvijo ceste iz kategorizacije se ne ukinejo pravice uporabnikov, ki po njih
dostopajo do svojih bivališč. Svetniki so predlagani odlok
po opravljeni obravnavi soglasno potrdili.
Na pobudo zainteresiranih občanov za izvedbo lokacijske
preveritve, ki se skladno s 128. členom ZUreP-2 nanaša
na določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi, je občinski svet sprejel dva sklepa o lokacijski
preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi v k. o. Jablance in k. o. Zimica. Z lokacijsko preveritvijo v k. o. Jablance se za namen izvedbe
rekonstrukcije in prizidave obstoječe stanovanjske stavbe
prilagodita in določita natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko
rabo prostora in z lokacijsko preveritvijo v k. o. Zimica
se za namen izvajanja gradnje prilagodita in določita natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča
posamične poselitve z namensko rabo prostora.

Spremembe v nekaterih medobčinskih
zavodih
Zaradi sprejema novega Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (MUV 3/2013) z 11 ustanoviteljicami je bilo treba z
odlokom uskladiti tudi sestavo sveta ustanoviteljic (prej
6, sedaj 11 občin ustanoviteljic). Skupna občinska uprava Maribor je zato pripravila predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih
pravic v Javnem lekarniškem zavodu Mariborske lekarne
Maribor, ki so ga svetniki soglasno potrdili.

povečanju kapitala ter namenskega premoženja JMSS
Maribor. Nadzorni svet JMSS je dal pozitivno mnenje k
poročilu in predlagal, da ga občinski sveti občin ustanoviteljic sprejmejo in da se presežek odhodkov nad prihodki v letu 2021, ki znaša 1.054.231 evrov, pokriva iz
presežkov prihodkov nad odhodki prejšnjih let.
Svetniki so po opravljeni drugi obravnavi sprejeli Odlok
o ustanovitvi javnega podjetja Nigrad d. o. o. Učinka
preoblikovanja v javno podjetje sta dva, na eni strani
enostavnejša organizacija gospodarskih javnih služb
(odpadejo zahtevni in dolgotrajni postopki podeljevanja
koncesij), na drugi strani pa neposreden vpliv na določanje cen in pogojev izvajanja gospodarskih javnih služb.
Prav tako sta bila po opravljeni drugi obravnavi sprejeta
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje javne službe na področju zobozdravstva za
odrasle v občini Duplek in na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva.
Postopek podelitve koncesije za opravljanje javne službe
na področju zobozdravstva za odrasle za dodaten program v obsegu 0,5 tima je v teku, program v obsegu 0,5
tima na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva pa je že oddan javnemu zavodu in tako ni na voljo
koncesionarjem.
Občina Duplek še nima pravne podlage za subvencioniranje malih čistilnih naprav, čeprav je v občini še veliko
območij, ki so izven območij aglomeracij, kjer izgradnja
javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, ali pa
sicer znotraj aglomeracij, vendar je priključitev oziroma izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja tehnično
ali ekonomsko neupravičena. Občinska uprava je zato
pripravila predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Duplek, ki
podrobneje opredeljuje namen, upravičence, pogoje in
merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih
za nakup in montažo malih komunalnih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih
enot) za stanovanjske objekte na območju občine. Občinski svetniki so pripravljeni predlog soglasno podprli.
Svetniki so kot zadnjo točko dnevnega reda obravnavali
in nato potrdili zaključni račun proračuna Občine Duplek
za leto 2021. Po koncu proračunskega leta, ki je enako
koledarskemu letu, morajo namreč tudi občine pripraviti
zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati
strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu
s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun tako
predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov
proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun.
Dušanka Novak

Po vsebinski seznanitvi z gradivom s strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor sta bila
sprejeta Letno poročilo JMSS Maribor 2021 in Sklep o
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OBVEZNOST PLAČEVANJA NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Usklajenost podatkov z registrom nepremičnin mora
biti ažurna.
Po razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine ostaja
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: NUSZ) izviren prihodek občin.
Čeprav dajejo predpisi, ki urejajo NUSZ, občinam precejšnjo avtonomijo glede zajema tega dohodka, mora v
delu, ki se nanaša na fizične lastnosti nepremičnin, temeljiti na podlagah, ki zagotavljajo enakovredno in pošteno obravnavo zavezancev na eni strani ter posledično
čim bolj optimalen zajem prihodkov na drugi strani. V
ta namen je Zakon o graditvi objektov (v nadaljnjem
besedilu: ZGO-1), ki ureja odmero NUSZ v prehodnem
obdobju, določil, da mora občina za namen NUSZ za
zazidana zemljišča pridobiti podatke o stavbah in delih
stavb iz katastra stavb (katastrske in registrske podatke),
pri čemer se v ZGO-1 določeni katastrski podatki štejejo
za podatke iz katastra stavb in podatke iz registra nepremičnin. Zakonsko pravilo je torej jasno: za namen odmere NUSZ je treba izhajati iz uradnih evidenc, pri tem pa
je treba podatke zajemati ažurno.

Na podlagi tega smo tudi v letošnjem letu zajeli podatke
o velikosti nepremičnin iz podatkov registra nepremičnin, saj se stanje podatkov vsako leto precej spremeni.
Zaradi tega obveščamo zavezance, da če so se podatki
za njihovo nepremičnino med letom spremenili, bo letošnja odmera drugačna od lanske – praviloma višja.
Do spremembe bo prišlo izključno zaradi spremenjene
kvadrature objekta in morebitne dodatne komunalne
opremljenosti zemljišča, saj se vrednost točke za odmero tudi letos ni spremenila.
Ponovno tudi pojasnjujemo, da se nadomestilo odmerja
od čiste tlorisne površine (ne samo uporabne), v katero
se všteva vse, razen odprti prostori (odprti balkoni, lože,
terase). V katastru je to površina, ki je zavedena kot površina dela stavbe.
Dušanka Novak

INFLACIJO OBČUTIMO VSI
Inflacijo – rast cen večine izdelkov občuti v zadnjem
času skoraj vsak, saj se vrednost našega denarja znižuje.
V enem letu so se cene v Sloveniji v povprečju zvišale za
6,9 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 4-odstotna (v
istem obdobju prejšnjega leta − 0,3-odstotna).
Cene blaga so se v letu dni v povprečju zvišale za 7,9 %,
cene storitev pa za 5 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 9,1 %, trajno blago za 8,8 % in poltrajno blago
za 2,7 %.
K letni inflaciji so največ prispevale višje cene naftnih derivatov ter hrane in brezalkoholnih pijač. Tekoča goriva
so se podražila za 35,9 %, goriva in maziva za osebna vo-

zila za 29,6 %, cene hrane in brezalkoholnih pijač so bile
višje za 9,2 %, cene stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj za 9,2 %. Med
letnimi podražitvami so izstopale tudi za 11 % višje cene
avtomobilov in za 7,9 % višje cene gostinskih storitev.
Na drugi strani so nižje cene električne energije (za 21,6
% na leto) inflacijo nižale, vendar se je ta trend že začel
obračati in se je v aprilu 2022 cena elektrike podražila za
11,6 % v primerjavi z mesecem poprej.
Iz spodnjega grafa vidimo, da so cene hrane začele naraščati ob koncu leta 2021, samo v zadnjem mesecu od
marca 2022 do aprila 2022 se je cena hrane zvišala za
2,7 %, najbolj so se podražili olje in maščobe (za 7 %),

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

meso (za 6,3 %), zelenjava (za 5,2
%) ter kruh in izdelki iz žit (za 2,9
%). Občutno je k dvigu mesečne
inflacije, ki je v aprilu znašala 2,6
%, prispeval tudi dvig počitniških
paketov za 19,2 %.
V euroobmočju se inflacija cen
življenjskih potrebščin meri s
»harmoniziranim indeksom cen
življenjskih potrebščin – HICP«.
To pomeni, da vse države v
Evropski uniji uporabljajo enako
metodologijo. S tem je mogoče
podatke za eno državo primerjati
s podatki za druge države. Letna
inflacija je v euroobmočju znašala 7,4 % za april 2022 in je ostala
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ista v primerjavi z marcem 2022 (7,4 %). Najvišja je
bila v Estoniji (19,1 %), najnižja pa na Malti (5,4 %). V
Sloveniji je po HICP indeksu znašala 7,4 %.
Pomladanska napoved Evropske komisije je negotova zaradi vojne v Ukrajini, saj povzroča pritisk na rast
cen primarnih surovin, predvsem pšenice in energentov. Za Slovenijo bi naj inflacija letos znašala 6,1
%, leta 2023 pa 3,3 %, za območje eura prav tako za
letos 6,1 %, v letu 2023 pa 2,7 %.
Po napovedih UMAR (Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj) bo inflacija razmeroma visoka še
večino letošnjega leta, v povprečju 6,4 %, nato bi v
letu 2023 padla na 3,2 % in ob predpostavki umirjanja cenovnih pritiskov bi se leta 2024 lahko približala 2 %, kar je tudi cilj Evropske centralne banke.
Mateja Mihelin Dežman

TUDI V NAŠI OBČINI MOŽNOST SOFINANCIRANJA NAKUPA
IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
Občinski svet je na predlog občinske uprave sprejel
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Duplek.
Na podlagi navedenega pravilnika bo pripravljen in na
občinski spletni strani objavljen javni razpis, ki bo med
drugim določal tudi osnovne pogoje za kandidiranje na
razpisu, okvirno višino sredstev in rok za vložitev vlog.
Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev v tekočem proračunskem letu. Postopek razdelitve sredstev
bo vodila tričlanska komisija, imenovana s strani župana.
Komisija bo obravnavala vloge po vrstnem redu prispetja do porabe razpoložljivih sredstev. Komisija bo vloge
odpirala praviloma enkrat mesečno.
Sredstva lahko pridobijo upravičenci s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini za stavbe na območju aglomeracij, kjer še ni zgrajena ali se ne planira izgradnja
javnega kanalizacijskega omrežja, in pa izjemoma tudi za
stavbe na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje
že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa
ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena. Slednje
mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini, pri čemer upošteva oskrbovalne standarde iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Izjema velja
tudi za stavbe na območju aglomeracij in na območju
za izgradnjo sistema javne kanalizacije, če izgradnja ni
predvidena v naslednjih petih letih.

Objekt, ki se bo priključil na malo komunalno čistilno napravo, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje ali potrdilo, da je bila stavba zgrajena pred letom 1967.
Sofinancirana bo izgradnja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni
proizvod v skladu s standardom SISTE EN 12566-3 ali z
drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom ter je bila zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Čistilna
naprava mora biti v času vložitve zahtevka vgrajena in v
funkciji obratovanja.
Sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih
naprav se lahko pridobijo tudi za izgradnjo skupne male
komunalne čistilne naprave.
Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov
oziroma največ 1.500,00 evrov na stanovanjsko stavbo.
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2022 naprej,
vlagatelji pa lahko vložijo vlogo za sofinanciranje najkasneje v enem letu od nakupa in vgradnje. DDV ni upravičen strošek.
Namen sofinanciranja je občanom pomagati, da skladno
s predpisom zagotovijo čiščenje odpadnih voda iz stanovanjskih objektov.
Dušanka Novak
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NOV AVTOMOBIL
ZA PALIATIVNO MOBILNO ENOTO UKC MARIBOR
Donatorska sredstva za nabavo novega avtomobila prispevala tudi Občina Duplek
V petek, 20. maja 2022, je bil Oddelku za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor v uporabo
predan nov osebni avtomobil, za katerega je donatorska
sredstva prispevala tudi Občina Duplek. Na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je bil ustanovljen mobilni paliativni tim, ki s svojo 24-urno razpoložljivostjo vse
dni v tednu oskrbuje najtežje bolne in umirajoče bolnike
ter njihove bližnje v Podravski regiji tako rekoč na njihovem domu.
Obiski na domu so predvideni med delovniki med 9. uro
zjutraj in 19. uro zvečer, v primeru potrebe po nujni intervenciji pa tudi ponoči in ob koncu tedna. V začetnem
obdobju so člani paliativnega tima bolnike obiskovali s
svojimi osebnimi avtomobili. Vodja enote za paliativno

oskrbo Vesna Ribarič Zupanc je pojasnila, da lahko s tem
najtežjim bolnikom zmanjšajo obremenjevanje z dodatnimi in marsikdaj nepotrebnimi prevozi v bolnišnico.
Z donacijami, katerih del je prispevala tudi Občina
Duplek, jim je bilo tako omogočeno osnovno delovno
sredstvo, to je osebni avtomobil. Za organizacijo službe
za terensko delo je bila nabava osebnega avtomobila
ključnega pomena. V ekipi si želijo v prihodnje zaposliti
tudi socialnega delavca, saj se na terenu vsakodnevno
srečujejo s hudimi socialnimi stiskami, pa tudi psihologa
in fizioterapevta, ki bi lahko šla na teren. S sredstvi, ki
še jih imajo na voljo, želijo nabaviti tudi prenosno ultrazvočno napravo, ki bi lahko prihranila bolniku marsikatero pot v bolnišnico.
Tjaša Simonič

Novi osebni avtomobil za potrebe mobilne paliativne Strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda (druga iz leve proti desni)
ekipe. 		
Foto: Tjaša Simonič in vodja enote za paliativno oskrbo Vesna Ribarič Zupanc (tretja iz leve proti desni)
skupaj z zaposlenimi. 				
Foto: Andreja Koren

ZAHVALA ZA RAZUMEVANJE IN POMOČ
Begunci iz Ukrajine v Dupleku našli varno zavetje
V teh nekoliko nenavadnih časih smo se tudi mi znašli v nam povsem novi situaciji. Obiskov svoje babice, ki živi v Ukrajini, smo bili pred epidemijo koronavirusa
vajeni. Sedaj je naša babica pri nas kot ena izmed mnogih beguncev iz Ukrajine. Z
žalostnim očesom opazujemo dogajanje v Ukrajini, a hkrati skušamo pomagati po
najboljših močeh, zato smo poleg babice v svoj dom sprejeli še nekaj žensk in otrok,
ki so bili prisiljeni zapustiti svoj dom, svojega partnerja, starše in sorodnike. Svojo
državo so zapustili z UPANJEM, da se vojna čim prej konča in bodo spet lahko objeli
svoje najdražje, z upanjem, da se bodo lahko spet vrnili v svoj dom, in nenazadnje z
upanjem, da bodo v trenutni situaciji naleteli na dobre ljudi.
Vsem, ki ste se na nastalo situacijo pozitivno odzvali in nam na kakršenkoli način
priskočili na pomoč, se iskreno zahvaljujemo! Zahvaljujemo se tudi v imenu ljudi, ki
so pri nas našli začasen dom. Zahvalo izrekamo županu naše občine Mitji Horvatu,
ki si je ob vseh obveznostih vzel čas in prisluhnil tudi naši zgodbi ter se je tako hitro
odzval. Ko smo se obrnili nanj, je pri nas bivalo 12 ljudi, on pa nas ob vsem tem ni
pustil same. HVALA!
Zahvalili bi se tudi Štefki Ljubojević, predsednici KORK Korena za vso pomoč.
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Vsekakor se želimo zahvaliti tudi Darji Rojko, ki je svoje
sočutje, izkušnje, prijaznost, pozornost, čas in še posebej veliko mero empatije delila z nami! Lepo je vedeti,
da bodo vsi ti ljudje ob vrnitvi v svojo domovino obdržali

lepe spomine na dobre ljudi v prelepi Sloveniji.
HVALA!
Bojana in Jana Koprivnik

SANACIJA ŠTORKLJINEGA GNEZDA
V ZGORNJEM DUPLEKU
Tudi štorklje za nemoteno gnezdenje včasih potrebujejo našo pomoč.
Del gnezda bele štorklje v Zgornjem Dupleku se je čez
zimo na eni strani močno povesil. To gnezdo obstaja že
od leta 2000; čas je naredil svoje in staro dračje je delno preperelo. Izkazalo se je, da je treba gnezdo urediti
in odstraniti viseče dračje, preden samodejno pade na
pločnik ali cesto, in to čim prej, ko je gnezdo še prazno.

Gnezdo štorkelj v Zg. Dupleku

Ob posredovanju Darje Rojko z Občine Duplek je kmalu
sledila akcija za ureditev gnezda. Tako smo s Stankom
Jamnikarjem in Darkom Vogrinom s pomočjo avtokošare
6. aprila 2022 iz gnezda odstranili viseče dračje in tako
štorkljam omogočili nadaljnje gnezdenje.
Franc Bračko,
Maribor

Vse foto: Franc Bračko Darko Vogrin med sanacijo gnezda

Vaška skupnost Sp. Duplek in Občina Duplek vas vabita na

VOROŠKO ŽEGNANJE,

ki bo v nedeljo, 3. 7. 2022 ob 10. uri pred kapelo v Sp. Dupleku.
Vljudno vabljeni!
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IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA
PRI PIKAPOLONICAH SO DELALI
PRESMECE
Tradicionalno izdelovanje presmecev v
Vrtcu Korena
V Vrtcu Korena ohranjamo tradicijo izdelovanja presmecev. V tednu pred cvetno nedeljo vsako leto povabimo stare starše, da
skupaj s svojimi vnuki izdelajo presmece, ki
jih odnesejo domov.
Letošnjo delavnico smo organizirali v jaslični skupini Pikapolonice. Vzgojiteljice
smo bile zelo vesele, da so se stari starši
udeležili delavnice v tako velikem številu.
Tudi otroci so bili zelo veseli, ko so zagledali svoje dedke in babice. To je bilo zanje
nekaj povsem novega. Otroci so ponosno
sodelovali pri izdelovanju presmecev in
skrbno izbirali zelenje, rože in mačice, ki so
jih babice in dedki vezali v šope. Za zelenje
je poskrbela Nežina družina. Po končanem
izdelovanju sta sledila fotografiranje in
sproščeno druženje ob kavici in pecivu.
Svoje občutke o delavnici je strnila Lanina
mama, ki pravi: »Za nami je dobra urica prijetnega druženja ob izdelavi presmecev, ko
so iskrice v očeh žarele enim in drugim, otrokom ter ponosnim babicam in dedkom.
Vse pohvale vzgojiteljicam za organizacijo
delavnice, pripravo materiala in postrežbo
okusnega peciva.«
Ko združiš prijetno s koristnim
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Polna košara presmecev

Zelenje je pripravljeno

Vzgojiteljice smo prepričane, da so stari starši pomemben mozaik
v vzgoji svojih vnukov, zato se zagotovo strinjamo z zapisanim citatom: »Nihče ne more za majhne otroke narediti toliko, kot naredijo dedki in babice. Stari starši na življenja vnukov posujejo čarobni
prah.« (Alex Haley)
Ksenja Petrič
Fotografije: Francka Nipič, Ksenja Petrič

FRANCU SERDINŠKU V SPOMIN

OB 120. OBLETNICI ROJSTVA PESNIKA
SLOVENSKIH GORIC (1902–1983)
Zelo redki so izbranci, katerih stoto
obletnico rojstva praznujemo, kaj šele
stodvajseto! Večini se zgodi, da jim na
grobu ne zasveti niti ena lučka in da se
živim ne utrne niti ena sama misel v
njihov spomin.
»O, človek, kaj si na tem svetu!« je
zapisano na enem mestu v dnevniku
Franca Serdinška, ki ga je skrbno beležil kar celih 55 let, s čimer je ohranjal
podobo svojega časa in kraja. Dnevnik
je podaril svojemu najstarejšemu vnuku Adiju Penu, rekoč: »Ti že veš, kaj boš
z njim.« Adi ga je lepo uredil in natisnil
z računalniško tehniko za sorodstveni
krog. Od rojstva Franca Serdinška je
preteklo že kar 120 let.
Franc Serdinšek – naš družinski »Uček«, oče, gasilski poveljnik in
nekoč spodbujevalec kulturnega življenja v Jablancah, Vinički vasi
in Zimici pri Sv. Barbari v Slovenskih goricah se je rodil 21. marca
gospodovega leta 1902 kot najmlajši sin izmed sedmih otrok očeta Jožefa Serdinška, kolarskega mojstra, in matere Ivane Serdinšek, roj. Potrč.
Čeprav je bil preprost slovenjegoriški človek, je bil vendarle svetovljan. Iz tega majhnega koščka naše domovine mu ni ušel noben
pomemben svetovni dogodek. Z enako pozornostjo je spremljal
svoja eksistenčna vprašanja in tudi probleme na drugih celinah.
Bil je človek, ki je na lastni koži skusil strahote dveh svetovnih
vojn. Že kot deček z občutljivo otroško dušo je spoznal, kako je
izgubiti kar dva brata in svaka v nesmiselnih spopadih. Te grozote
so mu pronicnile v kri in meso, zato ni čudno, da ga je zaskrbel
sleherni izbruh nasilja, pa četudi na drugem koncu sveta.
Nesebično je pomagal soljudem v stiski, ko so se ognjeni zublji
zažrli v največjo vrednoto družine, v njihov dom.
Več desetletij je bi član in načelnik Sokola, vitez krvodajalstva,
nato aktiven gasilec, poveljnik in predsednik PGD Zimica in zveze,
dolgoletni zavarovalni zastopnik zavarovalnice Triglav – območne
skupnosti Maribor, pa tudi obrtnik lesne stroke po očetu – izdeloval je prekrasne umetniške
igrače za otroke, sam pa je z
občutkom stoterim govoril
ob odprtem grobu v poslednje slovo.
Nekoč sem ga vprašal, od kod
jemlje energijo in od kod mu
ti mnogi talenti. Bil je namreč
tudi odličen govornik in recitator. Pa mi je v par besedah
odgovoril: »Od Boga, in sem
mu zelo ponižno hvaležen za
to. Pa tudi nekaj sem 'poerbal' po svojem stricu Matiji
Belcu Bolfanskemu, ki je bil
znan ljudski pesnik in pisatelj
iz Slovenskih goric.«

Skozi vse svoje življenje se je moj dedek Franc
Serdinšek znal povzpeti še stopničko više od
potreb preživetja in je oplajal sebe in okolico
s kulturo, organiziral odrske predstavitve, sam
režiral in igral in pisal pesmi.
Linhartova značka – najvišje priznanje Zveze
kulturnih organizacij Slovenije v amaterski kulturi, ki jo je prejel leta 1981 za svoje odrske nastope – mu je veliko pomenila in je tudi prišla v
prave roke.
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V svoj krog delovanja na vseh naštetih področjih je vpeljal celo svojo družino, ženo in svojih pet hčera. Svojo družino je imel rad in je cenil vse
ljudi okoli sebe, zlasti pa je ljubil slovenjegoriško zemljo ter neomajno
veroval v Boga in posmrtno življenje. V tem duhu je vzgajal tudi svojo
družino. Kot zavedni katoliški Slovenec je bil viden udeleženec OF.
Njegova še edina živeča hčerka Marija Aplenc – Marica, moja zlata
mama (roj. Serdinšek), ki je dopolnila 93 let, je pred kratkim v oddaji za Florjanovo na radiu Ognjišče povedala: »Včasih je bilo tako:
ko sem imela 16 let in pol, mi je moj oče, ki je bil takrat gasilski
predsednik in poveljnik PGD Zimica pri Sv. Barbari, dejal: 'Marica
ti si pridna, imaš lep glas, boš šla med gasilke.' Sem odgovorila: 'Z
veseljem, ata.' Je oče napisal gasilsko pesem in smo hodile za Sv.
Florjana, pa tudi ob drugih dnevih od vrat do vrat in smo pele in
dobile darove, ki smo jih kasneje unovčile na gasilskih veselicah.
Zaslužili smo tudi z igrami; oče je vodil tudi KUD in bil glavni režiser in igralec, prav tako je namenil tudi meni par glavnih vlog, ker
je rekel, da imam talent, pa tudi prostovoljni prispevki krajanov
so bili dobrodošli.
Tako smo pridobili sredstva za novo brizgalno, nov gasilski dom in
nov gasilski avto, oblačila, da smo imeli opremo in smo lahko pomagali ljudem v stiski in groznih nesrečah, ko je gorelo in smo gasilci
reševali življenja, domove in premoženje. To je plemenito dejanje in
moj ljubljeni oče je bil vedno med prvimi, ki je prihitel pomagat. Ni bilo
važno, ali podnevi ali ponoči, če je bilo slabo ali lepo vreme, vedno je
dejal, da gasilci gremo na pomoč – in smo šli.«
Franc Serdinšek – Uček, pesnik Slovenskih goric, je dočakal lepo starost in preživel številne družbene spremembe. Kar pomislimo: rodil se je v času Avstro-Ogrske,
doživel vso metamorfozo stare in nove Jugoslavije. Le malo je manjkalo in doživel bi
tudi njen konec ter rojstvo nove samostojne Slovenije, ki mu je bila tako draga domovina. Toda to je že zgodba, ki
pripada nam, njegovim vnukom in njegovim pravnukom.
V pozni starosti je bil par let vzoren stanovalec Doma Danice Vogrinec na Pobrežju. Njegovo skromno, a urejeno sobico so po stenah krasila številna priznanja in slike, ki so imele vsaka posebej svojo zgodbo in so pripovedovale, kako
je bilo življenje našega dedka v ožjem in širšem domačem kraju, tam pri Sv. Barbari v prelepih Slovenskih goricah,
bogato, plodno, plemenito in prežeto z Božjim blagoslovom.
Umrl in šel k svojemu stvarniku je 29. januarja 1983. leta. Pred svojo smrtjo je svoji hčerki Marici, moji mami, zapustil
svoj poslednji unikatni dnevnik, ki ga je pisal, dokler je še bil pri moči, skoraj do smrti. Rekel ji je: »Na, Marica, moja
draga hčerka, ti imaš največ mojega in ti si edina, ki mi ob mojih zadnjih trenutkih stojiš ob strani in mi je lažje, ko
odhajam. Imej te moje poslednje zapiske. Zaslužiš si jih.«
Par ur zatem je umrl.
V prelepi cerkvi Sv. Barbare v Koreni, kjer se je vse življenje predajal mislim na Boga, so mu gasilci, njegovi zvesti tovariši, stali v poslednji častni straži. Po njegovem pogrebu je moja mama Marija na poslednji list njegovega zadnjega
zapuščinskega dnevnika zapisala: »Njegov pogreb je bil v mojem domačem kraju v Zg. Koreni v Slovenskih goricah, ki
jih je moj oče imel tako zelo rad. Tam si je naš ata tudi želel biti pokopan ob svoji ženi Julijani, materi vseh nas otrok.
Lažje mi je bilo pri srcu, ker je bil njegov pogreb res po njegovih željah ter resnično veličastno lep in spoštovanja
vreden, z vsemi častmi. Na pogrebu smo bili takrat vsi njegovi otroci, svojci, daljni sorodniki, nekdanji sodelavci, prijatelji, gasilci, soborci in znanci od blizu in daleč. Ko smo po pogrebu odhajali od njegovega groba, vsega ozaljšanega
s cvetjem in venci, se mi je globoko v dušo vtisnila njegova čustveno deklamirana prelepa pesem Slovenske gorice,
ki jo je sam napisal, kot da je želel njen zven povedati, da ne pozabite svojega Učka nikoli ...«
Letos, ob 120. obletnici njegovega rojstva, bomo v spodaj navedenem iniciativnem odboru družinskih članov s pomočjo Občine Duplek poskrbeli za moderno prenovo družinskega groba z obeležjem, kot si Franc Serdinšek, pesnik
Slovenskih goric, naš Uček, zasluži.
Marija Aplenc – Marica, roj. Serdinšek, hčerka
Adi Pen, najstarejši vnuk
Bojan Manenica, vnuk
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RAJKO FERK, SLIKAR PRIHODNOSTI
Kakšna je posebnost vaših slik oziroma načina slikanja?
S kakšno tehniko slikate? Kakšna so sporočila vaših
slik?

Foto: Gregor Dvornik

Rajko Ferk je slikar, galerist, aforist in organizator številnih mednarodnih likovnih kolonij. Je tudi prvi Slovenec, ki je del mednarodne organizacije ICDJ.
Kakšni so bili začetki vašega likovnega ustvarjanja? Ste
imeli ta talent že v otroških letih? Kdaj se je v vas prebudila želja po likovnem izražanju?
Želja po likovnem izražanju se je v meni prebudila že v
6. razredu osnovne šole. Moj prvi likovni uspeh je bil, ko
sem ustvaril sliko z motivom Banja Luke, kjer je bil v času
potresa na služenju vojaškega roka moj brat in sva ga z
mamo obiskala. Takrat je bil naš učitelj akademski slikar
Oton Polak, ki me je učil tudi kasneje v srednji šoli, in
slika je romala v Beograd na razstavo.
Pred približno 20 leti sem prenehal kaditi. Denar, ki je
bil namenjen nakupu cigaret, sem vsak dan shranil v posebno škatlo. Čez približno eno leto mi je svojec javil,
da zapirajo trgovino, ki je ponujala slikarski material s
50-odstotnim popustom. Takrat sem izkoristil to priložnost ter nakupil ves potreben material, čeprav še nisem
ravno vedel, čemu je namenjen oz. za kaj se uporablja.
Prodajalka mi je pokazala japonske lopatice in povedala,
čemu služijo. Takrat sem pričel ustvarjati z akrili na platnu. Razlika med mano in ostalimi slikarji je ta, da ostali
barvo nanašajo na platno, jaz pa barvo nanesem in jo
nato odstranjujem.
Kateri so bili vaši prvi likovni uspehi?
Naprej sem pričel z mestnimi vedutami v Mariboru. Zanima me arhitektura in sem praktično nekaj časa delal fasade v Mariboru. Pred dvajsetimi leti Maribor ni bil tako lep,
kot je sedaj. Takrat so bile fasade večinoma sive barve in
sem postopoma dodajal barve mestnim ulicam. Šele potem se zaveš, v kako lepem mestu dejansko živimo.

Prvo je bila mešana tehnika rotring in akvarela, nato
pa akril na platno. Uporabljal sem gradbene lopatice in
z njimi ustvarjal na svoj način, tako da sem odstranjeval nanošene barve. Pri slikah akril na platno dejansko
odvzemam barve z lopaticami, s čimer se dobi ena nova
dimenzija prosojnosti. Kot sem že omenil, sem na začetku delal vedute, uporabljal sem mešano tehniko rotringa
in akvarela. Čez čas sem želel nekaj novega, drugačnega,
kar še nihče ni ustvaril. Naprej sem začel z gradbenimi
lopaticami, nato z japonskimi, sedaj sem prešel na gladilke, ki jih uporabljajo pri svojem delu slaščičarji. Dosti
orodja si naredim tudi sam.
Moje slike imajo ogromno sporočil. Rekel bi, da sporočajo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Osebno o svojih slikah ne govorim rad, saj si mora vsak ustvariti svoje mnenje oziroma razbrati sporočilo, ki ga slika sporoča. Slik ne
imenujem, ampak so oštevilčene. V letošnjem letu sem
naslikal že 110 slik. Skoraj vsak dan naslikam eno.
Ste tudi edini Slovenec v mednarodni organizaciji ICDJ,
na kar ste verjetno zelo ponosni. Kako je sploh prišlo
do tega?
Po koloniji, ki sem se je udeležil v Srbiji, sem povabil akademsko slikarko Sillo Campanini v Slovenijo na kolonijo Duplek art. V mednarodno organizacijo ICDJ sem bil
sprejet po njenem priporočilu.
Na kolikih razstavah ste že razstavljali v Sloveniji in pa
tudi v tujini?
Razstavljal sem predvsem v tujini, v številnih državah po
svetu. Povabil na kolonije v tujini sem še vedno deležen.
V Sloveniji sem sodeloval le na svojih razstavah.
Letos boste ponovno organizirali mednarodno likovno kolonijo Duplek art 13, na kateri je prisotnih veliko
umetnikov iz drugih držav. Kako poteka priprava?
Mednarodna likovna kolonija Duplek art 13 bo letos potekala od 3. do 6. junija. Gre za večdnevni dogodek, kjer
moraš vedno imeti plan A in plan B, sama priprava je
zelo zahtevna. Ko zaključim s kolonijo, že razmišljam o
morebitnih izboljšavah za prihodnje leto. Letos bomo
sodelovali z umetniki iz 10 držav, in sicer iz Slovenije,
Češke, Slovaške, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije,
Katarja, Ukrajine, Avstrije, Kube.

Obstaja kakšen slikar, umetnik, katerega dela občudujete, ki vas navdihuje? Od kod pa sicer navdih za vaša
dela?
Občudujem veliko slikarjev, umetnikov. Izpostavil bi Picassa ter Rembrandta. Picassa sem pričel občudovati,
ko sem o njem prebral več knjig. Slikal je realizem. Glede navdiha … praktično zbiram ideje čez cel dan, kaj bi
naslikal. Ko postanem zvečer utrujen, pričnem slikati in
delam pozno v noč. Sicer ne ravno tisto, kar sem si v začetku zamislil, občutek imam, da mojo roko vodi nekdo
drug, tretja oseba. Zjutraj šele nato vidim, kaj sem ustvaril prejšnji dan.

Foto: Gregor Dvornik
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Na mednarodni koloniji Duplek art gre predvsem za druženje, spoznavanje novih tehnik slikanja, spoznavanje
kulture in običajev gostujočih umetnikov, poleg tega pa
gostujočim predstavimo občino Duplek tudi s kulturnega, turističnega, zgodovinskega vidika.
Deležni ste bili kar nekaj likovnih kritik. Ali ste na
kakšno likovno kritiko še posebej ponosni?
Izpostavil bi kritiko profesorja dr. Alfreda Pasolinija, ki
me je imenoval za vizionarskega slikarja tretjega tisočletja. V kritiki je napisal, da bi lahko o eni moji sliki napisal več knjig, toliko sporočil sporoča ena slika. Najboljša
kritika meni osebno je, ko nekdo pogleda mojo sliko in
mu je všeč.
Glede na to, da ste sicer iz Maribora, ste kdaj uporabili
mesto kot navdih za ustvarjanje?
Večji del življenja sem sicer preživel v Dupleku. Moji prvi
začetki so bile ravno vedute v Mariboru, kasneje akrili. S
tem se ne ukvarjam več, saj vzame veliko časa. Pokojni
profesor akademski kipar Vojko Štuhec mi je dejal, da
bom z akrili svetovno uspel.

Niste le umetnik, ki obvlada slikanje na platnu, odlikuje
vas tudi humanitarno delo. Verjetno ste v vseh teh letih organizirali kar nekaj dobrodelnih akcij? Ali v prihodnosti morda načrtujete še kakšno?
Prva dobrodelna akcija je bila v Dupleku, kjer sem organiziral kolonijo. V prihodnosti več ne načrtujem dobrodelnih akcij. Svoje slike še vedno podarjam, če gre
za dobrodelno noto, bodisi za živali bodisi za ljudi itd.
V hotelu Betnava sem vodil galerijo 8 let, kjer sem pripravljal dobrodelne avkcije. Organiziranje tovrstnih avkcij zahteva veliko truda, časa, iskanja dobrih slikarjev.
Slika je namreč vredna toliko, koliko so vredni slikarji.
Izdali ste tudi že tri knjige? Kakšna je vsebina teh knjig?
Leta nazaj sem začel na socialnem omrežju Facebook pisati aforizme. Prva knjiga se imenuje AfNorizmi in modrikaste misli. Knjiga je vzbudila veliko zanimanja in je bila
razprodana v zelo kratkem času. Kasneje sem izdal še
dve knjigi na to temo.
Tjaša Simonič

Foto: arhiv družine Ferk

OPRAVIČILO
V prejšnji številki
Novic je bila po
pomoti izpuščena
velikonočna voščilnica SDS, za kar
se iskreno opravičujemo.
Uredniški
odbor Novic
14

POZDRAV IZ UREDNIŠTVA
Rok za oddajo člankov je najkasneje

19. september 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

VELIKONOČNI PRAZNIKI V JABLANCAH
Zadnji dve leti smo veliko noč
v luči pandemije praznovali v
osamitvi.
Letos pa smo jo končno lahko
obeležili skupaj. Župljani svete
Barbare smo se na velikonočno
soboto, 16. aprila, zbrali po kapelicah župnije in k blagoslovu
prinesli velikonočne jedi.
Ob 11. uri je blagoslov potekal
pri Nemšakovi kapeli v Jablancah. Vreme nam je bilo naklonjeno, bil je topel, sončen in
nekoliko vetroven dopoldan.
Krajani smo se pričeli zbirati v
veselem duhu in svoje košare
postavljati v lično vrsto ob ka- Zbiranje ob Nemšakovi kapeli
pelo.
Kot je že v navadi, so bile košare ozaljšane z vezenimi prtički
in šopki spomladanskih rož.
Pred pričetkom blagoslova so
ministranti na vsako košaro
postavili kartico z velikonočnim
voščilom, na veselje otrok pa
še pest čokoladnih jajčk.
Krajšemu obredu ob kapelici
je sledil blagoslov velikonočnih
jedi, ki ga je opravil upravitelj
župnije, diakon Janez Kurnik.
Po končanem obredu smo se
počasi odpravili vsak v svojo
smer in na poti po cesti pokramljali s sosedi.
A le nekaj metrov naprej od kapelice nas je pričakalo prijetno Deljenje velikonočnih voščil in čokolade
presenečenje. Domačin Aleš
Glonar je za sokrajane pripravil
manjšo pogostitev. Marsikdo
se je rade volje ustavil pri pripravljeni mizi in ob dobri kapljici rekel še kako besedo.
Druženje smo v Jablancah zares pogrešali in veseli smo bili
priložnosti, da ob velikonočnih
praznikih zopet pridemo skupaj. Upamo, da ste tudi vi praznike preživeli v tako prijetnem
duhu.
Nina Polanec

Pogostitev pri Alešu Glonarju

Vse foto: Nina Polanec
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ŠPORT IN REKREACIJA
ANDREAS VIDOVIČ NIZA USPEHE
V GORSKEM KOLESARSTVU
Kot v mnogih drugih športih imamo v naši občini predstavnike pri vrhu tudi v gorskem kolesarstvu.
V disciplinskem spustu z gorskimi kolesi že več let tekmuje in niza odmevne uspehe Andreas Vidovič. Z gorskim kolesarjenjem se je začel ukvarjati dokaj pozno,
leta 2008, pri svojih petnajstih letih, resneje pa leta
2011. Ker v naši neposredni okolici še ni pogojev in poligonov za treninge v omenjeni disciplini, večino priprav
opravi v sosednjem Mariboru na Pohorju in tudi v tujini.
V svoji dosedanji karieri je Andreas Vidovič osvojil že štiri
skupne zmage v amaterskem slovenskem pokalu (2016,
2017, 2019 in 2021) ter dva naslova državnega prvaka

(2020 in 2021). Poleg tega je nastopil tudi na več evropskih pokalih in evropskih prvenstvih ter na najdaljši in
eni najtežjih tekem, ki traja 24 ur, v Semmeringu v sosednji Avstriji, kjer je zgolj za las zgrešil stopničke, saj je
zasedel 4. mesto.
Čeprav gre za mlado in manj znano športno disciplino,
ki se je pri nas začela razvijati šele v zadnjih letih v času
covida-19, pa je med mlajšimi v občini Duplek že zaznati
kar nekaj zanimanja zanjo. Tako bi ob pravilnem pristopu in spodbudi mladih v prihodnosti lahko imeli nekaj
vidnih predstavnikov in morda tudi predstavnic tega
športa, ki v svetu velja za enega najatraktivnejših in najpopularnejših.
Albin Vidovič
Vse foto: arhiv družine Vidovič
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BIAN DROZG USPEŠEN NA SVETOVNEM POKALU
V KIKBOKSU
Na tekmovanju v Istanbulu je v svoji kategoriji dosegel
2. mesto.
Za ta korak do svojih sanj se je ves zadnji mesec pripravljal dvanajstletni Bian Drozg, ki se je s trudom in dokazovanjem na različnih državnih tekmovanjih v kikboksu
uspel prebiti do svetovnega pokala v kikboksu, ki se je
odvijal med 12. in 15. majem v Istanbulu. Na tem tekmovanju je sodelovalo 44 držav z 2648 prijavljenimi tekmovalci.
Svetovni pokal v kikboksu se uvršča med najpomembnejša in najmočnejša tekmovanja v svetovnem merilu in
je takoj za evropskim in svetovnim prvenstvom. Letos je
bilo to prvo takšno tekmovanje, ki je pomembno za svetovno kikboksovo lestvico.

Po podelitvi medalj

Po borbi v četrtfinalu s trenerkama Tyro Barada in Urško Gazvoda
Foto:Tomaž Barada

Zmaga v polfinalu proti Madžaru

Foto: Tomaž Barada

Foto:Tyra Barada in Urška Gazvoda

Bianu, ki tekmuje pod okriljem Kickboxing zveze Slovenije in Športnega centra Barada, je na tem svetovnem pokalu uspelo osvojiti odlično 2. mesto v kategoriji starejših
kadetov do 47 kg. Sicer je Bian za nas zmagovalec, saj v
tej kategoriji tekmujejo vsi dečki, stari do 16 let, kar pomeni težke in zelo konkurenčne boje. Za njegov uspeh je
zaslužno tudi trdo delo njegovih trenerjev Tomaža Barade, Aleša Zemljiča, Tyre Barada in Urške Gazvoda. Skupaj
jim je uspelo, da je Bian med 11 tekmovalci iz svoje kategorije, ki prihajajo iz osmih držav (Turčije, Madžarske,
Velike Britanije, Tadžikistana, Kuvajta, Izraela, Bolgarije),
uspel zmagati prvo borbo (četrtfinale: predčasna zmaga
proti Turku z rezultatom 3 : 0) in drugo borbo (polfinale:
zmaga proti Madžaru s 3 : 0), finalno borbo pa je za malenkost izgubil proti Tadžikistancu.
Bian s svojim delom in rezultati dokazuje, da je na pravi
poti do uspešnega športnika v svetovnem merilu. Pri tem
nudijo njemu in njegovi ekipi vso podporo družinski člani, šola ter širša domača okolica. Bianu izrekamo iskrene
čestitke za osvojeno lovoriko in mu želimo, da na svoji
poti vedno doseže svoje zadane cilje.
DMK

Bian Drozg po zmagi v polfinalu Foto: Tyra Barada in Urška Gazvoda
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45. MEDNARODNI TURNIR V
KARATEJU – RUŠE 2022
Naši člani so bili uspešni na 45. tradicionalnem mednarodnem S. K. I. F. karate – do turnirju za pokal Ruše
2022.
Na turnirju, ki je eden najstarejših karate turnirjev v Sloveniji, je sodelovalo 350 tekmovalcev in tekmovalk iz
6 držav, in sicer iz Slovenije, Romunije, Belgije, Češke,
Srbije in Madžarske. Najboljši so bili predstavniki Romunije, sledili so jim Belgijci. Iz našega Karate kluba WKSA
Duplek se je tekmovanja udeležilo 11 tekmovalcev in
tekmovalk, od katerih jih je osem prvič nastopilo na tekmovanju takšnega obsega. Z njimi smo si zadali dobiti
prve izkušnje in premagati strah, ki spremlja vsako tekmovanje. Naše izkušenejše tekmovalke so nam seveda
pri tem pomagale in tudi same po dolgem času izvedle
nove nastope. Dosegli smo eno zlato, dve srebrni in eno
bronasto medaljo ter kar štiri četrta mesta.
Med prvimi je nastopila in debitirala naša najmlajša
Aida Gaberšek, ki se je kljub slabemu zdravstvenemu
stanju odlično izkazala v katah in suvereno premagala
nasprotnico v prvem krogu. V drugem krogu je nato izgubila, in ker ni bilo repasaža, se je morala zadovoljiti s
četrtim mestom, kar pa je odličen rezultat za prvi nastop
in takšno tekmovanje. Tudi Damjan Žinko je nastopil, in
sicer kot vedno v parakarateju, kjer je bil znova odličen
in si je tokrat celo prislužil zlato medaljo in pokal. Med
starejšimi dečki sta nastopila Staš Grgec in Nik Rapič –
prav tako v katah – in pokazala neverjeten napredek, ki
je bil v konkurenci tudi višjih pasov celo dovolj za drugo
in četrto mesto.
Kar štiri naša dekleta so nastopila v isti kategoriji in bila
odlična.
Ana Gorečan je imela svoj prvi nastop, ki ga je izgubila
proti kasnejši prvakinji. Imela je nekaj smole pri žrebu in

Nik Rapič in Staš Grgec pred nastopom

18

tudi kategoriji, ki je bila težja, kot bi bila sicer, a je tudi
to del športa. Gaja Rojs, ki je bila odlično pripravljena, je
dosegla 5. mesto, Tjaši Rojs pa je za las ušla medalja in
je dosegla 4. mesto. Boljša od Lejle Verbošt je bila samo
tekmovalka iz Belgije, tako da je dosegla odlično 2. mesto v težki kategoriji. Sara Rojs je nastopila v katah in se
žal ni uvrstila naprej. Kar nekaj favoritinj se ni uvrstilo
naprej, a so dobile nove izkušnje, ki jim bodo še kako
prišle prav.
V športnih borbah sta nastopili Vita in Jana Rojs. Vita je
suvereno zmagala prvi boj, a je žal drugega izgubila, saj
je utrpela lažjo poškodbo. Končala je na četrtem mestu,
zato pa je Jana odlično nastopila in se uvrstila na tretje
mesto. Klonila je namreč proti kasnejši prvakinji iz Romunije, ki je bila odlično pripravljena.
Matej Verbošt

DRUGI KROG
OSNOVNOŠOLSKE IN
SREDNJEŠOLSKE LIGE V
KARATEJU 2021/2022
Karate klub WKSA Duplek se je udeležil drugega kroga
osnovnošolske in srednješolske lige, ki je bila tokrat v
Lovrencu na Pohorju.
Že takoj se je vedelo, da bo tekmovalcev veliko, saj je bil
ves kraj poln karateistov. Nastopilo je namreč kar 250
karateistov na skoraj 300 nastopih, sodelovalo pa je 61
šol. Videli smo tudi neverjetnih 61 ekipnih nastopov. V
kategorijah je bilo več kot 40 tekmovalcev, kar je za ligaška tekmovanja veliko. Dosegli smo 6 medalj, in sicer
eno zlato in eno srebrno ter štiri bronaste, ter veliko izgubljenih repasažev, pri katerih nam je za las ušlo še več

Foto: Matej Verbošt

medalj. Vse te dosežke smo dosegli z 12 tekmovalci, ki
so nas navduševali in nas še velikokrat bodo.
Med prvimi je nastopil Lan Duh, ki je debitiral in odlično
opravil svoj prvi preizkus. Sicer ni mogel nastopiti v svoji
kategoriji, ki letos ni bila razpisana na osnovnošolski ligi,
saj ima slušni aparat, a je svoj nastop izvedel brez napake. Kmalu za tem sta v isti kategoriji kat nastopila Luka
Knaus in Lan Potočnjak Pihler, ki sta prav tako odlično
izvajala kate, a jima je nekoliko zmanjkalo športne sreče
za poseg po medaljah. V konkurenci več kot 30 tekmovalcev sta se odlično odrezala.

bili tudi njeni nastopi dovolj za bronasto medaljo. Jana
Rojs (OŠ Korena) je nadaljevala z odličnimi nastopi v
športnih borbah, a nikakor ni mogla prepričati sodnikov,
da si njene tehnike zaslužijo točke. Tudi ona je zaključila s tretjim mestom, a je imela potencial za zmago. Kot
najstarejša iz našega kluba je nastopila tudi Sara Rojs,
ki se ji tudi ni vse izšlo po načrtih, saj ji je žreb naklonil
zelo agresivno nasprotnico, kar je botrovalo celo kasnejši poškodbi. Kljub vsemu je zasedla odlično tretje mesto
in dosegla dodatne točke v ligi. Z izkupičkom medalj in
predvsem z nastopi svojih novih tekmovalcev smo zelo
zadovoljni, saj je bilo na tekmovanju v malo kategorijah
veliko tekmovalcev. Bravo Duplek!
Matej Verbošt

1. DRŽAVNO POKALNO
TEKMOVANJE V KARATEJU
IN PARAKARATEJU
SLOVENIJE

Lan Pihler med izvajanjem kate

Foto: Matej Verbošt

V isti kategoriji sta še posebej dobro nastopila Nik Rapič
in Staš Grgec. Niku je do medalje v repasažu zmanjkalo
nekaj višjih kat, saj je bilo v kategoriji več kot 40 tekmovalcev in je moral velikokrat nastopiti s prvo kato, kar
pa na žalost ni bilo dovolj za medaljo. Natopili sta tudi
sestri Tjaša in Gaja Rojs (OŠ Voličina), ki v svoji kategoriji prav tako nista imeli lahkega dela. Odlični nastopi žal
niso bili dovolj za medaljo, saj je tudi Gaja izgubila v boju
za tretje mesto. Naslednja je nastopila Lejla Verbošt ter
premagovala tekmovalke, a je tudi ona izgubila v boju za
3. mesto.
Ana Gorečan je imela znova smolo z žrebom, saj je nastopila med izkušenejšimi tekmovalkami, ki jim s svojimi
prvimi nastopi ni bila kos. Nikolina Štenta je tokrat debitirala in prav tako odlično nastopila v številčni kategoriji,
a je imela v katah že zelo zrela dekleta, ki tekmujejo že
nekaj časa, tako da prav tako ni mogla poseči višje, si pa
je nabrala dragocene izkušnje. Naša najboljša tekmovalka v katah je Sara Rojs, ki ji je že zelo dobro kazalo, a je
tudi ona nazadnje izgubila boj za medaljo, in to z 2 : 1 po
odločitvi sodnikov. Tako smo bili v marsikateri kategoriji osmoljenci in smo kljub zelo dobrim nastopom ostali
pod vrhom brez medalje.
Nato se je dan prevesil v prid našim tekmovalcem. Tjaša
in Gaja Rojs ter Lejla Verbošt so nastopile v kata teamu,
navdušile publiko ter premagovale ekipe vse do tretjega
mesta, ki so si ga povsem zaslužile. Sledile so športne
borbe, kjer sta si odlični Gaja in Tjaša Rojs v kategoriji
malčic do 35 kg razdelili prvo in drugo mesto. Njuno odlično borbo je nadaljevala Lejla Verbošt, ki pa ji je zmanjkalo izkušenj proti bolj kakovostnim tekmovalkam, a so

Konec aprila je bilo v Črnomlju 1. državno pokalno tekmovanje v karateju in parakarateju, na katerem je nastopilo 350 najboljših tekmovalcev iz vse Slovenije.
Tekmovanja smo se udeležili s šestimi člani. Tekmovanje,
ki je bilo tokrat prvič v Beli krajini, je bilo za naše člane
zelo uspešno. Tokrat so se tako kakovostnega tekmovanja udeležili skoraj vsi prvič, a smo že osvojili eno drugo
in dve tretji mesti. Vzporedno z rednim tekmovanjem je
potekala pokalna tekma v parakarateju, kjer je v sicer
maloštevilni konkurenci nastopil Damjan Žinko in zasedel drugo mesto. Kmalu za njim je nastopil Mario Fras, ki
je imel že zelo dobre in izkušenejše nasprotnike. Napaka
na koncu kate ga je stala nadaljnjega nastopa. Najmlajša
Timoteja Čas je nastopila v svoji kategoriji osemnajstih
deklic in premagovala nasprotnice zelo samozavestno.
Po zaslugi repasaža je dosegla odlično tretje mesto.
V isti kategoriji kat sta nastopili Stela Kostanjevec in Lejla
Verbošt, ki sta obe kljub solidnemu nastopu hitro izgubili, saj sta nastopili proti zelo dobrim nasprotnicam, ki sta
kasneje izgubili in nista omogočili repasaža našim tekmovalkam. Sledile so športne borbe, kjer je Lejla nastopila zelo samozavestno proti večji tekmovalki in povedla
v točkah. Pokazala je tudi nekaj odličnih tehnik, a je na

Timoteja Čas z medaljo

Foto: Matej Verbošt
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koncu izgubila 3 : 4 zaradi pomanjkanja izkušenj iz tekem
takšnega nivoja. Tudi Anel Zemljič je odlično nastopil, a
se je že na začetku vedelo, da bo imel težko delo s trenutno najboljšim borcem Slovenije, ki v višino meri okrog
dva metra. Na koncu je Anel prav tako dosegel 3. mesto
in pokazal, da je odličen borec.
Matej Verbošt

KAR 13 MEDALJ ZA
TEKMOVALCE IZ
WKSA DUPLEK
27. odprto šolsko državno prvenstvo Slovenije za
osnovne in srednje šole za šolsko leto 2021/2022
Po dveh letih premora (zaradi covida-19) je bilo v tehnični organizaciji S. K. I. F. karate – do kluba Tromejnik Kuzma organizirano 27. odprto šolsko državno prvenstvo za
osnovne in srednje šole za šolsko leto 2021/2022. Tekmovanje v katah je potekalo po starostnih kategorijah in
po skupini pasov, jiyu kumite (borbe) pa po težnostnih
kategorijah. Tekmovanje v katah je potekalo po sistemu
ocen – številk – ocene prvega in drugega kroga so se
seštevale. V drugi krog tekmovanja se je uvrstilo osem
najboljših oziroma štirje najboljši iz vsake tekmovalne
skupine.
Šolski prvak je postal tisti, ki je osvojil največ točk v prvem
in drugem krogu. Tekmovanje v jiyu kumiteju (borbah)
po težnostnih kategorijah je potekalo po pravilih svetovne S. K. I. F. zveze in S. K. I. F. zveze Slovenije: Ippon-Han-Shobu (do 3 wazarijev ali 1 ippona in 1 wazarija) ter po
kup sistemu brez repasaža, razen za tretje mesto. Toliko
s tehnične strani, drugače so pa člani našega Karate kluba WKSA Duplek bili odlični in so osvojili kar 13 medalj
(6 zlatih, 5 srebrnih in 2 bronasti) ter eno četrto mesto.
Seveda so imele nekatere medalje manj teže, nekatere
pa več, predvsem za tiste, ki so nastopili prvič.
Kot vedno se je tekmovanje najprej začelo v katah, tokrat nas je najprej zastopal Lan Duh (OŠ Slava Klavora)
v kategoriji parakarateja. Kljub kratkemu trenažnemu
stažu je odlično nastopil in zasluženo dobil zlato medaljo. Za njim sta kmalu v isti kategoriji nastopila Nik Rapič
(OŠ Duplek) in Staš Grgec (OŠ Duplek) ter »pometla« s
konkurenco, saj sta bila daleč najboljša v svoji kategoriji.
Tudi Tjaša in Gaja Rojs (OŠ Voličina) sta nastopili v isti

Nikolina Štenta in Stela Kostanjevec z medaljama
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Foto: Matej Verbošt

kategoriji in si z odličnimi nastopi priborili drugo in tretje
mesto v katah. Nikolina Štenta (OŠ Duplek) je nastopila
zelo suvereno in dobila svojo prvo zlato medaljo. Še zadnja je v katah nastopila Stela Kostanjevec (OŠ Duplek) in
bila najboljša v svoji kategoriji.
Sledili so nastopi v športnih borbah in naši tekmovalci
in tekmovalke so pokazali še večjo borbenost. Nik Rapič
je debitiral v športnih borbah in zmagal prvi boj 3 : 0,
prav tako drugega. V finalu je na žalost izgubil z 2 : 3, a je
precej večjega nasprotnika kar trikrat spravil na tla. Sledil je boj Tjaše Rojs, ki je neverjetno rutinirano zmagala.
Boj mlajših deklic sta s finalom zaznamovali Lejla Verbošt (OŠ Martina Konšaka) in Gaja Rojs. Njun dvoboj je
bil najlepši celotne tekme, saj so bile vse tehnike lepe in
akcije zaključene. Gaja se je izkazala tudi z odličnimi nožnimi tehnikami. V kategoriji starejših deklic so nastopile
Jana Rojs (OŠ Korena), Stela Kostanjevec (OŠ Duplek) in
Nikolina Štenta (OŠ Duplek). Stela je pokazala, da ni dobra samo v katah, Nikolina je debitirala in pokazala svojo
hrabrost (o njej bomo še gotovo slišali), Jana Rojs pa je
bila naša favoritka in je na koncu zasedla drugo mesto.
Najprej je premagala Stelo, v finalu pa je na žalost izgubila v boju s tekmovalko iz Domžal.
Matej Verbošt

2. POKALNA TEKMA
KARATE ZVEZE
SLOVENIJE IN NASTOPI
NAŠIH KARATEISTOV IN
KARATEISTK
Udeležili smo se druge pokalne tekme Karate zveze Slovenije, ki je bila v Slovenskih Konjicah.
Iz 47 klubov iz vse Slovenije je nastopilo skoraj 400 tekmovalcev v katah in športnih borbah. Ker je pokalna tekma ena izmed najbolj zahtevnih tekem, smo se na njo
odpravili le z osmimi registriranimi tekmovalci KZS. Naše
nastope je otvorila Timoteja Čas in samozavestno nastopila v kategoriji malčic, ki so izvajale kate. Nadejali smo
se dobrega nastopa, saj je na prvi pokalni tekmi osvojila
odličje, a ji je zmanjkalo izkušenj s tekmovanji takšnega
nivoja in je izgubila v drugem krogu. Za njo je nastopila
Stela Kostanjevec, ki je imela podobno zgodbo, a še večjo konkurenco. V katah nam nekako ni steklo, saj so brez
vidnejših uvrstitev v katah ostali Mario Fras med kadeti
ter Gaja in Tjaša Rojs med deklicami.
Upravičeno smo največ upov polagali na športne borbe,
kjer sta med prvimi nastopili prav Tjaša in Gaja Rojs, a v
različnih težnostnih kategorijah. Tjaša se je hrabro borila in pokazala veliko elana, a je morala priznati premoč
nasprotnici v drugem boju. Z odličnimi nožnimi tehnikami je pokazala konkurenčnost tudi na tej tekmi in o
njej se bo še gotovo veliko pisalo. Dosegla je 5. mesto.
Medtem je njena sestra Gaja pokazala, da je prav tako
fantastična, a ji je pot do finala preprečila tekmovalka
iz Ljutomera, ki jo je nekoč že premagala in do katere je

gojila preveč spoštovanja. Vsekakor so pa bile ostale tekmovalke prešibke za njo in je zasluženo dobila bronasto
medaljo. Lejla Verbošt je bila zelo borbena in njena eksplozivnost je bila trn v peti nasprotnicam. Kljub hrabremu boju je ostala brez medalje, a se bo njej gotovo še
slišalo.
V borbah je nastopila tudi Jana Rojs, ki pa je tokrat imela še večjo konkurenco kot sicer in nasprotnice z veliko
željo po zmagi. Kljub borbenosti ji ni uspelo doseči medalje, saj je izgubila tudi dodaten boj v repasažu. Niso ji
pomagali niti dominantnost v boju in močni udarci, ki pa
nikakor niso bili točkovani. Anel Zemljič je nastopil med
mladinci in zaključil naše nastope s 5. mestom. Večina
naših tekmovalcev je bila prvič na takšnem tekmovanju
in zdaj tudi oni vedo, kaj je treba storiti za dosego še več
medalj, ki jih v prihodnosti gotovo ne bo manjkalo.
Matej Verbošt

Lejla Verbošt v akciji

Foto: Stela Kostanjevec

40. JUBILEJNI MARATON TREH SRC

V cilju		

Po dveh letih zatišja zaradi epidemije covida-19 sem se
lahko končno ponovno udeležila srčnega maratona v
živo.
Stari rek pravi: »Kdor čaka, dočaka.« In dočakala sem 21.
maj 2022. Vremenska napoved ni bila najboljša. Vročina
in vlažnost zraka sta namreč neljuba dejavnika dolgoprogašev, zato je bil jubilejni 40. Maraton treh src velika
preizkušnja za vse tekače. Letos je maraton spet potekal
v dveh »starih« krogih – tako kot pred leti, ko sem tekla
prvega. Za maratonsko razdaljo nas je bilo prijavljenih
206 maratoncev, ciljno črto pa nas je prečkalo le 138 (29
žensk in 109 moških). Zaradi slabih pogojev se številni
maratonci sploh niso odločili za drugi krog in so končali
s polmaratonom.
To je bil moj peti maraton v Radencih. Kljub maratonskim
izkušnjam je vsak maraton nova zgodba – nova preizkušnja. Zaradi vročine sem se med tekom polivala in hladila
z vodo, zato sem si razmočila teniske in pojavili so se žulji
na prstih. Na 36. kilometru sem se sezula in nekaj časa
tekla bosa v nogavicah, da so bile bolečine manjše. Proti

Vse foto: Helena Javornik Spremljevalca na kolesih

koncu sem se ponovno obula in pritekla v cilj nepopisno
vesela in zadovoljna, moj čas je bil 4 ure, 5 minut in 37
sekund, kar je bilo dovolj za skupno 6. mesto med vsemi
ženskami. V kategoriji žensk, starih od 60 do 64 let, pa
sem dosegla 1. mesto. Doseženi čas pomeni, da se lahko leta 2023 udeležim največjega maratona na svetu v
New Yorku, to pa si želim že, odkar tečem maraton. Obe
normi sta doseženi. Na 21 kilometrov sem jo dosegla v
sosednji Italiji že marca 2022. To je pogoj, da se lahko
sploh prijaviš na največji maraton na svetu.
Veliko zahvalo poklanjam možu Viliju za spremstva na
dolgih tekih, ko treniram in v drugem krogu na maratonu. Letos se mu je pridružil tudi sosed Vlado, ki se mu
tudi zahvaljujem. Zahvala pa gre tudi vsem ostalim sosedom in prijateljem, s katerimi se vedno skupaj poveselimo ob moji krušni peči, iz katere ob takih uspehih še
posebej prijetno zadiši.
VSEM ISKRENA IN VELIKA HVALA!
Tekaški pozdrav!
Marija Brumen
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Z VEČ GIBANJA V POLETJE
Kaj priporočamo v Bini akademiji za uspešen pristop k
vadbi
Hitro se bližamo poletju in obdobje zaobljub je spet pred
vrati. Med najpogostejšimi zaobljubami je predvsem ta,
da se boste več gibali in da boste končno začeli telovaditi
in trenirati v Bini akademiji. Trdno prepričanje, da boste začeli, je sicer prisotno, a vseeno nekako primanjkuje
tiste odločilne motivacije, da bi se spravili na trening in
začeli z vadbo. Za vas imamo nekaj trikov in nasvetov, ki
znajo pomagati.
Poskusite z osebnim trenerjem. Telovadbe se lotite drugače kot po navadi, in sicer tako, da poiščete trenerja
in z njim ocenite svoje trenutno stanje in formo. Znanje
osebnega trenerja vam bo vsekakor prišlo prav, saj vam
bo prav on znal najbolje svetovati, kakšnih vaj se lotiti,
predvsem pa bo poskrbel, da boste vse vaje pravilno izvajali. S pravilno izvedenimi vajami bo napredek hitrejši
in učinkovitejši, razlika pa bo tudi v tem, da bo možnosti
za morebitne poškodbe manj.
Na vadbo povabite prijatelja oziroma prijateljico. V kolikor se boste treningov lotili v prijetni družbi, bo volje in
motivacije več tako za vas kot za izbrano družbo – vi boste motivirali prijatelja/prijateljico in obratno, posledica
bo obojestranska korist.
Vadba oziroma trening naj ne bo monoton, ampak zabaven.
Pride dan, ko trening ni najbolj prijeten, dvigovanje uteži
in ostale vaje pa niso vedno najbolj zabavne, zato je zelo
dobro, če si trening kdaj spremenite in prilagodite tako,
da ne bo enoličen, ampak boste v njem znova uživali –
skratka, poskusite trening opraviti na drugačen način.

In kakšni so vaši cilji?
Ste se vprašali, zakaj bi z vadbo sploh radi začeli? Morda
se vsega skupaj lotevate, ker poleti planirate dopust, na
katerem bi radi dobro izgledali, morda je razlog vaša poroka in bi se radi v obleki počutili postavno in prijetno,
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Ko misliš, da ne zmoreš in narediš odličen trening

Cross fit workout

Foto: Bine Štrucl

mogoče bi radi spoznali punco, a se v svoji koži trenutno
ne počutite samozavestno. Imate težave z držo, pa si jo
želite popraviti? Vas je k vadbi privedlo zdravje? Nekaj
si zapomnite – kakršenkoli je vaš razlog, naj bo prav ta
razlog motivacija, ki vas pelje naprej.
V poletnih mesecih in v času šolskih počitnic bomo v Bini
akademiji športno obarvani, kar pomeni, da se nam na
treningih lahko pridružite vsak ponedeljek in četrtek ob
20.00 uri v prostorih Kulturnega doma Dvorjane.
Informacije in vpis: tel. št. 070 823510 (Bine).
Najpogostejši razlogi, zaradi katerih ljudje obiskujejo
skupinske vadbe, so:
• izboljšanje telesne vzdržljivosti,
• občutek zdravja in energije,
• izboljšanje gibljivosti,
• želja po lepši postavi,
• sprostitev po delovnem dnevu,
• povečanje mišične mase,
• pozitivni psihološki učinki,
• samostojna izbira urnika vadbe.
Če še nisi, potem je zdaj čas, da začneš!
Bine ŠTRUCL,
osebni trener, prehranski svetovalec
in mojster borilnih veščin

Foto: Bine Štrucl

Z DAMIRJEM BATTISTIJEM O PARKL LIGI IN ŠE ČEM
Letošnji zaključni turnir najboljših štirih moštev Košarkarske lige Vzajemna PARKL se je odvil v naši športni
dvorani.
Ko se je v novembru liga začela, je morda le peščica košarkarskih entuziastov dejansko verjela, da bo sezona ptujske amaterske košarkarske lige tudi izpeljana. Na parkete
PARKL lige so se vsi vrnili skoraj po dveletni tekmovalni
pavzi, do katere je prišlo zaradi znanih razmer s koronavirusom. Kljub temu pa je vodstvo letošnjo izvedbo lige,
ki ima več kot dvajsetletno tradicijo, odlično izpeljalo in
prvič smo lahko v naši dvorani gostili najboljše amaterske
košarkaše na tem koncu države. Polna dvorana je dokaz,
da smo bili upravičeno gostitelji, je pa tudi pokazatelj, da
si v občini želimo košarkarskega vzdušja.
Nekaj besed na to temo smo spregovorili z Damirjem Battistijem, trenerjem zmagovalne ekipe KK Adecco Maribor, ki je že sedmič postal prvak lige PARKL.
Zelo dobro poznate razmere v športu na splošno. Že dolgo časa ste v košarki. Kakšni so vaši spomini na prvi koš,
prve treninge? Od kod navdušenje nad to čudovito igro?
Hja, dolgo je že od mojega prvega koša. Spomnim se občutka v smislu tiste odvisnosti in adrenalina, ki ga mlad
»pubec« doživi ob zvoku žoge, ki strese mrežico ob zadetem metu. Smo rekli temu »caf« in še danes kje na igriščih
slišim ta izraz. Od kod navdušenje? Meni se to zdi bolj: »al'
maš, al' pa nimaš«. Neverjetne emocije ob igranju tega
športa, spremljanju starih jugo zvezd v živo s Petrovičem
in Kukočem na čelu, pospravljanje stolov v dvorani Tabor
po njihovih tekmah v Mariboru … Takrat so bile moje oči
trikrat večje, ko si lahko takšne idole videl tako od blizu.
Nori spomini. Ko si prišel domov, si naravnost spal z žogo
in komaj čakal, da greš drugi dan na trening ali vsaj na igrišče. Koši so bili smetiščne kante, označeni krogi na drevesih, veje na drevesih, vse. Samo, da se je »špilalo«. To
enostavno ostane in je kot nalezljiva bolezen, ki se je ne
moreš kar tako rešiti.
Ste eden izmed gonilnih sil PARKL lige. Prav tako ste v
letošnji sezoni prevzeli trenersko taktirko svoje ekipe KK
Adecco. Kako ste se znašli v vlogi trenerja? Glede na to,
da ste ligo tudi zmagali, ste verjetno z letošnjo sezono
zelo zadovoljni.
PARKL liga je čudovita stvar in čudovito tekmovanje. Zakaj? Ker je tekmovanje mešanica izredne tekmovalnosti,
tudi kvalitete in dobre organizacije. Nacionalna tekmovanja zahtevajo veliko časa in sredstev. Prvo najdemo med
igralci, drugo med klubi. Možnost, da bi v Sloveniji živeli
od športa, pa je relativno majhna. Lige, kot je PARKL, omogočajo reden stik s tekmovalnim športom, trening ritmom
in ljubiteljskim spremljanjem – v našem primeru košarke.
To se je videlo tudi pri obiskih tekem, zlasti v drugi polovici
letošnje sezone. Zadnjo tekmo pred to sezono smo z ekipo
Adecco odigrali marca 2020, in kar je sledilo po tem, nas
je vse presenetilo, in vemo, kako smo tudi v športu težko
preživljali obdobje omejitev.
KK Adecco je vstopil v svojo 12. sezono obstoja in sam pri
sebi sem čutil neko obvezo, da kot najuspešnejša ekipa
v zadnjem obdobju lige tudi potegnemo voz nazaj v tekmovalni ritem. Po skoraj dveh letih marsikaj ni več enako,

Polne tribune na zaključnem turnirju košarkarske lige Vzajemna PARKL

kot je bilo marca 2020. Starejši smo, nekateri igralci so se
poslovili in imajo druge prioritete, prav tako trenerji, in to
ne velja samo za našo ekipo. Vsi smo enostavno želeli zagnati nazaj ligo z več kot dvajsetletno tradicijo. Ne samo
za nas, tudi za prihodnje generacije. Posledično sem pristal na klopi svoje ekipe. Bolj kot motivator, organizator in
vodja ekipe. Sam trenerski posel smo v detajle opravljali
kot ekipa, v katerih ne manjka izkušenj s tega področja. Je
pa tole zelo zelo stresno. Treba je z nasmeškom priznati.
Ob osvojitvi te težke sezone, torej lige po odmoru zaradi
covida-19, pa je treba priznati, da je bila to najtežja sezona
doslej, zato sta sreča in zadovoljstvo izredna.
Vsi, ki ligo spremljamo, smo v tej in preteklih sezonah
videli veliko res odličnih tekem. Komu je liga pravzaprav
namenjena oz. kako je sploh prišlo do ideje lige pred leti?
O tem sem nekaj povedal že v prejšnjem odgovoru. In če
nadaljujem, liga je namenjena vsem ljubiteljem košarke, ki
žal zaradi takšnih in drugačnih razlogov niso več želeli ali
zmogli procesa tekmovanja pod okriljem klubov, ki delujejo v zvezah. No, in seveda je predpogoj biti ljubitelj košarke in igranja košarke na splošno, a ne? Pred mnogimi leti
je nastala ideja o tej ligi in se je igralo bolj tako za lasten
»gušt«, bi rekel. Z leti pa, saj veste, vsako tekmovanje, pa
naj bo kakršnokoli, je vendarle tekmovanje. Ponesejo te
emocije, adrenalin, igra, tudi PARKL liga ni izjema.
Zadnji dve leti zaradi koronavirusa liga ni bila izpeljana
kot v preteklosti. Ali se zaradi tega pozna kakšen upad
zanimanja med igralci in gledalci? Kako ste zadovoljni z
letošnjo končano sezono?
Fantastično, da smo sezono izpeljali. Predvsem je treba
tukaj pohvaliti prizadevanja prav vsake ekipe, ki je tekmovala. Vsi smo v prvi vrsti zaslužni, da nam je uspelo sezono
v negotovih razmerah izpeljati do konca. Smo pa dve leti
starejši, imamo kup drugih obveznosti itd. Vrniti igralce
nazaj, pa seveda gledalce, je bila skrb, a hkrati obveza.
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Mislim, da nam je kljub vsemu naštetemu uspelo in v finalu v športni lepotici v Dupleku se je to več kot pokazalo.
Imate kakšno anekdoto iz letošnje sezone? Glede na veliko število tekem se je zagotovo zgodilo kaj zanimivega.
Vsaka tekma v sezoni ima vsaj nekaj svojih anekdot. Pri
srcu mi je ena iz gostovanja v Beltincih, kamor smo se v
prvem krogu zaključnih tekem odpravili na gostovanje. To
je bil čas, ko so cene kav in napitkov v Mariboru pričele
naglo rasti, ena izmed tem na poti pa je bila prav to. Ker
smo v Beltince prispeli nekoliko prehitro, smo zavili v lokal
blizu dvorane. Bilo nas je 9. Igralci in štab. Naročili smo
kave, sokove, napitke. Možakar je stopil k nam in rekel:
»Fantje, to bo 10 evrov, pa smo 'vredi'«. Kakšno presenečenje in nasmešek glede na vse videno in slišano o cenah.
Radi gostujemo pri svojih kolegih, saj je zmeraj kaj »finega«, vsako ekipo označujeta kakšna posebnost in druženje
izven igrišča. To je še dodaten čar PARKL lige.
Zaključek letošnje lige je bil izveden v naši športni lepotici, kot jo radi imenujemo. Kako so igralci sprejeli dvorano
in kako ste vi osebno zadovoljni z izvedbo zaključnega
turnirja?
Fantastična dvorana. Privilegij je bil nastopati v njej. Že
pred tem finalom smo imeli možnost preizkusiti dvorano
in vsi smo bili navdušeni. Tukaj so položeni prav vsi temelji
za razvoj različnih športov v občini. Celotna ekipa Adecco
– z mano na čelu – je izredno navdušena nad videnim in
upamo, da nas boste še povabili. Tole je naravnost kraljica športnih lepotic, ne samo lepotica. Gledalci so prišli
na svoj račun in napolnili dvorano, kot se spodobi. Z veseljem, kot sem že omenil, se vrnemo kadarkoli.
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30. VURBERŠKI FESTIVAL
narodnozabavne glasbe Slovenije,
vokalno-instrumentalnih skupin z diatonično
harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem
Grad Vurberk | 19:30 | Vstopnina
KONCERT SIDDHARTA
Parkirišče pri Wakeparku Dooplek
21:00 | Vstopnina

Mitja Horvat, župan občine Duplek, Robert Stojković, prejemnik
nagrade za najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja, in Stanislav
Ciglar, predsednik Športne zveze PARKL (od leve proti desni)

udejanjanju ideje. Po dveh letih je bil sedaj najprej čas za
Junij
»reset«, ampak to ne pomeni, da smo idejo o sodelovanju zavrgli. Menim, da ima občina Duplek odlične pogoje,
tradicijo in športno
publiko. To vse je predpogoj za odlično
2022
SOB
športno zgodbo v prihodnosti, in če bo v občini interes,

smo jaz in tudi vsi v KK Adecco pripravljeni pomagati.
TRADICIONALNI
Ali lahko tudi v prihodnje pričakujemo,
da bomo gostili POHOD PO OBČINI DUPLEK
Kje se vidite v naslednjih letih, kakšne so vaše želje glede
kakšnega izmed zaključnih turnirjev?– TD OBČINE DUPLEK
košarke?| 9:00
Z največjim veseljem se odzovemo obBivši
morebitnem
vabilu.(MURŠEC)
moto klub
Prepričan sem, da pomeni takšna prireditev veliko špor- »Obsojen« sem na košarko. Sanjam o ideji konkurenčnega
TURNIR
OB OBČINSKEM
PRAZNIKU
kluba v eni izmed
visokih lig s(POSAMEZNIKI)
polno podporo mesta, obtno dodano vrednost tako za šport in ekipe kot
za občino.
Igrišče Teniškega
Duplek
| 9:00
čine društvo
itd. Menim,
da je tudi
šport eden izmed direktorjev
Glede na to, da ima košarka v naši občini dolgoletno tra- prvega vtisa o kraju, občini, mestu in ljudeh. Vsekakor je
dicijo, lahko pričakujemo tudi, da bi se razvoj košarke
v to neka
osebna misija,
ki me izpopolnjuje
v vsakdanjem
DRŽAVNO
PRVENSTVO
MEŠANIH
ŠTAFET V
TRIATLONU
naši občini udejanjil?
življenju
in delu v gospodarstvu.
sanje in načrti
obstaNa letošnjem
koledarju
tekmovanj Tihe
Triatlonske
zveze
Slovenije je
Košarka v Dupleku ima dolgo tradicijo in s takšno platforjajo.
Somišljenikov
pa
nikoli
ni
preveč.
Čakam
na
usodno
16 tekem, ki bodo štele bodisi za državno prvenstvo bodisi za
mo je zagotovo treba razmišljati na dolgi rok. Pred covi- srečanje prave ideje in pravega somišljenika. Morda bo pa
enega od pokalov TZS (cici pokal, triatlonski pokal, duatlonski
dom-19 je bila moja osebna želja pomagati občini pri kmalu čas …
pokal, superpokal, klubski pokal). Ena izmed tekem
Veselje igralcev Adecca ob že sedmem naslovu
Vse foto: Dejan
Stanko Zabo
zaključek
– bi morda
sami
kaj dodali?
državnega
prvenstva
izpeljana
tudi v še
naši
občini.
Organizator: TK 3LIFE
9:00hvala
| Wakepark
Dooplek
Še |enkrat
za čudovito
sodelovanje pri
pripravi zaključnega turnirja lige PARKL. Hvala prav vsem odgovornim v občini Duplek.
Brez vas in vaše podpore do realizacije na
takšni kakovostni ravni zagotovo ne bi prišlo.
Čudovit dogodek, ki nam ga nihče ne more
vzeti in je lahko za zgled ne samo za sodelovanje med športom in občino, ampak tudi
tega, kako lahko dobra ideja naredi kakovostno dodano vrednost dogodka. Z veseljem
se v prihodnosti odzovemo na podobna sodelovanja tako KK Adecco in PARKL liga kot
tudi sam osebno. Hvala občini, gledalcem in
športnikom.
Dejan Stanko
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Junij
2022 SOB

NAŠA DRAVA | podelitev pravice za izpiranje
zlata iz reke Drave, delavnica s prikazom rancarije

Vurberk, ob reki Dravi na prostoru vsakoletnega
tekmovanja gasilskih čolnov | 10:00

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV:
PODELITEV PRIZNANJ ZASLUŽNIM OBČANOM
Športna dvorana Duplek | 18:00
Na svečanosti bodo podeljena priznanja odličnjakom,
najboljšim športnikom, zaslužnim občanom ter
Glonarjeva plaketa in zlati grb občine Duplek.
Prireditev bo s svojim nastopom popestril
ŽAN HAUPTMAN z gosti.
KONCERT LUKA BASI, POLKAHOLIKI, TIL ČEH
Parkirišče pri Wakeparku Dooplek | 21:00 | Vstopnina
TURNIR OB OBČINSKEM PRAZNIKU (DVOJICE)
Igrišče Teniškega društvo Duplek | 9:00
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Junij
2022 NED

ŠPOR(T)HET, Kulinarično doživetje ob jezeru
Ob Wakeparku Dooplek | 13:00
Tudi letos smo za obiskovalce pripravili nekaj
brezplačnih degustacijskih bonov, zato se splača
pohiteti. Z brezplačnimi boni boste lahko poskusili
različne dobrote, ki jih bodo ponudniki hrane
pripravljali na že tretjem kulinaričnem dogodku ob
jezeru. Poskrbljeno bo tudi za animacijo za otroke in
odrasle, obeta pa se nam še kakšno presenečenje.

KONCERT SKUPINE KINGSTON
Ob Wakeparku Dooplek | 16:00
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Junij
2022 PON

TADEJ TOŠ, Stand up
Športna dvorana Duplek | 21:00
Brezplačne vstopnice lahko občani občine Duplek
prevzamete na sedežu Občine Duplek.
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Junij
2022 TOR

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV
Športna dvorana Duplek | 18:00
TEKMOVANJE V RIBOLOVU |
Društvo upokojencev Duplek
Gramoznica | 17:00
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Junij
2022 SRE
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Junij
2022 ČET

MELODIJE IN OKUSI MORJA
Kulturni dom Korena | 20:00
Pridružite se nam na prireditvi, kjer boste
lahko okušali različne morske jedi in
prisluhnili pesmim vokalne skupine IL Divji.

RAZSTAVA VURBERŠKI FESTIVAL TD VURBERK
Kulturni dom Vurberk | 19:00
NOČ OGNJA, KOKTAJLOV IN PLESA
Parkirišče pred gasilskim domom DVORJANE |
21:00 | Doživeli boste čisto pravi barman show
(atraktivno mešanje pijač) in okušali različne
koktajle, doživeli ognjeno predstavo in videli
ples na trakovih. Predstavila se nam bo Tamia
Šeme, športnica, ki je Slovence navdušila z
vratolomnimi in dih jemajočimi cirkuškimi
veščinami na izboru oddaje Slovenija ima talent.

Dupleški
teden

NOČ OGNJA, KOKTAJLOV IN PLESA
BREZPLAČEN KUPON

WELCOME DRINK

Dupleški
teden

Izrežite kupon in prejmite brezplačno pijačo dobrodošlice.
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Junij
2022 PET

30. VURBERŠKI FESTIVAL
narodnozabavne glasbe Slovenije,
vokalno-instrumentalnih skupin z diatonično
harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem
Grad Vurberk | 19:30 | Vstopnina
KONCERT SIDDHARTA
Parkirišče pri Wakeparku Dooplek
21:00 | Vstopnina
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Junij
2022 SOB

TRADICIONALNI POHOD PO OBČINI DUPLEK
– TD OBČINE DUPLEK
Bivši moto klub (MURŠEC) | 9:00
TURNIR OB OBČINSKEM PRAZNIKU (POSAMEZNIKI)
Igrišče Teniškega društvo Duplek | 9:00

DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH ŠTAFET V TRIATLONU
Na letošnjem koledarju tekmovanj Triatlonske zveze Slovenije je
16 tekem, ki bodo štele bodisi za državno prvenstvo bodisi za
enega od pokalov TZS (cici pokal, triatlonski pokal, duatlonski
pokal, superpokal, klubski pokal). Ena izmed tekem
državnega prvenstva bo izpeljana tudi v naši občini.
Organizator: TK 3LIFE | 9:00 | Wakepark Dooplek

PRVOLIGAŠKI ROKOMET V ŠPORTNI DVORANI DUPLEK
Z Brankom Bedekovičem o minuli sezoni in prihodnjih ciljih RK Maribor Branik
Rokomet je daleč najuspešnejši ekipni šport v
Sloveniji, zato smo še posebej veseli, da smo v
letošnji pravkar končani sezoni gostili dva prvoligaška obračuna tudi v dupleški športni dvorani.
Za mariborskimi rokometaši je uspešna sezona
v prvoligaški druščini. Na poti do uspehov pa
ima veliko vlogo znani rokometni obraz Branko
Bedekovič, ki opravlja vlogo direktorja Rokometnega kluba Maribor Branik, in z njim smo spregovorili nekaj besed o sezoni, ki je za nami, ter
pogledali v prihajajočo sezono.
Za vami je še ena rokometna sezona. Kako ocenjujete uspehe svojega moštva?
S sezono smo lahko zadovoljni, dosegli smo ci- Branko Bedekovič (skrajno levo) skupaj z ekipo ustvarja lepo rokometno zgodbo v Mariboru.
lje, ki smo si jih zadali, kljub vsem (predvsem) organiza- v tej sezoni. Tudi vnaprej si seveda želimo čim boljšega
cijskim izzivom, kar se trenažnega procesa tiče. Ustvarili športnega rezultata. Pri načrtovanju ciljev smo realni,
smo tudi dobro pozitivno vzdušje kot temelj za dobro saj se zavedamo svojih primanjkljajev. Eden izmed teh
je tudi ustvarjanje lastnega igralskega kadra. Na tem
delo in napredek.
področju poskušamo v zadnjem obdobju narediti korak
V ekipi imate veliko mladih igralcev. Kako bi ocenili nji- naprej, kar pa seveda glede na situacijo s koronavirusom
hov napredek v pravkar končani sezoni?
ni enostavno. V strokovnem smislu poskušamo ustvariOb treh zelo izkušenih igralcih imamo vrsto mladih, ki so ti dobre pogoje za delo z mladimi, kar nam v Mariboru
še na začetku svoje športne poti, ki so prvič igrali prvo zaenkrat dobro uspeva, si pa seveda želimo sodelovanja
ligo. Napredek je bil viden tako na individualni kot na v širšem regionalnem obsegu, zato je tudi nastala ideja,
ekipni ravni. Pokazalo se je, da z dobro voljo in veliko da vzpostavimo sodelovanje z Občino Duplek.
željo napredujemo. Tu je še veliko prostora, zato bomo z
V letošnji zaključeni sezoni je vaš klub dve srečanji odigral
veseljem zavihali rokave.
tudi v naši športni lepotici, kot jo mi imenujemo. Kakšni
Kdo od igralcev vas je pozitivno presenetil z vidika na- so vaši vtisi in ali so igralci sprejeli dvorano »za svojo«?
predka?
Upravičeno jo imenujete športna lepotica. Ne samo da
Ne bi rekel, da me je kdo posebej presenetil glede na- je lepa, je tudi zelo prijetna za treniranje in igranje tepredka, ker smo v vse fante verjeli, da lahko naredijo kem. Izpolnjuje vse pogoje, ki se zahtevajo za organizakorak naprej. Ne bi nobenega posebej izpostavljal, je pa cijo rokometnih tekem v prvi slovenski rokometni ligi. Z
res, da napredek posameznika doprinese k napredku veseljem bi jo sprejeli za svoj dom. Po prvotnem načrtu
ekipe, in ekipa je ta, ki izgublja in zmaguje.
smo želeli odigrati samo eno tekmo v Dupleku, zaradi
dobrega vzdušja in pozitivnega posluha dupleškega okoKatere so vaše prednosti pred drugimi ekipami. Na kaj lja pa smo v vaši lepotici z veseljem odigrali še drugo
stavite?
tekmo, in sicer zadnjo domačo v tej sezoni.
V prihodnji sezoni stavimo na od- Številni rokometni navdušenci so spremljali tekme v Športni dvorani Duplek.
lično atmosfero in na trdo delo,
da bomo lahko boljši, ker smo že
večkrat letos pokazali, da smo lahko neugodni, kadar smo kompletni, zdravi in vsi stremimo k istemu
cilju, in to je zmagati na vsaki tekmi – ne glede na to, s kom igramo.
Vemo, da za športne delavce ni počitka. Čeprav se je sezona zaključila, verjetno že pripravljate načrt za
novo sezono. Kakšni so cilji in želje
za prihajajočo sezono?
Res je, ko se igralska sezona konča, se nekatere aktivnosti šele začnejo. Člansko ekipo smo že sproti
sestavljali in dopolnjevali glede na
pomanjkljivosti, ki so se pojavljale
29

Posledično bo nastalo vzajemno
zadovoljstvo, največ bodo od tega
odnesli otroci. Tudi klubu je v interesu, da se čim več otrok odloči za
rokomet. Rokomet je šport, za katerega je dokazano znano, da nam je
Slovencem pisan na kožo.
Ali imate kot klub v načrtu začeti s
kakšnim krožkom rokometne igre v
naši občini?
Na začetku bomo poskušali v sodelovanju s šolo začeti z rokometom v
sklopu mini rokometa z najmlajšimi,
in sicer z začetkom v naslednjem
šolskem letu, kasneje bomo glede
na odziv prilagodili tudi selekcije po
starostnih kategorijah.
Rokometni klub Maribor Branik

Ali lahko pričakujemo, da boste tudi v prihodnje kakšno
srečanje odigrali v naši dvorani – tudi zaradi promocije te
športne panoge v naši občini?
V načrtu je omogočiti rokometno dejavnost v Dupleku.
V sklopu tega se bodo izvajale razne aktivnosti, zagotovo se bo odigrala tudi še kakšna članska tekma, mogoče
tudi, ko bomo za nasprotnika imeli odmevno ekipo aktualnih državnih prvakov Celje pivovarna Laško. Namen
teh aktivnosti je, da se čim več otrok vrne na igrišča
in da se jim omogoči pridobivanje motoričnih sposobnosti. Potrebovali bomo tudi pomoč in posluh staršev.

Bi za konec morda še sami kaj dodali, kaj sporočili našim
bralcem?
Že sedaj vabimo starše, da si ogledajo in spremljajo našo
spletno stran https://rk-maribor.si. Za vsa vprašanja glede rokometnih aktivnosti v Dupleku se lahko obrnete na
strokovnega vodjo in koordinatorja mlajših selekcij na
elektronski naslov vasja.kozelj@rk-maribor.si ali na telefon 070 835-855.
Dejan Stanko

Trener Luka Žvižej je s svojimi rokometnimi izkušnjami velika podpora mladim igralcem.
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Vse foto: Dajnko photography

IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV
PREDSEDNICI KO RK DVORJANE IN PRIJATELJICI MARINI
Hvala, ker si v naši organizaciji RK Dvorjane;
hvala, ker te lahko vedno pokličemo;
hvala, ker spoštuješ naša mnenja in vrednote, čeprav se včasih ne strinjaš z nami,
ampak se vedno dogovorimo;
hvala, ker poslušaš stvari, ki niso vedno zanimive;
hvala za zaupanje in prijateljstvo, ki živi ne glede na to, kje in kako daleč smo;
hvala za občutek varnosti, saj vemo, da se lahko vedno zanesemo nate;
hvala za vsa dela v KO RK Dvorjane, ki jih namesto nas narediš sama;
hvala za smeh, zgodbe, dobra dela in nepozabne spomine iz preteklega leta, ki
bodo ostali z nami za vedno!
Tvoje prijateljice, članice KO RK Dvorjane
Marina Toplak
Foto: arhiv KORK Dvorjane

PRVOMAJSKI POHOD NA GRMADO 2022 ZNOVA 1. MAJA
Po treh letih smo lahko člani TD Vurberka končno spet
organizirali 17. pohod na Grmado prav na praznik dela
1. maja.
Dve leti zapored smo morali pohod organizirati izven
tega datuma, pa nam je prav tako uspelo.
Po tednu priprav na pohod in srečelov, ki je že tradicionalen, nas zjutraj 1. maja ob 6. uri ni prebudila budnica,
temveč dež. O, jojme, joj! Telefon je zvonil … ali bo pohod ali ne? Seveda bo! Z vremenom smo se dogovorili
zadnjo sekundo.
Dober glas o kakovostno organiziranem tradicionalnem
pohodu na Grmado, ki ga že od leta 2004 organiziramo

člani Turističnega društva Vurberk, privabi vsako leto
veliko pohodnikov. Tako se na najlepši način poklonimo
prazniku dela 1. maju, saj izkoristimo prazničen dan za
gibanje in druženje, kar je v teh časih zelo pomembno.
Po pozdravu, voščilu ob prazniku in izrečeni dobrodošlici
župana občine Duplek Mitje Horvata in predsednika TD
Vurberka Branka Polanca so se pohodniki (bilo jih je več
kot 200) – starejši, mlajši, družine z otroki, vsi ljubitelji narave –odpravili na 9,3 km dolgo pot, ki poteka od
gradu Vurberk, kjer je tudi cilj, po cesti in gozdnih poteh
okoliških krajev.
Ob plačilu prijavnine, prostovoljnega prispevka, so po-
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Vse foto: Arhiv Turističnega društva Vurberk

hodniki prejeli kontrolni kartonček, ki so ga morali potrditi na treh kontrolnih točkah.
Med pohodom udeleženci obiščejo dve najvišji točki,
eno v občini Ptuj (Dolgi kamen) in eno v občini Duplek
(Grmado) z nadmorsko višino 462 metrov, ki je tudi najvišji vrh osrednjih Slovenskih goric. Na kontrolni točki
Dolgi kamen pričaka pohodnike tudi prava »kmečka južina«, seveda kruh, zaseka in kakšen košček domače suhe
salame, pa tudi žejni ne ostanejo.
Malo naprej ob poti pa pohodniki obiščejo atelje našega
slikarja Marjana Špinglerja, člana in vodjo likovne sekcije
TD Vurberka. Tudi Marjan in njegova soproga pogostita
udeležence pohoda.
Seveda pa brez našega nepogrešljivega člana Maksa Gajška ne gre. Pohodnike pričaka z degustacijo svojih odličnih vin, zvrhano mero dobre volje in z že tradicionalno
postrežbo »ajmer in šefla«.

Ob prihodu na cilj prejmejo pohodniki malico in spominsko darilo – majico z napisom pohoda in simboli pokroviteljev pohoda, ki se jim seveda iz srca zahvaljujemo za
vsakoletno pomoč.
Letos smo člani TD Vurberka ob izdatni podpori sponzorjev in drugih, ki so prispevali mala in velika darila,
organizirali tudi velik srečelov. Glavna nagrada, ki jo podeljuje TD Vurberk, je bil vikend paket s polpenzionom v
toplicah za dve osebi.
Seveda pa je po malici sledilo še veselo druženje.
Pozitivna energija in pohvale pohodnikov za organizacijo
pohoda so zagotovilo, da bomo člani TD Vurberka pohod z veseljem organizirali še veliko let.
Pa dobrodošli na našem prvomajskem pohodu 2023!
Violeta Vogrinec

OCENJEVANJE VIN LETNIKA 2021
Ocenjevanje vin letnika 2021 je letos potekalo tako kot v predkoronskih časih.
Vzorce smo zbirali 25. aprila pri Slaničevih in jih do ocenjevanja naslednjega
dne shranili v hladilnici. Tudi na tem področju je prišlo do sprememb, saj je bilo
ocenjevanje odprtega tipa, kar pomeni,
da so se ga lahko udeležili tisti, ki so oddali vzorce za ocenjevanje. Zbranih je
bilo 50 vzorcev. Komisijo so sestavljali:
predsednik mag. Marko Breznik, dr. Borut Pulko, Sebastijan Rojs, Marko Cesar
in Jože Jesenek; za izračun, seveda z računalniškim programom, je poskrbela
kmetijska svetovalka Katarina Kresnik,
za tekoč in nemoten potek, razvrstitev
vzorcev ter nalivanje pa Branko Škof,
Matej Slanič in kraljica Barbara Štiftar. Morda ni odveč, če povemo, da je
ocenjevalcev 5 zato, ker se po oddanih
ocenah najvišja in najnižja ocena odštejeta, seštevek ostalih ocen pa daje vrsto
priznanja.
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Ocenjevalna komisija: predsednik mag. Marko Breznik, dr. Borut Pulko, Sebastijan Rojs in Jože Jesenek

Prejemniki priznanj so bili sledeči:
Zvrst bela: Oton Pavalec – srebrno, Vinko Gajser – zlato,
Franc Sužnik – srebrno, Lorenci Marjan – zlato, Vinogradništvo Simonič – srebrno, Sebastijan Rojs – srebrno,
Barbara Štiftar – zlato.
Laški rizling: Branko Škof – zlato, Janko Praviček – srebrno, Zdenko Gajser – zlato, Matej Slanič – zlato, Anton
Slanič – zlato.
Beli pinot: Branko Škof – zlato, Bojan Pravdič – zlato, Davorin Mesarec – zlato.
Sivi pinot: Milan Kokol – zlato.
Kerner: Miran Brezner – zlato.
Renski rizling: Anton Slanič – zlato, Alojz Toplak – zlato,
Miran Brezner – zlato.
Sauvignon: Matej Slanič – zlato.
Traminec: Anton Slanič – zlato.
Rumeni muškat: Branko Škof – zlato, Bojan Pravdič – zlato, Franc Sužnik – zlato, Stanko Kurnik – zlato, Stanko
Kramberger – zlato, Anton Slanič – zlato, Vinogradništvo
Simonič – srebrno, Miran Brezner – zlato, Milan Kokol –
zlato.
Sauvignon cabernet: Marko Šebart – zlato.
Pozna trgatev
Stanko Kurnik, laški rizling, pozna trgatev – zlato, beli pinot, pozna trgatev – zlato, renski rizling – zlato, sauvignon, pozna trgatev; Borut Pulko, rumeni muškat – zlato,
renski rizling – zlato.
Jagodni izbor: Stanko Kurnik, traminec, Marko Šebart,
chardonnay, Borut Pulko, sauvignon gris.
Potomka VVTD TRTA – srebrno.
Podelitev priznanj je bila v soboto, 21. maja, v dvorani
v Koreni. Tudi ta prireditev je bila po dolgih koronskih
letih drugačna. Zbrali so se vinogradniki, gostje in več
različnih nastopajočih društev, in sicer: Lukasovi harmonikarji, Duo Tamara in Klemen, Moški pevski zbor KUD

Predsednik Branko Škof z ekipo društva

Breznar Tonček Korena, Folklorna skupina KUD Breznar
Tonček Korena ter Dvorjanski muzikanti. Program je povezoval David Kumer.

Na poti iz Žikarc proti domu se je ustavil Peter, ki je imel še staro
nahrbtno škropilnico, kot je povedal, pa je škropil še z modro galico.

Izbor kraljičinega vina
Na tej prireditvi se po tradiciji opravi tudi izbor kraljičinega vina. Ta čast pripada aktualni vinski kraljici ter vsem
prisotnim bivšim vinskim kraljicam. Za ta prestižni naslov se potegujejo zlati rumeni muškati. Kraljicam sta pri
izboru pomagala Jakob Pulko in Matej Slanič. Muškat, ki

Vinska kraljica Barbara Štiftar in bivše kraljice Kornelija Poharič, Natalija Pravdič, Mojca Škof
Ekart in Mateja Zajc Horvat med izborom kraljičinega vina. Le katerega bodo izbrale?

Kraljica Barbara Štiftar izroča priznanje za
izbran rumeni muškat Stanku Kurniku.
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je bil kraljicam najbolj všeč, je razglasila Barbara Štiftar.
Najboljšega med najboljšimi po mnenju in okusu kraljic
je pridelal Stanko Kurnik.
Protokolarno vino je izbrala prav posebna komisija.
Sestavljali so jo: župan Mitja Horvat, podžupanja Milica
Simonič Steiner in podžupan David Kumer.
Po vonju in okusu jim je bil najbolj všeč laški rizling
Mateja Slaniča. Na prireditvi je to vino razglasil župan
Mitja Horvat.
Po vseh podelitvah, razglasitvah in govorih je v dvorani
nenadoma prišlo do kričanja. Ker je mimo kraja prireditve šel Peter, ki je v Žikarcah škropil vinograd in je
bil žejen, se je ustavil v upanju, da bo dobil kaj za pit.
Revež je imel staro nahrbtno škropilnico in verjeli smo
mu, da je utrujen in žejen ter potreben okrepčila. Seveda ga je dobil.
Kletar Bojan je od utrujenosti zaspal,
Simona Hauptman je kot predstavnica Kmetijsko goz- kljub temu so ga prebudili in mu po- Razglasitev kletarja
Vse foto: Ivo Glonar
darskega zavoda Maribor vinogradnikom seveda česti- delili mandat kletarja še za eno leto.
tala za opravljeno delo, obenem pa poudarila, kako lepo je v naših krajih, kjer rastejo trte in je pokrajina lepo urejena, saj bi bila marsikje zaraščena in neobdelana, če ne bi bilo trt. Da so te površine obdelane, se je treba zahvaliti
pridnim rokam vinogradnikov.
Dobro vino in dobra hrana ter lepi kraji pa so pogoj za razvoj turizma tudi na podeželju.
Marjana Glonar

KOLESARILI KOT NEKOČ
Čas je prazen prostor,
ki ga izpolnijo šele dogodki,
misli in občutja.
(Humboldt)
Otvoritvena vožnja s starodobnimi kolesi po občini
Duplek in prijetno druženje
Poslavljamo se od zime in pomlad že nekaj časa trka na
vrata. Tudi epidemija, ki je v krču držala vsa dogajanja,
se počasi odmika. Članice in člani Društva za ohranjanje
tehnične in kulturne dediščine OLDTIMER DUPLEK smo
se 8. maja odločili za otvoritveno vožnjo kolesarjev in
se s svojimi starodobnimi kolesi popeljali po občinskih
cestah Dupleka.
Namen otvoritvene vožnje je bil predvsem prijetno druženje naših članov in nekakšna generalka za vseslovensko srečanje starodobnih kolesarjev v juniju.
Vse foto: Ivan Gregurič
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Sladke dobrote naših pridnih članic so zadišale že zjutraj
ob kavi. Veselo pričakovanje, preverjanje in ocenjevanje
starih lepotcev, oblačil, klobučkov, torbic in cekarjev …
kdo bi si mislil, da je lahko staro tako zanimivo!
Na pot smo se podali ob strogem nadzoru naših redarjev
– varnost je na prvem mestu. Naša kolona je požela veliko zanimanja domačinov in vseh rednih udeležencev v
prometu. Peljali smo po cesti »za bregom« proti Turistični kmetiji Žnidarič. Prijazno so nas sprejeli, nas pogostili
s hrano in pijačo ter nam razkazali svojo predelavo odličnih mesnih izdelkov. Na svojem prostoru so nas sprejeli
in pogostili tudi motoristi kluba Black Dragons. Pot smo
nadaljevali proti Wake Parku Dooplek, da smo preverili,
kaj je novega. Pri Joci smo spili še kavico in pot nadaljevali proti svojim društvenim prostorom, kjer je že dišalo
po picah, ki jih je prijazno doniral naš sponzor gospod
Weingerl. Veselo druženje se je na zadovoljstvo vseh nadaljevalo do poznega popoldneva.

Še naprej se bomo trudili upravičiti svoje poslanstvo z željo, da se nam pridruži čim več ljubiteljev tehnične in kulturne dediščine, ljudi dobre volje in željnih druženja.
							
Zvonka Gregurič,
tajnica društva

OLDI SEZONA ODPRTA NA POLNO
Pester program dejavnosti v Društvu za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine Oldtimer Duplek v letu 2022
Po dveh letih suše smo v Društvu za ohranjanje tehnične
in kulturne dediščine Oldtimer Duplek le dočakali ponovno aktivno druženje. Napolnjeni z energijo in novimi
idejami smo v polnem zagonu.
Na otvoritveni vožnji v Svetem Juriju z županom Petrom Škrlecom

Po občnem zboru v marcu, kjer smo vodenje društva še
za en mandat zaupali že obstoječemu upravnemu odboru s predsednikom Milanom Šamcem, smo se lotili
naslednjih izzivov: spomladanske čistilne akcije, prevoz
prvošolčkov na ogled Pusta na Ptuj ter izleta v Prekmurje in na Goričko.
Ogled orhidej v tropskem vrtu v Dobrovniku
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V Bogojini smo si ogledali Plečnikovo cerkev in se seznanili z njeno zgodovino. Ustavili smo se v Dobrovniku v
tropskem vrtu Orhidej in na kosilu na Goričkem v kraju
Bodonci na jasi kjer imamo posajeno potomko stare trte
iz Korene.
Na povabilo Srednje prometne šole Maribor smo se z
devetimi starodobnimi vozili udeležili simpozija prometa in logistike. Udeležili smo se SKOK-a (starodobniškega
klepeta ob kavi) pri Veteran klubu Maribor v Koblarjevem zalivu. Nato smo SKOK priredili na svojem klubskem
prostoru v Dupleku. Udeležba je bila številčna. Ob prijetnem klepetu smo preživeli čudovit dopoldan. Popeljali
smo se na Vurberk in nazaj.
V aprilu smo se udeležili razstave starodobnikov v Gornji Radgoni, kjer so bila razstavljena tudi naša vozila. 24.
aprila smo izvedli Leonovo vožnjo ali otvoritveno vožnjo.
Obiskali smo pokopališče v Zgornji Koreni tam smo obiskali naše pokojne člane. Nato smo nadaljevali pot v Sveti Jurij na blagoslov konj in tudi naših starodobnikov, Po
končanem blagoslovu smo se odpeljali na panoramsko
vožnjo v kraj Rožengrunt na kosilo, bilo je čudovito.
V maju smo opravili otvoritveno vožnjo starodobnih koles po občini Duplek. 14. maja smo na svojem prostoru v Dupleku opravili delovno čistilno akcijo. 30. aprila
smo priredili kresovanje na prostoru društva. Obisk je bil
zavidanja vreden. Sodelujemo z Večgeneracijskim cen-

Na kosilu pri Miheliču v Rožengruntu otvoritvena vožnja

trom Danica Duplek, kjer naša Manuela vodi dramsko
sekcijo. Prvi letošnji skeči so že bili premierno predstavljeni v Domu Danice Vogrinec, sedaj pa delamo na projektu Bilo je nekoč, kjer po osnovnih šolah naše občine
delimo zgodbe iz svoje mladosti.
V glavnem, dolg čas nam ni. Do konca leta nas čaka še
kar nekaj projektov. Zagotovo jih bomo odlično izpeljali.

Na izlet smo se peljali z avtobusom Jožka Obrovnika; ustavili smo se na avtocestnem počivališču pri Murski Soboti.
-
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Cvetka Kaisersberger
Vse foto: arhiv društva

PRAZNIK, KI ZDRUŽUJE LJUDI
Tako kot dve leti poprej smo člani društva Ohranimo
naravo čisto tudi letos izvedli motorizirano prvomajsko
budnico.
Je žal tako, da v naši občini nimamo pihalnega orkestra,
a to ne sme biti izgovor, da ne bi ohranjali te lepe tradicije. Pri tem pa seveda ne gre brez sodelovanja sokrajanov. Aleš in Valerija sta nam tudi letos posodila zvočnik
in akumulator. Vanja nam je tudi letos izdelala krasno
girlando za okrasitev kombija. Kombi nam je tudi letos
dal na razpolago Maks. Na tem mestu se vsem še enkrat
zahvaljujem.
Dan pred izvedbo budnice sva s podpredsednikom Dominikom vse lepo namestila in priklopila. Izvedbeni test
je pokazal, da vse dobro deluje. Ker pa so se na ta večer
v več vaških skupnostih naše občine postavljali mlaji, se
nama je zdelo primerno, da se odpeljeva na mesta postavitev in pozdraviva ljudi, ki se trudijo ohranjati tradicijo postavitve majpana.
Ker v Spodnjem Dupleku nisva zasledila postavitve
prvomajskega drevesa, sva pot nadaljevala proti Dvorjanam. Zbrano množico pred Dvorjanskim gasilskim
domom sva pozdravila z veselimi narodnozabavnimi pesmimi iz zvočnika.
Pred zaključkom smo opravili kratek postanek na Johah

Po kratkem pozdravu in kozarcu domače kapljice sva se
odpeljala proti Zgornji Koreni. Ko sva se pripeljala z muziko, sva zagledala množico veselih domačinov, ki so se
prijetno družili ob že postavljenem prvomajskem drevesu. Upravičeno ponosno so nama povedali, da so tako
kot leta poprej majpan tudi tokrat postavili na roke. Mize
so bile polne dobrot in odličnega vina lokalnih vinarjev,
ki jih v Žikarcah in Koreni ne primanjkuje.
Poslovila sva se od prijetnih domačinov in zapeljala proti Zimici. Tudi tam je majpan že stal, vesela družba pa
nama je ponudila ta prave tople Blatnikove čevape. Ob
veselih zvokih harmonike, na katero je igrala mlada domača glasbenica, je bilo to zares prijetno druženje. Po
prižigu kresa sva se zahvalila za pogostitev in odpeljala
proti domu. No, takoj nisva prišla domov, saj sva se ustavila še v Ciglencah pri Majeriču. Ciglenčani so znani po
dobrem medsosedskem druženju in tudi na tej zabavi ob
kresu ni bilo drugače.
V Zgornjem Dupleku so mlaj postavili dan poprej, v Jablancah pa dan po najini pozdravni vožnji, zato tja nisva
zavila. Na postavitvah, ki sva jih obiskala, je bilo začutiti
veselje in ponos ljudi. To so druženja, za katere si vsekakor želim, da ostanejo še naprej tradicija, ki jo je vredno
Foto Anže Rataj
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spoštovati in udejanjati tudi v prihodnje.
No, pa da še nekaj besed napišem o budnici, ki naj bi
bila glavna nit objave. Priznam, po veseli noči je bil zvok
budilke ob 5:00 vse prej kot prijeten. Po kavici smo ob
6:00 štartali Maksov kombi in se ob zvokih koračnic zapeljali po dupleških stezah. Ker smo morali v petih urah
ob počasni vožnji prevoziti več kot 70 km, se žal nismo

smeli veliko ustavljati. Veseli smo bili vsakega pozdrava
iz okna, balkona ali katerega drugega mesta. Če smo s
svojim dejanjem vsaj malce obudili spomin na nekoč
zelo priljubljen, a danes vse bolj pozabljen praznik dela,
nam je bilo to v veliko zadovoljstvo in ponos.
Borut Ludvik,
društvo Ohranimo naravo čisto

IZMENJEVALNICA KNJIG V DVORJANAH
Nekdanjo telefonsko govorilnico smo preuredili v izmenjevalnico knjig
23. april – svetovni dan knjige je posvečen promociji branja, založništva in zaščiti avtorskih pravic ter intelektualne lastnine.
Pisatelj Slavko Pregl je pred leti v poslanici ob slovenskih
dnevih knjige zapisal, da smo Slovenci dobri bralci in da
je slovenščina zelo srečen jezik, saj je v njem doma dvojina, zato je prav, da namenimo del svojega prostega časa
tudi knjigi. Naj to ne bo le 23. april, ampak čim več dni v
letu. Izkoristimo priložnost, da nam knjiga pomaga razširiti obzorja, nas obogati in s tem naredi svet prijaznejši
tako za nas kot za tiste v našem okolju.
Potem ko smo na kulturni praznik 8. februarja vzpostavili izmenjevalnico knjig že v Zgornjem Dupleku in po
daljšem poizvedovanju nismo našli primerne lokacije
v naseljih Zimica ter Zgornja Korena, smo se v društvu
odločili za postavitev izmenjevalnice knjig v Dvorjanah.
S predstavnico Marketa Sveti Martin Klavdijo Meininger
smo hitro dosegli dogovor o postavitvi. S tem smo šli

25 let stara govorilnica pred spremembo v izmenjalnico knjig
Vse foto: Dominik Lepoglavec

Izmenjalnica knjig pri Market Sveti Martin pred dopolnitvijo knjig
občank in občanov
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nasproti Dvorjančanom, pa tudi Zimičanom in Korenčanom ter ostalim prebivalcem naše občine, ki redno obiskujejo to prijazno trgovino v Dvorjanah.
25 let staro govorilnico je društvo prevzelo od podjetja Telekom Slovenije. Govorilnica je izdelana iz dobrih
materialov, a je dolgoletna uporaba na prostem pustila
posledice na njenem izgledu. Posledično smo imeli člani
društva kar precej dela, da smo jo pripravili za ponovno
uporabo. Ker pa smo s tem četrt stoletja stari govorilnici
dali nov namen, nam je bilo to v veliko veselje.
Za podarjene knjige, ki bodo sedaj na tem prostoru čakale nove bralce, gre zahvala nekdanji knjižničarki Tatjani Jamnik, članicam in članom MGC Danica ter vsem
ostalim, ki ste nam podarili knjige. Zahvaljujem se našemu podpredsedniku Dominiku in ostalim članicam ter
članom našega društva za skrbno prostovoljno delo pri
spremembi telefonske govorilnice v tole lepo izmenjevalnico knjig. Zahvaljujem se tudi Klavdiji Meininger in

ostalim puncam Marketa Sveti Martin, ki so nam
zagotovile skrb za tole izmenjevalnico. Sam sem
izredno vesel, da nam je skupaj z občankami in
občani uspelo dati stari nerabljeni govorilnici nov
namen, že prebranim knjigam pa zagotoviti nove
bralke oz. bralce.
Na tem mestu vabim bralke in bralce iz naših in
drugih krajev k uporabi izmenjevalnice po sistemu prinesi, zamenjaj, preberi, ponovi, saj bo le
tako resnično zaživela.
Borut Ludvik,
društvo Ohranimo naravo čisto

Izmenjalnica trenutno vsebuje 185 knjig

ŠTORKLJINO
GNEZDO
V ZABREGAH
BO DOBILO
PODSTAVEK

Štorkljino gnezdo v naselju Zabrege

Foto: Borut Ludvik

Štorkljino gnezdo v naselju Zabrege v Zgornjem Dupleku je letos ponovno zasedeno.
Stopil sem v stik s strokovnjaki in v pogovoru s prijaznimi predstavniki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije prejel
zagotovilo, da bo po letošnji gnezdilni sezoni na električen drog nameščen gnezdilni
podstavek. Primeren in strokovno nameščen
podstavek bo omogočil večjo zaščito štorkelj
pred električno napeljavo ter večjo stabilnost
gnezda. S tem bo gnezdenje te ranljive ptice
v naselju Zabrege v bodoče veliko varnejše.
Na podlagi Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah je bela štorklja zavarovana vrsta, prav tako pa je tudi na seznamu
živalskih vrst, katerih habitat se varuje. V
letu 2020 je v Sloveniji gnezdilo le 259 parov
štorkelj, zato je prav, da smo na štorkljina
gnezda po krajih občine Duplek ponosni in
da jim pri gnezdenju vsekakor pomagamo po
svojih močeh. Štorklja je bojda znanilec sreče
v okolju, kjer gnezdi, in če samo to drži, se
splača za skrb teh ptic potruditi.
Borut Ludvik,
društvo Ohranimo naravo Čisto
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POROČILI SO SE
Ponovno so z nami toplejši pomladni meseci. Med
njimi je tudi maj, ki ga poznamo kot mesec zaljubljenih. In v maju smo bili letos priča že prvi poroki.
Za nov korak v življenju in sklenitev zakonske zveze
sta se odločila Danijel Štajner in Katja Boben, ki sta
si večno zvestobo obljubila v Glonarjevi dvorani.

VELIKONOČNI ZAJEC
TURISTIČNEGA DRUŠTVA
OBČINE DUPLEK

Mladoporočencema želimo veliko sreče in zadovoljstva na skupni poti ter da čarobnost tega dne za
zmeraj ohranita v spominu. Vse lepo!
Monika Kokol

Danijel Štajner in Katja Boben

Foto: Eva Veber
Foto: Stanko Germauc

Potepanje Turističnega društva občine Duplek po Istri
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NASVETI, PRIPOROČILA
PRIDRUŽITE SE DOBRODELNEMU KOLESARJENJU
PO OBČINI
21. junij je svetovni dan ozaveščanja o ALS obolenju,
22. julija pa bomo v občini Duplek kolesarili v okviru
dobrodelnega kolesarskega projekta 212 občin.
Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je hitro napredujoče nevrološko obolenje, ki prizadene motorične nevrone
centralnega živčnega sistema, zato mišice v človeškem
telesu postopno začnejo slabeti in posameznik vse teže
govori, se prehranjuje in premika, pogoste so tudi težave
z dihanjem. Zaradi pešanja mišične moči oboleli postaja
pri vseh življenjskih opravilih vse bolj odvisen od fizične
pomoči drugega človeka. ALS spada med redke bolezni
in raziskave, ki v svetu potekajo, poskušajo odgovoriti na vprašanja, zakaj in kdaj se pojavi ter kako pri tem
razumeti genetske mehanizme, vplive okolja in njihov
preplet.
ALS obolenje zaenkrat še ni ozdravljivo. Zdravilo riluzol
(Rilutek) podaljša preživetje za nekaj mesecev, za lajšanje simptomov, na primer za blaženje utrujenosti, mišičnih krčev, mišične spastičnosti, zaviranje čezmernega slinjenja, pa se uporabljajo druga zdravila, protibolečinska
sredstva, antidepresivi, uspavala, odvajala ter zdravila
za lajšanje požiranja. Potek bolezni se pri vsakem odraža
drugače in ga je težko natančno napovedati. Statistični
podatki v literaturi navajajo od 3 do 5 let preživetja od
postavitve diagnoze. Zaradi izboljšanja zdravstvene oskrbe obolelih in boljše oskrbe z medicinsko-tehničnimi pripomočki (dihalni aparat je sedaj pravica iz zdravstvenega

zavarovanja) se doba preživetja od postavitve diagnoze
podaljšuje in v Sloveniji ne zaostaja v primerjavi z drugimi državami. Najdlje voden je oboleli s postavljeno diagnozo v letu 2006.
Novica o neozdravljivi diagnozi ALS človeka zadene kot
strela z jasnega, sredi aktivnega življenja. Starost ob
začetku bolezni je praviloma več kot 40 let, povprečna
starost ob začetku je približno 58 let. Po dostopnih podatkih je v Sloveniji 150 obolelih. Najmlajši oboleli je
star 29 let, najstarejši 89 let. Ob postavitvi diagnoze ALS
si oboleli želijo čim več informacij in pogovorov o simptomih in drugih posledicah obolenja, pomoč pri iskanju
informacij o obvladovanju obolenja, boljše zavedanje
širše javnosti o obolenju in potrebah obolelega v vsakdanjem življenju, predvsem pa si želijo povezovanja s
tistimi, ki so se že soočili s podobnimi izzivi, ki jih prinaša
življenje z ALS. Zdravstveno podporo obolelemu in svojcem v okviru zdravstvenega sistema nudi Tim za ALS v
okviru Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo na
UKC Ljubljana, izven zdravstvenega sistema pa se oboleli
včlanjujejo v Društvo distrofikov Slovenije oziroma v Odbor za ALS, ki deluje v okviru društva.
Društvo distrofikov Slovenije je bilo ustanovljeno leta
1969 in se je od prvih skromnih začetkov do danes razvilo v sodobno reprezentativno invalidsko organizacijo,
ki združuje mišično in živčno-mišično obolele (krajše
distrofike). Za težje oblike je značilno postopno in ne-

Takratni predsednik društva Boris Šuštaršič, Vinko Rozman in Andrej Čampa z ženama na ustanovnem srečanju odbora za ALS junija 2002
Foto: arhiv društva
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zadržno propadanje mišičnih vlaken, kar privede do delne ali popolne ohromelosti določenih mišičnih skupin,
posledično do vse večjih težav pri gibanju, vezanosti na
invalidski voziček in odvisnosti od tuje pomoči, medtem
ko ostajajo umske sposobnosti neprizadete. Društvo
z izvajanjem posebnih socialnih programov zagotavlja
podporo distrofikom na različnih področjih delovanja,
kot npr. izvajanje prevozov s prilagojenimi kombi vozili, ki omogočajo vstop v vozilo z invalidskim vozičkom;
na podlagi javnega razpisa ZZZS je društvo organizator
skupinske obmorske obnovitvene rehabilitacije za distrofike, ki se izvaja v rehabilitacijskem centru Dom dva
topola v Izoli; obolele seznanja s postopki pridobivanja
medicinsko-tehničnih pripomočkov in načini prilagoditve bivalnega okolja, močno zastopana je športna dejavnost. Vsako leto organiziramo državno prvenstvo distrofikov v šahu, med člani so zagreti hokejisti na invalidskih
vozičkih, tekmovalci v boccii (dvoranskem balinanju) in
precizni orientaciji, v lanskem letu smo se pridružili tudi
projektu Planinske zveze Slovenije Gibalno ovirani gore
osvajajo GOGO.
Odbor za ALS je nastal leta 2002 na pobudo gospodov
Vinka Rozmana in Andreja Čampe, ki sta želela spoznati
druge obolele, se z njimi o obolenju pogovarjati in z njimi deliti izkušnje, gnala pa ju je tudi iskrena želja narediti nekaj dobrega za širšo skupnost, saj zdravilo riluzol
(Rilutek), ki nekoliko upočasni napredovanje bolezni, v
Sloveniji takrat še ni bilo dostopno. Tako Odbor za ALS
v letošnjem letu praznuje 20. obletnico ustanovitve, kar
bomo obeležili na svetovni dan ALS 21. junija 2022 s
slavnostnim dogodkom v hotelu Mons v Ljubljani v sodelovanju s Timom za ALS, ki deluje v okviru Kliničnega
inštituta za klinično nevrofiziologijo pri UKC Ljubljana in
prav tako praznuje okroglo dvajsetletnico delovanja.
Okroglo obletnico delovanja odbora za ALS pa bomo
obeležili tudi s sodelovanjem v dobrodelnem kolesarMatjaž Hribljan bo kolesaril za ALS obolele
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skem projektu 212 občin. Matjaž Hribljan, mlad cestni
kolesar iz Ivanjega Sela, bo v 13 dneh med 19. in 31. julijem 2022 prekolesaril vseh 212 slovenskih občin. Matjaž
bo s kolesarjenjem ozaveščal o ALS obolenju, akcija pa bo
namenjena tudi zbiranju sredstev za ALS obolele. Zbrana
sredstva bodo namenjena sofinanciranju fizične pomoči
na domu, nakupu električne postelje in stropnega dvigala. V Društvu distrofikov Slovenije vas vabimo, da dobrodelno akcijo podprete tudi občani Dupleka in skupaj
z Matjažem prekolesarite del poti ali pa ga pozdravite ob
postanku v dupleški občini v petek 22. julija 2022. Več o
akciji poiščite na društveni spletni strani www.drustvo-distrofikov.si in Facebook strani 212 občin.
Danes imajo ALS oboleli kljub težkemu obolenju veliko
več razlogov za optimizem, saj so z razvojem molekularnogenetskih preiskav in z izdelavo genetskih zdravil obeti glede novih učinkovitih zdravilih za ALS v prihodnosti
dokaj realni.
Andreja Šuštar

Foto: FB

MLADI DOPISNIK
Pozdravljeni,
dragi bralci Mladega dopisnika!

Živiš lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš, kot
da ni nič čudežno. Lahko pa imaš vse za čudež.
(Albert Einstein)

Nove urednice mladega dopisnika vam sporočamo, da so nam prejšnji uredniki predali zelo pomembno nalogo.
Potrudile se bomo, da bomo svoje delo opravljale vestno in z veliko vloženega truda.
Tudi ta mesec je bil zelo kulturno obarvan. Učenci z opravljeno bralno značko so se odpravili na nagradni izlet
in slovesno smo otvorili svojo prvo knjigobežnico. Učenci osmih razredov pa smo se prav tako kulturno ter
naravoslovno udejstvovali v šoli v naravi.
Upamo, da smo vas pritegnili k branju in nas boste spremljali še naprej.
Uredništvo:
Taja Horvat Zupančič, Teja Pivec in Marisa Špičko iz OŠ Duplek
Anej Mišić in Gaja Krajnc iz OŠ Korena
z mentoricama Majo Ferk in Martino Gomzi

DEVETI RAZREDI ODHAJAJO, LEPI
SPOMINI OSTAJAJO
Spet se zaključuje leto, a tokrat je drugače. Za vedno se
bomo poslovili od svoje osnovne šole, kjer smo ustvarjali nepozabne spomine. Tukaj smo spoznali svoje prve
prijatelje, s katerimi smo premagali vse ovire in uspešno
zaključili vseh devet let. Čeprav je šolanje minevalo prepočasi, je minilo prehitro.
Leta 2013 smo prvič stopili čez prag osnovne šole. To je
bil začetek naše devetletne poti, ko se nam sploh še ni
sanjalo, kaj vse bomo doživeli skupaj. Od takrat naprej
smo drug drugega gledali, kako se smejimo, jočemo, se
učimo ter odraščamo. Čas je mineval zelo hitro in kot bi
mignil, smo že bili v petem razredu, kjer so se nam pridružili sosošolci iz podružnic. Nikoli ne bomo pozabili, ko
so nas klicali, kdo je v katerem razredu. Vsi smo nestrpno
čakali in upali, da nas dajo v razred z najboljšim prijateljem. Bilo nas je strah, saj smo spet morali spoznati nove
ljudi, a smo se hitro navadili. Navezali smo nova prijateljstva. Šele takrat smo začeli ustvarjati najboljše spomine.
Naši najljubši trenutki iz šolskih dni so zagotovo vedno
bili odmori in malica, proste ure ter ekskurzije, ki smo
jih popestrili s »koncerti« na avtobusu. Zelo smo se veselili šole v naravi v 7. razredu, vendar jo je koronavirus
preprečil. Bili smo zelo užaljeni in upali smo, da bomo
morda šli v 8. ali 9. razredu. Seveda se to potem ni zgodilo, ker smo bili doma kar dve leti, imeli smo šolo na daljavo, ki nam je odvzela druženje v šoli in po pouku. Bile
so tudi dobre stvari, na primer: vsi smo končali razred
z zelo dobrim uspehom, lahko smo spali dlje, jedli med
poukom ... Vse zamujene trenutke smo nato nadomestili
v 9. razredu. Sploh ne moremo verjeti, da je teh devet
let tako hitro minilo! Priredili smo kar tri zelo uspešne
šolske diske, kjer smo se počasi poslavljali od šole, učiteljev in učencev.

Sedaj nas čaka samo še nekaj zadnjih ocen, valeta in zadnji šolski dan, slovo za vedno. Radi bi se zahvalili vsem
učiteljem, ki so se vsa ta leta trudili za nas, nas vsega
naučili, nam dajali lekcije, nas spodbujali in verjeli v nas.
Hvaležni smo, da ste bili del naše pravljice, začetka našega življenja, ki se ga bomo spominjali še na stara leta.
Upamo, da bomo ostali še v dobrih odnosih in ne bomo
pozabili drug drugega, saj smo skupaj preživeli najlepše
osnovnošolske spomine.
Tia Horvat Zupančič, Sara Poštrak, Alina Lilek,
Lana Kos, 9. a in b, OŠ Duplek
Lepi spomini me bodo zagotovo spremljali vse življenje.
V šoli sem pridobil veliko znanja in spoznal prijatelje. Seveda se bom najbolj spominjal sproščenega druženja s
sošolci, lepih ocen, končnih izletov, delavnice za Vurko
festival in prijaznih učiteljev. Vse to in še mnogo več je
bilo v devetih letih osnovne šole. Čeprav se zaključuje obdobje osnovne šole, se veselim, da 1. septembra
obiščem svojo “novo” šolo, spoznam nove sošolce in
profesorje.
Luka Cvek
Ko gre leto proti koncu in se počasi vsi začenjamo zavedati, da odhajamo in da se več ne bomo vrnili v osnovno
šolo, se mi zdi, da bom najbolj pogrešala sedenje v učilnici s temi prijateljicami, sošolkami, sošolci ... Vse proste ure, ki smo jih skupaj preživeli, vse odmore in šolske
diske. Moj najljubši spomin pa so verjetno vse zabavne
ure, ki smo jih skupaj preživeli.
Neža Lonec
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Moji najlepši spomini so odmori s sošolci, šolski diski, ki
smo jih pripravili, in izleti. Pogrešal bom smešne pripombe med urami in zanimive trenutke, ki smo jih preživeli
skupaj in so res nepozabni.
Tomaž Pernek
Skupaj smo preživeli 9 let, ogromno časa, če vprašaš
mene. Počeli smo bedarije in si s sošolci »kravžljali« živce. Čeprav se velikokrat ne razumemo, bom pogrešala
čisto vse, saj je takšen razred težko najti.
Larisa Gavez
Moja najlepša spomina sta, ko smo bili na Vurko festu
in športni dan, ko smo igrali nogomet na vodi. Pogrešal
bom učitelje in našo prelepo telovadnico.
Dean Lazić
Moji najlepši spomini na šolo so se zgodili v 9. razredu.
Lepe spomine imam na čas, ko smo dobili novo telovadnico, se skupaj pripravljali na Vurko fest in ko pomislim
na svoje sošolce. Pogrešal bom vse sošolce in učitelje, s
katerimi sem preživel zadnjih 9 let.
Miha Ekart
Moji najlepši spomini so, da smo dobili novo telovadnico, da sem imel v redu sošolce in sem se z vsemi razumel. V spominu so mi ostali tudi Vurko fest in priprave
nanj. Pogrešal bom svoje sošolce in učitelje, s katerimi
sem se dobro razumel.
Gal Tepeh
9. a maha v slovo

Vsi učenci: 9. a, OŠ Duplek
Foto: Maja Ferk

9. b maha v slovo

ŠOLA V NARAVI
V ponedeljek, 4. aprila 2022, smo se učenci osmih razredov OŠ Duplek odpravili v šolo v naravi v dom Breženka
v Fiesi. Po daljši vožnji smo takoj ob izstopu iz avtobusa
zavohali morski zrak. Že v tistem trenutku smo vedeli, da
nam bo zelo lepo.
Na začetku smo se prijetno nastanili ter kaj dobrega popili in pojedli. Nato smo prisluhnili vodji doma. Po odličnem obroku so se začele popoldanske dejavnosti. Tako
nekako je potekal vsak dan. Razdeljeni smo bili v osem
skupin, ki so med seboj tekmovale. Pomerili smo se v
Najboljše učne ure so ob morju
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Najljubši so nam bili večerni izleti v Piran
Foto: Maja Ferk in Jean Bohorč
Bivali smo v domu s čudovitim razgledom

Ko smo izvedeli za izlet, smo bili presrečni. Bistvo je v
tem, da je bil vsak nagrajen za to, kar rad počne: bere.
Torej je bil izlet le pika na i. Ogledali smo si slovenski
film z naslovom Vesolje med nami. To je mladinski film,
ki nas popelje v skrivnostni svet odkrivanja vesolja in
nam pokaže, da lahko vesoljske zakonitosti primerjamo
z medsebojnimi družinskimi in prijateljskimi odnosi. Po
mojem mnenju se je vsak iz njega nekaj naučil ter se v
njem našel.
Seveda je bil obisk kina čudovita nagrada, še večja pa so
znanje, besedni zaklad ter občutki, ki smo jih pridobili ob
prebiranju knjig.
Marisa Špičko, 8. b, OŠ Duplek
Dan mi je bil všeč, saj nismo imeli pouka. Najbolj sem
se veselil filma, ki smo si ga ogledali. Film mi je bil všeč,
saj je govoril o vesolju, hkrati pa je bil tudi žalosten, ker
je bil znanstvenik slep in je mislil, da sta ga Tjaša in Tod
izigrala.
Gal Pepevnik, 6. a, OŠ Duplek

Osmošolke so se za šolo v naravi odele v enaka oblačila

raznih spretnostih, čeprav smo se vmes tudi malo učili.
Najbolj priljubljeni pa so bili med nami osmošolci večerni sprehodi v Piran. Seveda smo uživali tudi v prostem
času, med katerim smo se lahko pogovarjali, igrali družabne igre ali se sproščali na terasi doma. Najbolj zanimiva in nevsakdanja izkušnja je bila pridobljena ravno
na obali. Na pomolu smo namreč lovili ribe. Še bolj podrobno smo spoznali kraljestvo morskih živali, na primer
meduzo, morsko kumaro, polža breženko idr.
Pred odhodom pa smo zadnji večer pokazali svoje plesne
sposobnosti. Ta izlet nam bo ostal v dobrih spominih,
tako kot tudi naši novo zgrajeni medsebojni odnosi.
Taja Horvat Zupančič, Teja Pivec
in Marisa Špičko, 8. razred, OŠ Duplek

Film mi je bil zelo všeč, saj me vesolje zelo zanima.
Upam, da bomo kino obiskali večkrat.
Zarja Damiš, 6. b, OŠ Duplek

Film mi je bil zelo všeč, bil je tudi poučen. Upam pa, da
bomo kino obiskali večkrat.
Žana Breznik, 6. b, OŠ Duplek
Učenci predmetne stopnje, ki so opravili bralno značko, so za nagrado
obiskali kino. 				
Foto: Maja Ferk

KNJIGE SO SANJE, KI JIH DRŽIMO V
ROKAH
Kot je nekdaj izjavil Neil Gaiman: »Knjige so sanje, ki ji
držimo v rokah.« V bistvu se šele ob branju zavemo, da
resničnost ne more potešiti naših sanj in želja. Dober
roman pa nam ponuja vse možnosti, ki jih ne moremo
prenesti v resnično življenje.
S temi besedami bi se lahko strinjali vsi učenci, ki so letos uspešno opravili bralno značko. Nagrada za to pa je
bil izlet v kino. Ena izmed teh učencev sem bila tudi jaz.
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Letošnja bralna značka mi je bila zelo zabavna in zanimiva. V kinu sem se zelo zabaval. Ta nagrada mi je bila
res najboljša do sedaj. Film mi je bil zelo všeč, ker so se
v njem dogajale stvari, ki se velikokrat dogajajo tudi po
vsej Zemlji.
Vid Lešnik, 6. b, OŠ Duplek
Nagrada za bralno značko se mi je zdela odlična. Film je
bil zelo dober, ker je imel zanimivo vsebino in ga priporočam. V prihodnje si želim, da bi več sošolcev usvojilo
bralno značko.
Jaša Jug, 6. a, OŠ Duplek
V četrtek, 7. aprila 2022, je potekal zaključek letošnje
bralne značke za učence od 1. do 5. razreda. Našo šolo
je obiskala slovenska pisateljica Nataša Konc Lorenzutti,
ki je napisala kar nekaj del za otroke in mladostnike. Napisala je tudi zbirko basni in med svojim nastopom nam
jih je tudi nekaj pripovedovala.
Prireditev se je začela s tem, da sem stopila na oder in
napovedala prihod pisateljice. Pisateljica je bila zelo prijetna, saj ni ves čas govorila le ona in je hotela, da se tudi
mi vključimo in jo dopolnjujemo. Imela je mizo in na njej
postavljeno neko napravo, v kateri so bile ilustracije, ki
so se skladale z njenimi basnimi. Vse so imele nauke, s
katerimi se lahko vsak izmed nas poistoveti.
Na koncu smo se ji tudi zahvalili. Prireditev je bila zelo
zanimiva in upam, da se še kdaj znajdemo v njeni družbi.
Hana Špičko, 7. b, OŠ Duplek

NOVA PRIDOBITEV – KNJIGOBEŽNICA
NA OŠ DUPLEK
Naj na kratko razložim. Knjigobežnica je projekt, kjer gre
predvsem za izmenjavo knjig od bralca do bralca. Po-

Prve knjige so prispevali osmošolci z učitelji.

Foto: Maja Ferk

membno je torej, da knjige krožijo med bralci. Je povsem
brezplačna. Za njeno delovanje pa sta potrebna ljubezen
do knjig in prijateljski odnos med bralci. Dosti knjig tudi
pristane na smetiščih. Tega se moramo zavedati in Knjigobežnica bo dosegla svoj namen!
Da je projekt zaživel, sta predvsem zaslužni učiteljici Marina Herman in Marjetka Bezjak, veliko pa sta prispevala
učenca 9. a Samel Gavranović in Aleks Senekovič, ki sta
Knjigobežnico tudi zares otvorila. Veliko smo pripomogli
tudi učenci 8. razredov, saj je vsak od nas prinesel knjigo
in s tem prispeval k večanju Knjigobežnice. Zahvaljujemo
se tudi Mariborski knjižnici, ki nam je v podporo podarila
ogromno knjig. V okviru Vurko festa nameravamo izdelati še eno hišico in jo postaviti na prostem na Vurberku.
Le opomnim naj še, da bo Knjigobežnica zaživela, ko
bodo knjige zares krožile med dobrimi ljudmi, zato vas
iskreno vabim k sodelovanju v ustvarjanju naše čisto
nove Knjigobežnice.
Pa naj knjige zares bežijo med nami. Lepo branje še naprej!
Nikolina Štenta, 8. a, OŠ Duplek

KULTURNI DAN
V sredo, 16. marca 2022, smo na šoli proslavili kulturni dan, na katerem smo osmošolci in devetošolci pisali
pismo za časovno kapsulo in si ogledali film Pes v kinu
Cineplexx.
Ko smo prispeli v šolo, sta dva učenca iz vsakega razreda
predstavila, kako bomo pisali časovno kapsulo. Z razredničarko smo se pogovarjali tudi o tem, kako je lahko
splet nevaren, koliko smo na njem itd. Voditelja sta nam
predstavila tudi film Osmošolka, ki bi ga naj šli gledat 8.
in 9. razredi, ampak ker ni šlo vse po načrtih, smo potem gledali film Pes. Napisali smo pisma za sebe v prihodnosti, se najedli odlične malice in se odpravili proti
kinu. Film je bil zelo zanimiv, saj je pripovedoval o vojaškem Rangerju, ki mora psa svojega padlega poveljnika
pospremiti na pogreb. Tako odideta na pot, na kateri se
zgodi zelo dosti nepredvidljivih pripetljajev, vendar vseeno prideta pravočasno na pogreb in se lepo dokončno
poslovita.
Kulturni dan je bil zelo zabaven, sploh ko smo pisali za
časovno kapsulo. Upam, da bo še večkrat kaj takšnega in
bomo lahko spet odšli v kino.
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Knjigobežnica, nova pridobitev Osnovne šole Duplek

Zjutraj ob 8:20 smo prišli v šolo in začeli z ogledom dokumentarca o pomankanju in onesnaževanju voda. Dokumentarec je trajal približno uro in pol, kasneje smo šli
na malico. Po malici smo se obuli in odpravili ven. Očistili
smo okolico šole in igrišča. Nabrali smo veliko smeti. Zelo
smo se potrudili in smo z rezultati tudi zelo zadovoljni.
Lahko bi imeli več takšnih naravoslovnih dni, da bi ohranili čisto okolico.
Gaja Krajnc, 9. razred, OŠ Korena

ŠPORTNI DAN
Najbolj zabavno je bilo pisanje pisma za časovno kapsulo.
Foto: Maja Ferk

Taja Horvat Zupančič, 8. a, OŠ Duplek

SPOMINSKA KOMEMORACIJA OB
SPOMENIKU ELE KRISTL – TANJE
V četrtek, 21. aprila 2022, smo se s sošolko Lucijo Šmid
in ravnateljem Petrom Lešnikom odpravili do spomenika
Ele Kristl v Voličini, kjer je potekala spominska komemoracija ob smrti nekdanje partizanske aktivistke Ele Kristl
– Tanje.
Ela Kristl se je rodila v Koreni, kjer je tudi službovala kot
učiteljica. Ko je prišel čas vojne, pa se je pogumno priključila partizanom. Ko so njeno enoto v Voličini iz zasede napadli Nemci, je na žalost izgubila življenje. V Voličini je tudi pokopana in ima postavljen spomenik.
Z deklamacijama Karla Destovnika – Kajuha sva se Eli
Kristl – Tanji poklonila tudi učenca OŠ Korena.

V torek, 3. maja 2022, smo imeli športni dan.
Zbrali smo se ob 8:20 in se odpravili na atletski stadion
Poljane, kjer smo se preizkusili v štirih športnih disciplinah: teku na 60 m, teku na 600 m, skoku v daljino ter
štafeti. Ko smo prišli, smo se šli preobleč v garderobe,
nato je sledilo ogrevanje. Po ogrevanju smo »devetičarji« najprej tekli na 60 m in dosegli zelo dobre rezultate.
Nato smo tekli še na 600 m, kjer prav tako nismo dosegli
zanemarljivih rezultatov. Po teku sta sledila skakanje v
daljino in še štafeta dveh fantovskih skupin.
Precej utrujeni smo se ob 12:20 odpravili proti Koreni.
Anej Mišić, 9. razred, OŠ Korena
Ko sem izvedel, da bo športni dan potekal na atletskem
stadionu, sem se zelo razveselil. Komaj sem čakal, da
gremo. Pripravil sem se tako, da sem si naredil sendvič,

Niko Grajfoner, 8. razred, OŠ Korena

NARAVOSLOVNI DAN
V torek, 27. aprila 2022, smo imeli naravoslovni dan na
temo Mi vsi za lepši jutri.

Foto: Simona Štrucl

Foto: Dejan Kramberger
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pripravil športna oblačila in obutev.
Ko sem prišel v šolo, sem se dogovoril s svojim sošolcem
Mitjem, da bova na avtobusu sedela skupaj. Ko smo prispeli, smo najprej pojedli malico, nato smo se šli ogret.
Najprej smo tekli na 600 m. Bil sem prvi, in sicer s časom
1 min in 57 s. Z rezultatom sem bil zelo zadovoljen. Sledil
je skok v daljino z zaletom na pesek. Najprej sem skočil
335 cm, nato pa celo 378 cm. Tudi s skokom v daljino
sem bil zadovoljen. Sledil je še tek na 60 m. Nisem si
zapomnil časa, a vem, da sem bil zelo dober.
Na koncu smo dobili priznanja in pri vseh disciplinah
sem dosegel 1. mesto.
Primož Kukovec, 4. razred, OŠ Korena

PRVOMAJSKE POČITNICE
Najbolj sem se razveselila, ko sem izvedela, da gremo na
morje. Šli smo na otok Krk. Tam sem se imela zelo lepo.
Vsak dan sem videla veliko živali. Zadnji dan na morju
smo šli do stare cerkvice in pokopališča na vrhu hriba ob
mestu Baška. Razgled je bil zelo lep.
Ko smo prišli domov, sem se razveselila visokega mlaja
– na žalost sem zamudila njegovo postavitev. Bil je zelo
lep. Vedno ko pridemo s počitnic, nas naša mucka veselo
pričaka.
Žal so počitnice minile prehitro, a imela sem se zelo lepo.
Manja Hanžekovič, 4. razred, OŠ Korena
Z bratrancem sva večino časa preživela skupaj. Prvi dve
noči je on prespal pri meni, zraven je bila tudi moja sestrična. Večino časa smo preživeli s psičko Piko. Ko se je
mračilo, smo šli na igrišče. Bratranec je igral nogomet,
sestrična pa se je vozila s kolesom in skirojem. Ob večerih smo igrali video igrice ali gledali filme.
Nato sem šel jaz spat k svojemu bratrancu. Ko sem prišel k njemu, sem najprej objel svojo najmlajšo sestrično
Manco. Prvi dan so bile na sporedu skrivalnice v gozdu.
Ker smo šli pregloboko v gozd, smo se izgubili, a smo na
srečo našli pravo pot in varno prišli do hiše. Naslednji
dan smo se zjutraj zbudili in spili topel kakav, ki ga je
pripravila babica, nato smo se odpravili na kres v Ruše.
Tam je bilo veliko napihljivih igral, glasna glasba in srečelov. Ko je bilo že temno, smo prižgali bakle in šli okoli
Ruš. Nato so prižgali kres in bilo je tako vroče, da nisi
mogel gledati. Bilo je že tako pozno, da smo morali domov, kjer smo sladko zaspali.
Naslednje jutro sta pome prišla oče in mama. Tako sem
prijetno preživel počitnice.
Ivan Jelatancev, 4. razred, OŠ Korena

TEHNIŠKI DAN
12. maja 2022 smo imeli učenci 7. in 8. razredov tehniški
dan.
Kot je za dneve dejavnosti običajno, smo se zbrali ob
8:20 in se počasi porazdelili po učilnicah. Prvi dve uri
smo s pomočjo spletne strani sestavljali različne električne modele, ob tem smo morali še izpolnjevati delov48

Foto: Martina Gomzi

ne liste. Po malici smo tri šolske ure sestavljali makete iz
kock, ki so podobne lego kockam. Po končanih nalogah
smo lahko po načrtih s kockami sestavljali različne stroje, vozila itd. Po kosilu smo si v večnamenskem prostoru
ogledali kratek film.
Ko je zazvonil zvonec, ki je oznanil konec pouka, smo
zdrveli iz učilnice na avtobusno postajo, kjer smo se družili do prihoda avtobusov.
Lan Petrič Grajfoner, 8. razred, OŠ Korena

ŠOLA V NARAVI
Učenci petega in šestega razreda smo šli v šolo v naravi
na Koroško, v Libeliče.
V ponedeljek, 9. maja 2022, smo se ob 8:30 zbrali na
šolskem dvorišču. Avtobus je zamujal pol ure, nato smo
se okoli 9:00 odpravili na pot do Libelič. Prispeli smo
ob 11:00 in odšli na ogled doma. Dobili smo posteljnino in vsak je oblekel svojo posteljo. Potem smo dobili
natančna navodila, kaj bomo ta teden delali in kako bo
potekal orientacijski pohod, ki bo sledil. Dobili smo stare
zemljevide ter si zarisali pot. Začetek je bil v domu Ajda,
cilj pa na avstrijski meji. Po pohodu smo imeli prosti čas.
Igrali smo namizni tenis, badminton, odbojko, košarko,
ristanc. Nato smo imeli večerjo ter se šli tuširat. Prva noč
je bila zelo dolga, saj so nekatera dekleta na glas klepetala.
V torek smo se zaradi klepetanja zbudili že ob 5:00 zjutraj. Potem smo počakali do 8:00 ter odšli na zajtrk. Nato
so potekale dejavnosti: ogenj in ognjišča – poiskali smo
smrekov les in ga zakurili; vrvi in vozli – naučili smo se,
kako se naredijo medicinski, osminski, dvojni osminski
ter dvojni osminski šivani vozel; bivak in zavetišča – zgradili smo si začasen nenačrtovan bivak. Vse je bilo zelo
zanimivo, najbolj so mi bili všeč bivaki.
Drugo noč smo že bolje spali. V sredo dopoldan smo se

fantje igrali nogomet. Po kosilu smo se še malo vozili s
kolesi, nato so sledile druge dejavnosti. Tako se je prvi
dan počasi končal.
Drugo jutro smo bili vsi takoj pokonci. Odšli smo na zajtrk in potem v gozd delat bivake. To je bil zelo zanimiv
del dneva. Po odmoru smo imeli priprave na kolesarski
izpit. Po večerji je sledil nočni pohod z lučkami. Rahlo
utrujeni smo se hitro pripravili na spanje.
Tretji dan smo imeli pred zajtrkom jutranjo telovadbo, ki
nas je hitro prebudila. Sledil je meni najbolj zanimiv del
– plezanje. Potem smo se preizkusili še v lokostrelstvu.
Po kosilu smo odšli v gozd in v skupinah smo naredili
pasti za gozdne živali. Ta dan mi je bil res zanimiv.
Četrti dan je bil tudi poln pričakovanj, saj smo vedeli, da
nas čaka vožnja s kanuji. Najprej smo si na ognju spekli
hrenovke in se počasi odpeljali s kanuji po Dravi. Med veslanjem sem zelo užival. Pred nami je bila že zadnja noč.
Peti dan je bil čas za odhod. Treba je bilo vse spakirati in
ob 14. uri nas je čakal avtobus, da nas je odpeljal domov.
Teden je minil hitro, saj smo se imeli zelo lepo. Šola v
naravi je bila čudovita izkušnja, pri kateri smo se veliko
naučili.
Tai Praviček, 5. razred, OŠ Korena

TRIJE BRATJE
Foto: Tamara Zavec

preizkusili v lokostrelstvu, ki je bilo zelo zanimivo. Dobili
smo loke in po dva naenkrat streljali v tarčo. Imeli smo
tudi plezanje, ki pa je bila moja najljubša dejavnost v
tednu. Na koncu pa smo izvedli še aktivnost, imenovano
gozd je naša učilnica, kjer smo preučevali tla in živali.
V četrtek smo se zbudili okrog 7:30, se oblekli, pojedli
zajtrk ter odšli do reke Drave. Tam smo si spekli hrenovke in se razdelili v 4 skupine za vožnjo s kanuji. Nekaj
časa smo veslali, nazaj pa nas je nosil tok. Ko smo pojedli kosilo, smo se počasi odpravili v kmečki muzej, črno
kuhinjo, staro učilnico in kostnico. Vse je bilo zanimivo.
Odšli smo nazaj v dom in tam imeli uro počitka, večerjo,
kratek sprehod ter spanje.
Zadnji dan smo začeli s športnimi igrami, ki so bile zelo
zabavne. Naučili smo se tudi hoditi s hoduljami. Že zjutraj smo spakirali, tako da smo lahko hitro začeli z aktivnostjo, imenovano ljudje smo si različni. Bila je poučna, saj smo spoznavali človeško raznolikost. Nato smo
se zbrali na majhnih tribunah, kjer smo punce iz 5. in
6. razreda dobile nagrado za najbolj čisto sobo in dobro
disciplino. Potem smo se odpravili domov. Šola v naravi
je bila zelo zanimiva in zabavna.
Nika Lubej, 6. razred, OŠ Korena
V ponedeljek, 9. maja 2022, smo se učenci 5. in 6. razreda zbrali na avtobusni postaji, kjer smo naložili kovčke
in torbe na avtobus ter se poslovili od staršev. Z manjšo
zamudo nas je avtobus odpeljal na Koroško, in sicer v
dom Ajda.
Ob 12. uri smo prispeli na cilj. Namestili smo se v svoje sobe. Po namestitvi smo imeli sestanek o pravilih in
obnašanju v domu. Sledil je odmor, med katerim smo

Nekoč je živel oče s tremi sinovi. Nekega dne jih je napotil v svet.
Sinovi so odšli po svetu in prvi, najpametnejši je prišel
do starega gradu. Potrkal je na vrata in vstopil. Toda namesto lepe princese je na stopnišču stala stara čarovnica
in ga zaprla v temnico. Drugi sin je hodil in hodil in prišel
do mesta z ogromnim obzidjem in prekrasno palačo. Ko
je stopil v njo, je na zlatem prestolu sedel kralj. Ko mu je
mladenič povedal, da išče službo, se mu je kralj nasmehnil in rekel: »Dam ti svojo hči za ženo in ti zapustim vso
kraljestvo, če premagaš staro coprnico, ki živi v gradu na
vrhu Gore nemogoče višine.« Mladenič je vzel meč, srebrni ščit in se podal na dolgo pot. Hodil je čez močvirja in
skozi srhljive gozdove, preden je naposled le prispel na
vrh gore. Vstopil je v grad in iskal čarovnico. Ko je prišel
do ječe, ga je tam čakala zgrbančena coprnica. Mladenič jo je napadel, vendar je zavreščala temen urok in ga
spremenila v podgano. Zaprla ga je v kletko in ga spravila
v temnico, ob tem pa si je mrmrala, kako je njena mačka
lačna. Medtem je tretji sin prav tako prispel do mesta
in dobil isto nalogo kot brat. Mladenič je vzel meč, lok
in ščit iz poliranega železa. Vstopil je v grad in čarovnica
ga je želela ubiti, vendar je predse dal ščit in odbil njeno
magijo. Zatem je coprnica pograbila metlo in odfrčala v
zrak, a mladenič je napel lok in ustrelil v metlo, da je ta
prekucnila čarovnico na tla. Mladenič je star coprniški
stvor želel pokončati z mečem, a ker je bil dobrega srca,
je odpustil čarovnici, ta pa je osvobodila njegova brata
in izničila svoje uroke. Odločila se je postati zdravilka in
svojo magijo uporabljati za dobro. Najmlajši brat, ki jo
je naposled premagal, se je poročil s princeso in postal
kralj vsega kraljestva.
V nekem trenutku pa je čarovnici počil lonec in pravljice
je bilo konec.
Mai Horvat, 6. razred, OŠ Korena
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Vesele počitnice
v občini Duplek 2022
V SODELOVANJU S SVIZCEM
Poletni tabor je v osnovi namenjen otrokom iz
občine Duplek, v primeru prostih mest pa tudi
otrokom iz drugih občin.
Dneve bomo zapolnili z raznimi športnimi,
družabnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi ter
vsebinskimi animacijami.

TERMINI
• od ponedeljka do
petka (8 tednov)
• od 07:00 do 16:00
• od 4. julija do 26.
avgusta
Rok za prijavo:
1 teden pred pričetkom
posameznega termina
Ob prijavi imajo
prednost otroci s
stalnim prebivališčem
v občini Duplek.

* Cena 1 - sofinancirana
cena - za otroke iz
občine Duplek
** Cena 2 - polna cena
za otroke iz ostalih
občin

Cena 1*:

Cena vključuje:
5-dnevno varstvo,
animacijo, kosilo,
popoldansko
malico, spletno
galerijo fotografij
in udeležbo na
zaključni prireditvi

20,00€
Cena 2**:

65,00€

Doplačila: stroški
izletov (vstopnine,
prevoz...)

Prijave in informacije na: www.svizec-sport.com. Prijave odpiramo 3. 5. 2022.

OBČINO
DUPLEK

KONTAKT:
info@svizec-sport.com
+386 40 357 119 (VID)

