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Barve jeseni počasi, a vztrajno prihajajo v ospredje. Jutra 
so sveža in sončni žarki nekoliko redkeje razvajajo. Zdi 
se, da je poletje povsem pozabljeno. Žal se ob spravi-
lu pridelkov marsikateri kmet spomni poletne suše, ki 
je precej oklestila letino. Pa vendar je jesen, čeprav je 
takrat veliko opravil in dela, lepa in vesela. Narava nas v 
tem času obdari s pridelki in poplača naš celoletni trud. 
Včasih bolj, včasih manj. Žal pa narava vedno pogosteje 
in intenzivneje opozarja nase in človeštvu pošilja spo-
ročila, da nič na svetu ni samoumevno, neomejeno ali 
neuničljivo. Vsako dejanje s seboj nekaj prinese, zato 
moramo ljudje resnično ob vsaki odločitvi pomisliti tudi 
na dolgoročne posledice. 

Žal je tako, da se posledice prehitrega razvoja, pozidave 
in eksploatacije naravnih virov odražajo na drugih kon-
cih sveta, običajno v nerazvitem delu s preveliko gosto-
to prebivalstva. Vremenski ekstremi in naravne nesreče 
postajajo stalnica, ljudje pa trpijo za lakoto in pomanj-
kanjem ter se borijo z izbruhi bolezni. Morda sami še ne 
čutimo opozoril narave v takšni meri kot ljudje drugod, 
saj živimo res na čudovitem koščku sveta, ki je bogat z 
vodnimi viri, kjer je teren še dovolj zahteven, da nas ka-
pital še ni v celoti zazidal in da tudi za (pre)intenzivno 
kmetijstvo ni pravih pogojev.

Ob vseh teh naravnih danostih pa živimo v miru. Te sreče 
bi se moral vsak zavedati, vsak bi moral ceniti, kar ima, 
in tudi skrbeti, da bodo to, kar imamo mi, imeli tudi naši 
zanamci. Nič ni torej samoumevno in vsako dejanje ima 
posledice. Tudi dobre stvari niso samoumevne in tudi za 
njimi stojijo dejanja. Za številnimi lepo obiskanimi do-
godki tega poletja so dejanja in trud ljudi, napori posa-
meznikov in sodelovanje ekip. Letos smo lahko ponovno 
z dokaj polnimi pljuči organizirali in se skupaj z vami ve-
selili dogodkov v okviru Dupleškega tedna, pa na Vur-
kofestu, Vurberškem festivalu narodnozabavne glasbe in 
številnih koncertih na gradu ter v naši novi dvorani, ki se 
je prav tako izkazala kot izjemna pridobitev. 

Ob številnih dogodkih je bilo leto zapolnjeno tudi s šte-
vilnimi investicijskimi projekti. Zlasti krajani Zgornjega 
Dupleka ste bili (in ste nekateri še) obremenjeni s pra-
hom, hrupom in oteženim dostopom do svojih domov v 
času gradnje kanalizacije. Projekt je zahteven tako z or-
ganizacijskega kot z gradbenega vidika, zlasti pa je velik 
finančni zalogaj. Letos smo z otvoritvijo igrišča z umetno 
travo tudi nekako zaokrožili vlaganja v šolsko in športno 
infrastrukturo v tem mandatu. Če sem se v prejšnjih 
mandatih večkrat počutil kot gasilec, ki je z nekimi začas-
nimi ukrepi zgolj gasil gorečo problematiko pomanjkanja 
prostorov v šolah in vrtcih, smo v tem mandatu pridobili 
kar nekaj strateško pomembnih prostorov, z energetsko 
obnovo pa tudi vzdržne objekte, kar se je zlasti z nasto-
pom energetske draginje izkazalo kot dobra odločitev. 
V tem mandatu smo sprejeli kar nekaj pomembnih in, 
verjamem, tudi modrih odločitev; veliko smo jih tudi re-
alizirali, nekatere pa čakajo na nov mandat. Delo v ob-

činskem svetu je bilo 
korektno in sodelo-
vanje konstruktivno. 
Vsekakor si takšnega 
sodelovanja želim 
tudi v prihodnje, saj 
so pred nami številni 
izzivi, precej nestabil-
ni makroekonomski 
položaj in nepredvi-
dljivo svetovno poli-
tično dogajanje. Cilji 
ostajajo, vsi si želimo 
premišljenega razvo-
ja in predvsem dobrih 
pogojev za bivanje, 
varno odraščanje svojih otrok in prijetno staranje gene-
racije, ki se je upokojila. Predvsem pa si sam želim čim 
več sloge, medgeneracijskega povezovanja in še naprej 
tako bogat družabni utrip v teh krajih. 

Čeprav je pred nami jesen, ko se skupaj veselimo darov 
narave, ko se bomo družili na kostanjevih piknikih in sla-
vili preobrazbo mošta v vino, pa je pred nami tudi čas 
»vesele jeseni«, ko vas bomo s plakatov pozdravljali raz-
lični obrazi. Žal je ta čas velikokrat pregret in zastruplja 
prijetne dogodke. Želim si, da bi bil tudi ta čas lep, 
strpen, morda barvit, tako kot je jesen, nikakor pa ne 
smemo dovoliti, da nas praznik demokracije razdvaja, 
deli, skrega med seboj. Ne govorim, da ni pomembno, 
komu boste zaupali svoj glas. Vsako dejanje ima posledi-
ce in nič ni samoumevno. Odločitev naj bo premišljena, 
debate konstruktivne in argumentirane, predvsem pa 
spoštljive. Nismo vsi vedno enakega mišljenja, ne želimo 
vedno vsi po isti poti, so nam pa večinoma skupni cilji, 
saj imamo vsi radi te svoje kraje in ljudi, ki živijo tukaj. In 
vsi si želimo najboljše. 

Mitja HORVAT, 
župan

ŽUPANOV UVODNIK

Iz igranega prizora »podelitev pravice za izpiranje zlata«
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PO OBČINI

Svečana prireditev ob občinskem prazniku je prilož-
nost, da počastimo občane, ki so s svojim delom, tru-
dom, prizadevanji dosegli nekaj posebnega. 

V soboto, 18. junija 2022, smo na svečani prireditvi ob 
občinskem prazniku Dupleškemu tednu podelili prizna-
nja najboljšim športnikom, učencem in drugim zasluž-
nim občanom. Osrednjo prireditev je z glasbeno točko 
otvoril Žan Hauptman, sledila pa sta nagovor župana 
občine Duplek Mitje Horvata in podelitev priznanj naj-
uspešnejšim učencem. Na letošnji osrednji prireditvi so 
Glonarjeva priznanja za uspeh, dosežen v času 9-letnega 
osnovnošolskega izobraževanja, prejeli naslednji učenci: 
Gaja Krajnc, Zoja Treplak Vidovič, Milla Bratkovič, Enej 
Dančić, Miha Ekart, Larisa Gavez, Lana Kos, Neža Lonec, 
Tomaž Pernek, Gal Tepeh, Nik Tkalčič, Tia Horvat Zupan-
čič, Jan Korošec, Žan Korošec, Alina Lilek, Kaja Mencigar, 
Nives Polanec in Sara Poštrak.

Priznanja športnikom
Glasbenemu predahu z Lauro Petrinec je sledila podeli-
tev priznanj športnikom, ki so dosegli najboljše rezultate 
v letu 2021. Priznanja za perspektivnega športnika v letu 
2021 so prejeli Tim Kopecky (judo), Lara Vohar (judo), 
Ela Lepenik (judo), Nika Plazar (judo), Patrik Vesenjak 
(judo), Žan Hlebič (judo), Žiga Črnčič (judo), Sara Rojs 
(karate), Lan Potočnjak Pihler (karate) in Nik Rapič (ka-
rate). 

Priznanje za športne dosežke v letu 2021 so prejeli Vane-
sa Majerič (ples), Tilen Mulec (judo), Nina Auda (judo), 
Nike Taja Peček (judo), Lana Plazar (judo), Jani Senekovič 
(judo), Tjaša Rojs (karate), Gaja Rojs (karate) in Lejla Ver-
bošt (karate).

Vrhunske športne dosežke v letu 2021 so dosegli Niko 
Grajfoner (judo), Jana Rojs (karate), Jurij Beber (atleti-
ka), Mark Kojc (triatlon), Anina Kirbiš (triatlon), Leopold 
Klampfer (atletika) in Staš Kokotovič (judo). 

Priznanje za športnika leta 2021 je šlo v roke Janu Ter-
njaku Harcu, vozniku kartinga iz Spodnjega Dupleka, ki 
tekmuje z našo mednarodno FIA in AMZS licenco. V letu 
2021 je postal prvak na kar štirih prvenstvih v najvišji 
uradni kategoriji svetovnega kartinga KZ2. Jan že več kot 
15 let tekmuje v panogi kartinga. V vseh letih je že osvo-
jil več naslovov državnega in pokalnega prvaka. Najbolj 
ponosen je, da je v letu 2021 postal prvak FIA srednje-
evropske zone v kraljevi kategoriji KZ2. 

Županova priznanja
Odlični glasbeni točki Aline Bratovščak in Patrika Šabedra 
je sledila podelitev županovih priznanj. Priznanja zasluž-
nim občanom za prizadevno delo na različnih področjih 
in za promocijo občine Duplek je župan podelil nasled-
njim prejemnikom: Nadi Žmak za aktivno in prizadevno 
delo v krajevni organizaciji Rdečega križa Dvorjane, Mihi 
Rojku za prizadevno delo na gradu Vurberk in za promo-
cijo občine, Marini Stopar za prizadevno delo na gradu 
Vurberk in za promocijo občine, Milanu Šamcu za dol-
goletno uspešno vodenje društva in promocijo občine, 
Karlu Kacjanu za dolgoletno vodenje Kulturno umetni-
škega društva Franc Preložnik Dvorjane in Zinki Dokl za 
predano delo na društvenem, kulturno-umetniškem in 
izobraževalnem področju. 

Priznanje na področju kulture
Podeljeno je bilo tudi priznanje na področju kulture, in 
sicer Glonarjeva plaketa, ki jo je prejelo Kulturno ume-
tniško društvo Franc Preložnik Dvorjane. Moški pevski 
zbor KUD Franc Preložnik Dvorjane je bil ustanovljen 
novembra 1981 in je pričel z vajami januarja 1982. Od 
takrat deluje nepretrgano že 40 let. Zbor prepeva na ra-
znih pevskih prireditvah, koncertih, božičnih koncertih 
v cerkvi, sodelujejo pa tudi na vseh proslavah in prire-
ditvah v občini Duplek ter tudi izven občine. Ohranjajo 
običaj koledovanja in tako prepevajo v najlepšem božič-
nem času od hiše do hiše ter prinašajo radost in veselje 
vsem. Tradicionalno počastijo tudi praznik dan žena s 
prireditvijo Pojemo in plešemo za vas v sodelovanju z 
OŠ Duplek in ostalimi povabljenimi gosti. Pevski zbor je 
tudi pobudnik prireditve Štajerska poje, ki prav tako po-
teka že neprekinjeno od leta 1991 v organizaciji Turistič-
nega društva Vurberk. Zbor trenutno šteje 16 članov, od 
tega že 40 let v zboru prepevajo: Franc Sužnik, Srečko 
Paluc, Oto Zel, Alojz Paluc in Karl Kacjan ter Alojz Toplak, 
ki je bil tudi med pobudniki za ustanovitev zbora. Zbor 
so vodili Marija Jurančič, Alojz Slana, Filip Maučec, pro-
fesorica Marija Mohorko, sedaj pa pevci prepevajo pod 
vodstvom mlade dirigentke Jasne Škofič.

Po prejemu Glonarjeve plakete so kulturni program obo-
gatili s pesmijo z naslovom Žabe.

PODELILI PRIZNANJA 
NAJZASLUŽNEJŠIM

Športnik leta Jan Ternjak Harc

4



Zlati grb Občine Duplek Društvu upokojencev Duplek
Društvo upokojencev Duplek je bilo ustanovljeno 
leta 1993 z 91 člani. Z dobro organizacijo sekcij, iz-
letništvom, kulturnimi dejavnostmi se je članstvo po-
večalo na 1200 članov. Še danes delujejo kegljaška, 
strelska in ribiška sekcija, moški pevski zbor pa je žal 
ugasnil. Na novo so se ustanovile tudi številne druge 
sekcije, kot so: ljubiteljske pevke, ročnodelska sekcija, 
literatke in telovadke. Društvo je znano po vsej Slove-
niji. Za odlično delovanje so prejeli zlato plaketo ZDUS 
LJUBLJANA. Leta 2006 je društvo na 5. kongresu pro-
stovoljcev v Sežani prejelo zlati kovanec, ki jim ga je 
izročil dr. Drnovšek. Na kongresu je bilo prisotnih 450 
društev upokojencev Slovenije, kjer je bilo DU Duplek 
proglašeno za najboljše društvo v Sloveniji. Prejeli so 
tudi priznanja Zgornjepodravske pokrajinske zveze in 
občinska priznanja. Leta 2007 so se vključili v projekt 
Starejši za starejše, ki vsa leta skrbi za starejše občane 
v občini. Starostnike obiskuje 16 prostovoljk na terenu. 

Prejemniki Glonarjeve plakete- KUD Franc Preložnik Dvorjane

Zlati grb Društvo upokojencev Duplek

Vsa leta je Društvo upokojencev Duplek skrbelo za pri-
jetna druženja z izleti v tujino in doma. Organizirali so 
razne prireditve v občini in izven nje, kot so silvestrova-
nje, praznovanje dneva žena, dan mučencev, dan odpr-
tih vrat itd. Trudijo se krepiti medgeneracijsko sodelo-
vanje z mladimi, sodelujejo z društvi Zgornjepodravske 
pokrajinske zveze Maribor in tudi z VGC Danica Duplek 
kot uporabniki in izvajalci.

Navedeni dosežki lahko vsakega izmed nas opomnijo, 
da se s trdnim delom, prizadevanji, željo po uspehu da 
doseči veliko. Prireditev se je zaključila z odličnim nasto-
pom izvrstnega glasbenega izvajalca Žana Hauptmana, 
ki je med drugim tudi občan občine Duplek.

Dupleški teden, teden poln dobre glasbe, veselja in 
plesa
Po osrednji prireditvi ter hkrati tudi otvoritvi občinskega 
praznika Dupleškega tedna so se zvrstili številni odlični 
dogodki po celotni občini Duplek, ki so bili prepleteni z 

Žan Hauptman

Vse foto: Marko Pigac
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dobro glasbo, hrano in druženjem. V ponedeljek, 20. ju-
nija, je Tadej Toš poskrbel za nabito polno športno dvo-
rano, dobro energijo ter veliko smeha in dobre volje. V 
sredo, 22. junija, so se občani pred Kulturnim domom 
Korena lahko predajali melodijam in okusom morja. Za 
melodije morja je poskrbela izvrstna vokalna skupina Il 
Divji. Ob poslušanju dobre glasbe je njihove brbončice 
razvajala Štajerska hiša kulinarike z različnimi morskimi 
jedmi, v sodelovanju s PGD Korena pa je bilo poskrblje-
no tudi za poletno osvežitev. 

Parkirišče pred Gasilskim domom Dvorjane je bilo v če-
trtek, 23. junija, prizorišče prav posebnega dogodka. 
Doživeli smo čisto pravi barman show (atraktivno me-
šanje pijač) in okušali različne koktajle, doživeli ognjeno 

Prejemniki nagrad

predstavo in videli ples na trakovih. Za glasbeni nastop 
ter odlično vzdušje pa je poskrbel DJ Timo-G. 

Tjaša Simonič

Foto: Tjaša Simonič

Foto: Mitja Horvat

IL DIVJI

Noč ognja, koktejla in plesa
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DUPLEŠKI ŠPOR(T)HET

Fotografije: Marko Pigac

Odlična kulinarična ponudba, animacija za otroke,  
nekaj športa …
Na začetku vsake poti je kar nekaj vprašanj in pomisle-
kov. Tudi mi smo se pred tremi leti podali v pisanje ne-
koliko drugačne zgodbe in se ob tem vprašali, ali bo to 
sprejeto. Sprejeto na način, da bodo ljudje vzeli dogodek 
za svoj. In po tretji izvedbi Špor(t)heta lahko mirno zapi-
šemo ugotovitev, da so ljudje dogodek vzeli za svojega 
in se ga tudi vsako leto udeležijo v vedno večjem števi-
lu. Tako je bilo tudi letos ob že tretji prireditvi Dupleški 
špor(t)het. 
Številni obiskovalci z različnih koncev in odlična kulina-
rična ponudba, prepletena še s čudovitim ambientom 
ob jezeru, ter glasba so bili ob lepem vremenu pravšnji 
recept za še en odlično izpeljan dogodek v režiji Občine 
Duplek.
Tudi letos so lahko obiskovalci na stojnicah ob jezeru 

okušali dobrote različnih brezplačnih degustacijskih me-
nijev izpod rok naslednjih ponudnikov: MarLey smokin 
BBQ, Miyabi, Oui Chef, Cantante, Gostilna Valerija, Moj-
ster vafelj, Sladek butik in Fidebo Food Truck. Da pa ni 
ostalo samo pri hrani, smo poskrbeli še z animacijo za 
otroke, ki so lahko uživali z vodnimi čolni na ročni pogon 
v animaciji bratov Malek. Prav tako so se lahko preizku-
sili v vožnji s kanuji in uživali v predstavitvi veslanja v iz-
vedbi športnega društva Pure sport ter na nogometnem 
igrišču na milnici in napihljivih igralih. Vse skupaj pa so 
na svoj način s koncertom povezali člani ansambla Kin-
gston, ki so nas popeljali s svojo glasbo tja daleč med 
valove. 
Na koncu res lepega dne smo, polni novih idej, bili z mis-
limi že pri izvedbi prireditve v letu 2023. Se vidimo ob 
jezeru na četrtem Dupleškem špor(t)hetu.

Dejan Stanko

Predstavniki občine Duplek s člani ansambla Kingston

Gneča pred stojnicami in na promenadiOtroci so uživali z vodnimi čolni

Številni obiskovalci so se preizkusili v vožnji s kanujem. Različna igrala so pritegnila številne.
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LOKALNE VOLITVE – 
SPREMEMBA SEDEŽA VOLIŠČA V DVORJANAH

Po štirih letih se bomo ponovno odpravili na volišča, 
in sicer v nedeljo 20. novembra 2022, ko bomo volili 
župana, občinske svetnike in predstavnike vaških skup-
nosti. 
Edina sprememba, ki se obeta za vas, spoštovani volivci, 
je ta, da smo v Dvorjanah spremenili sedež volišča. Nič 
več ne bodo volitve potekale v osnovni šoli, temveč v 
Kulturnem domu v Dvorjanah. K odločitvi je botrovalo 
dejstvo, da je dostop za invalide primerneje urejen v Kul-
turnem domu Dvorjane, saj je bil v osnovni šoli dostop 
zanje zagotovljen le skozi zbornico ali kuhinjo, nobeden 
od teh prostorov pa ni primeren za širšo populacijo. 

V kulturnem domu Dvorjane pa je možnost vstopa skozi 
stranski vhod, gledano z glavne ceste. Prav tako je ob 
gasilskem domu v Dvorjanah urejeno veliko parkirišče. 
Vljudno vas naprošamo, da v času volitev upoštevate 
tudi navodila NIJZ v zvezi z obvladovanjem preprečeva-
nja okužb z virusom Sars COV-19. 

Jana GREIFONER, univ. dipl. prav.,
predsednica OVK občine Duplek,

in Darja ROJKO, dipl. ekon.,
tajnica OVK

Poletje na kmetiji Rola v Zg. Koreni  Foto: Maša Rola Vilčnik

Foto: Darja Rojko
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TRADICIONALNO SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV
Nepredvidena zdravstvena situacija po svetu in doma 
nam je že dvakrat zapored preprečila tradicionalno sre-
čanje starejših občanov. Letos na srečo ni bilo tako, sta-
rejšim občanom smo lahko narisali nasmeh na obraz. V 
sredo, 21. junija 2022, je potekalo zdaj že tradicionalno 
srečanje starejših občanov. Srečanje se je letos prvič od-
vijalo v novi športni dvorani občine Duplek.
V občini Duplek trenutno prebiva 620 občanov, ki so sta-
rejši od 75 let, dogodka se jih je udeležilo približno 200. 
Predsednica Društva upokojencev Duplek Marinka Čuč-
ko ter župan občine Duplek Mitja Horvat sta starejšim 
občanom namenila nekaj besed. Za zanimiv in pester 

kulturni program so poskrbeli uporabniki MGC Duplek 
Danica z gledališko predstavo, folklorna skupina KUD 
Breznar Tonček Korena ter Tamburaški orkester občine 
Duplek. Po koncu kulturnega programa je sledila oku-
sna večerja, ki jo je pripravila Štajerska hiša kulinarike. 
Marko Mulec pa je poskrbel, da so se starejši zazibali ob 
ritmih domače in tuje glasbe.
Druženje je bilo prijetno, sproščeno in veselo, še pose-
bej po teh čudnih časih, ki so za nami. 

Tjaša Simonič

Srečanje starejših občanov v Športni dvorani v Sp. Dupleku  Foto: Tjaša Simonič

POZDRAV IZ UREDNIŠTVA
Rok za oddajo člankov je najkasneje  

16. november 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
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SPREJET 1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE DUPLEK
Na 23. redni seji občinskega sveta tudi več kadrovskih 
vprašanj 
Proračun Občine Duplek za leto 2022 je bil sprejet na 20. 
redni seji občinskega sveta 20. decembra 2021 v sklo-
pu dvoletnega proračuna. Ker je v tem času prišlo do 
sprememb pri izvajanju investicijskih projektov, je ob-
činska uprava skladno z veljavno sistemsko zakonodajo 
na področju javnih financ pripravila korekcije sprejetega 
proračuna. Občinski svetniki so po opravljeni obravnavi 
potrdili predlagane spremembe.
Na predlog skupne občinske uprave Maribor so po skraj-
šanem postopku sprejeli Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o ustanoviti Skupne občinske uprave Ma-
ribor, na podlagi katerega se bosta dve predvideni službi 
združili v enotno z vsebino s področja zaščite, reševanja 
in obrambnega načrtovanja.
Zaradi odstopa dosedanjega člana nadzornega sveta Jav-
nega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor je 
občinski svet do konca mandata imenoval nadomestno 
članico Natalijo Jakopec. V svet javnega lekarniškega za-
voda Mariborske lekarne Maribor so imenovali novega 
predstavnika občin ustanoviteljic. V naslednjih petih le-
tih bo to funkcijo opravljal Drago Žura.
Na predlog komisije za podelitev občinskih priznanj in 
odlikovanj Občine Duplek, ki je na svoji seji dne 23. maja 
2022 obravnavala predlog župana za podelitev priznanja 
zlati grb, so svetniki sprejeli sklep, da se podeli priznanje 
zlati grb Občine Duplek Društvu upokojencev Duplek.
Zaradi sprememb zakonodaje so svetniki sprejeli odlo-
ka o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Osnovna šola Korena in odloka o ustanovitvi Javnega za-
voda Osnovna šola Duplek, ki vključujeta določilo, da se 
tržna dejavnost lahko izvaja, če bo z izvajanjem te zavod 
zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo poveza-
nih odhodkov.
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, je določeno, da je 
občina zavezanka dolžna kriti dodatne stroške za otroka, 
ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in do-
datno strokovno pomoč v redni oddelek.
Ravnatelj OŠ Duplek Đano Novak je posredoval zapisnik 

multidisciplinarnega tima, iz katerega izhaja, da ima ot-
rok, ki obiskuje vrtec v Dupleku, veliko težav na področju 
igre, socialne komunikacije, govora in jezika, področju 
pozornosti in koncentracije, slušne pozornosti in spo-
mina. Sumijo na avtizem. Vrtec je predlagal usmeritev 
v prilagojen program za predšolske otroke na Centru za 
sluh in govor v Mariboru, saj potrebuje otrok oddelek z 
majhnim številom otrok ter obravnavo logopeda in spe-
cialnega pedagoga. Po pregledu dokumentacije je bilo 
ugotovljeno, da na Centru za sluh in govor ni več prostih 
mest, zato se otroku v rednem vrtcu dodeli pomoč stal-
nega spremljevalca ter 1 ura logopedske in 1 ura special-
nopedagoške pomoči tedensko. 
OŠ Duplek je zato predlagala, da se sistemizira delovno 
mesto spremljevalca v deležu delovnega časa 1,00 (40 
ur/teden) in strokovnega delavca v deležu 0,08 (3,2 ure/
teden), kar so svetniki potrdili.
Nadzorni svet občine Duplek je opravil nadzor zaključ-
nega računa proračuna Občine Duplek za leto 2021 in 
pripravil poročilo o opravljenem nadzoru, ki ga je pred-
sednica nadzornega odbora Albina Hojski Ilijevec na seji 
predstavila svetnikom.
Na predlog izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo, ki je pripravil Elaborat o oblikovanju cen sto-
ritev oskrbe s pitno vodo v občini Duplek za leto 2022, 
so se svetniki seznanili s predlogom povišanja cen, o sa-
mem predlogu pa tokrat niso odločali.
Predračunski stroški vodarine za leto 2022 so po na-
vedbah pripravljavca elaborata za 39,20 % višji od cene 
za leto 2021, predračunske cene za leto 2022 pa so za 
36,27 % višje od trenutno veljavnih cen, ki jih plačujejo 
uporabniki. Glavni razlog je dvig cen električne energije, 
ki se odraža v višjem strošku električne energije, višjih 
stroških črpanja vode in višjih stroških tranzita. Glede na 
navedeno predlagajo spremembo cene vodarine sicer s 
trenutno veljavne cene 1,0708 EUR/m3 na 1,4592 EUR/
m3. Kot že rečeno, so se svetniki s predlagano ceno zgolj 
seznanili, niso pa je potrjevali, tako da zaenkrat ostaja 
cena vode za končne uporabnike nespremenjena.

Dušanka Novak

Korena
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ZAHTEVNA SANACIJA GRAJSKEGA STOLPIČA
Zaključena tudi interventna sanacija peterokotnega 
stolpiča gradu Vurberk
Občina je v preteklem letu s pomočjo sofinancerskih 
sredstev Ministrstva za kulturo RS in sredstev iz razpisa 
LAS (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) izved-
la obsežno obnovo ostankov gradu Vurberk, pri čemer je 
bila najzahtevnejša sanacija peterokotnega stolpa levo 
od glavnega vhoda, saj ga je invazivno rastje zelo poško-
dovalo. Po odstranitvi invazivne vegetacije se je potrdila 
domneva, da je zgornji del zidu iz 15. stoletja popolnoma 
preperel in obstajala je resna nevarnost hipne zrušitve se-
vernega dela zidu tega stolpa. V sodelovanju s strokovnja-
ki Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo o nujnosti sa-
nacije obvestili tudi Ministrstvo za kulturo RS z upanjem, 
da pridobimo dodatna sredstva za izvedbo sanacije. 
Malce pred koncem leta 2021 smo prejeli sofinancersko 
pogodbo za izvedbo interventne sanacije in tako še pred 
zimo izvedli najnujnejše posege ter preprečili porušitev. 
S sanacijskimi deli na stolpu smo nadaljevali takoj, ko so 
vremenske razmere dopuščale, in jih zaključili spomladi 
letos. Dela so potekala po enakem postopku kot obnova 
obzidja. Izvajalec je najprej odstranil grmičevje in rastje 
ter slab nevezan material malte in kamna. Izvedel je či-
ščenje dela zidu. Čiščenje je izvajal po etapah v kombi-
naciji z novo pozidavo. Izvajalec je dobavil in uporabil 
kamen peščenjak, ki je po barvi, strukturi in dimenzijah 
enak že obstoječemu. Kamen je ročno obdeloval in obli-
koval, tako da pozidava sovpada s preostalim delom že 
obstoječega zidu. Za pozidavo je bila uporabljena apne-
na malta. Skupna vrednost posegov je znašala 48 tisoč 
evrov, od katerih je Ministrstvo za kulturo RS zagotovilo 
24 tisoč evrov.

Do teh velikih prenov, ki so bile izvedene v zadnjih le-
tih, je občina prav tako vsa leta v proračunu zagotavlja-
la sredstva za redno vzdrževanje gradu, saj je grad zelo 
priljubljena turistična točka in prizorišče številnih prire-
ditev. Tako smo med poletjem z lastnimi proračunskimi 
sredstvi izvedli še sanacijo zidu pri glavnem vhodu, pre-
novo električne omarice z namestitvijo novih varovalk, 
prenovo električnih instalacij na tribuni, osvetlitev sto-
pnic na tribuni in osvetlitev panorame na vrhu tribune.

Natalija Jakopec

Foto: Natalija Jakopec Stolp pred obnovo in po njej

Vhod v grad po izvedeni obnovi Foto: Natalija Jakopec
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Predstavljamo vam 
Bojana Turčina, po-
veljnika civilne zaščite 
in občinskega gasil-
skega poveljstva. 
Svoje življenje je 
posvetil gasilstvu kot 
poklicni gasilec, kot 
prostovoljni gasilec pa 
je prejel značko za šti-
ridesetletno zvestobo 
prostovoljnemu gasil-
stvu. Njegovo življenje 
je že vse od zgodnjega 

otroštva povezano tudi z vodo, strast do potapljanja je 
prisotna že od malih nog, potapljaška maska pa je nje-
gova spremljevalka še danes. 
Za začetek bi vas prosila, če se lahko na kratko predsta-
vite in poveste, kako ste povezani z našimi kraji.
Tukaj sem bil rojen, in sicer sem otroštvo preživel v ta-
kratnem naselju Vumpah, ki se je kasneje preimenovalo 
v Vurberk. Vrtca takrat še nismo poznali, osnovno šolo 
pa sem obiskoval v Dvorjanah, od prvega pa vse do os-
mega razreda. Po končani kovinarski šoli sem se zaposlil 
kot orodni ključavničar v orodjarni Elektrokovine. Tam 
sem delal vse do odhoda k vojakom. Zdaj pa že vrsto let 
živim v Ciglencah.

Vse življenje ste zelo dejavni. Katere zanimivosti lahko 
izvemo o vaših hobijih, o vaši karierni poti?
Moje življenje je že vse od zgodnjega otroštva nekako 
povezano z vodo, po horoskopu sem riba. Še preden 
sem začel hoditi v osnovno šolo, sem se naučil plavati, 
in to v reki Dravi. Drava je bila v tistih časih naše kopa-
lišče. Zelo hitro sem dobil podvodno masko z vgrajeno 
dihalko in še danes je potapljaška maska moja spremlje-
valka. 
Tako kot z vodo pa sem že zelo dolgo povezan tudi z 
gasilstvom. Gasilstvo je v naši družini tradicija. Dedek je 
bil član prostovoljnega gasilskega društva Dvorjane vse 
od ustanovitve, prav tako je že več kot sedemdeset let 
član gasilcev tudi moj oče, sam pa sem pred nekaj leti 
prejel značko za štiridesetletno zvestobo prostovoljne-
mu gasilstvu.
Hitro po tem, ko sem se vrnil od vojakov, sem svoje ve-
selje do prostovoljnega gasilstva nadgradil z zaposlitvijo 
pri poklicnih gasilcih v Mariboru. Začel sem kot gasilec 
pripravnik in kasneje s prešolanjem pridobil poklic ga-
silca, še kasneje pa gasilskega tehnika. Tam sem bil za-
poslen vse do upokojitve, ko sem se upokojil kot vodja 
gasilske izmene.
Biti zaposlen pri poklicnih gasilcih ne pomeni samo ga-
šenja požarov. Veliko je ostalih intervencij, kot so reše-
vanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesre-
čah ter redno usposabljanje in vaje za dobro opravljanje 
teh nalog. K ostalim intervencijam spada reševanje iz 
vode in takoj na začetku svoje gasilske kariere sem se 
pridružil gasilcem potapljačem ter jim ostal zvest več 
kot trideset let.

MOJE ŽIVLJENJE JE POVEZANO Z VODO
Ste poveljnik občinske civilne zaščite in poveljnik občin-
skega gasilskega poveljstva. Kako dolgo že opravljate ti 
funkciji in ali ju je težko usklajevati? 
Ti dve funkciji opravljam vse od začetka leta 2013. Takrat 
smo nekako na novo zastavili zaščito in reševanje v naši 
občini. Poveljnik gasilskega poveljstva in poveljnik CZ v 
bistvu opravljata enako delo, vendar je razlika v njuni pri-
stojnosti in odgovornosti. Sam menim, da je biti poveljnik 
gasilskega poveljstva in poveljnik CZ v takih lokalnih sku-
pnostih, kot je naša, lahko samo prednost, tu predvsem 
mislim na organiziranje sil za zaščito in reševanje ter pla-
niranje opreme, ki je namenjena zaščiti in reševanju. Pa 
tudi odziv poveljstva in štaba CZ je veliko hitrejši, saj smo 
organizirani tako, da v tej strukturah sodelujejo tudi od-
govorni ljudje iz občinske uprave in režijskega obrata.

Ste tudi upokojeni poklicni gasilec. Kaj vas je vodilo do 
tega, da ste se odločili za ta poklic? Menite, da se gasil-
stvo nekoč razlikuje od tega, ki ga poznamo danes?
Da, upokojen sem že deveto leto. Kot mlad prostovoljni 
gasilec hitro pomisliš, da bi se s tem ukvarjal profesional-
no. Sam sem bil takrat poln idealov, kako pomagati dru-
gim. Je pa tu bilo še nekaj čisto praktičnih razlogov, de-
lavnik je bil drugačen – tako imenovani ruski turnus, nisi 
bil zaprt za tovarniško ograjo, najbolj pa so me pritegnili 
gasilci potapljači.

Ob vseh naravnih in drugih večjih nesrečah je dobro 
delujoč sistem civilne zaščite neprecenljivega pomena. 
Kako je sploh civilna zaščita organizirana oz. kakšne so v 
bistvu naloge civilne zaščite?
Enote in službe civilne zaščite se organizirajo, kadar nalog 
zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklic-
nimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. 
V sistem civilne zaščite spadajo vse sile za zaščito in reše-
vanje, od gasilcev pa vse do jamarjev, potapljačev, vodni-
kov reševalnih psov … in še kar nekaj jih je. Namenjene so 
za prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč, pomoč ogro-
ženim in prizadetim prebivalcem, prvo veterinarsko po-
moč, gašenje in reševanje ob požarih, reševanje iz ruševin 
ter zemeljskih in snežnih plazov, reševanje ob poplavah in 
drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesre-
čah na morju, v rekah in jezerih, prav tako za reševanje ob 
velikih nesrečah v prometu, reševanje ob rudniških ne-
srečah, reševanje v gorah, reševanje v jamah, reševanje 
na vodi in iz nje, varstvo pred snežnimi plazovi ter iska-
nje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah. Po-
membna področja so tudi varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi, izvajanje radiološke, kemijske in biolo-
ške zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološke-
ga orožja in drugih sredstev za množično uničevanje ter 
ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanje ob vojaških in 
terorističnih napadih ter drugih oblikah množičnega nasi-
lja, zagotavljanje osnovnih razmer za življenje.
Ima pa sistem civilne zaščite svojo hierarhijo, najprej je 
Štab Civilne zaščite Republike Slovenije, nato jim sledijo 
regijski štabi, tem sledijo mestni oziroma občinski štabi 
civilne zaščite, so pa tu še štabi v gospodarskih družbah in 
drugih organizacijah.
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Menite, da je sistem civilne zaščite v Sloveniji dobro or-
ganiziran?
Ja, je in še bo, dokler bodo ljudje pripravljeni prostovolj-
no sodelovati v vseh teh enotah. Včasih me pa le zmo-
ti, ko na veliko govorimo o enotah civilne zaščite, ki so 
na terenu, dejansko pa so te enote v večini sestavljene 
iz prostovoljnih gasilcev. Ja, mogoče bo kdo rekel, da so 
tudi prostovoljni gasilci pripadniki CZ. Seveda so, vendar 
bi bilo prav, da se jih takrat tudi tako predstavi.

Kateri so bili v zadnjih letih najpogostejši razlogi za akti-
viranje štaba civilne zaščite?
Tu ni dileme, pred epidemijo vsekakor visoke vode reke 
Drave in Žitečkega potoka. Ne smemo pa pozabiti na ne-
eksplodirano ubojno sredstvo – 250 kg težko avionsko 
bombo iz druge svetovne vojne v juliju 2017 pri gradu 
Vurberk. To je bila zelo odmevna intervencija, ki je traja-
la en teden. Zaradi varnostnih ukrepov pri deaktiviranju 
bombe smo morali začasno evakuirati vse okoliške pre-
bivalce v radiju enega kilometra od območja uničenja. V 
enem izmed sredstev javnega obveščanja sem prebral, 
da je bila to prva tako obsežna evakuacija v Sloveniji po 
drugi svetovni vojni. No, v Mariboru pa so leto ali dve po 
tem izvedli še večjo evakuacijo, prav tako zaradi avionske 
bombe, ampak mi smo bili prvi.

Imate raznovrstne izkušnje pri reševanju ljudi in premo-
ženja ob naravnih in drugih nesrečah. Eden težjih izzivov 
je bil gotovo pojav epidemije. Kakšna je bila oziroma je 
vloga civilne zaščite v boju proti epidemiji covida-19? 
Ja, na začetku epidemije je bilo kar nekaj negotovosti, iz-
kušenj s tem ni imel nihče. Poslušali in prebirali smo na-
vodila strokovnjakov in čas ter – upam – tudi analize bodo 
pokazali, ali smo ravnali problemu primerno. 
Občinski štab civilne zaščite se je sestal takoj, ko je bila 
razglašena epidemija; na ta sestanek smo povabili tudi 
predstavnika zdravstvene ambulante v Dupleku in rav-
natelja OŠ Spodnji Duplek. Seznanili smo se s situacijo in 
sprejeli ukrepe za dodatno nabavo zaščitnih sredstev.

Kakšni so bili ukrepi, ki ste jih sprejeli na območju občine 
Duplek, oziroma kakšne vrste pomoči ste organizirali?
Najprej je bila na vrsti nabava dodatne zaščitne opreme, 
nato smo razdelili tisto opremo, ki smo jo v skladišču že 
imeli in je bila nabavljena pred razglasitvijo epidemije 
(predvsem maske in rokavice). Opremo smo delili po na-
vodilih, ki smo jih prejeli od regijskega štaba CZ.
Uvedli smo telefonsko številko, na katero so nas lahko 
poklicali občani, ki so bili upravičeni do naše pomoči v 
smislu oskrbe z osnovnimi živili in zdravili.
Izvedli smo vse logistične priprave in fizično prisotnost ob 
testiranju na covid-19 v dvorani v Dvorjanah. 
Ekipa CZ za prvo pomoč je redno izvajala dekontaminacijo 
prostorov, kjer se je izvajalo testiranje na covid-19 in pa 
tudi tam, kjer je bilo po takratnih navodilih to potrebno.

V času poveljevanja ste se verjetno srečali s številnimi 
pretresljivimi situacijami, ki so se vam vtisnile v spomin. 
Poklicno delo gotovo posega v osebno življenje. Kako se 
spopadate s tem?
V času mojega službovanja kot poklicni gasilec je bilo ve-
liko dogodkov, ki bi jih človek najraje pozabil, predvsem 

tu mislim na reševanje ob prometnih nesrečah. Ko še ni 
bilo avtocest, se je velika večina ljudi, ki so bili zaposleni 
v Zahodni Evropi, vozila proti vzhodu po stari cesti Šen-
tilj–Gruškovje. Na tej relaciji je bilo veliko hudih prome-
tnih nesreč s smrtnim izidom. Takrat, v prvih letih mojega 
službovanja, smo bili tudi edina gasilska enota, ki je lahko 
posredovala ob prometnih nesrečah na tej lokaciji, šele 
kasneje so se opremile in usposobile gasilske enote, kot 
so Ptuj, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona, Radlje, da 
omenim le tiste, ki zdaj mejijo na območje delovanja Ga-
silske brigade Maribor.
Po takih pretresljivih dogodkih smo se sodelavci veliko 
pogovarjali med sabo, več je bilo intervencij, bolj smo bili 
povezani. 
Danes imajo v gasilskih vrstah usposobljene zaupnike, ka-
terih naloga je izvajanje psihološke podpore posameznim 
gasilcem. Mi tega še nismo imeli, zato se raje spominjam 
tistih lepših trenutkov iz neštetih intervencij, ki jih prav 
tako ni malo.

Bi lahko izpostavili dogodek, ki se vam je najbolj vtisnil 
v spomin?
Težko, dogodkov je bilo ogromno. Mogoče takrat, ko smo 
pogasili enega izmed večjih industrijskih objektov. Požar 
je bil v dopoldanskem času, ko so bili zaposleni na delov-
nih mestih in je bil prav zaradi tega hitro opažen ter je 
bila škoda, ki je nastala zaradi požara, minimalna. Po tem 
požaru sta k nam, gasilcem, pristopila dva od vodilnih de-
lavcev, ki sta se nam zahvalila z besedami: »Hvala, da ste 
nam rešili delovna mesta.«

Kje, menite, se srečujete z večjimi izzivi – kot poveljnik 
občinskega gasilskega poveljstva ali kot poveljnik civilne 
zaščite?
Kot sem že omenil, se stvari prepletajo, vendar je povelj-
nik občinskega štaba civilne zaščite funkcija z večjo odgo-
vornostjo, kjer je treba skrbeti za povezano in usklajeno 
delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Tjaša Simonič

Prostovoljno gasilsko društvo Dvorjane se iskre-
no zahvaljuje KO RK Dvorjane za podarjeno do-
nacijo, s katero so nam izkazali podporo pri ga-
šenju požarov na Krasu. 

PGD Dvorjane
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ZA VARNOST OTROK OB PRIHODU V ŠOLO 
Prostovoljci so tudi v začetku letošnjega šolskega leta 
poskrbeli za varno pot otrok v šolo.
Pod okriljem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Duplek so tudi letos v času med 1. in 9. 
septembrom prostovoljci poskrbeli za prometno varnost 
otrok ob prihodu in odhodu iz šole.
V akciji je sodelovalo kar 23 prostovoljcev iz PGD Dvorja-
ne, PGD Korena, Društva upokojencev Duplek ter iz dru-
štev Oldtimer in KORK Dvorjane, ki so v prvem tednu no-
vega šolskega leta pred obema šolama in podružnicama 
poskrbeli, da je prihod otrok v šolo potekal varno. V ak-
ciji so sodelovali tudi člani sveta in predstavniki policije.
Sodelujoči v akciji s tem izkažejo predvsem veliko skrb za 
naše najmlajše in najranljivejše udeležence v prometu, 
za kar si zaslužijo vso pohvalo in spoštovanje.
Župan Mitja Horvat je vsem sodelujočim prostovoljcem 
na zaključnem srečanju izročil zahvale in izrazil željo po 
nadaljnjem uspešnem sodelovanju in tem, da bi se v pri-
hodnjem letu akciji pridružil še kdo na novo.
Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prome-
tu je v letu 2022 v skladu s Pravilnikom o priznanjih na 
področju preventive, vzgoje in varnosti prometa najbolj 
zaslužnim posameznikom in organizacijam priznanja v 

obliki bronastega, srebrnega in zlatega znaka AVP 
za leto 2021.
Na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Duplek so bronasto priznanje pre-
jeli KORK Dvorjane, Simon Poštrak in Dušanka No-
vak. Priznanja AVP je na letošnjem zaključnem sre-
čanju podelil predsednik SPVCP Marjan Vrbnjak ob 
navzočnosti župana občine Duplek Mitje Horvata.

Dušanka Novak

Olga Juršič z Markom Rahletom, 
rajonskim policistom

Prostovoljka Alenka Kren na svoji nalogi

Foto: Arhiv KORK Dvorjane

Foto: Arhiv KORK Dvorjane

Zaključno srečanje s prostovoljci Foto: Rok Pravdič
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PRIJATELJSTVO NE POZNA MEJA
Častni občan Občine Duplek Heinz-Willi Güsgen iz mesta Dormagen v Nemčiji je 
v minulem mesecu praznoval častitljivih 90 let. 
Njegova predanost navezi prijateljev iz Dupleka, s katero je spodbujal razumevanje 
do tujine in drugih kultur, je še danes brez primere. 
Povabilu na praznovanje okroglega jubileja so se odzvali častni občan Občine 
Duplek in nekdanji župan ter poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Janez 
Ribič z ženo Marijo, operni pevec Tim Ribič s partnerko Špelo Pokeržnik in nečak 
Willijeve žene Marine, rojene v Dupleku, Matjaž Bezjak. 
Janez Ribič je v imenu Občine Duplek po pooblastilu župana Mitje Horvata slav-
ljencu izročil darilo. »Heinzu-Williju Güsgenu gre iskrena zahvala za vse dobro, kar 
je storil za promocijo naših krajev in celotno Slovenijo. Prijateljstvo naju povezuje 
že vrsto let. Vsa leta samostojne Slovenije sva organizirala in vodila srečanja naših 
občanov v Nemčiji in njihovih v Sloveniji, namen katerih so bili izmenjava izkušenj, 
medsebojna pomoč ter seznanitev s primeri dobre prakse delovanja demokracije,« 

Foto: Arhiv družine Ribič

pripoveduje Janez Ribič in dodaja, da so bila sreča-
nja z gosti iz Nemčije vedno prijetna. »Na srečanja 
nas vežejo res lepi spomini. Tako na naše obiske v 
Nemčiji kot na njihove v Sloveniji. Popeljali smo jih 
v najlepše kotičke naših krajev in jih seznanili s slo-
venskimi turističnimi in kulturnimi znamenitostmi. 
Lahko bi dejali, da so postali neke vrste ambasa-
dorji turizma za Slovenijo,« opisuje Ribič.
Praznovanje sta polepšala Tim in Špela, ki sta z 
odpetimi melodijami slavljencu izkazala globoko 
spoštovanje in zahvalo. »Dragemu Heinzu-Williju 
smo zaželeli predvsem obilico zdravja v bodoče in 
nazdravili na še veliko skupnih trenutkov,« še za-
ključi Janez Ribič. 

Š. P.

PETERO ‘DAROVANJ’ V SPOMIN 
OB 120. OBLETNICI ROJSTVA FRANCA SERDINŠKA

O življenju našega nekdanjega 
občana Franca Serdinška (1902–
1983), nekoč živečega v Jablancah 
in v Zimici, smo pisali že v drugih 
Novicah občine Duplek junija letos, 
v torek, 20. septembra, ob 16. uri 
pa smo na pokopališču Sv. Barbare 
v Zgornji Koreni prisostvovali skle-
pnemu dejanju, ki ga po doživeti 
vsebini dogajanja lahko simbolično 
imenujemo 'petero darovanj' nje-
mu v spomin.
Prvo od 'darovanj' je bila sodobna 
prenova groba Franca Serdinška, ki 
sta jo organizacijsko in finančno izpe-
ljala Serdinškova še edina živeča hči 
Marica Aplenc (njej je zdaj že spoštlji-
vih 93 let) in njen sin Bojan Maneni-
ca. Vsekakor plemenito dejanje, ki 
nam je lahko vodilni vzor odnosa do 
rodbinskih korenin, hvaležnosti do 
prednikov in spoštovanja dediščine.

Spominska fotografija Serdinškove družine iz leta 1942 (z leve spredaj): starša Jera Reiter in Rudolf 
Reiter, Suzana in Julika (spredaj), žena Julijana in Franc, (zadaj) Zofija, Angela, Marija in Suzana

Z leve proti desni: Tim Ribič, 
Heinz-Willi Güsgen in Janez Ribič

Slavju se je pridružil tudi župan Občine Dormagen Erik Lierenfeld.
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Častno pokroviteljstvo po-
častitve ob 120. obletnici 
Franca Serdinška je izka-
zala Občina Duplek, ko se 
je dogodka zaradi zasede-
nosti župana Mitja Horvata 
udeležil podžupan David 
Kumer s sodelavko Darjo 
Rojko. Podžupan je spre-
govoril o pomenu obujanja 
spominov na vzorne obča-
ne, ki so v svojem življenju 
kakorkoli prispevali k ra-
zvoju kraja.
Navzočnost Gasilske zveze 
Maribor – dogodka sta se 
udeležila njen predsednik 
Slavko Kramberger in se-
kretar Dušan Mikl – bi bila Francu Serdinšku gotovo v ve-
lik ponos, saj mu je bila nekdanja Okrajna gasilska zveza 
leta 1950 podelila naziv štabnega poveljnika. Gotovo bi 
ga ganilo, njega, Franca, da mlajši kolegi v PGD Korena, 
ki ga niti poznali niso, hranijo o njegovi aktivni gasilski 
vlogi še toliko nadrobnosti, kot jih je v svojem nagovoru 
prebral poveljnik gasilske čete g. Stanko Krajnc. Spom-
nimo se, da je Franc Serdinšek – po mladeniški vnemi 
in članstvu v telovadnih društvih orlov in kasneje so-
kolov – svojo mladostno energijo preusmeril v bolj hu-
mano smer in že leta 1935 postal gasilec, sprva tajnik 
gasilske čete v Zimici, čez pet let pa njen predsednik (ko 
je nadomestil pokojnega Antona Hrastnika). Odtlej je 
imel pri gasilcih desetletja dolgo vodilna mesta. A med 
drugo svetovno vojno, ko so tudi na Slovenske gorice 
strmoglavila goreča in s flaki zadeta zavezniška letala, 
je imela njihova četa izjemno nevarno in požrtvovalno 
delo. Gorele so domačije, bili pa so vselej tudi prvi, ki 
so iz gorečih razbitin letal še med prasketanjem muni-
cije reševali zavezniške pilote, žal največkrat le njihova 
zoglenela trupla. Navzočnost predstavnikov Združenja 
borcev za vrednote NOB občine Duplek s predsednikom 
Mihaelom Verbuštom na čelu in s praporščaki, ki so mu 
z barvitimi prapori izkazali v tem slavju vso pozornost, je 
bilo simbolno priznanje za to delo.

Blagoslov groba, ki je sledil kot četrto 'darovanje', so z iz-
jemno pozornostjo opravili kar trije mašniki: diakon žu-
pnije Sv. Barbare Janez Kurnik in njen župnik Martin Be-
zgovšek, iz oddaljene Podsrede pa je prišel tudi župnik 
Lojze Weingerl, nekdanji domačin Sv. Barbare. To bi bilo 
ganljivo za Franca Serdinška, ki je bil ob vsem drugem 
tudi globoko veren človek, ko bi mogel to videti. Morda 
pa so bile tiste kaplje dežja, ki so med svečanostjo padle 
z neba, le Serdinškove solze veselja in sreče …
Kot smo že pisali v Novicah, je bil Serdinšek tudi aktiven 
ljubiteljski gledališki igralec z Linhartovim priznanjem. 
Bil pa je tudi pesnik in vsaka od njegovih sicer malošte-
vilnih pesmi nosi neko ponotranjeno misel, neko srčico. 
Tako rodoljubna in iskriva je njegova pesem Slovenske 
gorice, ki smo jo v celoti že objavili. Poznani štajerski 
pevec Rudi Šantl je pesem uglasbil in jo kot vrhunec tok-
ratnega slavja v spomin na Franca Serdinška tudi prvič 
zapel. Joj, kako je spevna, prikupna in zagotovo bo šla 
tako v ušesa kot tudi v srcé. 
Na koncu je v prostorih gasilskega društva sledila po-
gostitev s kulinaričnimi dobrotami Izletniške kmetije 
Slanič iz Žikarc in Pizzerije Črni baron iz Malečnika, da 
je bolje stekla beseda med vsemi udeleženimi in so, po-
nosni na take ljudi, obudili o Francu Serdinšku še kako 
nadrobnost.

A. Pen
Utrinek s slavja v počastitev 120. obletnice rojstva Franca Serdinška na pokopališču v Zg. Koreni 

Bojan Manenica ob prenovljenem grobu Franca Serdinška
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EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI, 

16.–22. SEPTEMBER 2022
»TRAJNOSTNO POVEZANI«

Med 16. in 22. septembrom je potekal že 21. Evrop-
ski teden mobilnosti (ETM), letos pod sloganom 
»Trajnostno povezani«. Z organizacijo dogodkov v 
tem času želimo ozaveščati o drugačnih načinih mo-
bilnosti oziroma o trajnostnih potovalnih navadah. 

Kaj pomeni sporočilo »Trajnostno povezani«?
Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva 
zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in 
spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobil-
nosti – hoje, kolesa, javnega prevoza itd. Prav zato 
pobuda letos opozarja na pomen dobro povezanih 
skupnosti, saj je ta pogoj za uspešnost katerekoli 
občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v 
njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj 
odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, za-
gotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre 
povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu mo-
tornemu prometu.

Vsak dan se na naših cestah kuhajo podnebne spre-
membe, prihaja do prometnih nesreč, prižigajo se 
rdeče luči zaradi naraščajočih številk obolelih in vrsti-
jo se neprespane noči zaradi hrupa. Za vsemi temi 
škodljivimi posledicami se skriva motoriziran promet, 
ki znižuje kakovost življenja in povečuje tveganja za 
številne neljube učinke. Vsemu temu bi se lahko izog-
nili s premišljeno uporabo trajnostne mobilnosti, ki 
odpira vrata učinkovitejšemu, bolj zdravemu in pred-
vsem bolj poštenemu načinu premikanja. 
 
In kaj lahko storimo posamezniki? 
Ker je prav, da smo dober zgled in da tudi sami de-
lamo to, kar govorimo, je ETM odlična priložnost, da 
poskusimo spremeniti svoje potovalne navade. In ne 
samo v času Evropskega tedna mobilnosti – vabimo 
vas, da se tekom celega leta v službo in po drugih 
opravkih odpravite na bolj trajnosten način – z jav-
nim potniškim prometom, peš, s kolesom, s skirojem 
… Tako lahko skupaj dvignemo raven ozaveščenosti 
o navadah trajne mobilnosti ter s tem prispevamo k 
boljšemu okolju, v katerem živimo.

Nina Gornik Mulec,
SOU Maribor, Skupna služba varstva okolja
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OKOLJE IN PROSTOR
Kmečka tržnica Duplek vabi! 

Potrošniki se vse bolj zavedamo pomena uživanja lokalno pridelane hrane. 
Prednost lokalne Kmečke tržnice Duplek je v tem, da kupec pozna pridelovalca in mu zato lažje zaupa.

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

Z nakupi na Kmečki tržnici Duplek podpiramo domačo pridelavo hrane.

Tržnica posluje vsako soboto med 8. in 14. uro.

Ponudba se prilagaja sezoni.     Foto: Franc Fras

ČIŠČENJE GNEZDILNIC ZA MANJŠE PTICE
Pozno jeseni in pozimi sinice v očiščenih gnezdilnicah 
prenočujejo, zanemarjenih pa se na daleč izogibajo. 

Odvijemo stranske vijake. Zgornja manj, spodnja bolj. Ostanki gnezda, ki jih enostavno odstranimo z roko.

Gnezdilnico dokončno očistimo s po-
močjo manjše metlice. Gnezdilnica je 
tako pripravljena za zimska prenoče-
vanja in spomladansko gnezdenje. 

Po končani gnezdilni sezoni sva s sinom opravila čišče-
nje. Enostavno sva odprla gnezdilnico, odstranila gnez-
dilni material in jo zaprla. 
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Če so vaše gnezdilnice prav tako že zapuščene, je čas, da 
to storite tudi vi.
Potrebovali boste lestev, akumulatorski vijačnik ali izvi-
jač (šraufenciger) in manjšo metlico. 
Gnezdilnice, ki smo jih spomladi izdelali člani društva 
Ohranimo naravo čisto in so bile razdeljene otrokom iz 
naših krajev, se zelo enostavno odpirajo, saj je sprednja 
stranica nihajna. Sprostimo le stranske vijake. Zgornja 
manj, spodnja bolj.
Razlog za čiščenje gnezdilnic je v tem, da ptice dupla-
rice posvečajo gnezdni higieni veliko pozornosti, in kot 
so pokazale izkušnje, zelo nerade zasedajo zanemarjene 

gnezdilnice. Nezasedene gnezdilnice pa ne služijo svoje-
mu namenu. V gnezdnem gradivu si najdejo svoje mesto 
mnogi ptičji paraziti, kot so klopi, ptičje bolhe, peroje-
de žuželke in ptičje muhe. Po vrhu vsega pa je v takšni 
gnezdilnici polno vlage, kar dodatno poslabša gnezdilne 
pogoje.
Zlato pravilo vzdrževanja gnezdilnic je, da se po konča-
ni gnezdilni sezoni odstrani staro in odsluženo gnezdo! 
Dobro očiščena gnezdilnica počaka na naslednjo gnez-
dilno sezono. 

Borut Ludvik, 
društvo Ohranimo naravo čisto

DRAVA, BOGATA Z ZLATOM

S projektom NAŠA DRAVA smo spoznali nesluteno bo-
gastvo, ki ga ponuja reka.
Občina Duplek je kot partner lokalne akcijske skupi-
ne LAS Ovtar Slovenske gorice vključena v operacijo 
Naša Drava, katere aktivnosti so sofinancirane s sred-
stvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP): Evropa investira v podeželje. 
Deset LAS-ov, osem slovenskih in dva hrvaška, je prepoz-
nalo potencial, ki ga ponuja reka Drava z okolico. Sodelo-
vanje se je stkalo s skupnim ciljem oblikovanja možnosti 
v sozvočju z naravovarstvenimi standardi za rekreacijo 
na in ob strugi reke, za vzpostavitev varne plovbe in oži-
vitev vsebin, ki so bogatile življenje ob Dravi v preteklo-
sti, kot so izpiranje zlata, splavarjenje in glažutarstvo. 
V naši občini je še posebej pomembna rancarija, ki jo lju-
biteljsko ohranja Turistično društvo splavarjev in rancar-
jev Duplek. Prav tako je pomembno tudi izpiranje zlata, 
zato smo se s kratkim igranim prizorom za trenutek vrnili 
v zgodovino naših krajev in obudili že pozabljene aktiv-
nosti izpiranja zlata. V igranem prizoru je vurberški grof 
podelil listino s pravico za izpiranje zlata upravnikom po-
sestva v naši občini in sosednji občini, občini Starše. 

Prikaz izpiranja zlata v izvedbi Turističnega društva Starše ob glasbeni spremljavi Lukasovih frajtonarjev   Foto: Natalija Jakopec

Rance Turističnega društva splavarjev in rancarjev Duplek v pristanu 
v Zlatoličju     Foto: Arhiv občine
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V okviru dogodka je bila s strani 
Turističnega društva splavarjev 
in rancarjev Duplek izvedena de-
lavnica o pomenu reke Drave in 
življenja ob njej, ki se je nadalje-
vala s spustom ranc od Vurberka 
do pristana v Zlatoličju, kamor je 
bila prenesena listina s pravico 
do izpiranja zlata v občini Starše.
Za sodelovanje pri obuditvi po-
zabljenih aktivnosti se zahva-
ljujemo članom Gledališkega 
društva Vurberk, Konjeniškemu 
društvu prijateljev konj Vurberk, 
Turističnemu društvu splavarjev 
in rancarjev Duplek, Turistične-
mu društvu Starše, Občini Starše 
ter LAS-u Lastovica in LAS-u Ov-
tar Slovenske gorice.
S projektom Naša Drava smo 
spoznali nesluteno bogastvo, ki 
ga ponuja reka prebivalcem in 
obiskovalcem od blizu in daleč. 
Projekt sodelovanja pa je poskr-
bel za večjo povezanost in pro-
mocijo celotnega območja ob 
reki Dravi. Ob dobrem medse-
bojnem povezovanju in sodelo-
vanju vseh deležnikov smo pro-
mocijsko vzpostavili 5-zvezdični 
turistični produkt, ki je zanimiv 
za različne ciljne skupine. 
V okviru operacije je bilo pretek-
lo leto urejeno počivališče za ko-
lesarje v Rekreacijskem centru 
gramoznica v Zgornjem Duple-
ku, izdelana pa je bila tudi pro-
jektna dokumentacija za vsto-
pno-izstopna mesta na strugi 
reke Drave. Do zaključka projek-
ta, to je do 30. junija 2023, nas 
čakata še nabava električnega 
komunalnega vozila in izdelava 
dokumentacije za samonosno 
košaro na ročni pogon čez reko 
Dravo na relaciji med občino 
Duplek in občino Starše, ki bo 
velik doprinos zlasti za kolesarje, 
saj bo povezala Dravsko kolesar-
sko pot desnega in levega brega 
reke Drave.

Natalija Jakopec

Listina o pravici do izpiranja zlata

Iz igranega prizora Gledališkega društva Vurberk – prikaz podelitve pravice za izpiranje zlata 
našemu županu in podžupanu občine Starše               Foto: Natalija Jakopec
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IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, SOCIALA
IZŠLA JE KNJIGA VAŠKI GODEC

Knjigo desetih dupleških povesti je napisala dr. Breda 
Mulec, ilustriral pa jo je Vanja Flis.
Pri ugledni mariborski založbi Litera je izšla knjiga z nas-
lovom Vaški godec. Spremno besedo h knjigi je napisal 
pisatelj in komediograf Tone Partljič: 
»V roke boste vzeli 'povesti' doktorice Brede Mulec, ki bi 
jim lahko rekli tudi literarizirano izročilo krajev Dupleka, 
Vurberka, Ciglenc, Sv. Martina … ob Dravi. So neke vrste 
štajerska pripovedna kulturna dediščina … Vsaka od de-
setih 'povesti' pripoveduje tudi o mitih, zgodovini, starih 
poročilih, o posebnih ljudeh v preteklih stoletjih, nekate-
re segajo vse do včerajšnjega dne. Že posamezni naslovi 
so povedni, kakor Vojska bo, Pozabljeni dupleški mlini, 
Čarovnice, Bolezni reši nas, o, gospod, Kvartopirci … Sku-
paj z resničnimi ljudmi s priimki in imeni, ki jih zvečine 
ni več na svetu, se skozi obravnavano prozo sprehajajo 
zmaj, Kresnik, Pesjanarji (pri Jurčiču znani kot psoglavci), 
celo mongolski bojevnik Atila … Opaziti je, da je avtorica 
(sicer doktorica prava, univerzitetna profesorica, preda-
vateljica na tujih univerzah …) brskala po arhivih, starih 
časopisih, zgodovinskih knjigah in člankih, vsekakor pa 
je obogatitev tudi njeno osebno vzpodbujanje domači-
nov, da pripovedujejo ljudsko blago, ki ga je poslušala s 
tenkim ušesom in ga hitro zasledimo tudi v zapisu soč-
nih domačih besed, ponašenih tujk (na primer cigel – Ci-
glence), a tudi okroglih kosmatih rekel … V zbirki je tudi 
nekaj pripovedovalkinih poant, komentarjev, pogosto so 
opisane domače in avstro-ogrske in celo evropske zgo-
dovinske okoliščine (največkrat prva svetovna vojna in 
sarajevski atentat ter z njima obravnavane razmere), da 
lahko umesti v čas in prostor zgodbo topničarja ali tava-
nje svojih junakov po Evropi. Zgodba Vaški godec pa nas 
pripelje v podoben svet vaških revežev in posebnežev ka-
kega Cirila Kosmača. Avtorica posrečeno hodi z roko v 
roki tako s tragiko kot humorjem, kar dela prozo še bolj 
vabljivo in življenjsko.«

Predstavitev Vaškega godca v Dupleku
Knjiga Vaški godec je bila prvič predstavljena 23. juni-
ja, ko so dvorano v Kulturnem domu Dvorjane napolnili 
domačini. Polna dvorana je tudi tokrat pokazala na ve-
liko zanimanje občanov za literarizirano kulturno dedi-
ščino naših krajev. Knjiga je bila predstavljena v okviru 
Dupleškega tedna.
Pogovor z avtorico knjige je vodila literarna kritičarka in 
pesnica Tonja Jelen. Obiskovalce prireditve je pozdravil 
župan Mitja Horvat, ki je tudi tokrat pokazal veliko razu-
mevanja za kulturno ustvarjanje in ohranjanje kulturne 
dediščine v Dupleku.
Kot je poudarila avtorica, nosi knjiga ime po vaškem po-
sebnežu Lujzku Brodnjaku iz Vurberka. V svojem življenju 
ga je srečala samo dvakrat. A ko je o njem začela poiz-
vedovati, razmišljati in pisati, je v Dupleku naletela na 

Župan Mitja Horvat je v pozdravnem nagovoru ob predstavitvi knjige 
podčrtal velik pomen zbranih zgodb za ohranjanje spomina na življe-
nje ljudi v Dupleku in okolici v preteklem obdobju.  

Predstavitev knjige dr. Brede Mulec je moderirala literarna kritičarka 
Tonja Jelen iz založbe Litera, o knjigi pa je poleg avtorice in ilustratorja 
Vanje Flisa spregovoril tudi znani književnik Tone Partljič, ki je h knjigi 
napisal tudi spremno besedo. 

Dvorana kulturnega doma v Dvorjanah je bila polna do zadnjega ko-
tička, treba je bilo poiskati še dodatne stole. 

21



neverjeten odziv. Ljudje so o njem vedeli povedati veliko 
lepega in zanimivega – imeli so ga radi. 
V pogovoru je sodeloval tudi Tone Partljič, ki je poudaril, 
da mu je »knjiga toliko bolj pri srcu, ker poskuša avtorica 
razumeti vaške posebneže ne glede na to, ali so telesno 
ali kako drugače prikrajšani. Še vedno je to človek, ki čuti 
enako kot vsi drugi«.
Partljič je še predlagal, da se na podlagi ene izmed pri-
povedi pripravi tudi komedija, a ga je prehitela avtorica 
knjige dr. Mulec, ki je igro že napisala. Veseloigro z nas-
lovom Višji topničar iz Zg. Dupleka pripravlja naša gleda-
liška skupina iz Vurberka pod skrbnim vodstvom Branka 
Polanca. Kot je slišati, si bomo premiero lahko ogledali 
že v letošnjem letu, saj navdušeni igralci pridno vadijo že 
nekaj mesecev. 
Knjigo krasijo čudovite črno-bele ilustracije mladega ta-
lenta Vanje Flisa, ki začenja letos s študijem na Akade-
miji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Po 
njegovih besedah sta se z avtorico Bredo Mulec zelo 

Zelo pozorno je prisluhnil predstavitvi 
knjige tudi naš župnik Ivan Vodeb.

Zanimiv pogovor o knjigi Vaški godec je pritegnil tudi najmlajše poslušalce. 
Foto: osebni arhiv Brede Mulec 

dobro ujela v ustvarjalnem duhu. Z lahkoto si je skozi 
avtoričine pripovedi predstavljal literarne junake, ki jim 
je s pomočjo svojega domišljijskega sveta vdahnil dušo z 
risanjem njihovih podob, pri čemer je uporabil posebno 
tehniko z ogljem. 

Aleksander in zmajček Vurko v Postojnski jami
To pa ni edina knjiga o naših krajih, ki je izšla v letoš-
njem letu. V naslednjih tednih bo pri založbi Litera izšla 
že tretja pravljica o dečku Aleksandru in zmajčku Vurku, 
le da se tokrat mladi junaki odpravijo k nenavadnim pra-
vljičnim bitjem v Postojnsko jamo. Nova otroška knjiga 
z naslovom Alina, Aleksander in zmajček Vurko v Po-
stojnski jami tako temelji na ideji, da je Vurberk mitolo-
ško središče Slovenije. Dognanje o mitološkem središču 
je pred leti prvič zapisal danes že žal pokojni slovenski 
etnolog dr. Šmitek. Vurberški zmajček in njegovi prijate-
lji iz Dupleka se na novo pot odpravijo kar iz mitološkega 
središča!

AC

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V VRTCU
V enoti Žitečka vas, natančneje v 
oddelku Sovice, smo poskrbeli za 
prav prijetno dopoldne, saj smo 
na obisk povabili skupino Dravske 
vile in Povodni mož iz društva Šola 
zdravja.
Vzgojiteljici v oddelku želiva otroke 
ozaveščati o pomenu širše družbe 
in predvsem spodbujati medgene-
racijsko sodelovanje, kjer se otro-
ci učijo socialnih veščin v smislu 
krepitve medosebnih odnosov in 
spoštovanja starejših generacij. 
Slednje na otroke prenašajo svoje 
znanje in izkušnje, ki imajo nepre-
cenljivo vrednost. Zdrava sadna malica in pitje vode Vse foto: Mojca Kirbiš
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Sprehod po bližnji okolici 
vrtca

Skupna jutranja telovadba

Kot omenjeno, smo se otroci in vzgojiteljici iz oddelka Sovice družili s skupino Dravske vile in 
Povodni mož, ki z gibanjem skrbi za psihično in fizično zdravje ljudi. Tako smo skupaj telova-
dili, si privoščili kratek sprehod po okolici vrtca in se okrepčali s sadno malico.

VODNE IGRE V VRTCU ŽITEČKA VAS

Junij je v vrtcu v znamenju poletja, morja in sonca. 
Otroci spoznavajo letni čas poletje z vsemi njegovimi 
značilnostmi (morje, morske živali). Učijo se, kako pos-
krbeti za svoje zdravje in se zaščititi pred soncem. Vedo, 
da se poleti odhaja na morje, kjer uživamo in se prijetno 
hladimo. A ker so počitnice dolge in vroče, si čas v Vrtcu 
Žitečka vas krajšamo z vodnimi igrami. Vzgojiteljice se 
dobro zavedamo, da je voda najboljši način, kako v teh 
vročih dneh priklicati nasmeh na otrokov obraz.
V skupini Polžki in Lisičke smo si 27. junija 2022 pripravili 
vodne igre. Z otroki smo se že nekaj dni prej pogovorili 
o »vodnem dnevu«. To je dan, ko se v vrtcu škropimo, 

igramo z vodo in pripravimo zabavne dejavnosti. Otroci 
so si na ta dan s seboj prinesli brisače, kopalke, pokrivala 
za sonce in seveda veliko vodnih dodatkov. Zjutraj so po-
nosno povedali in pokazali, kaj so prinesli, ter so komaj 
čakali, da se odpravimo ven. Vzgojiteljice smo pripravile 
vodni kotiček, vedra, polna vode, škropilnik in razne do-
datke. Po zajtrku smo se oblekli v kopalke, nanesli sonč-
no kremo, vzeli brisače in vodne dodatke ter se odpravili 
na igrišče. Otroci so veseli in z nasmeški na obrazih uži-
vali v vodnih dejavnostih in ohladitvi v vročem poletnem 
dnevu.

Nina Laure, vzgojiteljica

 Hlajenje z vodo v vročih dneh Uživanje otrok v vodnih igrah Foto: Nina Laure

Foto: Karolina Morandel

Zahvaljujemo se vsem članom skupine Dravske vile in Povodni mož za čas, ki so nam ga namenili, in predvsem za 
iskren nasmeh in prijazno besedo, ki je v današnjem času preredko slišana. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja.

Vzgojiteljici Nina Gajšek in Mojca Kirbiš iz skupine Sovice (Vrtec Žitečka vas)
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA KORENA 
IN VURKO FEST

Čebele zapele, v poletje poletele, je bil slogan zaključ-
ne prireditve Vrtca Korena.
Zaključna prireditev je potekala 7. junija 2022 v Kul-
turnem domu Korena. Otroci iz vseh štirih skupin so se 
skupaj z vzgojiteljicami pridno pripravljali na prireditev. 
Predstavili so se s petjem, plesom, deklamacijo in gle-
dališko predstavo. Tudi mini maturanti so se poslovili od 
vrtca in se že veselijo veselih uric učenja in zabavnih de-
javnosti, ki jim jih bo ponudila šola. Po končani prireditvi 
je starše pozdravil ravnatelj Peter Lešnik, ki je vse skupaj 
povabil na šolsko igrišče. Na igrišču je otroke čakalo pre-
senečenje. Brata Malek sta za otroke pripravila številne 
dejavnosti in postavila veliko napihljivo igralo.
Starši so prinesli sladke in slane prigrizke. Za lačne že-
lodčke pa je prav prišla donacija ražnjičev in čevapčičev, 
ki so jih pripravile naše kuharice. Gospod Marko in go-
spa Lea sta nas pogostila z okusnimi kokicami. Tako smo 

Nastop otrok iz skupin Pikapolonice in Bibe Foto: Ksenja Petrič

Nastop otrok iz skupine Sončki Foto: Francka Nipič

Nastop otrok iz skupine Muce Foto: Francka Nipič

Presenečenje za otroke na šolskem igrišču  Foto: Francka Nipič

Naša delavnica 2: urjenje orientacije in ravnotežja po označenih 
mestih                          Foto: Francka Nipič

preživeli lep in zelo zabaven popoldan. Vsem skupaj se 
zahvaljujemo za čas, trud in veliko dobre volje.

Še Vurko fest
Obilice zabave in druženja smo bili deležni tudi na Vurko 
festu. Potekal je v soboto, 11. junija 2022, na gradu Vu-
rberk. Otroci z učitelji obeh osnovnih šol, OŠ Korena in 
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Naša delavnica 1: spuščanje žogic po mizi v lončke 
  Foto: Francka Nipič

OŠ Duplek, ter vzgojitelji in vzgojiteljice iz vseh enot vrtcev iz Korene 
in Dupleka so pripravili zabaven popoldan. Za razpoznavnost otrok 
obeh šol in vrtcev nam je Občina Duplek donirala majice. Številne 
delavnice so pritegnile tako mlajše kot tudi starejše obiskovalce. 
Poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo. Na velikem odru so se ot-
roci pod mentorstvom vzgojiteljev in učiteljev predstavili s plesom, 
petjem, gledališko igro in folklornim nastopom. Glavni gost Trkaj je 
pripravil točko, kjer so »zarepali« tudi ravnatelj OŠ Duplek Đano No-
vak, ravnatelj OŠ Korena Peter Lešnik in župan občine Duplek. Bila je 
zelo pestra, zanimiva in zabavna sobota. 

         Foto: Anita Ketiš

OBISK 
REŠEVALNEGA VOZILA

V ponedeljek, 30. maja 2022, nas je v Vrtcu Žitečka vas z reševal-
nim vozilom obiskala zdravnica Dragana Stojnić iz Zdravstvenega 
doma Maribor. Otrokom je predstavila delo zdravnice in reševal-
ca. Izvedeli so, na katero številko pokličejo, če potrebujejo pomoč, in kako se pomaga poškodovancu. Na lutki je demon-
strirala, kako se nudi umetno dihanje, pokazala kovček s prvo pomočjo ter jim razkazala notranjost reševalnega vozila. 
Otroci so si lahko podrobneje ogledali vso opremo in se sprehodili skozi vozilo. Po ogledu je reševalec prižgal interven-
cijske luči in sireno, ki je bila tako glasna, da so si otroci hiteli zatiskati ušesa. Na koncu smo se zdravnici Dragani zahvalili 
za obisk in drug drugemu zaželeli, da se čim manjkrat vidimo.

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice, Anita Ketiš                                                         
Vse foto: Anita Ketiš
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IGRALA VRTCA SP. DUPLEK V NOVI BARVI
Že nekaj časa smo se vzgojiteljice v Vrtcu Sp. Duplek 
pogovarjale, da bi bilo treba poskrbeti za lesene dele 
naših igral. Da jih zaščitimo in hkrati osvežimo. Vodstvo 
nam je to dovolilo in hišnik je priskrbel barve za les in 
čopiče.
V četrtek, 2. junija, smo se vzgojiteljice zbrale na igrišču 
vrtca in pričele najprej z brušenjem lesa, ki je bil zelo 
poškodovan, nato pa z nanašanjem barve. Les je kar pil 
barvo, me pa smo se čudile, kaj lahko barva naredi z ig-
rali. Koliko bolj privlačna so na pogled in kako poživijo 
igrišče. Nam so se iskrile oči ob vsakem novem po-
tegu s čopičem in pogovarjale smo se, kako bodo 
naslednji dan odreagirali otroci, ko bodo videli 
igrala in se igrali na njih. Seveda so nas otroci, ki so 
ta dan morali ostati v igralnicah s preostalo ekipo 
vzgojiteljic, opazovali skozi okno in že ta dan poka-
zali navdušenje in veselje nad rezultatom. 
Naslednji dan pa je bilo veselje toliko večje, saj so 
jim bila igrala nova, lepša in privlačnejša. Na mizah, 
ki so bile zdaj pobarvane, se je malica bolj prilegla. Ven-
dar vseh igral naslednji dan nismo mogli uporabljati, saj 
se barva zaradi večernega dežja še ni v celoti posušila.
Kakšna so zdaj igrala, mize in klopi v Vrtcu Sp. Duplek, 
si lahko pogledate na fotografijah ali pa se sprehodite 
mimo našega vrtca. 
Otroci in vzgojiteljice smo zadovoljni. 

dipl. vzgojiteljica Nataša Horvat

Vse foto: Nataša Horvat

ZANIMIVE IN ZDRAVJU PRIJAZNE POČITNICE
Ob podpori Občine Duplek smo že tretjič izvedli pole-
tno varstvo za otroke. 
Tudi v letošnjih poletnih počitnicah je bilo iz športne 
dvorane v Dupleku slišati veliko otroškega smeha in 
glasnih otrok. Že tretje leto zapored je namreč potekalo 
poletno varstvo za otroke, projekt, ki se vsako leto znova 
izkaže za zadetek v polno. 

Poletno varstvo za otroke je letos potekalo kar 8 tednov, 
in sicer od 4. julija do 26. avgusta 2022 od sedme ure 
zjutraj do štirih popoldan.
Vsak teden smo v varstvo sprejeli 30 otrok, ki so v času 
obiskovanja naših poletnih počitnic dneve preživljali s 
svojimi vrstniki. Cena tedenskega poletnega varstva je 
znašala 60 eur, Občina Duplek pa je tudi letos vsem svo-

Ogled mariborske vojašnice
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jih malim občanom subvencionirala kar dve tretjini cene oziro-
ma 40 eur. Prijave smo začeli zbirati že maja in v nekaj tednih 
smo zapolnili vseh 8 tednov. Izvajalec je bil tudi letos Svizec 
Šport, ki je odgovoren za enak projekt še v štirih drugih občinah, 
že vrsto let pa skrbi tudi za igrivo naravnano športno aktivnost 
predšolskih in šolskih otrok med šolskim letom.
Poletno varstvo je protiutež modernemu načinu življenja otrok, 
saj s svojo močno športno noto skrbi za dnevno mero športne 
aktivnosti in zdrav motorični razvoj malih občanov. 

Vsak dan je namreč na programu veliko športa, proste igre z vrstniki in dva izleta tedensko. Kadar nismo bili v Dupleku, 
smo se z avtobusom odpravili na kopanje na Mariborski otok, v Pustolovski park Vurberk, na ogled mariborske vojašni-
ce ali samo na sprehod do gramoznice.
Posebej se moramo zahvaliti še OŠ Duplek, ki je – tako kot vedno – odlično poskrbela za vsakodnevno prehrano 
otrok.
Dragi starši, zahvaljujemo se vam za zaupanje! Prepričani smo, da lahko računate tudi na poletno varstvo v prihod-
njem letu, mi pa se bomo potrudili, da bo še bolj zanimivo in pestro kot letos. 
Hvala vsem sodelujočim in na svidenje prihodnje poletje!

Vid Kajnih

Adrenalinsko preživljanje časa v Pustolovskem parku Vurberk

Hlajenje s sladoledom v vročih poletnih dneh

Kopanje na Mariborskem otoku

Z ROKO V ROKI JE LAŽJE
Sprejem mladih članov Rdečega križa na podružnični šoli 
v Zg. Dupleku

S temi začetnimi verzi pesmi Lepo je deliti izvajalcev Anike 
Horvat in Slavka Ivančiča smo v maju pričeli s slavnostno 
prireditvijo ob sprejemu mladih članov Rdečega križa na 
podružnični šoli v Zg. Dupleku. Na pot solidarnosti se je 
pogumno podalo 10 prvošolcev. Mlade člane RK želimo 
spodbujati k razmišljanju o življenju, okolju, v katerem živi-
jo, skrbi za zdravje, k strpnosti, tolerantnosti in priznavanju 
različnosti, spodbujati k združevanju mladih, razvijati soli-
darnostni čut med otroki in koristne navade. Pozabiti ne 
smemo niti na vzgajanje za zdravo življenje, učenje z igrami 
in zabavo ter spoznavanje drugačnih oblik preživljanja pro-
stega časa.
V naših gosteh sta bila predstavnika KORK Duplek Janko 
Hauptman in Bredica Tavčar, ki svoje poslanstvo humani-
tarnosti nesebično opravljata in vedno prisluhneta pomoči 
potrebnim. Vedno se odzoveta tudi na naš klic in priskočita 

˝So ljudje, tu nekje,
ki nič jim ni ostalo.
In zato naj nekdo
da svojega jim malo.˝
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na pomoč. Pred božičnimi prazniki je gospa 
Bredica s paketom hrane polepšala praznič-
ne dni socialno šibki družini s petimi otroki, 
ki je slaba dva meseca bivala v Zg. Dupleku. 
Verjamem, da smo s to drobno gesto priž-
gali iskrice v otroških očeh in da so bili pra-
zniki zaradi tega prijetnejši.
Največ je vredno to, da smo ljudje. In ljudje 
si moramo med seboj pomagati. Pomagati 
zato, ker nam je tesno pri srcu, kadar vidi-
mo človeka v stiski. Pomagati zato, da bomo 
lahko na naši Zemlji vsi živeli lepo, zdravo in 
srečno. Starejši ljudje pogosto potrebujejo 
veliko pomoči in razumevanja, predvsem 
pa prijaznosti in toplih besed. Lastni babici 
in dedku ni težko biti dober, marljiv vnuček 
ali vnukinja. Mnogo pa je starejših ljudi, ki 
svojih vnučkov nimajo. Ti so veseli vsake pomoči, ki so 
je deležni od soljudi. In prav zato vsako leto organizira-
mo sprejem mladih članov Rdečega križa, da poslanstvo 
prenašamo iz roda v rod z namenom ohranjanja huma-
nega odnosa do ljudi.
Glavna naloga članov RK je prostovoljna in nesebična 
pomoč sočloveku. To pomeni, da pomagamo otrokom, 
starostnikom, skratka vsem, ki so potrebni pomoči. Hu-
manosti se ne obeša na veliki zvon. Na naši podružnici 
smo letos v ta namen izvedli akcijo izmenjave oblačil in 
igrač. Oblačila in igrače, ki niso našle novih lastnikov med 
našimi starši in otroki, smo namenili ljudem v Ukrajini. 
Sodelovali smo v tudi v humanitarnih akcijah Božiček za 
en dan in Pokloni zvezek. Vse te humanitarne akcije so 
bile izjemne, za kar se iskreno zahvaljujem staršem po-
družnične šole v Zg. Dupleku, ker ste se odzvali v tako ve-
likem številu in s tem pokazali, da imate res veliko srce.

Časi, v katerih živimo, so vse prej kot rožnati, zato ne 
pozabimo podariti kakšnega nasmeha ali objema kar 
tako, prisluhnimo drug drugemu, bodimo strpni drug do 
drugega, priskočimo na pomoč sosedu pri košnji trave, 
starejšega soseda peljimo v trgovino, razdelimo si delo 
v družini in skupaj kvalitetno preživimo prosti čas, osta-
nimo srčni, prijazni in naj nas vodi misel Toneta Pavčka:

˝V srcu, če je to pravo,
je zmeraj prostora

za tisoč imenitnih stvari,
ki jih ljubiti mora

vse, kar živi.˝

Nataša Cimerman, POŠ Zg. Duplek

NOVOSTI V MGC DANICA
K rednemu programu smo dodali še angleščino, Alzheimer cafe, 
telovadbo za hrbtenico, kolesarjenje, nekaj projektov in še kaj.
V MGC DANica Duplek smo rednemu programu v tem letu do-
dali še angleščino, ki poteka vsako sredo med 9:00 in 10:30, ko-
lesarjenje, Alzheimer cafe, kjer se pogovarjamo o izzivih, ki jih 
prinaša demenca, risanje fraktalnih slik, telovadbo za hrbtenico, 
povezali pa smo se z Vrtcem Dvorjane. Izpeljali smo tudi nekaj 
projektov. 
Prvi in največji projekt je bil Bilo je nekoč, v katerem so sodelovali 
društvo Oldtimer Duplek, Društvo upokojencev Duplek in društvo 
Melisa. S starodobnimi kolesi, avtomobili in drugimi pripomočki 
smo obiskali vse štiri osnovne šole v občini Duplek ter otrokom s 
pomočjo pripovedi in rekvizitov prikazali, kako se je v časih, ko so 
bili njihovi stari starši še otroci, odraščalo. Otroci, pa tudi odrasli 
sodelujoči so bili navdušeni!
Nadaljevali smo s projektom šivanja terapevtskih pripomočkov za 
ljudi z demenco; prvo pošiljko smo poslali v dom ob peti obletnici, 
drugo smo odnesle skupaj z voščilnicami za vse stanovalce doma 
in božičnimi piškoti v dom na Pobrežju, z voščilnicami in piškoti 
pa smo razveselili tudi stanovalce na Taboru. Tik pred počitnicami 
smo odnesli eno pošiljko stanovalcem v enoto na Taboru. Vzeli 
smo si čas za kavico in druženje z njimi, česar so bili zelo veseli! 
Zelo lepo je podariti svoj čas, energijo in nasmeh …

Obletnica MGC DANica Duplek Foto: Ajda Rak

RK Dvorjane – meritev kisika v krvi  Foto: Ajda Rak
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Rekorderji v izdelovanju ladjic
Pridružili smo se projektu šest milijonov ladjic za šest 
milijonov žrtev holokavsta in v ta namen izdelali 36.253 
ladjic. Sprva smo načrtovali, da bomo sodelovali s 1000 
ladjicami, a je številka hitro poskočila na 5000 in smo se 
prepustili. V prvi pošiljki smo oddali 5500 ladjic, v drugi 
10.100, v tretji in zadnji pa kar 20.553. Tako smo s skup-
nimi močmi vseh generacij naredili 36.253 ladjic. Klicu 
so se odzvali: RK Dvorjane, OŠ Dvorjane, OŠ Korena (1. 
razred) ter naši uporabniki in uporabnice, torej številni 
posamezniki, ki so z zagonom in veseljem prispevali svoj 
čas in energijo. Posebej pa so se potrudili: Kristina Golob 
(10.153 ladjic), Irena Polanec (5400 ladjic), Drago Petri-
nec (5300 ladjic), Marina Toplak (5000 ladjic), Marjetka 
Krajnc (3400 ladjic), Vlado in Marija Požar (2100 ladjic), 
Francka Nipič (1200 ladjic). Ostale ladjice smo naredili v 
centru, v šoli. Ko se je odprla razstava, smo si jo šli skupaj 
tudi ogledat.
Z zbiranjem knjig za izmenjevalnico knjig smo sodelovali 
tudi z društvom Ohranimo naravo čisto. Zbrali smo veli-
ko knjig in si prislužili slastne kremne rezine, s katerimi 
smo se pogostili na literarnem popoldnevu. Izmenjeval-
nica knjig stoji v Dvorjanah, česar smo še posebej veseli. 
S skeč skupino smo nastopili v Domu Danice Vogrinec na 
Pobrežju, z dvema skečema pa tudi na prireditvi Starejši 
za starejše. 

Prijetna druženja 
Za otroke smo med počitnicami organizirali teden vese-
lega druženja z babicami in dedki, v okviru katerega smo 
izdelovali akvarije in se učili izdelovati rože iz krep papir-
ja. Ocvrli smo krompirček in pekli palačinke. 
V torek smo se družili z gasilci in RK Dvorjane in zvedeli 
veliko o tem, kako prostovoljno gasilsko društvo deluje, 
pogledali smo si tudi prostore in se peljali z gasilskim 
vozilom po Dupleku. Gospe iz RK Dvorjane pa so pripra-
vile pogostitev in izročile donacijo gasilskemu društvu. 
Predstavile so tudi pomen svojega prostovoljnega dela.
Člani društva Oldtimer Duplek so nas odpeljali na izlet s 
svojimi starodobniki v Slovenske Konjice, kjer smo obi-
skali Mini Zoo park in se v Slovenski Bistrici posladkali s 
sladoledom. Na izletu so se nam pridružili še štirje sta-
novalci doma.
Preživeli smo tudi čudovit dopoldan na Melisinem vrtu. 
Z vsemi čuti smo spoznavali zelišča. Skozi zgodbo smo 
spoznali lastnosti sivke, rmana, melise in mete. Nato 
smo s tipom, vonjem in okusom spoznali njihove last-
nosti. Poiskali smo jih na vrtu in spoznali, kakšna je rastli-
na v svojem habitatu. Spoznali smo razliko med užitno in 
okrasno sivko. Na delavnici smo se učili izdelovati kreme 
iz ognjiča in sivke. Bogato delavnico smo zaključili s po-
jedino (palačinke s sivko in meliso, sivkin čaj in maline z 
Melisinega vrta). 
Zadnji dan počitniškega druženja z dedki in babicami pa 
je bil v znamenju iskanja zakladov po Vurberku in Grmadi. 
Našli smo vse zaklade in se na koncu družili še v centru.
Tako se je leto hitro obrnilo naokrog, leto zanimivih pro-
jektov, v katerem smo zagotovo pridobili vsi, ki smo se v 
centru družili in sodelovali. Šesto obletnico smo prosla-
vili kot dan odprtih vrat, na kavo pa smo povabili župana 
in direktorja Doma Danice Vogrinec. Bilo nas je veliko, 

veliko ljudi dobre volje in krasnih novih idej za naprej. 
Gospe iz RK Dvorjane so merile pritisk in vsebnost ki-
sika v krvi. Pri svoji mizi so imele veliko gnečo, a so s 
svojo dobro voljo odlično opravile vse meritve. Marija 
Jančič je predstavila razstavo del, ki jih v centru izdelu-
jemo skozi vse leto na ročnih delih. Društvo Melisa se je 
predstavilo s svojimi zelišči in izdelki. Telovadba in druge 
dejavnosti pa so se predstavile na posebnih info točkah. 
Preživeli smo lep dopoldan v dobri družbi. Jožica Vake 
nam je prebrala pesem Jaz sn z Dupleka. Še enkrat smo 

Dan z RK Dvorjane in dvorjanskimi gasilci  Foto: Manuela Strmšek Adam    

Našli smo zaklad.  Foto: Manuela Strmšek Adam

Bilo je nekoč.  Foto: Manuela Strmšek Adam
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dokazali, da vsak posameznik zmore veliko, skupaj pa 
zmoremo vse!
Vsi, ki vas zanima dogajanje v centru, vljudno vabljeni 
na katerokoli aktivnost, prav vse so brezplačne. Center 
je odprt ob delavnikih med 7. in 15. uro. Delujemo v 
Domu kulture Dvorjane, kjer je na vratih vedno urnik 
dejavnosti. Podatke o aktivnostih pa lahko dobite tudi 

na telefonski številki 031 759 780 ali na Facebook strani 
MGC Duplek Danica (https://www.facebook.com/MGC-
-Duplek-Danica-679645432189385). V tem šolskem letu 
bomo ponovno poskušali s popoldanskimi aktivnostmi 
za vse delavno aktivne. Vljudno vabljeni!

Manuela Strmšek Adam

Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega regionalnega 
sklada (ESRR), izveden pa v Koreni.
Skladno z zahtevami Strategije lokalnega razvoja smo pri 
realizaciji načrtovanih aktivnosti zasledovali cilje podpo-
re zdravega načina življenja in medgeneracijskega sode-
lovanja, pozitivnega odnosa do varovanja narave in lo-
kalne ekološko pridelane hrane, vseživljenjskega učenja 
ter zmanjšanja tveganja socialne izključenosti. Operacijo 
smo izvedli na upravičenem območju, to je v kraju Zgor-
nja Korena.
Ureditev učilnice na prostem pri Osnovni šoli Korena 
smo zasnovali širše z izvedbo številnih aktivnosti ter k 
sodelovanju povabili šolo in Društvo za zdravilne rastli-
ne, cvetje in vrtnine Melisa Korena, katerega zeliščni vrt 
se nahaja v bližini šole in ga učenci radi obiskujejo. Z 
uspešno prijavo na 3. Javni poziv za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja na območjih občin, ki so po-
vezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenske 
gorice, sofinanciranih iz Evropskega regionalnega sklada 
(ESRR); Ukrepa PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij 
v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 
so nam bila zgotovljena sofinancerska sredstva do višine 
23.700 evrov.
V okviru številnih aktivnosti pod skupnim nazivom Uči-
mo se v naravi smo izvedli vzpostavitev učilnice na pros-
tem z nabavo urbane opreme in hortikulturno ureditvi-
jo. Poleg miz in klopi učilnico na prostem sestavljajo tudi 
vrtljiva zvezdna karta, table za pisanje in risanje, lesena 
korita za rastline, voziček z vrtnarskimi pripomočki in 
blazine za sedenje. Zasaditev območja je bila skrbno na-
črtovana in izvedena s strani lokalne krajinske arhitektke. 
Območje je zasajeno z grmovnicami, zelišči, dišavnicami 
in vrtninami, prav tako z avtohtonimi okrasnimi in sadni-

»UČIMO SE V NARAVI«, 
V UČILNICI NA PROSTEM 

mi drevesi. Učilnica na prostem je skupek več ekosiste-
mov, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
Učencem omogoča spoznavati in spremljati življenjski 
krog rastlin ter primerjati sveže pridelke z vrta s tistimi, 
kupljenimi v trgovini. Primerna je za pouk naravoslovja, 
biologije, gospodinjstva. Uporabna je celo pri matema-
tiki za merjenje dolžin ter računanje obsegov in ploščin; 
pa pri geografiji in fiziki, kemiji, likovni vzgoji. Možnosti 
za učenje v učilnici na prostem je veliko in v aktivnosti v 
učilnici na prostem se lahko vključijo vsi učenci ter tudi 
vrtčevski otroci.

Da je učilnica vsestransko uporabna, se je potrdilo tudi 
na delavnicah, ki jih je v okviru dni, poimenovanih Učen-
ci učijo kraj, organizirala in izvedla Osnovna šola Korena. 
Izvedene so bile: delavnica kuhanja oziroma priprave na-
mazov iz zelišč, ki je bila v učilnici na prostem izvedena 
v sodelovanju z društvom Melisa, delavnica umetnosti 

Utrinki iz delavnic v učilnici na prostem Foto: Arhiv OŠ Korena
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poslikave telesa, angleščina na prostem, matematika na 
prostem in branje na prostem. Še posebej zanimiva je 
bila astronomija – fizika, kjer so učenci spoznali nov pri-
pomoček – vrtljivo zvezdno karto, ki jo je v okviru projek-
ta nabavila šola. 

Športne aktivnosti so bile izvedene na prenovljenem 
igrišču, društvo Melisa pa je nov destilator za pridobiva-
nja eteričnega olja, ki so ga prav tako pridobili v okviru 
projekta, predstavilo v poučni delavnici.

Ob vrtljivi zvezdni karti Foto: Arhiv OŠ Korena 

Iz delavnice o pridobivanju eteričnega olja iz sivke z društvom Melisa   
Foto Natalija Jakopec

Natalija Jakopec

Učilnica na prostem – razgledna točka, ki ponese pog-
led čez vse sosednje hribe in doline.
Spomladi so se začela prva dela s čiščenjem in pripra-
vo terena. Lokalci so prvi opazili odvoz večjih zimzelenih 
dreves. Veliko smo se pogovarjali, spraševali, razmišljali, 
kaj ostane in kaj se zamenja. Menim, da so določene za-
menjave in revitalizacije nujne, v tem primeru smo dobi-
li en nov svetel prostor, ki odpira edinstveno veduto. Ze-
lenica se bo lahko koristila ob najrazličnejših priložnostih 
in služila kot krasna, svetla in zračna učilnica na prostem 
najmlajšim in tudi starejšim, klop pa s svojo nežno or-

gansko obliko povabi prav vsakega, da kakšen trenutek 
uživa ob razgledu. 
Vemo, da vrtnarjenje otrokom pomaga razviti sposob-
nost skrbi za naravo in pozitivno vpliva na svet okoli nas. 
Že iz najmanjših poganjkov lahko zrastejo odgovornost, 
sočutje in razmišljanje. Ustvarjalni vrtnar raziskuje sen-
zorične elemente rastlin, premišljene dejavnosti z učni-
mi pripomočki na prostem pa spodbujajo razmislek. Ob 
koncu projekta bodo otroci imeli morje možnosti, kako 
koristno preživeti čas med rastlinami na svežem zraku 
ter početi stvari, na katere bodo lahko kasneje ponos-
ni. S spodbujanjem kritičnega mišljenja in aktivnosti pri 
učencih krepimo ustvarjalnost in vedoželjnost za med-
sebojno strpno in skrbno življenje v spoštovanju in med-
sebojnem zaupanju. Vsi želimo odgovorne, poštene in 
strpne učence, ki bodo živeli in soustvarjali zdravo in 
vključujoče okolje. 
Pri načrtovanju smo upoštevali naravne danosti, okolje, 
v katerega se bo zasadilo rastline in umestilo rekvizite. 
Rastlinske vrste so izbrane premišljeno in skrbno, da 
bodo z zanimivimi in užitnimi plodovi spodbujale k izo-
braževanju na drugačen način ter z izborom pomembno 
prispevale k razvoju trajnostno naravnanih projektov 
v občini. Učenci, učitelji in ostali soustvarjalci šolskega 
utripa bodo prejeli v skrb dragoceno zbirko, ob kateri 
bodo rastli, se učili in razvijali. 
Kako pa z vidika krajinske arhitekture?
Na vrhu 392 metrov visokega griča stoji daleč vidna cer-
kev Sv. Barbare iz 18. stoletja. Gre za strateško točko z 
izjemnim motivom privzete krajine, zato se ohrani vse 
odprte poglede na sosednje griče ter se rastline umesti 
na rob teras, kjer služijo kot fizična bariera pri igri ot-
rok. Tudi vizualno poskušamo elemente povezati in jih 

Sadno drevo ob vhodu v učilnico  Foto: Natalija Jakopec
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ne umeščamo točkovno, ampak linijsko in v večjem šte-
vilu. Rastlinsko gradivo sadnih in medonosnih vrst, ki 
niso tako množično zastopane, bo služilo generacijam. 
Lega je izpostavljena soncu, prisojna in temu primerna 
bo zahtevnost rastlinskih vrst. Utrjena ploščad bo služi-
la kot center dogajanja, za postavitev začasne klopi ter 
rekvizitov, ki se bodo pripeljali za namene poučevanja. 
Obdajale jo bodo sadne vrste, ki bodo hkrati vizualna in 
fizična prepreka ob cesti. Kombinacija rastlin je izbrana 
na podlagi enostavnega vzdrževanja, spreminjanja glede 
na letne čase ter oblikovana kot doprinos h kvaliteti bi-
vanja. Poudarek na pristnosti ter poenotenju rastlinske-
ga gradiva z okoliškim rastjem ni naključje, nismo želeli 
poudarkov ali posebnega izstopanja, ampak nadgrajeva-
nje krasnega lokalnega okolja. 
Spodnja brežina je zasajena z gozdnimi jagodami in več 
vrstami zelišč, ki so na neposrednem dosegu otrok za 
vonjanje ter spoznavanje. S spodnje strani je vrt obdan 
z drenovo živico (Cornus mas, plodovi so drenulje v sep-
tembru) ter šmarnimi hrušicami (plodovi v maju) na des-
ni. Rastline na brežini so zasajene po višinah. Na vrhu 
bodo atraktivne visoke trajnice patagonski sporiši in tra-
ve vizualno in fizično omejili višinsko razliko ter s celole-
tnimi cvetovi popestrili dogajanje na vrtu. Pod njimi se 
bodo blazinasto razrastli timijani, žajblji, mačja meta ter 
sortne gozdne jagode Tubby Red. 
Rastline so letos ob vsej hudi vročini naletele na manj 
prijazno leto, vendar je jesen že pokazala deževno plat in 
sledita obdobji regeneracije in hibernacije, da bodo spo-
mladi s svojimi dežnimi cvetovi pozdravile novo pomlad. 

Brežina z zelišči   Foto: Natalija Jakopec

Klementina Tement, krajinska arhitektka

POČITNIŠKE DELAVNICE NA POŠ ZG. DUPLEK
Junij je imel s svojimi visokimi poletnimi tempe-
raturami za učence prav poseben čar. Pred vrati 
je bil čas, ki prekine delovno rutino in šolski ur-
nik. Ob vseh učnih urah, ki so jih učenci preživeli, 
je bilo pri njih čutiti veselje in nestrpnost pred 
šolskimi poletnimi počitnicami. Res smo jih že vsi 
nestrpno pričakovali in hkrati načrtovali, kaj vse 
bomo počeli. Počitnice so dobra priložnost, da si 
odpočijemo, naberemo novih moči, se podamo v 
neznane kraje, si vzamemo čas za prijatelje, kak-
šen dober film in knjigo.
Ker smo na POŠ Zg. Duplek želeli, da bi naši učen-
ci tudi med poletnimi počitnicami združili prijet-
no s koristnim, smo za učence od 1. do 4. razreda 
organizirali poletne ustvarjalne delavnice. Aktiv-
nosti so potekale od 4. do 8. julija med 8. in 12. 
uro. V tem času smo spoznali in počeli veliko za-
nimivih reči. Učenci so imeli možnost aktivno in 
kreativno preživeti svoj prosti čas, se družiti z vr-
stniki, prijatelji, se gibati v naravi, ustvarjati ipd. 
Z gusarjem Nikom smo se odpravili na pot okrog 
sveta ter spoznali različne celine. Svoje ročne spretnosti smo urili ob izdelavi različnih izdelkov, kot so črnske maske, 
marake, afriški bobni, zmaji, zapestnice ipd. Ob vseh omenjenih aktivnostih smo se podali tudi na lov za zakladom 
in se imeli čas posladkati s sladoledom. Bilo je zabavno, družabno, razigrano, sproščeno, pestro, kreativno in hkrati 
poučno. 

Jožica Bigec
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ŠPORT IN REKREACIJA
Zgodba z naslovnice
PRVO NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO V OBČINI
Naložba bo doprinesla tako k pouku športne vzgoje ot-
rok kot k dejavnosti športnih društev in klubov.
Slovesne otvoritve sta se udeležila predstavnika Nogome-
tne zveze Slovenije: Vlado Močnik, predsednik Komisije 
za mali nogomet pri Nogometni zvezi Slovenije in pred-
sednik MNZ Celje, ter Gvido Mravljak, podpredsednik 
Nogometne zveze Slovenije, ki je zbrane tudi nagovoril. 
Na področju športne infrastrukture je bilo v zadnjih le-
tih izvedenih več naložb v izgradnjo novih objektov in 
posodobitev obstoječih. V septembru smo namenu pre-
dali po izgradnji večnamenske športne dvorane drugo 
največjo investicijo s področja športa, to je nogometno 
igrišče z umetno travo, ki je umeščeno na lokacijo po-
možnega igrišča, na južni strani Osnovne šole Duplek in 
zahodno od športne dvorane.
Gre za prvo tovrstno igrišče v občini. Ob šolarjih so se 
ga najbolj razveselili člani Nogometnega kluba Duplek, 
mlajše selekcije, članska vrsta in rekreativci, ki so ponov-
no dobili urejeno pomožno igrišče, katerega uporaba je 
bila po izgradnji športne dvorne okrnjena.  Na igrišču je 
položena umetna trava zadnje generacije s certifikatom 
»FIFA Quality pro«. Igrišče velikosti 80 krat 50 metrov je v 
celoti ograjeno in osvetljeno, nameščene so tudi lovilne 
mreže. Na severni strani sta izvedeni tartanska tekaška 
steza za tek na 60 metrov in tribuna za gledalce, ob kateri 
sta nameščeni ločeni klopci s streho za rezervne igralce. 
Investicija v vrednosti 534 tisoč evrov je bila v večji meri 
financirana s sredstvi občinskega proračuna, nekaj pa je 
bilo tudi sofinancerskih sredstev, ki smo jih pridobili na 
podlagi uspešnih prijav na razpise. Tako smo od Nogo-
metne zveze Slovenije prejeli 30 tisoč evrov, dobrih 55 
tisoč evrov pa od Fundacije za šport.

Dimenzije igrišča so glede na dani teren maksimalne, 
pa vendar nekoliko manjše od standardov, zato uradnih 
tekem članske ekipe ne bo možno organizirati. Gre pa 
za naložbo, ki bo pozitivno doprinesla k pouku špor-
tne vzgoje šolskih otrok, izvajanju interesnih dejavno-
sti predšolskih in šolskih otrok ter športnih društev in 
klubov, ki izvajajo programe, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport. Projekt novega pomožnega nogometne-
ga igrišča z umetno travo potrjuje prizadevanja občine, 
da javno infrastrukturo, namenjeno športu in prostoča-
snim dejavnostim, ves čas prilagaja razvoju posameznih 
športnih panog, obenem pa jo trajnostno in tehnološko 
posodablja, kar zagotavlja učinkovito in smotrno kori-
ščenje objektov. Natalija Jakopec

Utrinki z otvoritve igrišča z umetno travo  Foto: Arhiv občine
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NOVA SKUPINA ŠOLE ZDRAVJA
Šola zdravja v naši občini se je povečala še za eno sku-
pino v Spodnjem Dupleku. 
Vadimo vsako jutro ob 7.30 ob nogometnem igrišču 
pri šoli v Spodnjem Dupleku. Zaenkrat nas je samo še 
sedem, zato upamo, da se nam pridružite tudi vi. Naše 
vaje poskrbijo, da razgibamo vse sklepe, saj nam ti z leti 
navadno začnejo povzročati težave. Vaje so enostavne, 
zmore jih vsakdo, ženske in moški. Ne potrebujete nobe-
ne posebne opreme, le udobne hlače in čevlje. Vadimo 
na prostem ob vsakem vremenu in vsak dan od ponede-
ljka do petka.
Da pa bi se nam z veseljem pridružili, vam za vzpodbudo 
podajamo misli o dobrodejnosti jutranje telovadbe, ki 
jih je napisal vodja »preporoda« Marjan Videnšek:

Jutranja telovadba je temelj telesne kulture
Z majhno porabo časa in z naprezanjem volje (kar je bi-
stveno) mogočno zakoračimo v življenje porajajočega 
se dneva. Izredno ugodno vpliva na telesno in duševno 
zdravje iz naslednjih razlogov:
- Ker nam omogoči in nas tudi prisili, da se zjutraj, takoj 

ko vstanemo, tudi zares zbudimo.
- Z dovolj pospešeno vadbo in postopnim večanjem na-

porov obremenimo srce in nekatere druge organe za 
približno pet do desetkrat bolj, kot so obremenjeni v 
spanju, kar zelo vzpodbudno vpliva na vzdrževanje in 
krepitev telesne zmogljivosti.

- Takoj zjutraj preverimo moč svoje volje. Če se nam 
ne ljubi, da bi se pošteno zmigali, ker smo leni, nas 
to spoznanje lahko pripelje do tega, da mobiliziramo 
rezervno voljo, obenem pa storimo odločilni korak k 
sproščenosti, aktivni naravnanosti in optimizmu tega 
dne. Če se nam z jutranjim programom telesne vadbe 
posreči premagati svoje odpore (lagodnost, lenobo, 
črnogledost itn.), se nam dvigne samozavest – kot 
vedno, kadar premagamo sami sebe.

Vse foto: Amanda L.

Telovadba je tudi zelo pomembna zaradi ohranjanja 
sklepnih površin, kajti sklepni hrustanec ni prekrvavljen 
(nima krvnih žil), pač pa se prehranjuje s pomočjo skle-
pne tekočine, ta pa se dovolj izloča samo pri dovolj dol-
gem in skrajnostnem razgibavanju sklepov. Večina ljudi, 
ki ima okvarjen hrustanec, redno in pravilno ne telovadi.
Kaj bi k temu razmišljanju dodali? Šola zdravja si je s 
svojim delovanjem po vsej Sloveniji zadala točno takšne 
cilje.
Pridružite se nam.
V imenu skupine bi se pa tudi rada zahvalila ravnatelju 
OŠ Duplek Đaniju Novaku, da nam je pomagal pri obve-
ščanju ljudi o začetku vadbe in nam omogočil, da telova-
dimo v parku ob šoli.

Vodja skupine »Super dame«
Danica Beber

Telefon: 040 391 922

Skupina Šole zdravja Spodnji Duplek »Super dame«
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SEDEM MEDALJ IN VELIKO NOVIH IZKUŠENJ
Karateisti iz Dupleka uspešni v 3. krogu osnovnošolske lige
Tudi zadnje tekme osnovnošolske lige se je udeležilo več 
kot 250 tekmovalcev iz skoraj 60 osnovnih šol. V vseh ka-
tegorijah je bilo po 50 tekmovalcev, kar je marsikaterega 
razočaralo, saj so lahko medalje dobili samo najboljši, 
ker pač zmagajo le najboljši. Mnogi so se veliko naučili 
in videli, da je za doseganje rezultatov treba vložiti še 
več, saj konkurenca ne počiva in je veliko otrok, ki bi se 
radi dokazali. 

Z devetimi tekmovalci smo se odpravili na tekmovanje, 
ki je bilo v Ljudskem vrtu, in dosegli 7 medalj. Prva je 
nastopila v katah Aida Gaberšek, ki je bila še za odtenek 
boljša kot na zadnji tekmi, a je imela za poseg po meda-
ljah preveliko konkurenco. Je pa pridobila nove izkušnje, 
ki ji bodo v prihodnosti prišle še zelo prav. Podobno je 
bilo z Lanom Duhom, ki kljub svojemu statusu paraka-
rateista ni imel svoje kategorije, temveč je bil celo v ka-
tegoriji, kjer je bilo največ tekmovalcev. Kljub temu se je 
uvrstil v drugi krog in požel velik aplavz za svoj trud.
V katah nam nekako ni steklo, saj so Luka Knaus, Staš Gr-
gec, Nik Rapič in tudi Tjaša ter Gaja Rojs morali priznati 
poraze v drugem ali tretjem krogu. Večina je bila zelo 
dobra in je izgubila šele proti favoritom, ki so jim omo-
gočili repasaže. Do nastopa Lejle Verbošt smo bili osmo-
ljenci, saj smo izgubili čisto vse boje za tretje mesto. A 
Lejla je prekinila niz teh porazov in dosegla prvo tretje 
mesto. To je spodbudilo v nadaljevanju ostale, ki so se še 
dodatno potrudili. Stela Kostanjevec je zasluženo doseg-
la 3. mesto v svoji kategoriji. Ekipa v sestavi Lejle Verbošt 
ter dvojčic Tjaše in Gaje Rojs je pokazala svojo kemijo in 
uigranost in prav tako stopila na tretjo stopničko. Med 
srednješolkami je nastopila v katah Sara Rojs in z nekoli-
ko športne smole tudi pristala na 3. mestu. 

Sledile so športne borbe, kjer je Lejla Verbošt dosegla 1. 
mesto. 1. mesto je dosegla tudi Tjaša Rojs, ki je v finalu 
premagala sestro Gajo. Čestitke obema, saj nista imeli 
prave konkurence med nasprotnicami. Vse tri so poka-
zale, da so bile razred zase na tem tekmovanju. Najtežji 
boj v finalu je čakal Saro Rojs, saj je nasprotnico že dobro 
poznala iz prejšnjega kroga lige. Finale je sicer izgubila z 
2 : 1, a je ugotovila, da je tudi ta nasprotnica premagljiva.

Lejla Verbošt z medaljo  Foto: Matej Verbošt

Skupni rezultati 
Osnovnošolske lige v karateju

Za osnovnošolsko ligo je bilo v šolskem letu 
2021/2022 značilno, da je bilo na vsaki tekmi več 
kot 250 otrok. Prav v vsaki kategoriji, ki so po pravi-
lih Karate zveze Slovenije in WKF-ja, se je bilo treba 
potruditi za uspeh. Tako so v skupnem seštevku lige 
dosegli naši člani naslednje rezultate: Lejla Verbošt 
je bila prva v športnih borbah in četrta v katah pri 
mlajših deklicah. Tjaša Rojs je bila prva v športnih 
borbah in njena sestra Gaja druga v kategoriji mal-
čic. Jana Rojs je bila na koncu lige skupno tretja, a bi 
gotovo lahko bila prvakinja, če bi nastopila tudi na 
zadnji tekmi lige. 

                               Matej Verbošt

Tekmovanje Shofukan Kidričevo
Konec šolskega leta smo se udeležili prijateljskega tek-
movanja v Kidričevem. Ker je bilo to manjše tekmovanje, 
smo se ga udeležili samo s sedmimi tekmovalci in veliko 
navijači. Aleks Kelemina je prvič nastopil in celo zmagal v 
svoji kategoriji kat. Prav tako sta nastopila tudi Lan Duh, 
ki je v kategoriji parakarateja dosegel 3. mesto, in Luka 
Knaus, ki je bil prav tako tretji. Nik Rapič je zaradi manjše 
napake v katah dosegel drugo mesto. Tjaša in Gaja Rojs 
sta si razdelili prvo in drugo mesto, kar je pri njima v na-
vadi, ko sta na vrhuncu forme. Prav tako je bilo s Saro 
Rojs, ki je v katah pometla s konkurenco in v športnih 
borbah postala podprvakinja. V športnih borbah je zno-
va zaživel Nik Rapič, od katerega v novi sezoni še veliko 
pričakujemo, in prav tako dosegel 2. mesto. Čestitamo 
vsem za odlične nastope.

 Aleks Kelemina ( v sredini ) z medaljo  Foto: Matej Verbošt

Staš Grgec med nastopom                  Foto: Matej Verbošt
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Izpiti za pasove 
Junija smo izvedli še skupne izpite za pasove, ki so bili 
tokrat v Jarenini. Prav vsi naši kandidati za višje pasove 
so izpite uspešno opravili. 

Vpis v tečaj karateja
Karate klub WKSA Duplek vabi k vpisu v tečaj karateja 
vse, ki ste stari 6 let ali več. Vpis poteka na naših trenin-
gih, objavljenih na letakih in spletni strani www.wksa-
duplek.si, in sicer vsak torek ob 17.00 in sredo ob 17.30 
v športni dvorani. S skupinsko vadbo otroci razvijajo 
motorične sposobnosti in se učijo tehnik karateja, kat 
in tudi športnih borb. Naučijo se natančnosti, koncen-
tracije, ravnotežja, sposobnosti orientacije v prostoru in 
nenazadnje spoznavajo moč svojega telesa in si bistrijo 
um. Pridi in treniraj z nami tudi ti.

Matej Verbošt

Med opravljanjem izpitov Foto: Stela Kostanjevec

ZMERNA VADBA NAS POMLADI
Gibanje je najcenejša naložba za prihodnost, ki se tudi 
najbolj obrestuje. 
Če zato, da bi ostali večno mladi, dajete nase vse sorte 
krem in serumov, se zakreditirate za lepotne popravke, 
kot je liposukcija, in v iskanju napete kože pijete kolagen 
in ostale prehranske dodatke, pri tem pa ne telovadite 
in se v večini slabo prehranjujete, kar je bistvo, zgubljate 
čas in denar! Vse te stvari so lahko super (nadgradnja) 
oziroma primerne za takrat, ko res ne gre s trudom – 
eno z drugim torej!
Če pa ste vplivnež ali vplivnica, ki podpira takšno obna-
šanje in to promovira, še toliko slabše! 

Poletna sezona treningov na prostem  Foto: Bine ŠtruclKrepimo mišice   Foto: Bine Štrucl

Gibanje, predvsem vadba za moč, in uravnotežena pre-
hrana sta osnovi vitalnosti, lepega izgleda in zdravja! S 
starostjo pa je to še toliko opazneje! Iz izkušenj pri delu 
vem, da so pri enaki starosti lahko razlike v izgledu in 
mobilnosti med tistimi, ki so se v življenju veliko gibali, 
predvsem pa izvajali vadbo za moč, in tistimi, ki je niso, 
osupljive! Dostikrat pred mano v telovadnici stoji živ do-
kaz, kako je tudi pri osemdesetih mogoče biti fit in poln 
zagona, medtem ko se nekateri ne morejo več premi-
kati. 
Zagotovo k temu nekaj prispevajo tudi druge okoliščine, 
na primer genetika, a ne v takšni meri. Pa naj še kdo 
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Vaja za trebušne mišice  Foto: Bine Štrucl

reče, da gibanje postara – mogoče kakšno vsakodnev-
no izčrpavanje s kardiom in ekstremnimi vzdržljivostnimi 
športi, ampak to so ekstremi. Zmerna vadba nas vedno 
pomladi, predvsem v duši, zato je bolje imeti kakšno 
gubo več in se gibati lahkotno, kot pa imeti napeto kožo 
na obrazu in se hkrati komaj premikati.
Saj vemo, vse je v energiji. Z gibanjem jo boste ohranili 
mladostno še v visoki starosti! In do neke meje boste 
tudi ukanili leta.
Na naših skupinskih vadbah se nam lahko pridružite vsak 

ponedeljek in četrtek ob 20. uri v prostorih Kulturnega 
doma Dvorjane.
Žalosti me dejstvo, da so ljudje pripravljeni narediti prav 
vse, ko enkrat zbolijo, da bi ostali zdravi, pa jim je po na-
vadi škoda časa in denarja! Vemo, da ni vse črno-belo in 
da lahko zbolimo, tudi če živimo zdravo, a vseeno lahko 
za svoje telesno in psihično zdravje ogromno postorimo 
sami! Da ne bo prepozno ...

 Bine Štrucl,
osebni trener, prehranski svetovalec

in mojster borilnih veščin

POKAL OPLOTNICE 2022
V soboto, 17. septembra 2022, je v športni dvorani Mile-
nij potekalo mednarodno tekmovanje, ki ga je organizi-
ral Judo klub Oplotnica. Na tekmovanju je nastopilo 170 
tekmovalcev iz 26 klubov in štirih držav. Naši tekmovalci 
iz Judo kluba Duplek so osvojili naslednje rezultate: 

Tekmovalci U10  Foto: Kristina Vršič Zmagovalka Nika Breznik Foto: Kristina Vršič

Nika Breznik, U10, 1. mesto 
Lina Zarja Zupanc, U10, 2. mesto 
Tine Thaler Gostenčnik, U10, 2. mesto 
Nuša Vukadin, U10, 3. mesto
Patrik Vesenjak, U12, +60 kg, 3. mesto 
Nike Taja Peček, U14, –57 kg, 3. mesto 
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Judo klub Duplek vabi na treninge juda vsak torek in četrtek v telovadnico v Sp. Dupleku! 
VRTEC: 16:00–16:45, ŠOLARJI: 17:00–18:30. Spremljajte nas na naši Facebook strani Judo klub Duplek. 

Judo klub Duplek 12. 11. 2022 organizira 21. Mednarodni turnir občine Duplek in 3. Memorial Milana Danka, vsi 
občani občine Duplek pa so vabljeni v podporo našim tekmovalcem. 

       Igor Zupanc
              JK Duplek

Treningi Judo klub Duplek Foto: Kristina Vršič

20. mednarodni turnir občine Duplek v letu 2021      Foto: Igor Zupanc

V športni dvorani Lukna v Mariboru je 11. 6. 2022 
potekal memorial za zlati Baumgartnov pas. 
Tekmovanja se je udeležilo 120 tekmovalcev iz 30 
klubov.
 V kategoriji članov nas je odlično zastopal Staš 
Kokotovič, ki je v kategoriji do 66 kg osvojil 1. 
mesto. 

61. MEMORIAL ZA
BAUMGARTNOV PAS 
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IZ DEJAVNOSTI DRUŠTEV
ŠTAJERSKA POJE NA VURBERKU

»Pojdem na Štajersko« je zvenela pesem 260 pevk in 
pevcev, zbranih na grajskem dvorišču.
4. junija je potekalo 29. srečanje pevskih zborov Štajer-
ska poje 2022, ki ga organizira Turistično društvo Vur- 
berk. Člani društva smo se dogodka zelo veselili, saj smo 
lahko po dveh letih premora spet gostili pevke in pevce 
mešanih, ženskih in moških pevskih zborov pri nas na 
Vurberku.
Aprila smo pevskim zborom širom Štajerske poslali prija-
vnice za druženje na prireditvi Štajerska poje 2022.
Veseli smo bili odziva zborov. Na prireditev se je prijavilo 
kar 19 pevskih zborov iz širše štajerske in koroške regije.

Z nami so bili:
MoPZ Franc Preložnik Dvorjane, MePZ KUD Rače, Vokal-
na skupina Florentine iz Selnice ob Dravi, Vokalna sku-
pina Mavrica iz Maribora, Ženski komorni zbor MDDI 
Maribor, Vokalna skupina Zlatoličje, KD ŽePZ Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec, MoPZ Adolf Tavčar Sloven-
ske Konjice, MEPZ Lipa DU Brezje–Dogoše–Zrkovci, ŽePZ 
Zimzelen Pobrežje, ŽePZ in MoPZ KUD France Marolt 
Malečnik, MePZ KUD Bezena, ŽePZ DU Negova, Vokal-
na skupina Kresnice Maribor, Oktet Dornava, MePZ DU 
Ruše, Moška vokalna skupina dr. Pavel Turner iz Frama.
Na začetku prireditve je pevke in pevce pozdravil župan 
občine Duplek gospod Mitja Horvat. Izrekel je nekaj 
vzpodbudnih besed in pohvalil delo Turističnega društva 
Vurberk, ki med letom poskrbi, da na grajskem dvorišču 
ni dolgčas.
Lep pozdrav pa je vsem namenil tudi predsednik društva 
Branko Polanec.
Tako kot je na Vurberku običaj, so zbori najprej odpeli 
skupno pesem, tokrat Travnički so že zeleni, pod vod-
stvom mlade dirigentke MoPZ Franc Preložnik Jasne 
Škofič.
Vsak zbor je v nadaljevanju odpel dve pesmi po lastni 
izbiri. S svojim nastopom nas je po polovici koncerta 
razveselil mladi harmonikaš na diatonični harmoniki ali 
»frajtonarci« Gašper Pesel in požel velik aplavz.

Za konec pa je glasno zvenela naša »himna«, kot jo ime-
nujejo pevci, Pojdem na Štajersko.
Prireditev je snemala lokalna televizija BK TV, oder pa 
nam je polepšalo cvetje iz Vrtnarstva Tement Dvorjane, 
za kar se prisrčno zahvaljujemo. Prireditev je vodila Vio-
leta Vogrinec.
Srečanje pevskih zborov je potekalo v veselem vzdušju. 
Člani Turističnega društva Vurberk smo poskrbeli tudi za 
druženje po prireditvi. Bilo je prisrčno, veselo in skupaj 
s pevkami in pevci smo ugotavljali, da smo druženje in 
tudi nastope na prireditvah pogrešali, saj le tako zbori 
predstavijo svoj trud in ga tudi ocenijo. Pesem je še dol-
go zvenela na piknik prostoru za grajskim dvoriščem na 
Vurberku.
Seveda pa smo ob zaključku prireditve že vsi delali načr-
te za okrogli 30. jubilej prireditve Štajerska poje 2023, ki 
bo potekal na Vurberku. Tako organizator – TD Vurberk 
– kot pevke in pevci se veselimo srečanja ob jubileju in 
upamo, da bo prvo soboto v juniju 2023 na grajskem 
dvorišču spet zvenela lepa domača ljudska pesem iz sto-
terih grl.
Vabimo vas na 30. jubilejno srečanje Štajerska poje 2023 
in se veselimo srečanja z vami.

Violeta Vogrinec
Vse foto: Bojan Vogrinec
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SLIKARSKA KOLONIJA VURBERK 2022
Na 8. slikarski koloniji se je zbralo 50 udeležencev.

V organizaciji Turističnega društva Vurberk in pod pokro-
viteljstvom Občine Duplek so se 17. junija 2022 zbrali 
slikarji, ljubitelji barv in čopičev, na že 8. slikarski koloniji 
Vurberk 2022.
Lep sončen dan nas je pričakal zjutraj na Vurberku in z 
veseljem smo člani TD Vurberka in predsednik ter čla-
ni likovne sekcije, ki deluje v okviru društva, pozdravi-
li udeležence letošnje slikarske kolonije. Po pozdravu 
predsednika TD Vurberka Branka Polanca in predsednika 
likovne sekcije Marjana Špinglerja sta udeležence kolo-
nije pozdravila prav posebna gosta na grajskem dvori-
šču, »grof in grofica Stubenberg«. Prav to jutro se je na-
mreč v občini Duplek odvijala prireditev Izpiranje zlata v 
reki Dravi, na kateri so sodelovali tudi člani Gledališkega 
društva Vurberk, ki so z veseljem pozdravili udeležence 
slikarske kolonije.
Seveda je slikarjem izrekel dobrodošlico na Vurberku 
tudi župan občine Duplek Mitja Horvat. 
Po dobri kavici smo naredili skupinsko fotografijo. Vsa-
ko leto se naše likovne kolonije udeleži Silvestra Brod-
njak, mojstrica fotografije, da tudi s sliko zabeleži utrinke 
umetniškega ustvarjanja na Vurberku in tako naredi še 
obvezno »gasilsko fotko«. 

 Skupinska slika udeležencev Slikarske kolonije Vurberk 2022  Foto: Silvestra Brodnjak

Na likovni kolonij, štela je 50 udeležencev, so sodelo-
vali Slikarsko-fotografska sekcija Hajdina, likovna sekcija 
društva KUD ŠTEFAN Romih Črešnjevec, likovna sekci-
ja Likra Radlje ob Dravi, KUD Angel Besednjak Maribor, 
likovna sekcija Turističnega društva Vurberk in ostali 
samostojni ljubitelji umetniškega ustvarjanja. Letos so 
slikarji ustvarjali slike po svojem trenutnem navdihu 
in veselimo se že razstave del likovne kolonije, ki bo 
prvo soboto v oktobru v dvorani kulturnega doma na  
Vurberku.
V prešernem vzdušju je potekal dopoldan na Vurberku. 
Po kosilu in druženju na grajskem dvorišču smo se mo-
rali posloviti in bili smo enotni, da smo preživeli lep dan, 
organizatorji TD Vurberka smo se potrudili po najboljših 
močeh, da so bili udeleženci zadovoljni in dobre volje. 
Seveda pa smo zelo veseli njihovih pohval in ena izmed 
njih se glasi:
»Pravijo, da je na Vurberku prav posebna, dobra energi-
ja. Res se likovniki vedno znova radi vračamo. A mislim, 
da to ni energija narave. To ste ljudje, ki nas vedno sprej-
mete s širokim nasmehom in brezhibno organizacijo.«
  

  Violeta Vogrinec

Ustvarjanje v prijetni senci na Vurberku Foto: Violeta Vogrinec Pa nam je uspelo izpeljati še eno prireditev    Foto: Arhiv TD Vurberka
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NAGRAJENKA NADA ŽMAK
V času Dupleškega tedna se dogaja veliko zanimivega, tudi podelitev občinskih in 
županovih priznanj. Med dobitniki je bila letos naša dolgoletna članica RK Dvorjane 
Nada Žmak. Prostovoljka in blagajničarka je že od leta 1977 in hvaležni ter ponosni 
smo nanjo, saj je vedno pripravljena pomagati in se odzvati na vse izzive. Nada, hvala 
za vso minulo delo in ostani še naprej zvesta našemu prostovoljstvu. 

V mislih nas vedno spremlja Pavčkov verz: »Sreča ni v glavi ne v daljavi, 
ne pod palcem skrit zaklad, sreča je, ko se delo dobro opravi in ko imaš 
nekoga rad.«

Marina Toplak,
predsednica KORK Dvorjane 

Iz Dupleka smo se odpravili ob 6. uri zjutraj. Pot 
nas je vodila po avtocesti do izvoza za Grosuplje. 
Avtobus se je ustavil pri tamkajšnji osnovni šoli, 
do cerkvice v župniji pa smo približno 200 metrov 
še prehodili. 
Sprejel nas je nasmejan in dobrovoljen župnik 
Martin Golob, ki je izrazil dobrodošlico in z nami 
veselo pokramljal. Za nas je daroval tudi sveto 
mašo. Po obisku Grosuplja smo se okrepčali v 
gostišču Lunca v Zagradcu pri Grosupljem. V po-
poldanskem času smo obiskali še protiturški ta-
bor Cerovo, kjer so zgradbe iz leta 1550, ki so še 
danes ohranjene in vidna je poslikava.
Izlet je bil nabit s pozitivno energijo in čustvi.

ROMANJE V GROSUPLJE

Predsednica Društva upokojencev Duplek,
Marinka Čučko

Z VRHUNSKIMI VINI LOKALNIH VINARJEV 
NA VRH SLOVENIJE

Prijetni spomini članov društva Ohranimo naravo čisto 
po vzponu na Triglav 
Imamo veliko življenjskih prostorov – svoj kraj, gore, 
svojo hišo in delovno mesto, kjer živimo in ustvarjamo. 
Najpomembnejši prostor pa je svet misli, ki sprožajo ak-
cijo v naših življenjih. Tokrat društveno akcijo, da skupaj 
osvojimo svojega očaka.
Vse se je pričelo po tradicionalnem novoletnem skoku v 
Dravo, ki ga organizira naše društvo. Beseda je dala be-
sedo, da če ne greš na Triglav, nisi pravi Slovenec. Segli 
smo si v roke in načrti v naših glavah so začeli nastajati. 
In ker si v društvu Ohranimo naravo čisto prizadevamo, 
da bi bili lokalno čim bolj povezani, je naš vzpon imel 
zares dodano vrednost.
Ves čas se trudimo promovirati lokalne izdelke, med 
drugim tudi lokalna vina, zato se nas je devet članov 
društva s steklenicami vrhunskih vin, ki so jih pridelali 
vinarji iz dupleške občine, z vso opremo in dodatnimi 
zalogami vode (zaradi pomankanja na koči) odpravilo na 
Triglav. Glede na zahtevno in strokovno delo si njihova 

vina zagotovo zaslužijo mesto na Triglavu. Doživela so 
krst, tako kot osem prvopristopnikov na našega očaka.
Izjemno sem počaščena, da sem dobila to »nalogo«, da 
organiziram vse potrebno glede vzpona. Prav vsi smo 
se z vso odgovornostjo začeli tudi fizično pripravljati na 
vzpon. Gore nas vedno učijo, zato je prav, da smo do njih 
spoštljivi.

Krn Vse foto: Arhiv društva Ohranimo čisto naravo
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In smo šli. Ob treh zjutraj s sedeža društva v Spodnjem Dupleku.
Skupaj, s kombijem kot na »team building«, da se še dodatno poveže-
mo pred vzponov do Kredarice, ki nas je čakal prvi dan. Hvala Benjami-
nu za ponujeni prevoz.
Štartali smo iz Krme, kočo pa smo dosegli po šestih urah hoje. In ker 
nam je vremenska napoved za naslednji dan še dopuščala zgodnji jut-
ranji vzpon na vrh v lepem vremenu, je bilo jasno, da se lahko držimo 
plana, s tem pa smo imeli priložnost v prijetnih temperaturah in preču-
dovitih razgledih uživati v dnevu, ki je bil pred nami.
Pred nami je bila prijetna zvezdnata noč, ki se je hitro prevesila v jutro, 
ko nas je ob petih prebudila nežna melodija nastavljene budilke. Vsi 
smo v težkem pričakovanju in rahlo vznemirjeni pojedli zajtrk, si nadeli 
samovarovalne komplete, oprtali nahrbtnike z lokalnimi vini in najnuj-
nejšo opremo, prižgali lučke na čeladi – in en za drugim pod steno.
Vrh smo dosegli po dveh urah v rahlem pišu vetriča, dih jemajočih po-
gledih sončnega vzhoda, toplini sonca, razgledih daleč naokoli – vse 
do morja. Sledil je planinski krst naših osmih udeležencev, ki so prvič 
stopili na vrh Triglava. Zares mi je bilo v čast in tudi v užitek, da sem 
prvič v življenju – s pozitivno energijo, ki smo jo prinesli na vrh – lahko 
to opravila tudi sama. Dvakrat po zadnji plati, da se spomin na prvikrat 
ne bo kar tako izgubil.
Sledila sta krst lokalnih vin in pa seveda skupna fotografija, na kateri 
smo ponosno razgrnili slovensko in občinsko zastavo. S prijetnimi ob-
čutki v srcu, kaj nam je uspelo, smo zapustili vrh in se podali nazaj na 
Kredarico ter nato vse do svojega izhodišča v dolino Krme, kjer nas je 
ponovno čakal Benjamin s kombijem.
Poseben je občutek iti v gore, za katere veš, da te bodo sprejele s svojo 
svežino in zares dih jemajočimi razgledi. V gorah začneš razumeti, da se 
najboljše stvari v življenju dosežejo s trdim delom, potrpežljivostjo in 
vztrajnostjo. Vztrajnostjo, da ko imaš trenutek, ko se telo začne upirati, 
ne popuščaš. Takrat si hvaležen in ponosen nase, da ti je uspelo. Zelo 
sem vesela, da je iz ene ideje v glavi nastalo nekaj tako lepega v vseh 
pogledih.
Zares ponosna sem na vse, ki so se na trenutke borili sami s seboj, ven-
dar so vztrajali vse do konca. Lahko rečem samo, da smo zdaj vsi pravi 
gorniki.  Smo se pa znotraj društva odločili, da ustanovimo planinsko 
sekcijo, v okviru katere smo letos člani že opravili pohode na Donačko 
goro, markanten Krn in v septembru na Triglav.
Zato obveščamo vse ljubitelje planin, ki bi se nam želeli v prihodnje 
pridružiti, da bomo v bodoče vse načrtovane pohode objavljali na Fa-
cebook strani društva Ohranimo naravo čisto.

Amanda Lesjak,
društvo Ohranimo naravo čisto

Donačka gora

Vzpon članov na Triglav

Vina na vrhu Triglava Na Triglavu
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DVORJANSKI MUZIKANTI
Številni nastopi in prizadevanja za novo opremo
H koncu gre leto, ki je bilo zelo burno in so ga zaznamovali 
korona, volitve, odbojka, košarka … Korona ni prizanesla 
niti našim članicam in članom, saj je bil zaradi nje zmeraj 
kdo odsoten z vaj ali nastopov. Toda kljub vsemu smo ves 
čas pridno vadili, razen v avgustu, ko smo imeli »kolektiv-
ni dopust«. 
V mesecih pred tem smo imeli kar nekaj nastopov, tudi 
ob rojstnih dnevih, celo več, kot smo si jih zadali v letnem 
programu, imeli smo občni zbor ter organizirali društveni 
piknik in postavitev klopotca pri predsedniku društva Bo-
janu Grušovniku. Kar se tiče nastopov, bi izpostavil kon-
cert v Domu Danice Vogrinec, srečanje vinogradnikov v 
Miklavžu, materinski dan v Dvorjanah, srečanje tambura-

Na srečanju tamburaških skupin Dravskega polja  Foto: Panda Miklavž

Postavljanje klopotca na pikniku Foto: Jelka Imenšek

Zdaj si pa zaslužimo kozarček    Foto: Dragica Centrih

ških skupin v Miklavžu, občni zbor vinogradniškega društva Trta, večer 
dalmatinskih pesmi v Koreni in še bi se našlo. Do konca leta je pred 
nami še kar nekaj nastopov in trije ali štirje koncerti. Med pomemb-
nejšimi izven naše občine so vsekakor koncert v Domu pod Gorco, 
nastopi na srečanjih veteranskih društev, kot so Združenje borcev za 
vrednote NOB, Policijsko veteransko društvo Sever, Domovinsko dru-
štvo generala Maistra in druga, ter na mednarodni slikarski koloniji 
Forma viva 2022. V oktobru se bomo pričeli pripravljati tudi na prire-
ditve ob veselem decembru, še posebej na koncert ali dva v domači 

občini, tako da nas čaka v naslednjih tednih 
kar veliko dela. 
Tudi v tem letu smo usvojili dvanajst no-
vih pesmi, ki jih je za ansambel priredil 
naš mentor Božo Čobec, opremili pa smo 
se tudi z novimi srajcami s kratkimi rokavi 
ter temnomodrimi hlačami. Da bi izboljša-
li kakovost igranja, smo pričeli z zbiranjem 
sredstev za nabavo primernega mobilnega 
ozvočenja, ki ga nujno potrebujemo pred-
vsem zaradi vokalov. Upamo, da nam ne bo 
naših želj zopet preprečila korona. Bodite 
zdravi!

Ernest Centrih
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MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA DUPLEK ART 13
Kot običajno smo začeli z mednarodno likovno kolonijo 
Duplek art v petek (3. junija) in zaključili v ponedeljek 
(6. junija).
Zbrali smo se v hotelu EMEI, kjer so bili udeleženci nasta-
njeni, in ob 15. uri zapustili hotel ter se z avtobusnim 
prevozom Damiš odpravili po naši občini. Prva postaja 
je bila Okrepčevalnica pri Joci z ogledom bližnjega Wake 
parka Dooplek. Naslednja postaja je bil grad Vurberk, 
kjer smo se srečali z Magnificom in obisk začinili z de-
gustacijo vina Kurnik, ob kateri smo lahko uživali v ču-
dovitem razgledu z gradu na Dravsko dolino. Tam so nas 
pričakali še Vitezi okroglega sodčka, ki so nam na kratko 
opisali zgodovino Rimljanov na tem območju.
Sledila je večerja v Domu kulture Dvorjane, kjer so nas 
pričakale glasbene gostje treh generacij družine Heričko 
– Monika (citre in vokal), hči Alenka in vnukinja Katarina.
Sobota je bila predvsem delovna. Umetniki so si poiskali 
namreč svoj kotiček na piknik prostoru Muršec in pričeli 
z ustvarjanjem. Vsako leto imamo na koloniji približno 
10 novincev, tako da 10 »starih« izostane. Za prihodnjo 
mednarodno likovno kolonijo v letu 2023 pa je načrto-
vana tudi udeležba umetnikov iz Egipta, Grčije in Albani-
je, tako da bomo lahko na »kažipotih« pri osnovni šoli v 
Zgornjem Dupleku dodali še tri nove table.
Osvežena je bila ekipa iz Bosne in Hercegovine (BiH) 
in Slovaške. Ludo Ševčik kot selektor slovaške ekipe je 
povabil Miroslava Capovčáka, ki živi na meji med Slova-
ško in Ukrajino, ter Mayo Cingelovo, ki živi blizu meje s 

Poljsko. Stara znanca sta Alena Pilnikova in Ludo Ševčik. 
Predstavnik Ukrajine je bil ponovno Ihor Bychkivskyy. 
Zaradi korone dve leti ni bilo povabljenih predstavnikov 
iz BiH, in sicer Hazima Taliča, Hibe Alajbegović Mustafic 
ter Bejne Sahinović. Ostali novinci na Duplek artu so bili 
Vinko Cankar, Marijan Gregorc, Marjan Marksl, Antonijo 
Lušić, Sonja Zorko, Renata Katić in Janko Laco iz Srbije, 
ki nam je ob vrhunskih akvarelih večere polepšal še s 
kitaro.
Popoldan sva z županom občine Duplek Mitjem Horva-
tom podelila priznanja in spominske medalje iz žgane 
gline, delo kiparja Igorja Sitarja, medtem ko je Tambura-
ški orkester občine Duplek zaključil sobotni večer.

Udeleženci pred »spomenikom« kažipoti vseh do sedaj sodelujočih držav

Na gradu Vurberk z Magnificom
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V nedeljo smo nadaljevali z 
delom in lahko se pohvalimo z 
ustvarjanjem, saj je bilo poslika-
nega več kot 40 m2 platna.
Zadnjo večerjo – postrežen je bil 
srnin golaž – sem pripravil kot 
lokalno kulinarično jed.
V ponedeljek sva povabila ude-
ležence iz tujine na kosilo in v 
sproščenem pogovoru smo na-
črtovali naslednjo kolonijo.
Ob tej priložnosti bi se zahvalil 
podpornikom, med katerimi so 
Občina Duplek, Zorko, IBLO, Art 
Jozelj, E.LECLERC, SODO, TUŠ – 
Trgovina Brigita in Kremko.
Sicer pa so bila likovna dela iz 
MLK Duplek art 13 razstavljena 
v Domu kulture Dvorjane, obči-
ni Radenci, Kamniku, Velenju in 
na Ptuju.

Rajko Ferk

Večerja v Domu kulture Dvorjane, nastop Heričkovih 
in Vitezi okroglega sodčka

Podelitev priznanj in nastop Tamburaškega orkestra Duplek

Ekipa iz Slovaške, Češke in Ukrajine Fotografije: Zdravko Kokanović Koki
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KEGLJAŠKA SEKCIJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV DUPLEK
Ob občinskem prazniku smo organizirali občinsko tek-
movanje s kroglo na vrvici, in sicer 13. junija 2022 ob 
14. uri.
Tekmovanje je potekalo na naših kegljiščih. Obiskala sta 
nas župan Mitja Horvat in predsednica DU Dupleka Ma-
rinka Čučko. 
Rezultati so bili naslednji: v ženski konkurenci je zmagala 
Milena Petrinec, druga je bila Ivana Bratuša, tretje mes-
to je dosegla Anica Žižek. V moški konkurenci je slavil 
Branko Bratuša, Jože Krajnc je bil drugi in Milan Zajšek je 
zasedel tretje mesto. 
Vsem ostalim čestitke za udeležbo.
Po tekmovanju smo še nazdravili z vsemi tekmovalci, sle-
dilo pa je druženje v prijetni družbi.

V petek, 17. junija 2022, smo v sklopu občinskega prazni-
ka organizirali tekmovanje ZPZ Maribor. Udeležba je bila 
zelo lepa, saj je tekmovalo 11 ženskih ekip in 13 moških.
Rezultati so bili znani ob 13. uri. Zmagala je ženska eki-
pa iz Pragerskega – aktualne državne prvakinje. Druga je 
bila naša ekipa iz Dupleka. Tretje mesto je dosegla ekipa 
DU Zg. Kungota. 

Pri moških je slavilo Društvo upokojencev Tezno, drugi 
smo bili mi – ekipa DU Dupleka, tretji pa DU Marjeta.
Posamezno je pri ženskah slavila Jožica Črnoga (DU Pra-
gersko) in pri moških Janko Senekovič (DU Duplek).
Vsem čestitamo!
Izpeljava takšnega tekmovanja zahteva ogromno dela in 
pomeni tudi velik finančni zalogaj. Imeli smo bogat sre-
čelov, za kar se vsem donatorjem iskreno zahvaljujemo.
Prav tako hvala Občini Duplek in režijskemu obratu za 
vso pomoč, vsem kegljačicam in kegljačem za trud in 
uspehe, saj smo zelo ponosni na svojo sekcijo.

Sponzorji prireditve: Zavarovalnica 
SAVA, Perutnina Ptuj, Kremko, Trgo-
vina Jager, Picerija Splavar, ŠKZ – Kri-
stina, La moda, Steklarstvo Miholič, 
Bar Joca, Turistična kmetija Žnidarič, 
Mizarstvo Šarh, Ruše, Ornik Mar-
cel, Petrinec Simon, Steklarstvo Na-
beršnik, Slovenska Bistrica, Vinograd- 
ništvo Kokol, Kegljači in kegljačice DU 
Dupleka

Branko Bratuša,
predsednik

Pokali že čakajo zmagovalce.

Komisija vneto zapisuje rezultate.

Tekmuje ekipa Zg. Kungota.  Vse foto: Darja Rojko
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USPEŠNI STRELCI 
LOVSKEGA DRUŠTVA 

DUPLEK

Kegljači “A” ekipe smo 16. sep-
tembra 2022 nastopili na državnem 
prvenstvu v Hočah. 
Ekipno smo v postavi Draga Petrinca, 
Jožeta Krajnca, Milana Zajška, Fran-
ca Ferka in Branka Bratuše osvojili 
2. mesto, Drago Petrinec pa je tudi 
posamezno osvojil 2. mesto. 
Malo nam je zmanjkalo za 1. mesto, 
a smo z 2. mestom zelo zadovoljni, 
saj je kegljišče v Hočah zelo zahtev-
no. Prav tako je nastopilo 12 ekip iz 
vseh pokrajin Slovenije, tako da je to 
za nas odličen uspeh.  Čestitke!

USPEŠNI KEGLJAČI

Foto: Franc FerkObčinski prvaki

Branko Bratuša, predsednik

LD Duplek je v sklopu Dupleškega tedna organizi-
ralo bazensko strelsko tekmo na glinaste golobe 
ter streljanje z malokalibrsko puško na tarčo, sr-
njaka in gamsa.

Tekma se je odvijala na strelišču v Ciglencah. Sode-
lovale so ekipe iz Pesnice – Jarenine, Pernice, Kun-
gote, Kamnice, Košakov, Malečnika in domača ekipa 
iz Dupleka (vsi člani LGB Pesnica).

Domačo ekipo so zastopali strelci Vlado Lešnik, 
Branko Štuber, Drago Muršec in Milan Krepek.

Ponosni smo na rezultate, saj je ekipa zasedla skup-
no prvo mesto ter prejela prehodni pokal. Tudi po-
samezno smo bili uspešni, saj smo skupaj prejeli še 
5 pokalov.

Ker pa k temu dogodku spada tudi pogostitev, smo 
pripravili srnjakov golaž in tudi pijače ni manjkalo.

Na koncu se moramo zahvaliti vsem domačim lov-
cem, ki so pomagali pri organizaciji. Hvala pa tudi 
gospodu županu Mitji Horvatu za otvoritvene bese-
de ter udeležencem LGB Pesnica.

Lovski pozdrav!
Milan Krepek

Vse foto: Arhiv Lovske družine Duplek

Državno prvenstvo – podprvaki

47



ČEZDRAVSKO SODELOVANJE 
NA ŠPORTNIH IGRAH V ZLATOLIČJU

V juliju nas je Športno društvo Zlatoličje povabilo k so-
delovanju na športnih igrah. 
Ker je bila med našimi občani in tistimi, ki živijo na dru-
gi strani Drave in jih Duplečani kličemo Polanci, že od 
nekdaj prisotna pozitivna tekmovalnost, smo se vabilu 
seveda z veseljem odzvali. 
Na vaških igrah v Zlatoličju še nismo bili in tako nismo 
vedeli, kakšne igre naj pričakujemo ter kakšna bo konku-
renca. Navkljub temu, da je na igrah najpomembnejše 
sodelovanje, nam ponosno dupleško srce ni dovolilo, da 
bi se z iger vrnili brez dobrega rezultata. Tako smo zbrali 
kar najbolj športne predstavnike svojega društva in k so-
delovanju povabili tudi člane Judo kluba Duplek. Judoisti 
so se na naše veliko veselje takoj odzvali na vabilo in sku-
paj smo samozavestno pričakali dan iger. 
Da živimo Duplečani z reko Dravo, je znano daleč naoko-
li, zato nam ni prišlo na misel, da bi se v Zlatoličje vozili 
z avtomobili. Mi bomo kar Dravo preplavali, smo si rekli, 
in tako je tudi bilo. Z obale Amerike, kot tistemu delu 
levega brega Drave pravimo domačini, smo polni upanja 
po dobrem rezultatu skupaj in odločno zaplavali proti 
Pouli na obalo občine Starše. V Staršah so nas pričakali 

predstavniki ŠD Zlatoličje in skupaj smo na najdaljšem 
kolesu v Sloveniji kolesarili do mesta prireditve vaških 
iger v Zlatoličju.

Na igrah je sodelovalo 5 ekip; 4 iz 
občine Starše in naša – kot pred-
stavnik občine Duplek. Po igra-
nju nogometa, metanju na koš, 
hoji na smučeh, skakanju v vre-
čah in drugih igrah smo vedeli, 
da se je naša ekipa odlično odre-
zala. Po seštetju doseženih točk 
v posamičnih igrah smo tako za-
sedli odlično prvo mesto. Naše 
veselje je bilo zasluženo in zato 
iskreno. Skupaj enotni smo vese-
lo dvignili pokal za prvo mesto in 
ga ponosno odnesli v Duplek.
Zahvaljujem se članom društva 
Ohranimo naravo čisto in čla-
nom Judo kluba Duplek za odlič-
no sodelovanje in več kot dobro 
družbo. Zahvala gre seveda tudi 
Športnemu društvu Zlatoličje za 
vabilo.
Vzpostavitev sodelovanja med 
društvi naše občine in tudi 
društvi iz sosednjih občin nam 
lahko odpira nove možnosti po-
vezovanja, dopolnjevanja, še 
posebej pri pripravi in izvedbi 
morebitnih skupnih dogodkov, 
na katerih se lahko bolje spozna-
vamo in tudi kaj naučimo drug 
od drugega.

Borut Ludvik
Društvo Ohranimo naravo čisto

Preplavali smo Dravo in na desnem bregu Drave ponosno dvignili 
Dupleško zastavo                                                         Foto: Petra Ferlič

Zlatoličani so nam zagotovili prav poseben prevoz Foto: Petra Ferlič

Kot zmagovalna ekipa smo ponosno dvignili pokal za prvo mesto  Foto: Karin Ludvik

48



Podpredsednica TZS, Janja Viher, je podelila  priznanje Srebrni znak 
Turistične zveze Slovenije, Turističnemu društvu Vurberk

Janez Toplak – Častni član TD Vurberk

Pozdravni govor župana Občine Duplek, Mitje Horvata

Ob ustanovitvi društva so bili glavni cilji ohranitev in 
obnova ostankov gradu ter v kraj privabiti čim več ljudi.
Težko je v nekaj stavkih opisati 50 let dela nekega 
društva, še posebej, če je to Turistično društvo Vurberk, 
ki že od ustanovitve dalje izjemno aktivno deluje na po-
dročju razvoja turizma, ohranjanja kulturne in zgodo-
vinske dediščine. 
Turistično društvo Vurberk je bilo ustanovljeno leta 1972 
na pobudo Julija Borka, takratnega ravnatelja Osnovne 
šole Vurberk. Ustanovni člani so bili še: Otmar Berlinger, 
vurberški župnik Alfonz Korbun, Franc Plesnik, Konrad 
Bezjak, Janez Toplak, Alojz Sužnik, Jože Mahorič, Stanko 
Meznarič, Franc Mahorič in Franc Minih. Žal so danes 
razen Janeza Toplaka že vsi pokojni. 
Ustanovni občni zbor je bil sredi avgusta leta 1972, na 
njem pa so takratni člani sprejeli glavne cilje in načrt de-
lovanja Turističnega društva Vurberk, in sicer: ohranitev 
in obnova ostankov nekdaj mogočnega gradu ter v kraj 
privabiti čim več ljudi, ki bi jim lahko predstavili zgodovi-
no kraja in bi si tudi ogledali prireditve in dogodke. 
Tako sta bili prvi nalogi novoizvoljenega odbora čiščenje 
grajskih ruševin in markiranje gozdne poti do Grmade 
(462 m). Delovne akcije so bile v začetku pogoste in ude-
leževalo se jih je tudi več kot 20 članov.
In tako so prizadevni člani društva iz leta v leto obnavljali 
ostaline gradu, uredili so prireditveni prostor in prostore 
v obstoječi grajski stavbi, jih opremili s stavbnim pohi-
štvom, sanitarijami, vodovodom in centralnim ogreva-
njem, pripeljali so telefon v društvene prostore, organi-
zirali asfaltiranje ceste do gradu, pa še kaj bi se našlo. 
Veliko del so financirali z lastnimi sredstvi iz izkupička 
od prireditev, ki so jih organizirali, nekaj sredstev pa so 
prejeli takrat še od Občine Maribor, po letu l996 pa od 
Občine Duplek. 
Seveda pa je bil drugi cilj društva dati temu čudovitemu 
ambientu tudi vsebino, zato so prizadevni člani na začet-
ku obstoja društva organizirali razne piknike, koncerte 
in na Vurberk pripeljali kar nekaj znanih imen takratne 
glasbene in kulturne scene, pa kozje dirke in še kaj. 

Vurberški festival, Štajerska poje in drugo
Leta 1992 so prav na prvi rojstni dan Slovenije njej v čast 
člani TD Vurberka organizirali prvi festival narodnoza-
bavne glasbe z diatonično harmoniko in dvo- ali večglas-
nim petjem. Ponosni smo, da smo prav letos, 24. junija, 
organizirali že 30. festival narodnozabavne glasbe – Vu-
rberški festival.
Istega leta so člani organizirali tudi izjemno odmevno 
prireditev Štajerska poje, srečanje pevskih zborov iz SV 
Slovenije pa še od kje, ki se ga je v posameznem letu 
udeležilo tudi do 30 zborov. Zaradi epidemije bomo 30. 
jubilejno srečanje pevskih zborov Štajerska poje prosla-
vili naslednje leto.
Leta 2005 smo v Sloveniji praznovali 100-letnico orga-
niziranega turizma in temu praznovanju se je pridružilo 
tudi naše društvo. V sodelovanje z Občino Duplek smo 

PETDESET LET 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA 

VURBERK

Foto: Bojan Vogrinec
Pozdrav predsednika TD Vurberk, Branka Polanca

Naši cenjeni gosti
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ob Kulturnem domu Vurberk zasadili lipo – simbol Slove-
nije – in postavili kamen, na katerem je zapisan namen 
posaditve.
Istega leta smo zasadili tudi potomko najstarejše trte na 
svetu, pri akciji nas je podprla tudi Občina Duplek, saj 
smo tako želeli poudariti pomen vinogradništva na Vu-
rberku in odličnih vin, ki jih pridelajo naši vinogradniki. 
Ob rezu stare trte in trgatvi pa se na Vurberku vedno 
zbere veliko ljudi.
In tu je še sedaj zelo priljubljen Prvomajski pohod na 
Grmado, rekreacijska prireditev, ki se je iz leta v leto 
udeleži več pohodnikov, tudi več kot 200, in smo jo prav 
tako prvič organizirali leta 2005.
Tudi Velikošmarenski kolesarski maraton v sklopu akcije 
Slovenija kolesari, ki poteka pod okriljem Olimpijskega 
komiteja Slovenije, smo letos organizirali že sedemnaj-
stič. Vsako leto se kolesarskega maratona udeleži oko-
li 200 udeležencev, ki prekolesarijo 33 ali 48 km dolgo 
progo, na cilju pa prejmejo medaljo, majico in malico. Po 
oceni komisije OKS je vurberški kolesarski maraton eden 
izmed bolje organiziranih maratonov v okviru navedene 
akcije.
V okviru društva deluje tudi likovna sekcija in prav usta-
novitev le-te je botrovala tudi organizaciji letos že osme 
likovne kolonije na Vurberku. Vsako leto v juniju se je 
udeleži vsaj 50 slikarjev iz številnih krajev SV Slovenije. 
Njihova dela pa lahko občudujemo na razstavi del likov-
ne kolonije, ki jo prav tako organiziramo vsako leto, in 
sicer prvi vikend v oktobru.

Zlati kosmatinec
Pa še akcija, imenovana Zlati kosmatinec. Gre za ocenje-
vanje urejenosti domov v krajih, ki sodijo v župnijo Vu-
rberk in so tudi na področju, ki ga pokriva TD Vurberk. 
Posebna komisija povabi krajane k sodelovanju (vsako 
leto več kot 50) in po ogledih članov komisije ter ocenitvi 
urejenosti okolice domov v skladu s posebnim pravilni-
kom podeli javna priznanja – kosmatince.
Na posebni prireditvi sodelujoči na podlagi točkovanja 
komisije prejmejo zlatega, srebrnega ali bronastega 
kosmatinca, seveda pa je prireditev tudi priložnost za 
druženje.
Tradicionalni so tudi izleti za člane društva. Imenujemo 
jih spomladanski in jesenski, namenjeni pa so spoznava-
nju krajev in običajev v slovenskih regijah.
Žal so zaradi epidemije izleti leta 2020 in 2021 odpadli, 
se pa zato že vnaprej veselimo izleta, ki ga bomo organi-
zirali letos jeseni.
TD Vurberk je že od ustanovitve član Mariborske turistič-
ne zveze, sedaj Štajerske turistične zveze, in Turistične 
zveze Slovenije.
Da smo v društvu izjemno uspešni, potrjujejo tudi števil-
ne nagrade. Društvo je prejemnik najvišje nagrade Obči-
ne Duplek »zlati grb«, prejemnik zlatega priznanja Turi-
stične zveze Slovenije, imamo pa tudi dva člana društva, 
ki sta prav tako prejela najvišje priznanje Občine Duplek 
»zlati grb«, to sta Jože Plazar in Janez Toplak, ki je tudi 
ustanovni član društva, pa seveda pobudnik večine akcij 
TD Vurberka, lahko bi rekli v žargonu »motor društva«.
Je tudi prejemnik Glonarjeve plakete, ki jo prav tako po-
deljuje Občina Duplek.

Proslavljanje jubileja
In kako obeležiti »abrahama« tako uspešnega slavljenca, 
kot je Turistično društvo Vurberk?
Seveda, 2. septembra 2022 smo organizirali svečano 
proslavo ob jubileju in povabili svoje cenjene goste, 
ustanovne člane društva, bivše predsednike društva, vse 
člane, ki so društvu dali svoj pečat in zanj žrtvovali veli-
ko svojega prostega časa in energije ter bili v preteklosti 
tudi v odborih društva, pa svoje zveste sponzorje, ki nam 
s prispevki omogočijo, da so naše prireditve še boljše in 
še bolj odmevne, pa predstavnike Turistične zveze Slo-
venije, Štajerske turistične zveze, predstavnike društev 
v občini Duplek, s katerimi sodelujemo, in predstavnike 
Občine Duplek, saj je Občina Duplek naš pokrovitelj in 
soorganizator na vseh prireditvah.
Prireditev je vodil podžupan občine Duplek David Ku-
mer, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in se zahvalil 
za uvodno glasbo vrhunskemu glasbeniku saksofonistu 
Otu Vrhovniku, upokojenemu profesorju glasbe na du-
najski univerzi, ki je v svoji karieri sodeloval z mnogimi 
znanimi imeni svetovne glasbe, z dunajskimi filharmoni-
ki in še bi lahko naštevali. 
Vse prisotne je pozdravil predsednik Turističnega društva 
Duplek Branko Polanec, orisal delovanje TD Vurberka in 
se zahvalil vsem članom društva, bivšim in sedanjim, za 
sodelovanje, saj je prav vsak od njih prispeval svoj ka-
menček k uspehu društva. In ker v društvu vsi delujemo 
prostovoljno, brez plačila, smo se odločili, da se svojim 
prizadevnim članom in bivšim predsednikom društva 
zahvalimo s podelitvijo priznanj, vsem ostalim društvom, 
ki z nami sodelujejo in nam pomagajo, ter sponzorjem 
pa podelimo zahvale. 
Seveda je vse navzoče pozdravil tudi župan občine 
Duplek Mitja Horvat, ki je čestital TD Vurberku za dolgo-
letno plodno delovanje v občini in izven nje ter za orga-
nizacijo prireditev, ki segajo daleč izven meja občine in 
so tudi medijsko izjemno odmevne.
V kratkem prerezu smo prebrali tudi zgodovino delo-
vanja Turističnega društva Vurberk med letoma l972 in 
2022, čeprav bi lahko o njej napisali kar knjigo. Prav Vu-
rberku na čast pa so nam Fantje izpod Vurberka zapeli 
dve pesmi – Vurberško in Zapojmo fantje, ljudsko.
Priznanja Turističnega društva Vurberk so prejeli dose-
danji še živeči predsedniki društva: Vilijem Krepek, Ka-
rel Lampreht, Srečko Šabeder, Jože Plazar, Niko Rojko in 
Ivan Žižek. 
Priznanja za dolgoletno uspešno delo v raznih odborih 
Turističnega društva Vurberk so prejeli: Drago Kokol, 
Karel Kacjan, Branko Mahorič, Bojan Velikonja, Zvonko 
Zagoranski, Marjan Špingler, Jožica Lampreht, Andrej 
Krepek, Marjan Rap, Bojan Vogrinec in Viktor Rojko. 
Glavno priznanje Turističnega društva pa je prejel gos-
pod Janez Toplak, ki je postal častni član Turističnega 
društva Vurberk zaradi osebnih zaslug v društvu in za 
razvoj turistične dejavnosti, prav tako pa za razvoj kraja 
samega.
Dobitniki priznanj so prejeli še knjigo Vaški godec, ki jo 
je napisala in nam jo tudi predstavila dr. Breda Mulec, 
saj knjiga opisuje vsem znanega vaškega godca iz Vu-
rberka, po domače Brodnjakovega Lujzka. Za spremljavo 
na harmoniki, »frajtonarci« seveda, je ob predstavitvi 
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knjige poskrbela mlada Nives Polanec, članica Lukasovih 
frajtonarjev. Gospa Breda Mulec je TD Vurberku čestita-
la za častitljivo obletnico in dejala, da je prav Turistično 
društvo Vurberk nosilec razvoja ostalin gradu Vurberk in 
organizator številnih prireditev, ki dajejo ostankom gra-
du vsebino in smisel.
Zahvale za dolgoletno pomoč in sodelovanje pri organi-
zaciji naših prireditev pa so prejeli: Mitja Horvat, župan 
občine Duplek, Natalija Jakopec, direktorica OU občine 
Duplek, režijski obrat občine Duplek, PGD Dvorjane, 
PGD Korena, PGD Grajena, Turistično društvo Podnanos, 
MoPZ Franc Preložnik iz Dvorjan in naši zvesti sponzor-
ji: Jagros d. o. o., Trgovine Jager, Tiskarna Ekart d. o. o., 
Marjan Skok.
Tudi naši cenjeni gostje niso prišli na praznovanje pra-
znih rok.
Župan občine Duplek Mitja Horvat je podelil posebni 
priznanji Občine Duplek Turističnemu društvu Vurberk 
in Janezu Toplaku.
Gospa Janja Viher, predsednica Štajerske turistične zve-
ze in podpredsednica Turistične zveze Slovenije, je pode-

lila Turističnemu društvu Vurberk srebrno priznanje TZS 
za dolgoletno uspešno delo na področju turizma in nam 
čestitala za uspešno delo ves čas delovanja društva.
Predsednica KUD HAJDINA in likovno-fotografske sekci-
je Hajdina gospa Cecilija Bernjak pa nas je presenetila s 
čudovito sliko, na kateri so upodobljeni gradovi Ptuja, 
Borla in Vurberka. Hvala. Tudi predstavnica Turističnega 
društva Podnanos Cecilija Vitežnik nas je presenetila z 
darilom in nam čestitala za vse dosežke, poudarila pa je, 
da si želi sodelovanja s TD Vurberkom tudi v prihodnje.
Z odlično glasbo nas je še naprej razvajal izjemni Oto 
Vrhovnik, mi pa smo poskrbeli za druženje pod šotorom, 
kjer smo ob klepetu poizkušali odlična vina vinarja Boru-
ta Pulka in se okrepčali s prigrizki in dobrotami, ki so jih 
spekle naše članice.
Še enkrat hvala vsem, ki ste praznovali z nami.
Na uspešnih minulih 50 let delovanje društva smo člani 
zelo ponosni in verjamemo, da jih bo še 50.

Violeta Vogrinec

DRAVSKI KROG – 
KOLESARJENJE PO BREGOVIH DRAVE

Tudi to poletje smo člani društva Ohranimo 
naravo čisto v času največje kolesarske dirke 
Tour de France pripravili navijaško postavi-
tev v podporo slovenskim kolesarjem. 
Ker sami vidimo kolesarjenje kot trajnostno 
obliko mobilnosti, ki razen gradnje infrastruk-
ture ne obremenjuje okolja in hkrati krepi 
naše telo, smo letos pripravili kolesarsko eta-
po, ki so jo lahko prekolesarili bolj kot manj 
pripravljeni kolesarji. Etapa je potekala po 
obeh bregovih Drave skozi občine Duplek, 
Ptuj, Hajdina, Starše, Miklavž na Dravskem 
polju in Maribor. V treh tednih trajanja dirke 
po Franciji si je lahko vsak udeleženec izbral 
dan, kdaj bo prekolesaril »Dravski krog«. Tako 
smo se lahko sami ali v družbi družinskih čla-
nov in prijateljev odpravili na kolesarjenje. Ne 
po Franciji, ampak ob Dravi med štajerskimi 
kraji oz. mesti.
24. julija se je zaključila dirka po Franciji in 
na ta dan smo organizirali krajše srečanje, na 
katerem je vsak udeleženec, ki je prekolesa-
ril etapo Dravski krog, prejel zDravo nagrado. 
Verjamemo, da je bila sveža lokalno pridelana 
zelenjava ponudnikov S kmetije za vas odličen 
dodatek k nedeljskemu kosilu. 

Borut Ludvik,
društvo Ohranimo naravo čisto

Tudi letos smo se potrudili in pripravili navijaško postavitev    Foto: Ernest Urbanija

zDrava nagrada za zDravo gibanje Foto: Marko Barbarič
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NA MERANOVEM
Ob razmišljanju, kam bi se letos odpravili na ekskurzi-
jo, je pomoč Vinogradniškem, vinarskem in turističnem 
društvu Trta, ponudil član društva dr. Borut Pulko.
Razstava, ki je prva v seriji mariborskih obeležij 200. 
obletnice prihoda nadvojvode Janeza na Meranovo in v 
Maribor, bo obiskovalce popeljala po zgodovini posesti 
na drugačen način – s pomočjo najnovejših tehnologij 
(laserski skeni, posnetki z dronom, time lapse fotogra-
fija, fotogrametrija, animacija s pomočjo umetne inteli-
gence, mobilna aplikacija v obogateni resničnosti).
Nadvojvoda Janez Habsburško-Lotarinški je leta 1822 
kupil posestvo, danes znano kot Meranovo. Ime je do-
bilo po njegovem sinu, grofu Francu Meranskem. Z 
velikimi stroški jo je spremenil v vzorno vinogradniško 
posest. Na njej je uvedel porenske sorte vinske trte, s 
čimer je ustvaril možnost za dvig kakovosti vinogradni-
štva v Podravju. Prvi uspeh se je pokazal že ob trgatvi 
leta 1826; te se je nadvojvoda Janez tudi osebno udele-
žil. Na tem posestvu je nadvojvodo in njegovo ženo Ano 
Plochl leta 1830 obiskal celo sam avstrijski cesar Franc 
I. s soprogo Karolino Avgusto, sicer Janezov brat. Vino-

Zadovoljni udeleženci ekskurzije na Meranovem  Foto: Ivo Glonar

gradi so postali tako ugledni in znani, da so na posesti v 
današnjem Hrastju leta 1832 ustanovili viničarsko šolo, 
ki je poudarjala pomen praktične izobrazbe. Vrhunec 
teh prizadevanj pa je bila ustanovitev Štajerske deželne 
sadjarsko-vinarske šole v Mariboru leta 1872. Kot velik 
dosežek sistematičnega prepletanja kmetijstva, kultu-
re, raziskovanja in izobraževanja je treba omeniti oceno 
prvovrstnosti vina sorte rizling z Meranovega leta 1855 
na veliki mednarodni razstavi kmetijskih, industrijskih in 
umetnostnih izdelkov v Parizu.
To je bil dovolj močan razlog, da so se člani društva 
odpravili na Meranovo, kjer jim je Pulko razkazal delo v 
laboratoriju. Zelo zanimivo, saj si izven tega prostora ne 
predstavljamo, kako poteka delo strokovnjakov.
Po prvem delu ekskurzije so obiskali še nekaj okoliških 
vinogradnikov in vinarjev ter z njimi izmenjali izkušnje o 
vinogradništvu in kletarjenju, nazadnje pa tudi pokusili 
nekaj vzorcev vin. Hvala Borutu za pomoč pri organizaciji 
te ekskurzije, strokovno predavanje in lep dan.

Marjana Glonar

ZLATI GRB OBČINE DUPLEK
Na prireditvi občinskega praznika Dupleški teden je 18. 6. 2022 Društvo 
upokojencev Duplek prejelo zlati grb Občine Duplek. Društvo je od leta 
1993 prispevalo k promociji in ugledu občne Duplek.
Leta 2006 je društvo na 5. kongresu prostovoljcev v Sežani od dr. Drnovška 
prejelo zlati kovanec, saj smo bili med 450 prisotnimi društvi upokojencev 
proglašeni za najboljše društvo upokojencev v Sloveniji.
Prejeli smo tudi zlato plaketo ZDUS-a Ljubljana, priznanje ZPPZ-ja Maribor ter več občinskih priznanj.
Hvala županu Mitji Horvatu za visoko priznanje članom Društva upokojencev Duplek.
Na žalost ga mnogi zaslužni člani, ki jih več ni med nami, niso dočakali. 26 se jih je že poslovilo, vsi so mnogo 
prispevali k dobrim rezultatom društva, zato jim gre zahvala in počivajte v zasluženem počitku

Slavica Golob
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KLOPOTEC JE ZAPEL
25. julij je že tradicionalno postal datum, ko v Koreni pri brajdah pred 
kulturnim domom, kjer rastejo potomke Stare trte, člani Vinogradniške-
ga, vinarskega, turističnega društva Trta simbolično namestijo klopotec. 
Ta oznanja prihod jeseni in za vinogradnike poseben čas, to je trgatev.

Postavitve klopotca se je udeležilo veliko članov društva. Letošnjo po-
stavitev je organiziral kletar Bojan Pravdič, ki mu je tudi pripadla čast, da 
je namestil klopotec. Po opravljeni namestitvi je poskrbel za pogostitev 
vseh prisotnih s prigrizkom in seveda tudi kozarčkom svojega vina. In ker 
25. julija praznuje rojstni dan prvi kletar Janko Praviček, je njegova žena 
Marica spekla slastne gibanice in šarkelj. 

V društvu je veliko pevcev, zato se je dan končal z nekaj lepimi pesmimi, 
torej ni čudno, da bo ta dogodek ostal tradicionalen na ta datum. 

Razlogov je dovolj.
                                              Marjana Glonar

Foto: Ivo Glonar

GASILSKE VRSTE SE ŠIRIJO
V PGD Korena 8 novo usposobljenih operativnih gasil-
cev, v PGD Dvorjane pa 6
Prostovoljni gasilci moramo biti v skladu z Zakonom o 
gasilstvu usposobljeni za opravljanje operativnih nalog 
gasilstva, kot so gašenje in reševanje ob požarih, prome-
tnih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita 
in reševanje oseb in premoženja, pomagati moramo ob 
naravnih in drugih nesrečah, opravljati požarne straže 
ter druge splošne reševalne naloge. 
Namen in cilj izobraževanja in usposabljanja gasilcev sta 
sproten prenos znanja na mlajše generacije ter sledenje 
napredku in razvoju gasilskih usposabljanj. Temu sledi-
mo tudi v Gasilskem poveljstvu občine Duplek in s tem 
dvigamo nivo usposobljenosti in pripravljenosti opera-
tivnih enot v PGD Dvorjane in PGD Korena ter nenaza-
dnje tudi požarne varnosti v občini Duplek.

Kletar Bojan Pravdič namešča klopotec.

V Gasilski zvezi Maribor, katere člani smo tudi gasilci 
naše občine, je bilo organizirano usposabljanje za ope-
rativnega gasilca, ki se ga je udeležilo 6 tečajnic in te-
čajnikov iz PGD Dvorjane ter kar 8 iz PGD Korena. Vsi 
udeleženci tega usposabljanja so predhodno opravili 
tečaj za gasilca pripravnika.
Usposabljanje se je pričelo 26. novembra 2021 in je 
potekalo vse do 12. junija 2022, ko je bila na poligonu 
v Bohovi zaključna vaja. Tečajnice in tečajniki so v tem 
času prisostvovali na 57 urah teoretičnih predavanj in 
opravili 92 ur praktičnih vaj na različnih lokacijah – po-
ligonih. 
Zaključne izpite iz teoretičnega in praktičnega dela pa 
so opravili pred komisijo Gasilske zveze Slovenije.
GP občine Duplek vsem, ki so opravili usposabljanje za 
operativnega gasilca, iskreno čestita in se jim zahvalju-

Po opravljeni zaključni vaji v Bohovi     Foto: Mitja Rožman

je za trud in čas, ki 
sta bila potrebna za 
uspešno dokonča-
nje tega zahtevnega 
usposabljanja.
 

Poveljnik 
GPO Duplek 

Bojan Turčin, VGČ II
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NA KRASU SO GASILI TUDI NAŠI GASILCI
Gasilci PGD Dvorjane in PGD Korena sodelovali pri ga-
šenju požara 
Požar na Krasu je izbruhnil 15. julija 2022 ob cesti Mir-
na–Opatje selo, 17. julija 2022 pa na območju Renškega 
vrha nad Renčami. Razmere so se na teh mestih umirile, 
vendar se je 20. julija 2022 požar razširil v Slovenijo iz 
sosednje Italije. Zaradi suhe in goste vegetacije, visokih 
poletnih temperatur ter močne burje se je ogenj hitro 
razplamtel, zato je tudi bil aktiviran državni načrt za ve-
like požare v naravnem okolju. Glavnina požara je bila 
na območju Kostanjevice na Krasu. Po prvi oceni Zavo-
da za gozdove Slovenije je požar zajel območje, veliko 
3600 hektarjev, od tega 2700 hektarjev gozda. Požar se 
je približal tudi vasem, ki pa so jih gasilci uspešno ubra-
nili pred ognjeno stihijo.
Ta požar se je v statistiko zapisal kot največji v Sloveniji. 
S požarom se je borilo več kot 11.000 gasilk in gasilcev iz 
celotne države. Pri gašenju tega požara je bilo uporablje-
nih več kot 2200 gasilskih vozil. 
Na tej intervenciji je sodelovalo tudi več kot 1250 pri-
padnikov drugih enot (nujna medicinska pomoč, Slo-
venska vojska, pripadniki Državne enote za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, Policija, Civilna zaš-
čita, Rdeči križ, DARS, gozdarji …).
V okviru mehanizma Evropske unije na področju civilne 
zaščite je Slovenija 17. julija zaprosila za mednarodno 
pomoč letal za gašenje iz zraka ter dodatnih gasilskih 
enot in v Slovenijo je priletelo devet helikopterjev in pet 
letal iz sedmih držav.
Gašenje sta otežila težko dostopen teren in neznana ko-
ličina neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne 
vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neek-
splodiranimi ubojnimi sredstvi so od začetka požara na 
Krasu varno odstranili več kot 300 neeksplodiranih uboj-
nih sredstev (NUS), skupaj skoraj dve toni. S požarišča 
je bilo med divjanjem ognjene stihije slišati številne 
eksplozije. Ocenjujejo, da je bilo detonacij več kot 500. 
Prav zaradi NUS je bil poudarek na gašenju iz zraka, saj 
gasilci niso mogli prodirati v notranjost požara, ampak 
so predvsem branili robove.

Pomoč iz mariborske regije
20. julija 2022 je bila aktivirana mariborska regija, kamor 
spadata tudi PGD Dvorjane in PGD Korena. Zbirno mesto 
je bilo na Gasilski brigadi Maribor ob 03:00, PGD Dvorja-
ne se je odpravilo z vozilom GVM ter dvema gasilcema, 

PGD Korena pa z GVC 1 in petimi gasilci. Po celodnev-
nem gašenju požara so se vrnili domov 21. julija 2022 
ob 02:00, za njimi je bilo 23 neprespanih in delovnih ur.
22. julija 2022 je bila spet aktivirana mariborska regi-
ja. Zbirno mesto je bilo na Gasilski brigadi Maribor ob 
03:00, PGD Dvorjane se je odpravilo z voziloma PV 1 in 
GVC 2 ter petimi gasilci, PGD Korena pa s 3 gasilci. Do-
mov so se vrnili ob 02:00 po 23 urah.
Zaradi logističnih težav Gasilske zveze Slovenije je prišlo 
do spremembe dela na terenu, tako da so se ekipe pričele 
menjavati na 12 ur, vozila pa so se menjala vsakih 24 ur.
Mariborska regija je bila aktivirana za 24. in 25. julija 
2022; pričeli so z nočno izmeno.
Zbirno mesto je bilo spet na Gasilski brigadi Maribor ob 
15:00. Odpravili so se z GVC 1 PGD Korena in štirimi ga-
silci ter dvema gasilcema iz PGD Dvorjane. Po 12h urah 
jih je zamenjala druga ekipa z GVM PGD Korena, tako da 
so se fantje vrnili domov po 24 urah, in sicer 25. julija 
2022 ob 15h. Ekipa, ki je šla na menjavo, pa je štartala 
25. julija 2022 ob 03:00 iz GBM ter se je vrnila 26. julija 
2022 ob 02:00 po 23 urah. V naslednjih dneh se je priče-
lo stanje umirjati. Požar se je lokaliziral in pogasil, tako 
da je bil državni načrt za velike požare v naravnem okolju 
preklican.
Pri gašenju požara na Krasu so naši gasilci opravili več 
kot 700 ur prostovoljnega dela in prevozili 3395 km.
Ob tem velikem požaru v naravi se je spet dokazalo, da 
znamo stopiti skupaj in si pomagati med seboj. Po celot-
ni državi so se pričele akcije zbiranja pijače in hrane za 
požrtvovalne gasilce, policiste, vojsko, civilno zaščito ter 
vse ostale, ki so sodelovali pri gašenju požara.
Ne gre pozabiti domačinov, ki so bili zelo hvaležni za po-
moč pri gašenju požara in za ubranitev hiš pred ognjem. 
Ko so se gasilci ob menjavah vračali domov, so jih ob 
cestah čakali, se jim zahvaljevali in jim mahali v slovo. 
Izobesili so velike plakate, na katerih je bilo napisano: 
HVALA VSEM, KI POMAGATE; celo DARS je na avtocesti 
na opozorilnih tablah prižgal napise SREČNO, GASILCI.
Te vzpodbudne besede, ki so bile napisane ali izrečene, 
so dokaz, da je bilo opravljeno dobro delo, pripomorejo 
pa tudi k osebnemu zadovoljstvu, ko vidiš, da drugi ce-
nijo tvojo pomoč. 

Iz revije Gasilec in po predhodnih poročilih, 
ki sta jih napisala Mihael Drozg VGČ in Mitja Rožman GČ, 

povzel Bojan Turčin, pov. GPO Duplek VGČ II.

Foto: Jaka Gasar
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SPREJEM MLADIH ČLANOV RDEČEGA KRIŽA
V četrtek, 26. maja 2022, so bili tretješolci na naši šoli 
sprejeti med mlade člane RK. 
Jaz, Eva Vrbnjak in Mai Horvat iz 6. razreda smo povezo-
vali svečani program ob sprejetju mladih članov RK v to 
humano organizacijo. 
Na začetku je otroški pevski zbor zapel nekaj pesmi, 
nastopili so tudi učenci 1. in 2. razreda. Tretješolcem 
sta njihov poseben dan polepšala učenka iz 1. razre-
da s kitaro in Domen iz 8. razreda s harmoniko, mi pa 
smo jim povedali nekaj o zgodovini in delovanju RK, ki 
8. maja praznuje svoj dan. Ta humana organizacija ima 
pomembno vlogo pri pomoči ljudem ob vojni vihri, ki 
divja v Ukrajini. Potem smo jim kot izkušeni mladi člani 
RK povedali, kakšni morajo biti od zdaj naprej, ko bodo 
tudi oni postali člani te organizacije. Skrbeti morajo za 
osebno čistočo in zdravje, pomagati bolnim sošolcem pri 
zamujeni učni snovi, ne smejo pozabiti na urejeno pre-
hrano in, najpomembneje, pomagati morajo starejšim 
ljudem, ki so pomoči potrebni. 
Tretješolce sta med mlade člane RK sprejela gospa Šte-
fka Ljubojevič, predsednica RK Korena, in gospod ravna-
telj. Vsak izmed njih je dobili majhno pozornost, ki ga bo 
spominjala na ta svečani dan. 
Mi pa smo jim na koncu namenili še nekaj vzpodbudnih 
besed in jim povedali, da je najlepše darilo, ki ga komu 
podariš, NASMEH, zato naj bodo radodarni in ga podar-
jajo naprej.                              

Urška Krajnc, 6. razred Foto: Brigita Posl

PRAZNIK MORNARICE
37. tekmovanje gasilskih reševalnih čolnov, otvoritev 
novih gasilskih garaž in 3. gasilska roštiljada v Dvorjanah 
Težko je opisati lepe občutke dvorjanskih gasilcev, ko 
smo po dvoletnem premoru spet lahko organizirali 
svoj tradicionalni praznik mornarice, ker pa sta s tem 
sovpadla tudi dokončanje gradnje in otvoritev novih ga-
silskih garaž, je bilo veselje še toliko večje.
Tretja sobota v juliju je že 37 let rezervirana za tekmo-
vanje gasilskih reševalnih čolnov na reki Dravi in gasilsko 
veselico v Dvorjanah. Gre za prireditev, ki ji članice in čla-
ni PGD Dvorjane ob pomoči prijateljev in simpatizerjev 
posvetimo ogromno časa in truda, sedaj, ko smo doga-
janje razširili na dva dni z že dobro poznano nedeljsko 
gasilsko roštiljado, pa je priprava takšnega dogodka 
kljub dolgoletnim izkušnjam velik zalogaj (od pridobi-
vanja vseh potrebnih soglasij do priprave tekmovalnega 
prostora s progo, prizorišča s šotorom, srečelova in še bi 
lahko naštevali), zato hvala vsem, ki ste nam pomagali.
Sobotno dogajanje se je kot vedno pričelo na reki Dravi, 
kjer se v še vedno edinstvenem tekmovanju tričlanske 
ekipe gasilcev iz celotne Slovenije in tudi tujine pome-
rijo v znanju in spretnostih reševanja na vodi in iz nje. 
Tekmovanje se je pričelo z zborom vseh ekip, ki so tek-
movale v kategorijah 25 KM ženske, 25 KM moški, 25 KM 
veterani, 40 KM in letos ponovno v veslanju z rancami. 
Skupno smo na 37. tekmovanju gostili 31 ekip iz Sloveni-

je in Avstrije ter s Hrvaške. Domače ekipe PGD Dvorjane 
so sestavljali vodja Ajda Lobenwien, voznica Blatnik Lea 
in reševalka Barbara Kristanič v kategoriji 25 KM ženske. 
V kategoriji 25 KM moški, smo gostitelji nastopili z dve-
ma ekipama v sledeči sestavi: voznika Aleksander Krajc 
in Mitja Greifoner, vodji Blaž Blatnik in Primož Urbanija, 
reševalca Leon Novak in Nejc Ornik. 
Vreme nam je bilo naklonjeno, kar je na obrežje reke 
Drave ob tekmovalnem prostoru privabilo številne gle-
dalce in tako smo brez težav in poškodb tekmovanje us-
pešno pripeljali do konca. Ko se je dogajanje preselilo v 
prireditveni šotor, smo razglasili rezultate in najboljšim 
podelili odličja. 

Nova podoba gasilskega doma Foto: Arhiv PGD Dvorjane
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Nove gasilske garaže
Dogodek, ki je še posebej zaznamoval letošnjo prireditev 
in se bo zapisal v zgodovino društva, je otvoritev novih 
gasilskih garaž. Gre za pomemben mejnik v delovanju 
društva, saj bodo novi sodobni prostori služili svojemu 
namenu tudi mnogim prihodnjim generacijam gasilcev. 
Odprtje omenjenega objekta nekako tudi zaokrožuje 
večletno prenovo gasilskega doma z okolico, ki prinaša 
gasilcem boljše in lepše pogoje za delo, kraju pa prepo-
trebne parkirne prostore in nenazadnje bolj urejeno in 
lepšo podobo.
Otvoritve smo bili vsi še toliko bolj veseli, ker vemo, da 
je bila pot do trenutka, ko smo svečano prerezali trak, 

Svečana otvoritev Foto: Arhiv PGD Dvorjane

Tekmovalne ekipe PGD Dvorjane Foto: Arhiv PGD Dvorjane

vse prej kot lahka. Od številnih birokratskih ovir že na 
samem začetku pri pridobivanju potrebne dokumenta-
cije do tega, da je gradnja potekala v času vsesplošne 
draginje na področju gradbenih materialov in storitev, 
smo bili velikokrat v resni dilemi, ali nam bo projekt us-
pelo pripeljati do konca. Pa nam je, seveda ob izdatni 
pomoči Občine Duplek, ki je iz občinskega proračuna 
prispevala približno tri četrtine potrebnih sredstev, pre-
ostali del smo prispevali iz lastnih sredstev društva in 
s pomočjo donatorjev. Na tem mestu bi se še posebej 
zahvalili županu Mitji Horvatu, ki je od vsega začetka 
imel velik posluh za naše želje in nam je prav v ključ-
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nih trenutkih vlil optimizem, da smo 
s projektom nadaljevali in ga tudi 
zaključili. Po predaji, blagoslovu in 
podelitvi zahval tistim, ki so nam pri 
gradnji še posebej pomagali, pa smo 
se poveselili na pravi gasilski veselici 
ob zvokih ansambla ZA KA PA NE in 
veselje je trajalo vse do zgodnjih jut-
ranjih ur. 
Nedelja nam je nato postregla z že 3. 
gasilsko roštiljado. Naša sosednja in 
prijateljska gasilska društva so se po-
merila v peki na žaru, ob tem pa so se 
lahko obiskovalci dobro in do sitega 
najedli. Na letošnji roštiljadi so so-
delovale ekipe iz PGD Korena, Mute, 
Selc, Cerkvenjaka, Grajene, Maribo-
ra in Dvorjan ter DVD Zlatar Bistrica 
s Hrvaške. Vse ekipe so se same od-
ločile, kaj bodo dobrega spekle in 
pripravile za svoje pokuševalce in s 
čim jih bodo prepričale, da svoj glas 
dajo prav njim. Prireditev, ki je na 
naše veselje vedno bolj obiskana, se 
je ob zvokih glasbe nadaljevala pozno 
v noč.
Tako praznik mornarice kot tudi iz-
gradnjo garaž in mnoge pretekle do-
godke ter prihajajoče pridobitve pa 
nam uspe realizirati le, ker imamo ob 
sebi številne prijatelje gasilcev, kot 
jih imenujemo, to so naši sponzorji, 
ki se jim ob tej priložnosti prisrčno 
zahvaljujemo. Posebna zahvala Ob-
čini Duplek in vam, spoštovane ob-
čanke in občani, ki nam vsa leta s 
svojimi prispevki pomagate uresničiti 
naše zastavljene cilje. Iskreno veseli 
smo, da imamo vašo podporo, s tem 
pa tudi močno voljo, da skrbimo za 
napredek tako v pridobivanju nove 
opreme kot tudi znanja, vse to pa pri-
speva k večji požarni varnosti naših 
krajev. 

David Kumer

37. TEKMOVANJE GASILSKO REŠEVALNIH 
ČOLNOV, RANC IN RAFTOV - 16.7.2022 

37. TEKMOVANJE GASILSKO REŠEVALNIH ČOLNOV, RANC IN RAFTOV
16.7.2022

K25

Mesto Ekipa Čas Napake Skupaj
1. Zrkovci 1 116,36 0,00 116,36
2. Dvorjane 1 131,37 0,00 131,37
3. Dvorjane 2 133,80 0,00 133,80
4. Dogoše 2 126,39 10,00 136,39
5. Studenci 147,57 0,00 147,57
6. Malečnik 1 138,19 10,00 148,19
7. Zrkovci 2 151,34 10,00 161,34
8. Dogoše 1 163,04 12,00 175,04
9. Maribor mesto 181,40 0,00 181,40

10. Malečnik 2 184,67 6,00 190,67
11. Prepolje 2 175,13 23,00 198,13
12. Prepolje 1 187,57 16,00 203,57
13. Kamnica 295,78 18,00 313,78
14.
15.
16.
17.
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37. TEKMOVANJE GASILSKO REŠEVALNIH ČOLNOV, RANC IN RAFTOV
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K25 Veterani

Mesto Ekipa Čas Napake Skupaj
1. Dogoše - veterani 149,99 0,00 149,99
2. Prepolje - veterani 197,00 13,00 210,00
3.
4.
5.
6.
7.

K25 VETERANI

37. TEKMOVANJE GASILSKO REŠEVALNIH ČOLNOV, RANC IN RAFTOV
16.7.2022

K25 Ženske

Mesto Ekipa Čas Napake Skupaj
1. Dvorjane - ženske 183,45 0,00 183,45
2. Maribor mesto - ženske 266,59 12,00 278,59
3.
4.
5.
6.
7.

K25 ŽENSKE37. TEKMOVANJE GASILSKO REŠEVALNIH ČOLNOV, RANC IN RAFTOV
16.7.2022

K40

Mesto Ekipa Čas Napake Skupaj
1. Ceršak 151,36 10,00 161,36
2. FF Lebring 3 164,53 0,00 164,53
3. FF Fehring 1 176,15 0,00 176,15
4. FF Lebring 1 184,05 0,00 184,05
5. FF Lebring 4 185,15 0,00 185,15
6. FF Lebring 2 229,40 15,00 244,40
7. FF Lebring 5 226,63 22,00 248,63
8. Lj - Trnovo 240,05 13,00 253,05
9. Zalog - Sp. Kašelj 273,20 41,00 314,20

10. FF Fehring 2 286,57 41,00 327,57

K40

37. TEKMOVANJE GASILSKO REŠEVALNIH ČOLNOV, RANC IN RAFTOV
16.7.2022

RANCE

Mesto Ekipa Čas Napake Skupaj
1. Napikani 141,46 0,00 141,46
2. Zrkovški biki 144,40 0,00 144,40
3. Malečniški krokodili 149,67 0,00 149,67
4. As štacija 187,65 0,00 187,65
5.
6.

37. TEKMOVANJE GASILSKO REŠEVALNIH ČOLNOV, RANC IN RAFTOV
16.7.2022

RANCE

Mesto Ekipa Čas Napake Skupaj
1. Napikani 141,46 0,00 141,46
2. Zrkovški biki 144,40 0,00 144,40
3. Malečniški krokodili 149,67 0,00 149,67
4. As štacija 187,65 0,00 187,65
5.
6.

RANCE

Foto: Arhiv PGD Dvorjane
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NOVO GASILSKO VOZILO
Ob finančni podpori Občine Duplek, krajanov in 
drugih donatorjev je PGD Korena nabavilo novo 
vozilo.
Gasilci Korena smo spoznali potrebo po zamenjavi 
gasilskega vozila, zato smo že pred skoraj dvema 
letoma o tem seznanili poveljnika gasilskega po-
veljstva občine Duplek Bojana Turčina. Na sestan-
kih nam je poveljnik GPO Duplek izrazil podporo, 
župan Mitja Horvat pa je temu projektu obljubil 
finančno pomoč Občine Duplek. V vodstvu opera-
tive PGD Korena smo glede na kategorizacijo gasil-
skih društev in glede na potrebe, ki jih imamo, izo-
blikovali skupno stališče o tem, kakšno vozilo bomo 
kupili. Podobna vozila smo si predhodno pogledali 
pri drugih društvih v okolici.  16. julija 2021 je bilo 
vozilo naročeno pri podjetju Porsche Inter Auto 
Maribor, predvidena dobava vozila je bila v aprilu 
2022. Zaradi vsem znanih zamud v dobavi vozil na 
ta datum vozila nismo mogli prejeti. 14. julija 2022 
smo gasilci prevzeli naročeno vozilo VW Caravelle 
2.0 TDI 4M.  Vozilo je bilo odpeljano neposredno 
v Ljubljano v podjetje Premier Adria. Z omenjenim 
podjetjem smo imeli že sklenjen dogovor o prede-
lavi v gasilsko vozilo z nameščeno gasilsko opremo 
po tipizacijskih zahtevah Gasilske zveze Slovenije. 
Pred tem smo kupili vso opremo, ki jo je treba vgra-
diti v takšno vozilo.
Slavnostni sprejem vozila je bil 12. avgusta 2022. 
Pri tem so sodelovali tudi gasilci PGD Dvorjane in 
PGD Večeslavci, ki so skupaj z gasilci PGD Korena 
pričakali novo vozilo v Zgornjem Dupleku. 

V konvoju gasilskih vozil je bilo novo vozilo pripeljano v gasilski 
dom Korena. Sprejemu so se pridružili tudi župan Mitja Hor-
vat, poveljnik GPO Duplek Bojan Turčin in drugi občani.
Cena vozila je bila 51.289,00 €, strošek predelave 8.447,21 € 
in strošek opreme 1.560,63 €. Skupaj 61.296,84 €. Gasilci PGD 
Korena se za finančno podporo zahvaljujemo Občini Duplek, 
poveljniku GPO Duplek Bojanu Turčinu, posebej pa še kraja-
nom in donatorjem, ki so donirali sredstva za nakup vozila. 
Prav tako se zahvaljujemo članom PGD Korena, ki so sodelo-
vali pri realizaciji tega projekta. Le ob pomoči vseh naštetih je 
novo gasilsko vozilo PGD Korena parkirano v garaži in priprav-
ljeno na posredovanje na intervencijah. 
Ker se časovno ni izšlo v letošnjem letu, bo krst gasilskega vozi-
la naslednje leto julija, ko bomo gasilci znova priredili gasilsko 
veselico Korenška noč. 
Hvala in NA POMOČ!

Stanko Krajnc, poveljnik PGD Korena

GVM-1 VW Caravelle Foto: Stanko Krajnc

NASVETI, PRIPOROČILA
DROBNI NASVETI ZA KREPITEV ZDRAVJA

•  Okrepimo celično delovanje in imunski sistem s ša-
tojem. Zmešamo celo jajce s sladkorjem in zakuha-
mo v vinu (segrejemo do 65 oC).

•  Pogosto žvečimo košček ingverja za boljšo prebavo, 
pa bomo sproti uničevali viruse.

•  Sinuse bomo odpirali z naribanim hrenom (vdiha-
vamo), pomešamo ga z limono, čilijem in kajenskim 
poprom (eno žličko trikrat na dan). Učinkovite so 
tudi inhalacije eteričnih olj evkaliptusa in iglavcev.

•  Iglice iglavcev dodajamo čajem, saj so zelo učinkovi-
te v boju s prehladi in virusi. Pa še poceni in naravne 
so!

•  Sesekljan česen prelijemo z olivnim oljem, sokom 
limone in ščepcem ingverja. Uživamo po eno žličko 
trikrat na dan v času prehladov.

•  Zmanjšanje estrogena po 40. letu pri ženskah slabo 
vpliva na delovanje celega organizma. Najdemo ga v 
stročnicah, žitaricah, presnih izdelkih, špinači, jabolkih, 
hmelju, temnem grozdju, rdeči detelji, žajblju, lanu.

•  Nečisto, zamašeno ožilje (holesterol, obloge, strdki) 
očistimo na sledeči način:
- 1 skodelica limoninega soka,
- 2 vejici zelene,
- 1 čili,
- 1 žlička naribanega ingverja,
- 1 skodelica paradižnikovega soka.

Sestavine zmešamo v homogeno maso in uživamo čez 
dan vsaj nekaj dni.
•  Čez dan poiščemo sveže liste, cvetove, semena aro-

matičnih rastlin: mete, peteršilja, bazilike, rožmarina 
… Sveže rastline so polne antioksidantov, vitaminov, 
mineralov, encimov, eteričnih olj, ki se med žveče-
njem izločajo s slino, nato preidejo v krvni obtok in 
naprej v telo. To bo pozitivno vplivalo na regeneraci-
jo organov, preprečili bomo vnetja, infekcije.

Zelo preprosto, poceni, učinkovito!
Marija Trep
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POROČILI SO SE
Za nami je najtoplejši letni čas, ki ga povezujemo s 
sprostitvijo, toplimi dnevi in večeri ter z ustvarjanjem 
spominov. In najlepše spomine so si ustvarili mladopo-
ročenci letošnjega poletja. 

Skupno pot so ubrali naslednji pari: Anej Vaupotič in Ta-
deja Konjiček, Gregor Kocpek in Tamara Savec (več v nas-
lednjem prispevku) ter Boštjan Breznik in Mateja Ornik. 
Vsi trije pari so si večni ''da'' dahnili v Glonarjevi dvorani, 
kjer jih je poročil župan občine Duplek Mitja Horvat. V 
prostorih občine sta si zvestobo zaobljubila tudi Tadej 
Kaloh in Jasna Škofič ter Aljaž Tratnjek in Mojca Korošec, 
katerih zvezo je sklenil bivši župan Janez Ribič. 

Na gradu Vurberk so poročno zvezo sklenili naslednji 
pari: Domen Sešel in Ines Zupanc, ki ju je poročil Janez 
Ribič, Kristijan Kac in Karmen Kovačič ter Mihael Malin-
ger in Monika Hedl Šmigoc, ki jih je poročila Majda Petko.

Mladoporočencem želimo veliko lepih trenutkov, razu-
mevanja ter mirno skupno življenje, polno radosti. 

Čestitamo! 

Monika Kokol

Anej Vaupotič, Tadeja Konjiček

Boštjan Breznik, Mateja Ornik
Domen Sešel, Ines Zupanc

Gregor Kocpek, Tamara Savec
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Kristjan Kac, Karmen Kovačič

Mihael Malinger, Monika Hedl Šmigoc Mojca Korošec, Aljaž Tratnjek

Tadej Kaloh, Jasna Škofič
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Majska poročna sobota, ki je potekala 28. maja 2022, bo 
v lepem spominu ostala Tamari in Gregorju Kocpeku, saj 
sta prejela številne stiske rok, poljube in čestitke. Poroka 
je potekala v cerkvi Sv. Martina v Dvorjanah, pripravi-
li smo jima topel sprejem – gasilsko šrango in slavolok. 

GASILSKA POROKA

Foto: Sabina Kristanič

Ponosni smo, da smo lahko bili priča gasilski poroki dveh 
članov društva, saj je to dandanes redkost. Veliko ljubez-
ni, sreče, zdravja in razumevanja na skupni življenjski 
poti vama želimo članice in člani PGD Dvorjane.

Lea Blatnik

V SPOMIN
V SPOMIN ŠTEFKI GRIČNIK
18. julija 2022 se je poslovila Štefka Gričnik. Učiteljica, 
dolgoletna predsednica KORK Dvorjane, krvodajalka, 
dobitnica občinskih nagrad in nagrad Republike Slove-
nije, mati, babica, prijateljica in sodelavka.
Njena neponovljiva zgodba je marsikomu in marsikje 
pustila izjemno dragocen pečat življenjskih vrednot: 
humanitarnost, modrost, sočutje, naklonjenost, pri-
jaznost, pomoč, prijateljstvo, preudarnost, izkušenost, 
domačnost, odprtost … S svojim znanjem in izkušnjami 
je pomagala mnogim generacijam otrok našega kraja, 
njihovim staršem, kot tudi svoji družini, prijateljem, so-
sedom.
Ne moremo dovolj poudariti njenega širšega doprinosa 
temu življenjskemu okolju, v katerem je živela in delala. 
Velik del sebe je nesebično predajala prav humanitarni 
dejavnosti Rdečega križa. In prav zato si upam trditi, da 
je veliko vložila v to, da je organizacija v Dvorjanah še 
aktivna, čeprav v mnogih krajih ugaša.
Zaradi omenjenega dela je bila mnogokrat nagrajena in 
prav je, da to na glas večkrat ponovimo. Bistvo človeko-
vega obstoja je namreč to, kar za njim ostane. Ljudje, 
njegova dela.
Štefka nam je vsem dala zelo veliko. Njena zapuščina sta 
njena otroka in njena vnukinja. Prav tako pa njene ideje 
in vloženo delo, ki ga bomo vsi mi nadaljevali.

Hvala za vse ure, ki jih je pre-
živela z nami, od nje smo se 
veliko naučile. Druga drugi 
smo dale veliko in – kar je 
najbolj pomembno – zelo 
dobro smo se razumele.
Bila je ena tistih močnih 
in pokončnih žensk, zago-
vornica pravičnosti, dane 
besede in visoke morale. 
Med vrednotami je človeško 
dostojanstvo postavljala na 
najvišje mesto. Prav zato je 
na tako nevsiljiv način pomagala soljudem s humanitar-
nimi paketi, saj je vedela, kako pomembno je za posa-
meznika v stiski, da ohrani dostojanstvo.
Štefkine misli in pogovori so bili vselej povezani z druži-
no, otroki, vnukinjo, njenim rojstnim krajem. 
S tvojo izgubo se končuje del neke pravljice, čeprav bi se 
še tako rade družile s teboj, toliko bi si še lahko poveda-
le, in vendar so spomini tisto, česar nam ne more nihče 
vzeti.
Njen odhod bodo zagotovo najbolj čutili njeni najdražji, 
ki jim v imenu Rdečega križa Dvorjane izrekamo iskreno 
sožalje. 
Draga Štefka, počivaj v miru.

KO RK DVORJANE
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MLADI DOPISNIK

Pozdravljeni, dragi bralci in bralke 
Mladega dopisnika!

Vse lepo hitro mine in tako so, kot bi mignil, minile tudi poletne počitnice. Začetek le-teh za mnoge predstavlja 
Vurko fest, o katerem lahko berete v tokratni rubriki Mladi dopisnik, hkrati pa boste izvedeli, kako so počitnice 
preživeli učenci OŠ Korena. 

Želimo vam veliko užitkov ob branju, hkrati pa veselo in nepozabno jesen! 

Uredništvo: 
Taja Horvat Zupančič, Teja Pivec in Marisa Špičko iz OŠ Duplek

 Lucija Šmid in Lan Petrič Grajfoner iz OŠ Korena
z mentoricama Majo Ferk in Martino Gomzi

VURKO FEST 2022
Učenke OŠ Duplek, ki so v šolskem letu 2021/22 obisko-
vale 9. razred in bile tudi novinarke Korakov, so junija 
spremljale dogajanje na Vurko festu, se javljaje v živo 
na Facebook strani ter intervjuvale učitelje in učence na 
stojnicah, obiskovalce ter nastopajoče. Nastali so zani-
mivi intervjuji.

Poslikava obraza
(pogovor z učenci)
Kaj ponuja vaša stojnica?
Na naši stojnici ponujamo slikanje po obrazih oziroma 
poslikavo obraza.
Ali je to vaše prvo letu na Vurko festu?
Lani je bila poslikava samo v sklopu tekmovanja iz izde-
lave papirnatih oblek, vendar poslikave obrazov obisko-
valcev lani še ni bilo.
Kako se imate in kaj še pričakujete od festivala?
Na Vurko festu se zabavamo in uživamo. Mislimo, da je 
festival kar uspešen, saj se je zbralo kar veliko število 
ljudi.

Ne živi v preteklosti
ne sanjaj o prihodnosti,

osredotoči se na sedanjost.
-Buda

Doodle art
(pogovor z učenci)
Kaj počnete na svoji stojnici?
Z majhnimi otroki barvamo pobarvanke in se trudi-
mo, da se otroci zabavajo in da jim je zanimivo.
Kako se imate in kakšno se vam zdi vzdušje?
Kljub vročini se zabavamo, uživamo in zdi se nam, 
da obiskovalce naša stojnica tudi kar privlači.
Kaj še pričakujete od Vurko festa?
Da se še v preostanku dneva zabavamo in da si ogle-
damo nastope učencev in glasbenih gostov.

Razglednica našega kraja
(pogovor z učenci in učiteljico Majo Ornik)
Kaj ponuja vaša stojnica?
Naša stojnica ponuja pet najboljših razglednic našega 
kraja, ki so jih učenci delali na tehniškem dnevu. Na papir 
so učenci morali narisati, na kakšen način si predstavljajo 
naš kraj in njegove značilnosti.
Ali letos to prvič ponujate na festivalu ali ste se morda 
predstavili tudi prejšnje leto?
Letos smo tu prvič s tem natečajem, čeprav so tudi lansko 
leto učenci izdelovali za natečaj, in sicer obleke iz papirja.
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Kako se imate na Vurko festu?
Zelo je zanimivo, saj je veliko različnih iger in se lahko za-
bavamo, zbralo se je veliko ljudi in prav tako se že vese-
limo nastopov, ki so jih učenci pripravili skupaj s učitelji.

govarjali. Knjige je prispevala Mariborska knjižnica, pok-
licala sem direktorico, ki nam je poslala tri škatle knjig. 
Nekatere izmed knjig so v šolski knjigobežnici, nekatere 
pa v tej. Uspelo nam je s skupnimi močmi.

Intervju z ravnateljem OŠ Duplek, g. 
Đanom Novakom
Že drugo leto zapored nam je v sodelovanju z Občino 
Duplek uspelo pripraviti Vurko fest. Se vam zdi, da so 
celoletne priprave dobro potekale?
Jaz mislim, da so priprave potekale odlično. Če ne bi bilo 
tako, danes ne bi bili tukaj in tudi verjetno ne bi bilo toli-
ko ljudi, kot jih je, tako da menim, da je bilo delo odlično 
opravljeno in nenazadnje smo vsi veseli, da je tako.
Ste veseli, da obe šoli tako povezano sodelujeta?
Zagotovo. Veseli smo, da sodelujejo tako otroci iz Kore-
ne kot iz Dupleka. Tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, je, 
da se družijo mlajši in starejši, torej imamo neko medge-
neracijsko druženje. Nenazadnje na ta način pokažemo 
staršem in širši okolici, kaj delamo v šoli, kako poteka 
naše delo in česa se učimo. Vse to se mi zdi zelo v redu, 
da se povezujemo med seboj in nenazadnje, da sodelu-
jemo s širšo lokalno skupnostjo.
Kaj menite o nastopajočih učencih?
Ja, otroci so itak vedno odlični, tako da vse čestitke njim 
in seveda njihovim učiteljicam ter vzgojiteljicam. Radi 
imajo zabavo, radi nastopajo, tako da smo vsi veseli.
Kakšno se vam zdi današnje vzdušje?
Že prej sem omenil, da je odlično, veliko ljudi in otrok je. 
To je tudi namen tega našega druženja. Poteka čez cel 
dan, tako da mislim, da ni nobenemu dolgčas.
Kakšni so načrti za Vurko festival v prihodnje?
Jaz mislim, da se bo Vurko festival iz leta v leto spremi-
njal na neki način, stalno želimo ponuditi nekaj novega, 
nekaj drugačnega. In razmišljalo se je seveda že o na-
stanku Vurkota, da bi to idejo festivala razširili izven naše 
občine. Navsezadnje, če se bo stvar razvila tako daleč, so 
tudi določene želje in cilji, da prestopimo meje. To po-
meni, da gremo v katero drugo, sosednjo državo in tudi 
tam kaj podobnega organiziramo, seveda v sodelovanju 
z lokalno skupnostjo.

Knjigobežnica 
(pogovor z učiteljico Marino Herman)
Ste se letos prvič udeležili Vurko festa?
Ne, to je za nas drugo leto. Z učiteljico Marjetko sva stoj-
nico imeli že lansko leto.
Kaj vse ponuja vaša stojnica, kaj lahko tukaj počnemo?
Kot lahko vidite, je to knjigobežnica, ki je kotiček za knji-
goljube. Tisti, ki imajo radi knjige, si jih lahko tukaj izpo-
sodijo in berejo. Punce, ki so danes tukaj z nami, tudi 
raziskujejo, kdo je bil Kresnik, junak Vurberka, in ostale 
bomo tako dolgo, dokler temu ne pridemo do dna.
Kako se imate?
Zaenkrat je v redu, upam, da bo tako tudi ostalo. 
Kakšna so vaša današnja pričakovanja?
Pričakujem, da bo kdo prišel in si izposodil kakšno knji-
go, saj smo v času koronavirusa prenehali brati knjige in 
je zdaj posledično vse manj ljudi, ki radi berejo. Z mano 
je izbor deklet iz naše šole, ki rade berejo. Tukaj so, da 
so vzor vsem ostalim. S seboj je vsaka prinesla knjigo, ki 
jo trenutno bere, in skupaj druge spodbujamo k branju.
Kdo je izdelal to knjigobežnico?
Mi smo dobili idejo, da bi izdelali to knjigobežnico, in 
poiskati smo morali nekoga, ki bi jo izdelal. Našli smo 
mojstra Iršiča, ki je bil povabila tako vesel, da je sam pri-
speval ves material in jo izdelal. Stekleni del je prispeva-
lo steklarstvo Miholič. Izdelava knjigobežnice je trajala 
približno dva do tri tedne, o tem pa smo se že dolgo do-
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Intervju z županom g. Mitjem Horvatom
V naši občini že drugo leto zapored poteka Vurko fest. 
Vanj je bilo vloženega ogromno vašega truda ter truda 
učiteljev in učencev. Ste ponosni na tako dobro organi-
zacijo in pripravo na festival?
Seveda. Jaz sem predvsem ponosen na učence, ki vedno 
tako lepo sodelujejo in ustvarjajo. Prav je, da sodelujejo 
učitelji, ker smo na neki način vsi del te lokalne skupnos-
ti, in sem zelo vesel, da smo skupaj pokazali, da lahko s 
sodelovanjem naredimo nekaj tako velikega in izjemne-
ga. Mislim, da tudi obisk to potrjuje.
Kakšni so vaši občutki?
So veseli, pozitivni in si želim takega sodelovanja še v 
prihodnjih projektih. Res upam, da bo ta Vurko fest pos-
tal stalnica in prepoznan po širši Sloveniji, mogoče tudi 
preko meja.
Se vam je letos organizacija zdela lažja kot lani, ker smo 
že vse vedeli približno kako in kaj?
Vedno je nekoliko lažje, ko si ljudje znajo predstavljati, 
kaj se pričakuje oziroma kaj bo nastalo. Jaz mislim, da je 
precej z vidika tega, da je več ljudi pomagalo oziroma da 
je več vključenih učiteljev pripomoglo k temu, da je bilo 
drugič lažje kot prvič.
Kakšni so načrti in pričakovanja glede festivala prihod-
nje leto, če sploh bo?
Kot kaže, festival naslednje leto bo, ker je toliko obisko-
valcev, toliko zadovoljnih in veselih otrok, da verjamem, 
da festival bo ne glede na vse in da bo še bolj bogat ter 
vesel, kot je letos.
Kakšna so vaša današnja pričakovanja?
Mislim, da se bomo danes vsi skupaj zabavali, da se 
bomo lepo imeli in da bomo z dobrimi občutki šli na kon-
cu dneva v posteljo.
Se že kaj veselite nastopov?
Seveda!

Intervju s Trkajem 
Ste eden najbolj znanih slovenskih raperjev. Kdaj ste 
napisali svojo prvo pesem? Svojo prvo pesem sem napi-
sal pri sedemnajstih letih. Še pred tem sem napisal eno v 
7. razredu z naslovom Moj kontejner. Bile so rime, to pa 
je tudi vse, kar mi je od nje ostalo v spominu.
Ste tudi pisec besedil, popotnik, novinar … Očitno vas 
zanima ogromno reči. Kaj je naslednja stvar, ki jo načr-
tujete?

Naslednje, kar načrtujemo z Igorjem, Damjanom Jovi-
čem in ekipo, ki se nam bo pridružila, je, da ustvarimo 
Repke 2. Potem je na vrsti solo album, zaključen, s ka-
terim se bom nekako poslovil od tega ustvarjanja ma-
instream glasbe oziroma koncertne, kasneje pa še sledi 
Kla Kla Klasika 2. Zaenkrat so to vsi ustvarjalni cilji, ki jih 
imam. Bi pa tudi zelo rad, da bi naredili zbirko poezije, ki 
bo mogoče del Kla Kla Klasike 2 ali Repkov, kjer bi mla-
di dali svojo poezijo. Mi se neprestano učimo o klasikih, 
medtem ko med vami mladimi kdo piše poezijo in je lah-
ko zelo dober. Se pravi, zakaj ne bi iz idej, ki so mlajše, 
začeli graditi?
Ste že kdaj prej sodelovali na kakšnem otroškem festi-
valu ali je danes prvič?
Sem že sodeloval. Bilo jih je kar nekaj, Čarobni dan je bil 
eden izmed prvih večjih otroških festivalov, na katerih 
sem bil.
Kakšni so vaši današnji občutki?
Moji današnji občutki so zelo odprti. Glasba je prišla do 
izraza, ampak ker je dogodek kar velik, so ljudje razprše-
ni. Nekateri glasbo samo poslušajo, medtem so nekateri 
otroci tekali okrog, nekateri so sedeli in lizali sladoled 
… In se mi zdi res taka naravna, sproščena zadeva, da je 
glasba prav pasala v ambient. Upam, da se je koga do-
taknilo in je občutil to energijo.
Igor Saksida: To ni bil koncert v tem smislu, da publika 
sedi in ploska. To je pravzaprav eno radoživo rajanje, 
igra, veselje do življenja. Štajerci so znani po tem, da so 
veseljaki in da imajo radi vesele stvari, da je tukaj veliko 
sonca, zato pa tudi veliko dobrega vina (smeh). To se za-
čenja že v otroštvu. In ta energija je prišla do naju, zato 
sva tako uživala med nastopom. Meni je nastop minil en 
dva tri.
Trkaj: Ja, zelo se čas spremeni na odru, ko padeš na ta 
naravna otroška tla. Se mi zdi, da prav razumeš, kaj otro-
ke pelje, da skačejo, plešejo in so svobodni. To energijo 
mi starejši blokiramo ali se ji ne upamo prepustiti.
Ali radi sodelujete z otroki in jih tako razveseljujete?
Ja, ja, ja, ja. Jaz mislim, da so otroci bitja, ki pridejo iz 
neke druge dimenzije in še niso čisto trdno materiali-
zirani tukaj. Mislim, da bi jih morali bolj spoštovati na 
drugačen način, ne »guci guci«, pa glej ga tega, pa pred 
Instagram. Nekako bi morali bolj častiti otroško dušo, ki 
je naivna, majhna, ki je lahko na neki visok intelektualen 
način nekako neumna. Ampak modrost o vidikih, ki jih 
lahko govori, naivnost, prvobitnost, neka deviškost – se 
mi pa zdi, da je stvar, ki jo današnji svet zelo potrebuje. 
Potrebuje veliko več energije, da gremo nazaj od vse-
ga, da spoznamo, da smo ‘raztrančirali’ in analizirali in 
nismo nič boljši ljudje. Otroci nas delajo boljše ljudi, če 
znamo odpreti srce.
Katero sodelovanje vam je ostalo v najlepšem spominu?
Še vedno mi je najlepše z Igorjem Saksido.
S svojimi pesmimi navdihujete in ste vzor mladim. Vas 
mogoče kdaj za kakšno pesem navdihnemo tudi mi, ot-
roci? Kdo oziroma kaj pa za novo Vurko pesem?
Ja, definitivno. Z življenjem, z zgodbami, s tem, kaj se 
pravzaprav sploh dogaja, so vedno neke iskrice. Včeraj 
mi je ravno pisal en otrok in je rekel, da ima njegova 
mama raka. Glede na to, s čim se sooča, je napisal nekaj 
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besedil, iz katerih bom mogoče naredil kakšno pesem. 
Situacije, ki te inspirirajo, so vedno različne. Lahko te 
nekdo pogleda v oči in ti kaj pove, včasih je to tragična 
zgodba … Se pa veliko otroške in mladostniške energije, 
ki jo midva dobiva od nastopov, v naju nabira, se akumu-
lira in potem, ko bova izdala nov album, bo prišlo ven. 
Tako da vsak tak utrinek, iskrenost, vsak nasmeh, vsaka 
energija, ki jo imate, se nabira v naju.
Vurko pesem je nastala tako, da sem najprej prebral Bre-
dine knjige. Zdelo se mi je, da bi lahko naredil kakšno 
pesem o zmaju Vurku in čarobnem kraju, ker se je tu-
kaj pretakala zgodovina. Tako veš, da je bilo tukaj včasih 
morje in so živeli megalodoni, orjaški morski psi, tudi ča-
rovnice, tako da moram reči, da imate bogato in pestro 
zgodovino tukaj. In zelo je lep kraj in je super, da ljudje 
to spoznajo, ampak ne na način popolne razprodaje. Ču-
vajte, kar imate, s srcem.

Ko nas je mama en dan med počitnicami zbudila ob 
približno 6.30, smo se hitro najedli, oblekli, pogledali, če 
imamo vse, in šli. Med vožnjo smo se z mamo in babico 
pogovarjal, kaj vse so oni delali v starih časih, in ugotovil 
sem, da veliko zanimivih stvari.
Ko smo prispeli, smo si hitro našli ležalnike, se namazali 
s sončno kremo in šli v bazene. Takoj ko smo videli, da so 
se odprli tobogani, smo hitro odšli na tobogane. Največ-
krat sem se spustil po toboganu Črna luknja. Ko smo se 
naplavali, smo šli na kosilo. Ker je bilo kosilo tako dobro, 
smo šli za pol ure počivat na ležalnike.
Po počitku nam je ostalo še zabavnih 5 ur. Spoznal sem 
tudi nekaj novih prijateljev. Ker pa je bilo druženje s pri-
jatelji tako zabavno, je čas seveda hitro minil in tako se 
je moj dan končal. Ob koncu smo pospravili stvari in se 
odpeljali proti domu.

                         Tadej Mišić, 6. razred, OŠ Korena

Med poletnimi počitnicami sem se imela zelo lepo. Precej 
časa sem bila na morju, zato sem veliko plavala in se pota-
pljala. Družila sem se tudi s svojima češkima prijateljicama 
Beatko in Kajo, s katerima se poznamo že nekaj let. V času, 
ko sem bila na morju, sem prebrala tudi dva fantazijska ro-
mana Harryja Potterja, in sicer Feniksov red ter Princ meša-
ne krvi, ki sta mi bila zelo zanimiva. Kasneje sem si ogledala 
še oba filma z istim naslovom. 
Zelo rada sem se igrala tudi s svojo psičko, ki je vedno prip-
ravljena na veselo igro. Z atijem sva šla ob večerih s psičko 
tudi na daljši sprehod. Sem pa pogrešala druženje s svojimi 
prijateljicami iz domačega kraja, zato mi je bilo zelo všeč, ko 
sem šla na praznovanje k Niki. Na obisk je prišla tudi moja 
sošolka Monika. Skupaj smo se igrale različne družabne igre, 
npr. resnico ali izziv, loto … Ogledale smo si tudi film Volk in 
lev, zraven pa si privoščile smokije. Film je bil dober, izvedela 
sem, da divjih živali ljudje ne morejo vzgojiti. Kasneje smo 
šle tudi na sveži zrak in se pogovarjale. Po okusnem kosilu 
smo se posladkale še z borovničevo torto, saj smo praznova-
le Nikin rojstni dan. Čas je hitro minil, ker smo se imele lepo. 
Zvečer po deseti uri je Monika odšla domov, z Niko pa sva se 
pripravili za spanje, čeprav sva klepetali še do polnoči. Nas-
lednji dan sva vstali ob osmih in šli skupaj zajtrkovat. Potem 
sva gledali še televizijo oziroma YouTube. Nikino praznova-
nje je bil zame lep počitniški dogodek. Ko sem prišla domov 
s praznovanja, sem z Niko in Moniko igrala še roblox, ki je 
naša priljubljena igra. 
Med počitnicami sem zelo uživala. S svojimi prijateljicami pa 
se zdaj zopet družim v šoli. Najverjetneje bodo prišle k meni 
za noč čarovnic, ko se bodo začele naslednje – krompirjeve 
počitnice in skupaj z njimi novi počitniški dogodki. Do takrat 
pa šola.

                      Katarina Božac, 7. razred,      OŠ Korena

14. 8. 2022, v nedeljo zjutraj, smo se z družino odpravili na 
izlet. Ta izlet se je začel tako, da sploh nisem vedela, kam 
gremo.
Najprej smo se peljali do Maribora. Tam smo se priključili na 
avtocesto za Ljubljano. Iz Ljubljane smo zavili za Kranj, nato 
čez Radovljico, mimo Bleda, čez Jesenice, Kranjsko Goro in 
še čez Rateče. Ker na to goro ni bilo vstopa na slovenski stra-
ni, smo se zapeljali v Italijo. Pred mejo smo se ustavili na 
bencinski črpalki. V Italiji smo se peljali čez Trbiž (Tarvisio) 

Tia Horvat Zupaničič, Kaja Mencigar, 
Sara Poštrak, 9. b v šol. letu 2021/22, OŠ Duplek

Fotografije: Karin Ludvik, 9. b
 v šol. letu 2021/22, OŠ Duplek

MED POČITNICAMI NAM JE BILO LEPO …
Med poletnimi počitnicami smo se z družino odpravili v 
Terme 3000. 
Mama nas je zbudila okoli šeste ure zjutraj, da smo se 
preoblekli in pojedli zajtrk. Odpravili smo se okoli sedme 
ure, da smo pravočasno prispeli v terme. Ko smo prišli, 
smo se namazali s sončno kremo, malo za tem pa smo 
se odpravili v topel bazen. Potem smo z mamo odšli na 
tobogane, kjer smo preživeli večino dneva. Vmes smo 
odšli tudi na kosilo, potem pa smo dobili še »slašija«. 
Ob koncu dneva smo se kar nekaj časa iskali, saj so ter-
me zelo velike. Vsi smo se zabavali, razen očeta, ki je 
imel roko v mavcu.

                       Laura Mišić, 6. razred, OŠ Korena
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in potem čez slovensko mejo. Peljali smo se mimo velikega 
jezera, ki nas je kar en čas spremljalo ob poti. Po treh urah in 
pol smo prispeli na cilj. Ko smo prišli pod goro Mangart, nas 
najprej niso spustili do parkirišča. Razlog je bil ta, da je bila 
nedelja, kar pomeni, da je velika gneča. Gospod, ki je us-
merjal promet, nam je povedal, da naj se spustimo do Loga 
pod Mangartom in da se naj vrnemo čez nekaj časa. Imeli pa 
smo še možnost, da bi odšli z avtobusom, a se za to možnost 
nismo odločili. Po slabi uri smo se vrnili do stičišča na goro 
Mangart. Med vzpenjanjem smo se ustavili pri zapornici, 
kjer smo plačali parkirišče in dobili brezplačne brošure. Ta 
cesta je tudi najvišje ležeča cesta v Sloveniji. Ko smo prispeli, 
smo parkirali in pričeli s hojo. Z atijem sva se odpravila nap-
rej, saj ima mami rada počasno hojo. Mangart je visok 2679 
m, midva pa sva bila na 2200 m. Na sam Mangart žal nismo 
mogli, saj nismo imeli opreme, kot sta na primer čelada in 
vrv za pripet. Videli smo ovce, ki so se kar pasle po poteh za 
planince. Vsi skupaj pa smo se še ustavili na razgledni točki. 
Bil je zelo lep razgled, svež zrak in zelo močan veter. Čez ne-
kaj časa smo sestopili do koče, ki leži na 1906 m nadmorske 
višine. Tam smo pojedli malico, ki smo jo prinesli od doma. 
Počasi smo se odpravili proti domu. Nazaj smo izbrali dru-
gačno pot. Šli smo čez Bovec, nato čez Tolmin, mimo Idrije, 
Logatca do Ljubljane, kjer smo šli na avtocesto do doma.
Domov smo prišli okoli 22. ure. Bili smo izmučeni od sede-
nja v avtomobilu, saj smo več sedeli kot hodili. Ampak se 
je na koncu vse poplačalo. Spoznali pa smo, da bi lahko od 
doma odšli prej, saj je bilo veliko vožnje. 

                        Urška Krajnc, 7. razred, OŠ Korena

Dogodkov je bilo čez poletje veliko, ampak moj najljubši je 
bilo kampiranje od 24. 6. do 30. 6. 2022. 
Ker zadnjega dneva šolskega leta pač nisem smela zamudi-
ti, smo se z družino odpravili v Umag v petek popoldne. Že 
večer prej smo spakirali in naslednji dan dali vse v avto ter 
prikolico. Ko sem prišla iz šole, smo se kar takoj odpravili 
na pot. Prispeli smo 3 ure kasneje. Izbrali smo parcelo in 
vse razpakirali, postavili šotor, kuhinjo in mizo. Že takoj smo 
lahko začeli uživati. Tisti dan smo se kopali v bazenu, seve-
da pa smo si šli ogledat plažo in obalo. Naslednje jutro sem 
se šla rolkat po tekaški stezi okoli kampa. Tisti dan smo se 
veliko kopali in kolesarili po kampu. Četrti dan nas je prišel 
obiskat bratranec. S kolesi smo se odpravili v Portorož, saj ni 
tako daleč. Prekolesarili smo 40 km. Na morju sem vsak dan 
šla po svež kruh in sadje. Z bratrancem sva se rada vozila po 
obali. Peti dan smo šli v Istralandijo. Tam smo se vozili po 
toboganih, skakali s skakalnic, se kopali in zabavali. Ko smo 
se šesti dan zbudili, smo že pospravljali in pakirali. Preden 
pa smo prispeli domov, smo še obiskali botro in botra ter 
pojedli nekaj sladoleda.
Moj najljubši dan je bil peti dan, saj smo se zelo zabavali. 
Počitnice so kot vedno PREHITRO minile.

Eva Vrbnjak, 7. razred, OŠ Korena

Prvega avgusta sem z mamo in očetom odšla na potovanje 
z našim manjšim avtodomom, in sicer v Bosno in Hercego-
vino. 
Peljali smo se v mesto Jajce, kjer smo kampirali v kampu 
ob Plivskem jezeru. Ko smo se namestili, smo odšli v resta-
vracijo ob zelo lepih slapovih. Bili smo preveč utrujeni za 
kopanje, zato smo si jezero samo ogledali. Zjutraj smo se 

odpeljali v zelo lep zalivček. Voda je bila zelo mrzla, ampak 
smo se vseeno opogumili, saj smo vedeli, da nas spet čakata 
dolga vožnja in vroč dan. Vozili smo se po ozkih in strmih 
cestah ter kmalu prišli do mesta Travnik, kjer smo si ogledali 
trdnjavo. Tam je bil zelo lep razgled. Nato smo se peljali do 
piramide Sonca, ki je domnevno največja piramida na svetu. 
Potem smo pa končno prišli do Sarajeva, kjer smo prespali. 
Naslednji dan smo si s kolesi ogledali mesto in odkrili za-
nimiv bosanski način kuhanja ter postrežbe kave. Odpeljali 
smo se nazaj do avtodoma, pospravili kolesa ter nadaljevali 
potovanje. Prispeli smo do Ramskega jezera, ki je umetno 
jezero globine 90 metrov. Zjutraj pa smo začeli pot do Mos-
tarja. Tam je bilo kar 37 stopinj. Sprehodili smo se čez mes-
to in most ter videli skoke z zelo velike skakalnice. Odpeljali 
smo se do Blagaja, kjer smo šli v kamp. Odkolesarili smo do 
bližnjega samostana ob izviru reke Bune. Naslednji dan smo 
ostali v kampu, saj je bilo kar 40 stopinj. Na srečo smo bili ob 
reki, ki je imela le 8 stopinj. Vanjo smo se šli ohladit. Prespali 
smo še eno noč. Naslednji dan smo odšli na Hrvaško na otok 
Pelješac. Tudi tam smo ostali dva dni ter se hladili v morju. 
V ponedeljek pa je napočil čas, da se vrnemo domov. Vozili 
smo se 11 ur, a na koncu le prišli domov. Potovanje je bilo 
nepozabno in zelo zabavno.   

                         Nika Lubej, 7. razred, OŠ Korena

Gradovi, vitezi, žvenketanje kovinskih oklepov in zvončkov 
na kapah dvornih norčkov. Tako bi lahko opisali daljno pre-
teklost v času visokega srednjega veka, tisoč let nazaj. A na 
gradu Vurberk je letos že trinajstič potekal zdaj že tradicio-
nalni srednjeveški dan, kjer se sodobnost ter preteklost pre-
pletata in tako našim grajskim ruševinam dajeta magičen 
čar, ki ovija viteze, princese in šaljive dvorne norce.
Srednjeveški dan na gradu Vurberk je potekal 20. avgusta, 
bil pa je zelo zanimiv in zabaven. 
Na travniku pod grajskimi ruševinami so bili postavljeni sre-
dnjeveški tabor, lokostrelsko strelišče, srednjeveška tržnica, 
poskrbljeno pa je bilo tudi za hrano in pijačo. Najbolj zanimiv 
del tabora je bil srednjeveški šotor, kjer smo lahko pome-
rili različne viteške čelade, dele oklepa, meče, se celo me-
čevali s pravimi železnimi viteškimi meči, za fotografiranje 
pa je bil postavljen tudi lesen prestol, oblazinjen z rdečim 
usnjem. Fotografirali smo se lahko tudi z vitezi reda Okrog-
lih sodčkov, streljali z angleškim dolgim lokom ali preprosto 
gledali predstavo. Slednjo sta izvedla domnevno »mutavi« 
igralec, kot ga je vodja gledališča imenoval, ter bralec, ki je 
bral zgodbo. Ker pa »mutavi« ni mogel vseh likov odigra-
ti sam, je iz občinstva sproti vključeval amaterske igralce, 
med katerimi sem po naključju dvakrat bil jaz – prvič kot 
grajsko okno in drugič kot mestni župan. Turistično društvo 
Vurberk je s svojimi člani, oblečenimi v srednjeveška oblači-
la, dodatno popestrilo dogajanje, vitezi Okroglih sodčkov in 
Celjski najemniki pa so tudi sprejeli grofa, grofico ter župana 
v red častitljivih Okroglih sodčkov, ki za pultom vedno zma-
gajo ter imajo zagotovo priznanje iz najhitrejšega pitja vina. 
K dogajanju je sodil tudi plesni nastop Šaleške gospode in 
dvornega norčka. 
Dan je bil odličen, v pravem srednjeveškem duhu in zapom-
nil si ga bom predvsem po tem, da sem bil odlično grajsko 
okno. Naj še zaključim s pozdravom Okroglih sodčkov »Ad 
Fundum«!

                         Mai Horvat, 7. razred, OŠ Korena
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OŠ Duplek in OŠ Korena sta se prijavili na javni poziv osnovnim šolam za dodelitev spodbud, 
namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med 
mladimi v letu 2022/2023. Na podlagi priložene vsebine sta bili tudi obe šoli izbrani za 
sodelovanje pri izvedbi aktivnosti po metodologiji: 

 »Z USTVARJALNOSTJO IN KREATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI«. 
Aktivnosti financira javna agencija SPIRIT Slovenija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. V realizacijo projekta so vključeni zunanji mentorji s podjetniškimi izkušnjami in 
dokazljivimi izkušnjami v izvajanju podjetniških programov za učence: dr. Lara Plajh in učitelji Andreja 
Zelenik, Loresana Grabušnik Perkovič ter Štefka Ornik, ki so v namen projekta opravile 32 ur dodatnega 
izobraževanja. 

NAMEN PROJEKTA: S projektom delamo na opolnomočenju otrok, njihovi motiviranosti za 
prevzemanje odgovornosti, udejanjanju lastnih idej od začetka do konca in učenju praktičnih 
tehnik reševanja problemov. 

V projekt bo vključenih 30 učencev OŠ Duplek in 30 učencev OŠ Korena. Odkrivali bodo svoje lastne 
potenciale, uresničevali lastne zamisli, povezane s organizacijo in IZDELAVO IZDELKOV ZA 
PRODAJO/PROMOCIJO. S pomočjo učenja iz izkušenj bodo razvijali smisel za podjetnost tako, da 
bodo spoznali osnove podjetništva: 

Učenci bodo sami dajali ideje, kaj bi dejansko naredili, poiskali optimalno praktično rešitev, izbrali izdelek 
za izdelavo glede na preference ciljne skupine, pripravili prototip, izdelali dizajn in etiketo za embalažo, 
pregledali cene in izračunali lastno ceno ter pripravili kvalitetno prezentacijo, s katero bodo poskušali 
prepričati »investitorje«. Tako bodo usvojili osnovna znanja glede raziskave trga ter koncepta 
načrtovalca in uporabnika, vzpodbujali bomo uporabo spleta za pridobivanje in posredovanje informacij, 
jih soočili s konceptom vrednosti sredstev, stroškov, omejitve budžeta in s tem povezanim bliskovitim 
izračunom finančnega modela. Vzpodbudili jih bomo k razmišljanju o morebitni poslovni možnosti oz. 
razmišljanju o načinih, kako bi z določeno aktivnostjo tudi zaslužili. Učenci bodo tudi fizično pomagali 
pri dejanski uresničitvi ideje po metodologiji Design Thinking, Lean startup in Junior Achievement. 

Veliko bomo razmišljali, eksperimentirali, ugotavljali, spraševali, poslušali, bili ustvarjalni, 
medsebojno sodelovali, se družili, pa tudi zabave ne bo manjkalo.  

Svečana razglasitev in podelitev nagrad najboljšim bo v soboto, 22.10. 2022, v prostorih športne 
dvorane v Dupleku. Starši, učenci in ostali bodo o točni uri svečane razglasitve pravočasno obveščeni. 

 

Verjamemo, da bomo projekt »Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI« 
izvedli na način, da bodo imeli otroci od njega karseda veliko koristi! 

 

 
 

Ravnatelja: Đano Novak in Peter Lešnik 

Učitelji : Andreja Zelenik, Loresana Grabušnik Perkovič, Štefka Ornik 
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SKOZI OBJEKTIV Dan odprtih vrat Društva Melisa Korena, ki je z ljubeznijo in  
skrbnostjo prikazalo celotno delo in skrb ter sodelovanje z naravo.

Vse foto: Natalija Jakopec
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VURKO FEST 2022
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Dan odprtih vrat
PGD Dvorjane

30 OKTOBER 2022
 OD  10.00 DO 13.00

URE,
 

PRED GASILSKIM 
DOMOM DVORJANE

-predstavitev gasilskih vozil 
in tehnike

-predstavitev ekip NMP
-predstavitev policije
-predstavitev vojske

-servis gasilnih aparatov

Za hrano in pijačo poskrbljeno
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 

 
                                                                 

ZELENA IN DIGITALNA PRIHODNOST
Sejem o energetski neodvisnosti

Sobota, 22. oktober 2022, Športna dvorana Spodnji Duplek 
Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek

900 odprtje sejma

od 900 do 1400 svetovalne točke pri ponudnikih
(sončne elektrarne, male čistilne naprave, e-kolesa, e-vozila, e-skiroji, 

električne polnilnice)

od 1000 do 1100 izobraževani sklop
Kaj nam prinaša nova energetska regulativa (Elektro Maribor d.d.)

Kje dobiti nepovratne finančne spodbude za energetsko neodvisnost (RISO d.o.o.)

Obnovljivi viri energije in kako jih izkoristiti - primer iz prakse za stanovanjsko hišo in 
kmetijsko gospodarstvo (RADIX d.o.o.)

VABLJENI!

Sejemska ponudba bo dopolnjena z ekološkimi proizvodi lokalnih ponudnikov 
območja LAS Ovtar Slovenskih goric.
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