
Mesec februar je z obiljem snežnih padavin dostojno predstavljal zimo. Snega niti kurenti niso pregnali. Daljši dan 
in koledar pa neutrudno napovedujeta spremembo letnega časa. V marcu se zima navadno prevesi v pomlad in 
življenje postaja vse bolj živahno. Mesec marec, razen prvih pomladnih cvetic in praznikov,  namenjenih ženskam 
zaznamuje tudi konec zime. Vsaj koledarsko, če nam narava še kasneje natrosi snega ali nizkih temperatur. Tudi v  
občini Duplek se kulturno, društveno in družabno življenje prebuja z nekaj zanimivimi prireditvami. Vljudno vas 
vabimo, da se jih udeležite, izveste kaj novega, pomagate ohranjati čisto okolje ali se preprosto poveselite ob 
glasbi.

Petek, 23.3.2018 od 10. do 15. ure

Izdelovanje presmecev ali butar
Dvorana Kulturnega doma Dvorjane

Organizator: Medgeneracijski center Danica Duplek

Torek, 6.3.2018 ob 17. uri

Pravljične ure
Knjižnica Duplek
Organizator: Knjižnica Duplek

Sreda, 14. 3. 2018 ob 16.30 uri

Delavnica za starše in otroke - ČAROBNI OTROCI
V dvorani Kulturnega doma Dvorjane
Organizator: Medgeneracijski center Danica Duplek

Nedelja, 11. 3. 2018 ob 17. uri

Koncert ob dnevu žena
V dvorani kulturnega doma v Dvorjanah
Organizator: Moški pevski zbor KUD Franc Preložnik 
Dvorjane

Sobota, 17. 3.2018 ob 9. uri

Čistilna akcija
Na območju občine Duplek
Organizator: Občina Duplek

Torek, 20.3.2018 ob 16. uri

Predavanje Tatjane Frumen: Moja lastna vrednost
Dvorana Kulturnega doma Dvorjane
Organizator: Medgeneracijski center Danica Duplek

Sreda 21.3.2018 ob 18. uri

Meditacija z gongi z Lučko Šantl
Dvorana Kulturnega doma Dvorjane
Organizator: Medgeneracijski center Danica Duplek

Torek, 20. 3. 2018 bo ob 17. uri 

Predavanje patra Karla Gržana
Knjižnica Duplek
Organizator: Knjižnica Duplek

Sobota, 3.3. 2018 ob 10. uri

Predavanje Antona Komata o zemlji, vodi in semenih
V dvorani kulturnega doma v Dvorjanah
Organizator: Društvo Melisa

Lokalni utrip
Občine Duplek

Koledar dogodkov

Kontakt: Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek, 
02 684 09 11, obcina.duplek@duplek.si

Informacije: milena.roposa@duplek.si, Izdaja: Občina Duplek, 
Priprava za tisk: Nada Korošec, Tisk: Evrografis, Naklada: 2500 izvodov

Novice in dogodke lahko dodajate tudi vi. Več na www.duplek.si
Poštnina plačana pri pošti 2241 Sp. Duplek.



Predavanje  Antona  Komata
Društvo Melisa je neutrudno v ozaveščanju ljudi, kako 
pomembno je, da se prav vsak po svojih zmožnostih trudi in 
skrbi, da bi se do našega planeta Zemlje obnašali bolj 
odgovorno. Zato so v goste, že tretjič zapored, povabili 
priznanega borca za ohranjanje neokrnjene narave, Antona 
Komata. Predaval bo o pomenu semen, zemlje in vode, 
elementih, ki nam omogočajo preživetje. Brez semena ni 
ploda, plod pa za svoj razvoj potrebuje tudi zdravo zemljo in 
čisto vodo. Kot pravi Anton Komat, ljudje smo sami 
odgovorni za zagotavljanje obstoja človeka in sploh vsega 
živega na našem planetu. Predavanje bo v soboto, 3.3.2018 

v dvorani kulturnega doma v Dvorjanah.ob 10 uri 

Dogodki v Knjižnici Duplek
V Knjižnici Duplek bo v torek,  6.3.2018 ob 17. uri pravljična 
ura za otroke.
V torek, 20. 3. 2018 bo ob 17. uri predavanje patra Karla 
Gržana z naslovom: Zakladnica preteklosti bogati in 
nagovarja sedanjost: gradišča Oriona in 95 tez. Pater Karel 
Gržan, duhovnik, magister teologije in doktor znanosti 
literarnih ved, občutljiv za stiske sodobnega človeka, je 
postal širše prepoznaven po svojem odkritju starodavne 
zapuščine našega prostora – Orionovi poti. Število 
obiskovalcev tega megalitskega svetišča v dolini Gračnice v 
okolici Jurkloštra se vsako leto povečuje. Obiskovalci niso 
samo Slovenci, ampak prihajajo masovno iz cele Evrope. Na 
kakšen način je Karel Gržan povezal arheološko dediščino s 
95 tezami pribitimi na vrata svetišča kapitalizma za 
osvoboditev od zajedalskega hrematizma boste slišali, če se 
boste pridružili njegovem predavanju v Knjižnici Duplek.

Vpis v vrtec
Osnovna šola Duplek in Osnovna šola Korena v dneh od 
5.3.2018 do 9.3.2018 od 7. do 16. ure vpisujeta otroke v 
oddelke predšolske vzgoje za šolsko leto 2018/2019.  Vloge 
za vpis  lahko starši ali skrbniki dobijo v tajništvu oziroma 
računovodstvu šole, za  vrtce pri OŠ Duplek pa tudi v enotah 
vrtca. Vloge je potrebno oddati v  tajništvu oziroma 
računovodstvu šole. Ob vpisu naj imajo starši ali skrbniki s 
seboj identifikacijski dokument.

Delavnice v MGC Danica Duplek
Medgeneracijski center Danica Duplek organizira številne 
aktivnosti, namenjene vsem generacijam. Mesečni program 
centra je objavljen na spletni strani Občine Duplek. Za mesec 
marec 2018 želimo izpostaviti naslednje prireditve:
- predavanje Tatjane Frumen, ki bo v torek 20.3.2018 ob 16. 
uri z naslovom Moja lastna vrednost;
- sproščanje ob gongih Lučka Šantl v sredo 21.3.2018 ob 18. 
uri; 
- izdelovanje presmecev ali butar v petek 23.3.2018 med 10. 
in 15. uro z Marijo Jančič in Društvom Melisa.
Starejše občane, ki v ta center želijo, a ne morejo priti, 
obiskuje gospa Manuela, ki Medgeneracijski center Danica 
Duplek vodi, ob četrtkih med 11. in 15. uro. Zainteresirani se 
lahko za obisk prijavijo  na telefonsko številko 031 579 780.

Delavnico bo vodila Maja Škontra, licencirana vaditeljica 
Čarobnih otrok ter predstavnica enote Čarobni otroci 
Maribor. Vodila vas bo skozi aktivno sodelovanje, z vami 
podelila izkušnje ter z veseljem odgovorila na vsa vaša 
vprašanja. 
Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, 

Koncert Moškega pevskega zbora KUD Franc Preložnik 
Dvorjane
Moški pevski zbor KUD Franc Preložnik Dvorjane že 
tradicionalno pod vodstvom zborovodkinje prof. Mohorko 
Marije pripravlja koncert ob Dnevu žena, ki bo v nedeljo 
11.3.2018 ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma v 
Dvorjanah. V goste so povabili učence OŠ Dvorjane, 
tamburaše, Fante izpod Vurberka, Gledališko društvo 
Vurberk in Lukasove frajtonarje, tako da bodo njihov izbor 
slovenskih pesmi popestrili z besedo in glasbo.

Spomladanska čistilna akcija
Tudi letos bomo v naši občini izvedli spomladansko akcijo 
čiščenja okolja oziroma pobiranja odpadkov. Namen akcije 
ni samo očistiti odpadke iz narave, temveč tudi ozaveščanje 
ljudi. Vsakoletna količina zbranih odpadkov v akciji pokaže 
človekovo malomarnost in brezbrižnost do lastnega okolja in 
opozorilo tistim, ki se še vedno ne zavedajo, da s svojim 
početjem in odmetavanjem težko razgradljivih odpadkov 
ustvarjajo nezdravo okolje in naravo prihodnjim 
generacijam. Vsi sodelujoči na akciji s tem pokažemo, da 
nam ni vseeno za naše okolje v katerem prebivamo in si 
želimo, da se stvari spreminjajo na bolje. 
Čistilna akcija bo letos potekala v soboto, 17. marca, od 9. 
ure dalje, ko se bodo člani društev in vsi, ki ste pripravljeni 
sodelovati v akciji čiščenja okolja, zbrali na dogovorjenih 
zbirnih mestih. 
V naši občini bodo to že ustaljena zbirna mesta 
spomladanskih čistilnih akcij in sicer: 
Korena – KULTURNI DOM KORENA, 
Sp., Zg. Duplek in Dvorjane – KULTURNI DOM SP. DUPLEK, 
Vurberk – KULTURNI DOM VURBERK, 
Zimica – IGRIŠČE. 
Odpadke bomo odlagali na naslednjih dogovorjenih 
lokacijah: Zimica – pri igrišču; Zgornja Korena – pri 
kulturnem domu Korena; Zgornji in Spodnji Duplek – na 
dovozni poti pri gramoznici v Zgornjem Dupleku; Vurberk – 
pri kulturnem domu Vurberk; Dvorjane – na parkirišču pri 
pokopališču Dvorjane.
Vodje zbirališč bodo zbranim dali navodila za delo, razdelili 
osnovne potrebščine ter oblikovali skupine, nato pa sledi 
odhod do odlagališč in začetek akcije. Za zaščito boste 
potrebovali primerna delovna oblačila in škornje ali 
močnejše nepremočljive čevlje. S seboj prinesite tudi 
rokavice, ki naj bodo iz trpežnega materiala. V primeru 
izredno slabega vremena, bo čistila akcija odpovedana, saj ni 
možnosti prestavitve na drug termin. Vabljeni, da se nam 
pridružite v čim večjem številu, da očistimo naše okolje in 
ohranimo naravo prihodnjim generacijam.
Zaključek akcije je previden okoli 12. ure, kjer bomo s skupno 
malico v kulturnem domu v Sp. Dupleku, zaključili čistilno 
akcijo.
Zaradi lažje organizacije dogodka prosimo, da udeležbo 
skupin (vaške skupnosti, društva,…) in število udeležencev 
sporočite do četrtka, 8. 3. 2018 v tajništvo občine na e-mail: 
obcina.duplek@duplek.si ali na tel: 02 684 09 11

Čarobni otroci – delavnica za starše in otroke
Vabimo na Delavnico za starše in otroke – ČAROBNI OTROCI, 
ki bo v sredo, 14. marca 2018, ob 16.30 uri, v 
Medgeneracijskem centru Duplek (Dvorjane 38). Udeležba 
je brezplačna, prijave zbiramo do 13. marca 2018, na tel. št. 
02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-
mb.si. 
Čarobni otroci vsebujejo metodo dela, ki je namenjena 
otrokom, staršem, širšemu družinskemu krogu ter 
pedagogom in strokovnim delavcem. To je program 
sproščanja ter pripomoček pri osebnostnem, čustvenem, 
fizičnem in psihičnem razvoju otrok. Namen  metode je med 
drugim tudi to, da otroke nauči samostojnosti in jih hkrati 
spodbuja pri uporabi naučenih tehnik, orodij. Žal je postalo 
čisto vsakdanje, da tudi otroci že doživljajo stres, da se ne 
znajo sami sprostiti in umiriti ter da ne vedo, kaj so čustva, 
kako jih doživljajo in prepoznavajo. Doživljanje, ki ga otroci 
izkušajo znotraj sebe, se potem izrazi navzven v obliki 
različnih strahov, agresije in tudi bolezni. Ravno zaradi tega 
je pomembno, da se starši naučijo prepoznavati različna 
osebnostna in čustvena stanja otrok ter preko tega odkrijejo 
njihove prave potenciale, otroci pa se lahko ob tem 
sproščeno razvijajo v odraslo osebo z zdravo samopodobo.
Delo z otroki po metodi Čarobni otroci torej vsebuje različne 
tehnike in orodja, ki se jih otroci naučijo preko igre. Skrbno 
izbrane igrice vsebujejo veliko razmigavanja, plesa, masaže, 
dihalnih vaj, afirmacij, sprostitvenih vizualizacij, risanja, 
barvanja itd. Otroci tehnike, ki jih osvojijo na zabaven način, 
ponotranjijo. Ko se znajdejo v stresnih situacijah, jih popade 
trma, jeza, žalost ali se počutijo prestrašeni in manj 
samozavestni, takšne situacije lažje obvladujejo.

NOVICE, INFORMACIJE, DOGODKI… V OBČINI DUPLEK


