
                                                                                                                                                                          

                                

 

DUPLEŠKI TEDEN 2015 
PROGRAM PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 

 

 

SOBOTA, 20.6.2015 

 ob 9.00 uri: Dupleški dan nogometa 2015, igrišče pri OŠ Duplek (organizator: NK Duplek) 

 ob 9.00 uri: teniški turnir, teniška igrišča v Sp. Dupleku (organizator: Teniško društvo občine Duplek) 

 ob 19.45 Vurberški festival, grad Vurberk (organizator: Turistično društvo Vurberk) 

 

NEDELJA, 21.6.2015 

 ob 9.00 uri Tekma v streljanju na glinaste golobe, strelišče Ciglence (organizator: Lovska družina Duplek) 

 

Dupleški dan nogometa, igrišče pri OŠ Duplek, ( organizator: NK Duplek) 

 ob 14:00 uri:  nogometna tekma mladinskih ekip NK Duplek: NK Malečnik 

 ob 16:00 uri:  nogometna tekma ekipe vinske reprezentance Slovenije in reprezentance župana 
občine Duplek 

 ob 18:00 uri: prijateljska tekma članov NK Duplek : NK Drava Ptuj 
 

SREDA, 24.6.2015 

 ob 17.00 uri: 2. tradicionalni turnir na mivki (tekmovanje trojk v odbojki, gasilski piknik) igrišče v Zg. 

Koreni pri gasilskem domu (organizator: Športno društvo Korena 2010, PGD Korena) 

 

ČETRTEK, 25.6.2015 

 ob 9.00 uri: pohod po Zg. Dupleku, zbirno mesto: motoklub Zg. Duplek (organizator: TD občine 

Duplek in OZSČ Maribor) 

 

SOBOTA, 27.6.2015 

 ob 9.00 uri: teniški turnir- dvojice, teniška igrišča v Sp. Dupleku (organizator: Teniško društvo občine Duplek) 

 

Praznična sobota na Vurberku (organizator: TD Vurberk) 

 ob 9.00 uri: slikarska kolonija, grad Vurberk  

 ob 14.00 uri: fotografska razstava:Marijine romarske poti, Dom kulture Vurberk  

 ob 16.00 uri: maša za domovino  ob petju Stolnega pevskega zbora iz Maribora , cerkev Vurberk  

 ob 20.00 uri: Stand up »Smeh je pol zdravja«, grad Vurberk, nastopajo: Boštjan Gorenc – Pižama, 

Uroš Kuzma, Tin Vodopivec, Sašo Abramovič 

 

NEDELJA, 28.6.2015 

 ob 10.00 uri: dan odprtih vrat Motorističnega kluba Duplek BLACK DRAGONS SLOVENIJA, društveni prostor 

v Zg. Dupleku 

 ob 14.00 uri: srečanje invalidov, krvodajalcev in starejših, kulturni dom Vurberk (organizator: KO RK 

Vurberk) 

 

 

 

 

 



 

SREDA, 1.7.2015 

 od 8.00 – 10.00 ure : merjenje krvnega tlaka; Dom kulture Dvorjane (organizator: OORK Dvorjane) 
 

od 18.00 – 19.30 ure:  predavanja v Domu kulture v Spodnjem Dupleku: 
 Predstavitev Zadruge Dobrina; trajnostna lokalna preskrba ter povezovanje podeželja; ekološko 

kmetijstvo; avtohtone, domače in udomačene sorte kulturnih rastlin (predavata: dr. Milojka Fekonja, 
predsednica Zadruge Dobrina in Denis Ploj, direktor Zadruge Dobrina) 

 Krajinska arhitektura na podeželju (predava: Klementina Tement, dipl. inž. krajinske arhitekture, Vrtnarstvo 
Tement d.o.o.)  

 Ohranjanje narave, Natura 2000 in kmetovanje na varovanih območjih (predavajo: predstavniki Zavoda RS 

za varstvo narave, OE Maribor ) 

 

ČETRTEK, 2.7.2015 

od 18.00 – 19.30 ure:  predavanja v Domu kulture v Spodnjem Dupleku: 
 predavanje: 12 pravil vzgajanja otrok, (izvajalec: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor) 

 predstavitev programa Starejši za starejše,  (predava: Slavica Golob) 

 film ob 15 – letnici Knjižnice Duplek: Knjižni evangelij po Duletovo, (organizator: Knjižnica Duplek)  

 

PETEK, 3.7.2015 

 ob 19.00 uri: Kat show in poslikava telesa Artattoo Andreja Flis, šotor pri pošti  v Sp. Dupleku 

 od 20.00 ure naprej: zabava z Navihankami,  šotor pri pošti v Sp. Dupleku 

 

SOBOTA, 4.7.2015 

 ob 9. uri: otroška napihljiva igrala, drobne otroške poslikave in tatuji, ob parkirišču trgovine Jager 

(organizator: Občina Duplek v sodelovanju s Flosar bar in Artattoo, Andreja Flis) 

 ob 14.00 uri: Mini Planica – smučarski skoki za otroke od 5-10 let s Francijem Petkom , pri pošti v Sp. 

Dupleku, (organizator: Športno društvo Jablance) 

 ob 17.00 uri:  vlečenje vrvi med vasmi  in kuhanje enolončnice, pri pošti v Sp. Dupleku 

 ob 18.00uri: Srečanje ljudskih pevcev in godcev,  grad Vurberk (organizator: Društvo upokojencev Vurberk)  

 od 20.00 ure naprej:  zabava z Atomik harmonik ,  šotor pri pošti v Sp. Dupleku 

 

NEDELJA, 5.7.2015 

 ob 10.00 uri: maša ob krajevnem prazniku »voroško«, pri občini 

 ob 11.00 uri:   podelitev priznanj športnikom in drugim zaslužnim občanom ter  razglasitev športnika, 

športnice in ekipe Občine Duplek za leto 2014, v šotoru pri pošti v Sp. Dupleku 

 ob 11.00 uri: srečanje kolesarjev starodobnih koles in razstava starodobnih vozil, za gostiščem Valerija 

(organizator:  Oldtimer Duplek) 

 ob 11.00 uri: degustacija vin in domačih dobrot, Dom kulture v Sp. Dupleku, (organizator Vinogradniško 

vinarsko društvo)  

 ob 14.00 uri: otroški športni poligon, pri gostišču Valerija (organizator: Občina Duplek  in gostišče Valerija, 

zaželene kopalke)) 

 ob 16.00 uri: prireditev za otroke (žongler, poslikava obraza, ustvarjalna delavnica, ), šotor pri pošti v Sp. 

Dupleku  

 ob 18.00 uri: ansambel Nova pot, šotor pri pošti v Sp. Dupleku 

 ob 22.00 zaključek občinskega praznika z ognjemetom 


