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Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.

A že na obzorju žarijo zvezdice nove dobe.
Naj prinesejo nam zdravja, sreče, ljubezni in svetlobe!

Želimo vam, da bi se vam uresničile vse želje,
pričakovanja in sanje, tudi tiste,

ki ste jih postavili visoko nad oblake. Srečno!

Uredniški odbor
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ŽUPANOV 
UVODNIK
Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Pa smo uspešno prikrmarili do konca še enega leta, ki 
ga zlahka ocenimo za uspešnega glede na zastavljene 
cilje, njihovo doseganje in pozitiven utrip kraja. Temu 
pozitivnemu utripu sem priča že od nastopa funkcije 
župana, kar me vedno znova navdaja s ponosom. Konec 
leta je najprimernejši čas, da se ozremo po preteklem letu, 
ne le zato, da se potrepljamo po ramenu, temveč predvsem 
zato, da iz odlično izpeljanih projektov povzamemo, kaj je 
bilo tisto, kar je vredno nadaljevati tudi v prihodnjih letih, 
in seveda tudi zato, da vidimo, kje je prostor za morebitne 
izboljšave in nadgradnjo.
Pred nedavnim po odstavitvi podžupana Pišek Ivana 
zadolženega za:
1. Pomoč županu pri razvoju in nalogah na področju 
gospodarstva, komunale in infrastrukture,
2. vodenje projektov: izgradnja Podružnična OŠ Marjeta, 
Dom za starejše z medgeneracijskim središčem Starše, Most 
čez Dravo,
3. druge naloge po dogovoru z županom, 
je predsednik  stranke SDS Starše Pišek Ivan  sklenil delovat 
v opoziciji in bolj rušit ter ovirat projekte kot iskat prave 
rešitve za razvoj občine. To so predvsem projekti, katere 
smo pripravljali že od 2011- Podružnična OŠ Marjeta, cesta 
skozi Brunšvik, Dom starejših, obrtna cona. Vse povsod je 
bilo potrebno pridobit zemljišča, kar nam je tudi v večini 
uspelo, razen v Brunšviku, kjer se je vodstvo Krajevne 
skupnosti Brunšvik odločilo, da bo postopek pridobivanja 
zemljišč za potrebe izgradnje in modernizacije ceste skozi 
Brunšvik izvedlo s pomočjo Direkcije Republike Slovenije 
za infrastrukturo, kar pomeni pridobivanje zemljišč po 
parcelaciji in cenitvi z vsakim udeležencem posebej. Ta 
postopek se bo izvajal dalj časa, zato je Direkcija RS za 
infrastrukturo prestavila investicijo na poznejše obdobje. 
Občina Starše pa je z Direkcijo RS za infrastrukturo že imela 
podpisan sporazum o financiranju obnove ceste v vrednosti 
pribl 1.800.000,00 EUR in istočasno je imela podpisanih že 
60 pogodb od 69 za pridobitev zemljišča za odkup po enotni 
ceni 5 EUR/m2, kot ima občina sprejet sklep občinskega 
sveta o odkupu zemljišč za potrebe cest. Čeprav prav 
velikih investicij v naši občini v letošnjem letu nismo imeli, 
pa se lahko vseeno pohvalimo z naslednjimi investicijami/
projekti:
• modernizacija lokalne občinske ceste Marjeta – Prepolje 
(zgornja cesta v dolžini 1,7 km) ter preplastitev oz. obnova 
več odsekov občinskih cest, v vrednosti 224.000 EUR;
• ureditev (grederiranje, gramoziranje in posip s poljčanskim 
peskom) odseka Dravske kolesarske poti, ki poteka skozi našo 
občino, v dolžini pribl. 9 km, za kar smo porabili 24.300 EUR;
• gradnja ponikovalnic za odvodnjavanje meteornih vod s 
cestišč (porabili pribl. 15.000 EUR);

• gradnja hišnih priključkov in opremljanje območij razpršene 
gradnje s kanalizacijskim omrežjem ter avtomatizacijo 
črpališč je občina v letu 2019 porabila 60.000 evrov;
• ureditev Medgeneracijskih športnih prostorov pod 
telovadnico OŠ Starše. Za izvedbo gradbenih del smo letos 
porabili 337.300 EUR – od Fundacije za šport RS pa bomo za 
ta projekt prejeli 43.200 EUR,
• projekti LAS: zagotavljanje kakovostnega, varnega in 
zdravega življenjskega sloga skupaj z Občinami Hoče-Slivnica 
in Miklavž - nakup defibrilatorjev, »Skupaj očistimo naše
občine« sofinanciranje izvedbe čistilne akcije, zamenjava 
azbestne strehe DCA Marjeta;
• ponovno smo bili uspešni na razpisu Evropa za državljane. 
Odobren projekt v višini 25.000 EUR;
• Nakup zemljišč (največ v poslovni coni v Zlatoličju, ki je 
sedaj v celoti v lasti Občine Starše), ter za zemljiškoknjižno 
ureditev cest smo poravnali 266.000 EUR.

Da ste v našem kraju občani na prvem mestu, sicer ni 
potrebno posebno izpostavljati, sam sem mnenja, da bi to 
moralo veljati za sleherno občino. Četudi temu ni povsod 
tako, smo s člani občinskega sveta soglasno sklenili, da je 
to stalnica in temelj našega delovanja, zato se bomo tudi v 
prihodnje trudili zagotavljati nadstandard svojim krajanom. S 
finančno spodbudo ob rojstvu v višini 500 €, zagotavljanjem 
otroške prehrane do šestega meseca, nadstandardom v 
osnovni šoli, z žepninami dijakov v višini 30 € in štipendijami 
za uspešne študente v višini 150 €, bomo zato nadaljevali 
tudi v prihodnje. Zavedamo se, da je zdravje neprecenljivo, 
pri čemer spodbujamo gibanje v naravi, zato bomo tudi 
letos občanom omogočili smučarske vozovnice po polovični 
ceni za Mariborsko Pohorje ter Areh, po 15. januarju pa 
znova pripravljamo brezplačno drsanje. Tudi pomoč pri 
sofinanciranju ter subvencijah ostaja in z informacijami o 
naših dejanjih smo vam v občini v času uradnih ur vedno 
na voljo.
Zastavljenim stalnicam smo ob bok postavili tudi nove 
projekte. V prihodnjem letu načrtujemo izgradnjo nove 
Podružnične OŠ Marjeta v skupni površini 2.279 m². Lotili 
se bomo komunalne infrastrukture za opremljanje poslovne 
cone, rekonstrukcije ceste skozi Brunšvik z obojestransko 
kolesarsko potjo ter dokončanje sanacije mostu preko 
kanala HE  Zlatoličje v Prepoljah. Za še boljše povezovanje 
med občani bomo poskrbeli z izgradnjo Doma za starejše z  
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V Občini Starše smo 18. novembra 2018 izbrali za mandatno 
obdobje 2018- 2022 naslednje člane Občinskega sveta: 
Miran Čuš, Aleksander Furek, Anita Gorinšek, Zdenka 
Gornik, Janez Horvat,  Anej Lukan, Domen Majcen,  
Marjan Malek, Boštjan Munda, Ivan Ornik, Ivan Pišek, 
Cveto Završki in Miran Zorin. 
Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Starše je 
potekala 4. decembra 2018. Na seji so potrdili mandate 
članom občinskega sveta ter županu Bojanu Kirbišu.

V letu 2018 so zasedali na 2 sejah,  v letu 2019 pa na 6 
rednih ter 7 dopisnih sejah. V tem mesecu je načrtovana 
še izredna seja 16. 12. 2019 ter redna seja 18. 12. 2019. 
Na sejah so bili zraven članov občinskega sveta, župana 
Bojana Kirbiša prisotni še direktorica občinske uprave 
Stanka Vobič ter strokovni delavci občinske uprave.

SEJA DATUM ŠTEVILO PRISOTNIH SVETNIKOV OPRAVIČENO ODSOTNI
1. 18. 11. 2018 13

2. 19. 12. 2018 13

3. 23. 1. 2019 13

4. 27. 2. 2019 13

5. 22. 5. 2019 13

6. 27. 6. 2019 11 Zdenka Gornik, Marjan Malek

7. 17. 10. 2019 13

8. 14. 11. 2019 12 Ivan Pišek

SEJA DATUM POTEKA GLASOVANJA GLASOVALO JE NISO GLASOVALI

1. 12. 2. 2019 od 12.00 do 14. 2. 2019 do 12.00 12 Ivan Pišek

2. 29. 3. 2019 od 12.00 do 01. 04. 2019 do 11.00 13

3. 26. 4. 2019 od 11.00 do 29. 4. 2019 do 11.00 11 Domen Majcen, Miran Zorin

4. 5.6.2019 od 17.00 do 10.6.2019 do 10.00 12 Ivan Pišek

5. 19. 7. 2019 od 12.00 do 24. 7. 2019 do 16.00 10 Zdenka Gornik, Domen Majcen in Marjan 
Malek

6. 17. 9. 2019 od 10.00 do 18. 9. 2019 do 16.00 13

7. 06. 11. 2019 od 15.00 do 8.11. 2019 do 10.00 8 Miran Čuš, Zdenka Gornik, Anej Lukan, 
Domen Majcen in Ivan Pišek

OBČINSKI SVET OBČINE 
STARŠE V LETU 2019

Medgeneracijskim centrom v Staršah, za večjo varnost pa 
bomo sofinancirali nakup gasilskega vozila PGD Starše ter z 
novim skladom za investicije društev pomagali pri izgradnji 
gasilskega doma v Prepoljah. Konkretno smo si zastavili tudi 
črpanje evropskih sredstev. V pripravi je dokumentacija 
za izgradnjo namakalnega sistema v Zlatoličju in Staršah, 
komasacija in agromelioracija na območju k.o. Starše, 
ureditev gramoznice Prepolje ter sodelovanje v vzpostavitvi 
kolesarskih poti med naselji občine. Sodelovali bomo še 
s projekti LAS (Vaška hiša, Zlata Drava, Pod šotorom se 
dogaja) ter s projektom Drava– Natura 2000.

Ne zamerite, če se v sklepni besedi poslužim malo oguljene 
fraze, da je veriga vedno močna le toliko, kot je močan 
njen najšibkejši člen. Da smo trpežna in močna veriga, ste 
zaslužni vsi, naj pa dodam, da sem z veseljem eden izmed 
členov, ki jo tvorimo. V novem letu vam želim obilo zdravja, 
topline, odprte komunikacije in osebne sreče. 

Srečno 2020!
                                                                

Vaš župan
                                                     Bojan Kirbiš
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Najpomembnejši odloki, ki so 
bili obravnavani:
• odlok o proračunu Občine Starše za leto 2019 ter dva 
 rebalansa odloka;
• odlok o zaključnem računu proračuna Občine Starše za 
 leto 2018; 
• odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 
 Občini Starše;
• odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje 
 meje parcele na območju Občine Starše;
• odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o spremembah 
 Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega 
 stanovanjskega sklada Maribor (MUV, št. 19/2014) 
 se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, potem 
 ko ga sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin 
 ustanoviteljic;
• odlok o prenehanju ustanoviteljskih pravic Občine 
 Starše v Javnem zavodu za turizem Maribor – Pohorje;
• odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor;
• odlok o uporabi proračunske rezerve za leto 2019;
• dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Starše 
 - UPB1 (MUV, št. 18/16).

Sprejeli so:
• vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
 stavbnega zemljišča za leto 2019;
• letno poročilo 2018 Javnega medobčinskega 
 stanovanjskega sklada Maribor;
• poslovno poročilo in Zaključni račun javnega podjetja 
 Gradnje Starše d.o.o. za leto 2018;
• sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov 
 enot vrtcev v občini Starše;
• predlog za podajo zahteve za oceno ustavnosti 
 in zakonitosti.

Sprejeli so sklep:
• o določitvi cen uporabe Medgeneracijskih športnih 
 prostorov pod večnamensko športno dvorano 
 OŠ Starše.

Potrdili so:
• zapisnike sej;
• višino subvencije za omrežnine obveznih občinskih 
 gospodarskih javnih služb varstva okolja za oskrbo s 
 pitno vodo, čiščenje komunalnih in padavinskih 
 odpadnih voda – čiščenje odplak in odvajanje 
 komunalnih in padavinskih odpadnih voda – odvajanje 
 odplak za gospodinjstva ter izvajalce nepridobitnih 
 dejavnosti za leto 2019;
• strošek omrežnine za čistilno napravo Ptuj;
• elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
 gospodarskih javnih služb varstva okolja za odvajanje 
 komunalnih odpadnih voda – odvajanje odplak, ki je bil 
 izdelan septembra 2019;
• predračunsko ceno za odvajanje komunalne odpadne 
 vode (odvajanje odplak) v višini 0,5189 EUR/m3 
 odpadne vode (brez DDV – 9,5%);
• da se višina omrežnin za kanalizacijsko omrežje Občine 
 Starše ne spremeni;
• DIIP »rekonstrukcija prostorov v kletni etaži objekta 
 Sodne ulice 13  za potrebe ambulantnih prostorov 
 radiologije - za dejavnost CT;
• dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
 za Preplastitev občinske ceste JP886020;
• dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
 »Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B;
• dokument identifikacije investicijskega projekta »Pod 
 šotorom se dogaja«;
• dokument identifikacije investicijskega projekta 
 »Zlata Drava«;
• dokument identifikacije investicijskega projekta »Vaška 
 hiša-središče povezovanja;
• Dokument identifikacije investicijskega projekta Nova
 POŠ Marjeta
• dokument identifikacije investicijskega projekta 
 »Izgradnja komunalne opreme za Obrtno cono 
 Zlatoličje v Občini Starše«.
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Dali soglasje k:
• spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda 
 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, sprejetim 
 na Svetu zavoda 14.2.2019;
• k ceni socialno varstvene storitve »pomoč na domu« 
 za leto 2019;
• da se v šolskem letu 2019/20, glede na zakonski 
 normativ lahko poveča število otrok pri vpisu v 
 oddelke, ki izpolnjujejo prostorske normative: 
 Čebelice za 2, Rožice za 2, v vrtcu Pikapolonica in Oblački 
 za 2 in Zvezdice za 2 v vrtcu Najdihojca, po predhodnem 
 so glasju župana pa tudi med šolskim letom, v kolikor so 
 za to izpolnjeni pogoji;
• k oblikovanju dodatnega oddelka v vrtcu Pikapolonica, v 
 šolskem letu 2019/20, pod pogojem, da bo pri 
 oblikovanju dodatnega oddelka zagotovljena vključitev 
 zadostnega števila otrok ter ob izpolnitvi vseh 
 predpisanih pogojev;
• da Osnovna šola Starše v obeh vrtcih poslovni čas v 
 šolskem letu 2019/20 določi glede na potrebe staršev, 
 pri čemer mora upoštevati , da se le –ta lahko začne oz. 
 konča, ko sta v vrtcu najmanj 2 otroka;
• k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih Najdihojca in 
 Pikapolonica za šolsko leto 2019/2020;
• o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 
 lokalnega pomena na parc št. 1428/11 in 1429/9, 
 obe k.o. 713 – Zlatoličje;

Imenovali so:
• Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
 imenovanja v naslednji sestavi:
 IVAN PIŠEK - za predsednika
 MARJAN MALEK - za člana
 DOMEN MAJCEN - za člana

• Nadzorni odbor v sestavi:
 SAMO KODRIN predsednik (izvoljen na seji NO-odstopil 
 zaradi menjave bivališča)
 GORAZD POTISK
 ANTON TURK

• Odbor za družbene dejavnosti v sestavi:
 JANEZ HORVAT - predsednik 
 ZDENKA GORNIK  
 MIRAN ZORIN
 ANDREJA PIGNAR TOMANIČ
 ANEJ LUKAN
 ANTON DOVEČAR
 JANJA GOLOB

• Odbor za komunalne dejavnosti in gospodarske javne 
 službe v sestavi:
 CVETO ZAVRŠKI - predsednik 
 VERONIKA FRANGEŽ 
 FELIKS FUREK
 IVAN ORNIK 
 JANEZ HORVAT
 DENIS TOPOLOVEC 
 BOŠTJAN MUNDA

• Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem 
 v sestavi:
 ANITA GORINŠEK - predsednica
 ALEKSANDER FUREK 
 ANA KIRBIŠ 
 JANEZ EKART  
 DAVORIN SELINŠEK 
 ANEJ LUKAN  
 IVAN PIŠEK 
• Statutarno - pravno komisijo v sestavi:
 MARJAN MALEK - predsednik
 MIRAN ČUŠ
 DOMEN MAJCEN
 MILAN PANIKVAR
 ANA EKART
  
• Volilno komisijo v sestavi:
 MARJAN PREMZL - preds.
 JURE IVANČIČ - nam. preds.
 VIKTOR CAR  
 NADA TESKAČ  
 MIHAEL RADOLIČ 
 TEJA LORGER  
 DARKO JAKOLIČ 
 URŠKA KOKOT
 
• Odgovorno urednico Glasila Občine Starše:
 MOJCA KACJAN

• člane uredniškega odbora:
 ANITA BABIČ,
 KATJA GRABROVEC,
 SANIJELA IDOSKA,
 SUZANA HVALEC

• za članico Nadzornega sveta JMSS Maribor za obdobje  
 od 1. 5. 2019 za dobo 4 let 
 MOJCO KACJAN

• direktorico Javnega medobčinskega stanovanjskega  
 sklada Maribor za mandatno obdobje štirih let:
 IRENO ŠPANINGER
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Podelili so nagrade in priznanja: Seznanili so se s/z:
• s pregledom imenovanj v organih javnih zavodov, 
 skladov in podjetij in podžupanov
• deli, ki potekajo na Dravski kolesarski poti;
• informacijo o trendih varnostnih pojavov na območju 
 Občine Starše v letu 2018;
• poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in 
 redarstva za leto 2018 in programom dela za leto 2019;
• s poslovnim poročilom zavoda »Osnovna šola Starše«  
 za leto 2018 in finančnim načrtom za leto 2019 in 2020;
• s predstavitvijo  investicijskega projekta MGS Starše – 
 I. faza;
• Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Starše za 
 prvo polletje 2019.

Na vsaki seji je bila uvrščena točka Pobude in vprašanja. 
Svetniki so pri tej točki podajali pobude za sprejemanje 
odlokov, predlagali investicije ter pripravo informacij z 
različnih področij (potek projektov za šolo, za medgener-
acijski center, dnevni center aktivnosti, o nakupu gasilske-
ga vozila za PGD Starše, dokumentaciji za nov gasilski dom 
v Prepolju, postavitvi konternerja pri Brlogu v Zlatoličju 
za potrebe odbojke, možnosti gradnje kegljišča,  kmeti-
jskih operacijah, o sofinanciranju projektov in investicij, 
sanaciji mostov…), za odkup zemljišč za ceste ter kolesar-
skih poti, spraševali glede urejanja cone,  dajali pobudo 
o večji prisotnosti inšpekcije ter policije, največkrat pa 
opozarjali na želje (izgradnja pločnikov,  asfaltiranju cest, 
obnovi cest po izgradnji kanalizacije, dodatne svetilke ja-
vne razsvetljave, postavljanje dodatnih prometnih znakov 
ter ogledal,  postavitev nadstrešnice na postajališču v Mar-
jeti na obračališču, polaganje optičnega kabla v Zlatoličju, 
ureditev bankin, na investicije na športnih objektih) in 
tudi težave občanov (luknje na cestah, pometanje cest, 
pluženje cest, napakah javne razsvetljave, odvodnjavanju 
meteornih vod, preglednost cest, postavitev oglasnih pan-
ojev, nove gradbene parcele oz. spremembi občinskega 
prostorskega akta, . . ) ter tudi opozarjali na nepravilnosti 
pri oranju občanov in s tem uničevanju cest, posipavanju 
gnojnice, neurejenosti parcel v naseljih.

Stanka Vobič

• plaketo z zlatim grbom Občine Starše Jožetu Ekartu.

• plaketo s srebrnim grbom Občine Starše Marti  
 Stepišnik in Rudolfu Koželniku.

• plaketo z bronastim grbom Občine Starše Mariji Kacjan, 
Francu Kirbišu, Silvi Kiseljak.
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POŠ MARJETA 
Stavba podružnične osnovne šole v Marjeti na Dravskem 
polju ne ustreza več sedanjim standardom, zaradi tega 
se je Občina Starše odločila, da v Marjeti postavi novo 
sodobno šolo, ki bo v celoti zadostila potrebam učencev 
in krajanov.

Po sprejetju Občinskega prostorskega načrta, ki ga je 
Občinski svet Občine Starše sprejel 21. 9. 2016 (objavljen 
je bil  v MUV št. 19/2016), je občina takoj pristopila k 
projektiranju nove POŠ v Marjeti in tako še isto leto začela z 
izbiro izvajalca za izdelavo idejnih rešitev in idejne zasnove 
(IDZ) za novo POŠ Marjeta ter ureditve celotnega območja 
vzgoje in izobraževanja v Marjeti na Dravskem polju. 
Pogodba z najugodnejšim ponudnikom je bila podpisana 
marca 2017.

Že na naslednji seji 19.04. 2017 je bil o podpisu pogodbe, 
projektnimi pogoji in prvimi osnutki zasnove nove POŠ 
Marjeta in ureditve okolja seznanjen občinski svet. Že 
takrat je bila »načrtovana« telovadnica, ki bi bila po vseh 
standardih primerna za igranje malega nogometa in 
rokometa, vendar bi za takšen projekt potrebovali dodatno 
zemljišče. Pred začetkom razgovorov za nakup dodatnih 
zemljišč si je župan želel pridobiti soglasje svetnikov, ki ga 
je na tej seji tudi dobil.

Na junijski seji v letu 2017 so bili svetniki obveščeni, da 
občina še ni uspela pridobiti zemljišča. Župan je še povedal, 
da če dogovora o odkupu zemljišča ne bo mogoče doseči, 
bomo šli v izvedbo šole brez telovadnice. Telovadnico pa 
bomo reševali v drugi fazi projekta za novo POŠ Marjeta.

Julija 2017 je bil predan projekt idejne zasnove (IDZ) 
nove POŠ Marjeta s telovadnico z igralno površino 29 
m x 46m. Občina je še isto poletje začela s postopkom 
izbire projektanta za izdelavo nadaljnjih faz projektne 
dokumentacije in septembra 2017 podpisala pogodbo za 
izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
izvedbo del za prvo fazo šole – torej brez telovadnice. O 
tem so bili na septembrski seji obveščeni tudi svetniki.

Na naslednjih sejah občinskega sveta je občinska uprava 
o poteku projektiranja in pridobivanja zemljišč svetnike 
obveščala ob razpravah za proračun za leto 2018 in v 
odgovorih na svetniška vprašanja. Ker je bilo že jasno, 
da dodatnih zemljišč ne bo mogoče dobiti, je na predlog 
projektanta, da je manjšo telovadnico mogoče umestiti 
na neizkoriščeno podstrešje, je občinska uprava naročila 
izdelati osnutek takšnega projekta, o čemer smo obvestili 
svetnike na februarski seji 2018. 

S tako izdelanim osnutkom projekta je občina s 

projektantom in ravnateljem seznanila službo za investicije 
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je 
imelo pomisleke glede telovadnice v mansardi, saj je 
problematično dušenje, pa tudi dimenzije ne bi zadostile 
standardom za osnovno šolo. Prav tako so predlagali, da 
če že gradimo novo šolo, naj jo gradimo za dolgoročno 
obdobje (50 let) in prostore dimenzioniramo na polno 
število učencev (28 otrok na razred).

Na osnovi teh pomislekov se je občina, v soglasju s šolo, 
odločila pripraviti projekt s standardno večnamensko 
telovadnico in povečali šolske prostore za standard 28 
učencev na razred. Ker je zaradi statičnih problemov 
smiselno podkletiti celoten objekt (temelji so na istem 
nivoju), smo pridobili še manjši prostor velikosti ca. 100 
m2 in medetažo za tehnične prostore (strojnica, toplotna 
postaja, …) in skladiščne prostore, na ravni (zeleni) strehi 
pa še dodatne zunanje površine za igro in učenje – učilnica 
na prostem, zeliščne grede.
S tako pripravljenim projektom (tudi s tlorisi posameznih 
etaž in ureditvijo okolja) je občina, še pred oddajo vloge 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, na aprilski seji 2018 
seznanila svetnike. Sklep o seznanitvi s projektom so 
svetniki soglasno potrdili. 

Občina se je že v začetku projektiranja odločila, da bo 
zgradila skoraj nič-energijski objekt in je zato ves čas 
projektiranja sodelovala z EKO skladom RS ter po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja tudi prejela odločbo o dodelitvi 
571.957,51 EUR nepovratnih sredstev.

V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja smo morali 
projekt dopolniti še z novo dostopno cesto, ki jo je občina 
načrtovala zgraditi ločeno. O poteku postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in nakupu dodatnih zemljišč za 
potrebe gradnje nove POŠ Marjeta (sidranje zagatne stene 
pri izkopu gradbene jame ter dodatnih zunanjih površin) 
so bili svetniki sproti obveščani na junijski, septembrski in 
oktobrski (dopisni in redni) seji v letu 2018.

Po pridobljenem gradbenem dovoljenju februarja 2019 
(postopek se je zaradi pritožbe zunanjih strank v postopku 
malo zavlekel), je projektant pripravil še projekt za izvedbo 
in popise del ter izdelal projektantsko oceno vrednosti. 
Tudi o teh postopkih sta župan in občinska uprava sproti 
seznanjala svetnike, ki so bili o višini projektantskega 
predračuna v višini ca. 4.000.000 EUR obveščeni na majski 
in junijski seji 2019, podrobneje o samem projektu gradnje 
nove POŠ Marjeta (predvsem o višini potrebnih sredstev 
in možnosti najetja kredita) ter napovedi za dopisno sejo 
(obravnava DIIPa zaradi oddaje vloge na fundacijo za 
šport) pa še na oktobrski seji 2019.
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Zaradi kratkega roka (en mesec) med objavo razpisa in 
rokom za oddajo vloge za nepovratna sredstva Fundacije 
za šport (občina kandidira za dodatnih 70.000 EUR 
nepovratnih sredstev), je bil dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP – to je prvi dokument, ki ga 
je v skladu z uredbo o investicijski dokumentaciji potrebno 
pripraviti in je bil pogoj za popolno vlogo) predlagan za 
obravnavo na dopisni seji, kar so svetniki z večino glasov 
na oktoberski redni seji tudi potrdili.
Pri oceni stroškov smo v začetku (na osnovi idejne zasnove 
objekta, ko je bila telovadnica »načrtovana« na sosednjem 
zemljišču) izhajali iz cene ca. 1,7 milijona EUR, vendar je 
bilo pri tem jasno povedano, da smo to vrednost dobili 
iz povprečne cene 800 - 750 EUR/m2, v to pa ni bila 
vključena oprema, ureditev okolja z novo dovozno cesto 
in rušitev stare šole. Takrat še tudi nismo govorili o skoraj 
nič-energijskem objektu. 
Na koncu naj pripomnimo, da je predlagani DIIP (Dokument 
identifikacije investicijskega projekta) pripravljen na 
osnovi projektantske ocene stroškov celotne investicije 
(4 oddelčna šola z večnamensko telovadnico in vsemi 
potrebnimi prostori /knjižnica, rač. učilnica, zbornica, 
jedilnica z razdelilno kuhinjo, sanitarije, …/, dodaten 4. 
oddelek vrtca, rušitvijo stare šole, ureditvijo okolja in 
izgradnjo nove ceste od trgovine KZ Rače do nove šole z vso 
komunalni infrastrukturo. Glede na trenutno stanje naše 
gradbene operative pa na javnem razpisu pričakujemo 
nižje cene. Občina Starše je s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport prejela poziv, da za potrebe 
priprave razpisa za sofinanciranje investicij v predšolsko 
vzgojo in osnovno šolstvo za leti 2020 in 2021 poda 
podatke o investicijah ki so v teku oz. se načrtuje njihov 
pričetek v prvih mesecih 2020.

Prepričani smo, da bo šola, za katero je predvideno, da se 
gradnja začne v letu 2020 in konča v 2021 funkcionalna, 
lepa ter da jo bodo učenci in učitelji z veseljem obiskovali ter 
v večnamenskem športnem prostoru pokazali mamicam, 
očetom, babicam in dedkom ter seveda sokrajanom, kaj 
vse so se naučili.

Občinska uprava Občine Starše
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PROJEKTI OBČINE STARŠE V 
OKVIRU LOKALNE AKCIJSKE 
SKUPINE LAS LASTOVICA
LAS LASTOVICA obsega območje treh občin južno 
od urbanega območja mesta Maribor: Občino Hoče 
– Slivnica, Občino Miklavž in Občino Starše. LAS je 
pogodbeno partnerstvo, ki vključuje predstavnike javnega, 
ekonomskega in socialnega sektorja. LAS za svoje območje 
izdela strategijo lokalnega razvoja, ki jo uresničuje tudi s 
pomočjo dodeljenih sredstev v okviru pristopa CLLD.
Občina Starše je tako v letih 2018 izvedla v okviru LAS 
naslednje projekte

Zamenjava strehe na DCA Marjeta
V okviru projekta LAS »zamenjava azbestne strehe na 
objektu DCA Marjeta in izvajanje aktivnosti osveščanja« 
je občina zamenjal dotrajano azbestno streho na objektu 
DCA Marjeta (bivši vrtec v Marjeti). O samem posegu je 
bil posnet film, predvsem kako je potrebno ravnati s tem 
nevarnim materialom, ki si ga lahko še vedno ogledate 
preko naše spletne strani. Pri projektu je sodelovalo tudi 
društvo AJDA. Občina je za poseg prejela 14.377,69 EUR 
nepovratnih sredstev (od tega društvo AJDA 421,05 EUR), 
celotna investicija pa je bila vredna 22.106,54 EUR.

Nakup defibrilatorjev za OŠ Starše, 
POŠ Marjeta in KS Marjeta na 
Dravskem polju
Občina Starše je v okviru projekta LAS (Zagotavljanje 
kakovostnega varnega in zdravega življenjskega sloga), 
kupila še tri avtomatske eksterne defibrilatorje (AED), ki 
smo jih namestili na objekte OŠ Starše, POŠ Marjeta in KS 
Marjeta-Trniče. Občina je ta projekt izvedla v sodelovanju 
z občinama Miklavž na Dravskem polju in Hoče-Slivnica. 
V naši občini so v projektu sodelovali še DU Starše in 
Gradnje Starše. V Občini Starše smo prejeli 4.041,89 EUR 
nepovratnih sredstev EU – od tega upokojenci 356,72 
EUR, skupno pa so vsi naši stroški za našo občino znašali 
6.826,23 EUR.
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Pohorska tržnica - Povezovanje 
ponudnikov na območju LAS za 
organizirano trženje izdelkov na 
lokalnem območju
Občina Starše, Občina Miklavž na Dravskem polju in 
Občina Hoče-Slivnica so v letu 2017 prijavile v okviru LAS 
skupen projekt »Povezovanje ponudnikov na območju LAS 
za organizirano trženje izdelkov na lokalnem območju«. 
Vrednost projekta je bila 20.532,00 EUR (delež občine Starše 
je bil 3.294,00 EUR) od tega je bil znesek sofinanciranja 
12.121,45 EUR (delež Občine Starše 2.295,00 EUR). V 
okviru projekta  so bile nabavljene lesene hiške za trženje 
produktov lokalnih ponudnikov, ki so locirane na tržnici 
ob botaničnem vrtu v Pivoli. Občina Starše ima tako tri 
hiške, ki so vsak teden brezplačno na voljo ponudnikom iz 
Občine Starše. Projekt je bil zaključen v letu 2018. Nosilec 
projekta je bila Občina Hoče-Slivnica, ki tudi vodi evidenco 
ponudnikov na tržnici in iz katere izhaja, da so na tržnici 
vsak teden prisotni vsaj trije ponudniki iz občine Starše. 

V letu 2019 so bili na javni razpis Lokalne akcijske skupine 
prijavljeni naslednji projekti:

Zlata Drava
 
Občina Starše je projekt Zlata Drava prijavila na 2. Javni 
poziv LAS Lastovica za sklad EKSRP dne 6.5.2019. Obvestilo 
o potrditvi vloge s strani ocenjevalne komisije smo prejeli 
11.7.2019. LAS je vlogo oddal  27.9.2019 na Agencijo za 
kmetijske trge in razvoj podeželja.  Delež sofinanciranja 
upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP 
znaša do 85%. Vrednost projekta je 40.000,00 EUR, 
pričakujemo 31.351,49 EUR iz sklada EKSRP.

Pod šotorom se dogaja
Občina Starše je projekt Pod šotorom se dogaja prijavila na 
2. Javni poziv LAS Lastovica za sklad EKSRP dne 6.5.2019. 
Obvestilo o potrditvi vloge s strani ocenjevalne komisije smo 
prejeli 11.7.2019. LAS je vlogo oddal 11.9.2019 na Agencijo 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Delež sofinanciranja 
upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP 
znaša do 85%. Vrednost projekta je 76.313,21 EUR. Z 
odločbo Agencije RS za kmetijske trge  nam je bilo odobrenih 
54.819,08 EUR kar predstavlja celotnih 85 %.

Vaška hiša-središče povezovanja
Občina Starše je projekt Vaška hiša-središče povezovanja 
prijavila na 2. Javni poziv LAS Lastovica za sklad ESRR dne 
11.6.2019. Obvestilo o potrditvi vloge s strani ocenjevalne 
komisije smo prejeli 11.7.2019. LAS je vlogo oddal 18.7.2019 
na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Direktorat za regionalni razvoj. Delež sofinanciranja 
upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR 
znaša do 80%. Vrednost projekta je   69.999,03 EUR, 
pričakujemo 45.901,01 EUR iz sklada ESRR.

Ostali projekti

WiFi4EU
V okviru projekta EU za izgradnjo in dostop do brezplačnega 
WiFi omrežja v državah EU je Občina Starše pridobila 
15.000 EUR nepovratnih sredstev, ki jih bomo porabili za 
posodobitev obstoječih WIFi točk – trenutno jih imamo 
v občini 18 in postavitev novih. Sredstva je potrebno 
izkoristiti v roku 18-tih mesecev.

Ureditev tribune ŠD Starše
Občina Starše je v letošnjem letu na razpisu Nogometne 
zveze Slovenije pridobila 15.000 EUR za izgradnjo nove 
tribune ob nogometnem igrišču ŠD Starše. Uredili bomo 
komunalne priključke in zgradili temelje za nov objekt.

Pumptrack
Občina bo pričela z gradnjo pumptrack poligona v Staršah 
na lokaciji ob odru ob ŠP Starše, načrtovana vrednost del 
je 12.000 EUR. Izgradnjo poligona v Trničah pa načrtujemo 
v naslednjem letu 2020.
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DOM ZA STAREJŠE Z MEDGENERACIJSKIM 
CENTROM TER VRSTNIMI HIŠAMI ZA 
VAROVANA STANOVANJA IN MLADE DRUŽINE 

Občina Starše je že v letu 2017 pričela s postopki za 
pripravo in izdelavo Občinskega prostorskega načrta za 
medgeneracijsko središče Starše. V letu 2017 sta bila s 
strani Občinskega sveta Občine Starše potrjena Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Razvojni 
program medgeneracijskega središča Starše. 
Lokacija, kjer je predvidena ureditev medgeneracijskega 
središča se nahaja v območju varstva  kulturne dediščine.
Zaradi zahteve Ministrstva za kulturno, da je potrebno 
izvesti predhodne arheološke raziskave, se je podaljšal 
postopek priprave OPPN. Sočasno s predhodnimi 
raziskavami so potekala usklajevanja z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine glede umestitve objektov v prostor in s 
tem ohranitev vedute na dvorec.

Medgeneracijsko središče po svoji zasnovi predstavlja v prvi 
vrsti vzpostavitev institucionalnega varstva starejših (dom 
za starejše), v okolju z uvajanjem programov za čim večjo 
socialno vključenost starejših v družbeno okolje. Zasnova 
obsega domsko oskrbo, dnevni center ter medgeneracijski 
center. Sama pozidava je predvidena fazno. V I. fazi je 
predviden namestitveni objekt s servisnim blokom ter 
medgeneracijski center, predvidena pa je tudi pozidava 
vrstnih hiš z 8 enotami. 
Postopek priprave občinskega prostorskega načrta je v 
zaključni fazi, to je v fazi pridobivanja mnenj k predlogu 
OPPN.

Mojca Kacjan
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KOMASACIJE 
na območju K.O. Starše 

Občina Starše je v letu 2018 pričela z izvajanjem komasacij 
na območju k.o. Starše. Na javnem razpisu je bil kot 
najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Geodetski zavod 
Celje. Prva faza postopka je ureditev mej na obodu 
komasacijskega območja, se je pričela v mesecu aprilu. 
V tej fazi izvajanja komasacije je bila urejena meja 
komasacijskega oboda s katerim se je uredila meja med 
zemljišči, ki so v komasacijskem območju in zemljišči 
izven komasacijskega območja, opravil se je tudi posnetek 
obstoječega stanja, sočasno je bil pripravljen tudi predlog 
elaborata. Predlog elaborata je bil tudi obravnavan na 
sestanku komasacijskega odbora. Naslednja faza, ki sledi 
v samem postopku izvajanja komasacij je javna razgrnitev 
obstoječega stanja, idejna zasnova komasacijskega 

območja in elaborat vrednotenja zemljišč na katero bodo 
vabljeni vsi lastniki zemljišč v komasacijskem območju. 
Predvidoma spomladi bo razgrnitev nove razdelitve, 
na katero bodo prav tako vabljeni vsi lastniki zemljišč v 
komasacijskem območju.    

Mojca Kacjan
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JAVNI RAZPIS S PODROČJA 
KMETIJSTVA IN 
GOSPODARSTVA

Občina Starše je objavila Javni razpis o dodeljevanju 
državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih 
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v občini Starše za programsko obdobje 2015-2020. V 
omenjenem razpisu s področja kmetijstva je bilo za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2019 
v proračunu Občine Starše razpisanih 40.000,00 EUR 
nepovratnih finančnih sredstev. Razpis je omogočal prijavo 
na tri vrste ukrepov in sicer prijavo na državne pomoči 
po skupinskih izjemah v kmetijstvu – na podlagi Uredbe 
Komisije, prijavo na pomoči de minimis in prijavo na ostale 
ukrepe občine.    
Občina Starše je objavila Javni razpis o dodeljevanju 
pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v Občini Starše za leto 2019. V omenjenem razpisu s 
področja gospodarstva je bilo za pospeševanje razvoja 

LETO 2019 GOSPODARSTVO KMETIJSTVO
SKUPAJ odobrena finančna sredstva za vloge, 
ki so bile prejete do 30. 9. 2019 35.238,02 21.122,92

malega gospodarstva v letu 2019 v proračunu Občine 
Starše razpisanih 80.000,00 EUR nepovratnih finančnih 
sredstev. Razpis je omogočal prijavo na tri vrste ukrepov in 
sicer prijavo za pomoč pri samozaposlovanju in odpiranju 
novih delovnih mest, prijavo za pomoč pri spodbujanju 
razvoja socialnega podjetništva in prijavo za pomoč pri 
spodbujanju materialnih in nematerialnih investicij. 
Oba razpisa sta bila objavljena dne 22. 3. 2019 in sta 
bila odprta od dneva objave do 31. 10. 2019 oziroma do 
porabe sredstev. Vlogo za oba razpisa je bilo potrebno 
oddati najkasneje do vključno dne 31. 10. 2019. 
V nadaljevanju je navedena višina odobrenih finančnih 
sredstev za vloge, ki so bile prejete do 30. 9. 2019. 
Vsem prejemnikom finančnih sredstev iskreno čestitamo 
za uspešno kandidiranje ter jim želimo še veliko poslovnih 
uspehov.

Terezija Mohorko
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OBČINA STARŠE USPEŠNA 
NA RAZPISU EVROPA ZA 
DRŽAVLJANE

Občina Starše se je v začetku letu 2019 uspešno prijavila 
na evropski razpis Evropa za državljane in s tem pridobila 
25.000,00 EUR nepovratnih finančnih sredstev. Občina 
je omenjena sredstva namenila za realizacijo projekta z 
naslovom: »Mednarodna socializacija stigmatiziranih oseb 
skozi prostovoljstvo v mali občini«. 
Evropski projekt je za Občino Starše in za vse vključene 
pomenil predvsem seznanitev s pojmi oziroma področji 
kot so prostovoljstvo, stigmatizacija in socializacija. 
Omenjene pomene besed smo spoznali skozi prostovoljske 
organizacije in stigmatizirane osebe, ki so nas ozavestili o 
tovrstni problematiki in z vsemi tegobami, s katerimi se 
srečujejo. Spoznali smo, da se stigmatizacija ne dogaja 
samo osebam, ki spadajo v ranljive skupine, ampak je 
za drugačnega lahko označen prav vsak posameznik, ki 
prebiva v tej sodobni družbi. V sklopu projekta so nas 
obiskali pomembni politični predstavniki in predstavniki 
humanitarnih ter prostovoljskih organizacij. Gostili smo 
tudi preko 200 mednarodnih udeležencev, ki so se z 
velikim veseljem odzvali povabilu in se družili z našimi 
občani ter izmenjali medsebojne izkušnje. Vsem skupaj 
je bila to zelo zanimiva, predvsem pa poučna življenjska 
izkušnja, zaradi katere smo vzpostavili nove medsebojne 
osebne in poslovne stike. Vsi skupaj smo izrazili željo po 
nadaljnjem sodelovanju.
Prepoznavnost projekta je bila zagotovljena z različnimi 
marketinškimi aktivnostmi. Občina Starše je za promocijo 
oziroma prepoznavnost projekta poskrbela preko različnih 
komunikacijskih orodij. Vabilo na dogodke, ki so se dogajali 
v sklopu projekta Evropa za državljane je bilo večkrat 
objavljeno v občinskih novicah, ki izhajajo tedensko in jih 
prejmejo vsa gospodinjstva v občini, kar pomeni doseg 
prepoznavnosti projekta preko 4.000 prebivalcev. Občina 
je prav tako na promocijske panoje, nalepila plakate, na 
katerih je bilo vabilo na dogodke, ki se bodo odvili v sklopu 
projekta. V vsakem kraju znotraj občine so nameščeni 
panoji, tako da smo poskrbeli za enakomerno obveščenost 
občanov, kakor tudi vseh ostalih, ki so se z avtomobili peljali 
mimo panojev. Izdelali smo lastno zloženko, ki je vsebovala 
celoten opis in izvedbo projekta. Vabilo v obliki zloženke 
je bilo poslano društvom znotraj občine, poslovnim ter 
projektnim partnerjem, sodelujočim, okoliškim županom 
ter drugim visokim gostom. Vabilo je bilo posredovano 
tudi na preko 200 različnih elektronskih naslovov 
slovenskih medijev. Nekateri mediji so o projektu poročali 
v svojih spletnih izdajah, en medij je želel še posebej na 

temo našega projekta narediti posebno oddajo oziroma 
prispevek. Oddajo so zasnovali v smislu rezultatov, ki jih je 
prinesel projekt oziroma neposrednih koristi za vključene 
stigmatizirane osebe. V oddaji so spregovorili varovanci 
Varstveno dnevnega centra Murenčki in njihova strokovna 
vodja, predstavnica romske skupnosti ter župan Občine 
Starše. Na spletu je dosegljiv videoposnetek, v katerem 
je povzeto celotno dogajanje na projektu. Videoposnetek 
je naložen na kanalu Youtube pod naslovom projekta in 
je javno dostopen vsem zainteresiranim. Na spletni strani 
Občine Starše je objavljena Mednarodna informacijska 
točka o prostovoljstvu, kjer lahko najdete nekatera 
društva, ki delujejo v posamezni partnerski občini ter 
kontakt občine.
Kadar se pogovarjamo o rezultatih projekta velikokrat 
marsikdo razmišlja samo o dosežkih skozi številke. Po 
realizaciji tega projekta smo se močno zavedali, da je še 
kako pomembno, da pri takšnih projektih ne pozabimo 
na osnovne vrednote, predvsem pa da postanemo, 
ostanemo človek do človeka. Ni vedno pomembno ali 
pa bolje rečeno ni prav, da se zmeraj gleda uspešnost 
projekta samo skozi številke, skozi pomembne osebe, ki 
so se prireditev udeležile. Da ne bo pomote. Zagotovo 
dajo obiski pomembnih političnih predstavnikov samemu 
projektu določeno težo, resnost in so s tega vidika nujno 
potrebni, vendar želimo prikazati še večjo pomembnost 
obravnavanja preprostega človeka v sklopu evropskih 
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projektov. Nenazadnje je tudi za prihodnost Evrope izjemno 
pomembno, da svojo pozornost in politiko upravljanja 
usmeri v ranljive skupine, še bolj pa v posameznika. Zelo 
pomembno se nam zdi, da se prioritetno skozi takšne 
projekte obravnava običajnega, preprostega človeka, 
med njimi tudi stigmatizirane osebe, ki običajno nimajo 
enakovrednih možnosti za aktivno vključevanje v družbeno 
življenje napram ostalim. Nameniti pozornost ljudem, ki je 
drugače v svojem življenju niso deležni, oziroma živijo v 
tovrstnem velikem pomanjkanju, se nam zdi neprecenljivo. 
Še posebej v današnjem času oziroma družbi je zelo 
pomembno, da v ospredje postavimo človeka, njegove 
vrednote, njegove osnovne potrebe kot so vključenost 
v družbo, potreba po naklonjenosti, sprejetosti. Čas v 
katerem živimo nas iz ure v uro vedno bolj oddaljuje od 
preprostosti, prijaznosti, še toliko bolj pa od sprejemanja 
drugačnosti.
Označevanje ljudi za drugačne se ne dogaja samo 
stigmatiziranim osebam, ki pripadajo posameznim 
ranljivim skupinam. Stigmatizacija se dogaja tudi 
preprostemu navadnemu človeku. Bodisi zaradi njegovega 
načina oblačenja, razmišljanja, izražanja, dela, ki ga opravlja 
in še bi lahko naštevali. Strokovnjaki oziroma razpravljavci 
našega omizja s tovrstnega področja so temu rekli »male 
stigme«. A k temu dodali, da so te »male stigme« lahko 
bistveno bolj boleče ali pa nevarne za današnjo družbo. 
Zato želimo kot ključno sporočilo tega projekta izpostaviti 
tovrstno problematiko in tudi v Evropo, predvsem pa na 
odločevalce o vsebinah prihajajočih tovrstnih razpisov 
apelirati, da se vsaj del evropskih sredstev še naprej in v 
bodoče tudi bolj intenzivno namenja ozaveščanju ljudi o 
pomembnosti sprejemanja drugačnosti v naše vsakdanje 
življenje. Poudariti je potrebno vrednote, ki bodo človeštvo 
ponovno pripeljale nazaj k enakovrednemu, osnovnemu 
zadovoljevanju človekovih potreb, kot so fiziološke 
potrebe, potreba po varnosti, potreba po pripadanju, 
ljubezni, potreba po ugledu in spoštovanju. 
V času od 20. septembra do 22. septembra 2019 smo v 
sklopu projekta tri dni intenzivno izvajali dogodke na 
temo projekta. Dogodki so se odvijali v Občini Starše 
v krajih Starše, Zlatoličje, Loka, Marjeta na Dravskem 
polju in Prepolje. V sklopu projekta smo izvedli dve 
okrogli mizi, en športni dogodek, ogled medgeneracijskih 
športnih prostorov, ogled humanitarne organizacije v 
lokalnem okolju, glasbeno – kulturni večer prostovoljcev, 
mednarodno informacijsko točko prostovoljstva, 
mednarodno socializacijo stigmatiziranih oseb skozi 
prostovoljstvo; v sklopu tega smo izvedli mednarodno 
tržnico prostovoljstva, pozdravne nagovore visokih gostov 
na temo projekta in glasbeno – mednarodno socializacijo 
udeležencev, izvedli smo še številne druge spremljajoče 
kulturne aktivnosti.
V petek, 20. 9. 2019 so bili dogodki namenjeni ranljivim 
skupinam in njihovemu vključevanju v družbeno 
življenje. Osrednja aktivnost tega dne je bila okrogla 
miza na temo: »Kdo so stigmatizirane osebe in kako se 
lahko socializirajo«. Okrogla miza je bil organizirana na 
podlagi metode razprave in razlage, kakor tudi v smislu 
postavljanja vprašanj, podajanja lastnega prepričanja 

ali lastnih izkušenj. V sklopu tega je potekala izmenjava 
mnenj s predstavniki ministrstva in občin. S pomočjo 
predstavnikov Zveze prijateljev mladine Slovenije in 
Rdečega križa Slovenije je potekala predstavitev organizacij 
in načinov socializacije. Predstavnica romske skupnosti je 
spregovorila o svojih izkušnjah o doživljanju stigmatizacije 
skozi otroštvo in osnovnošolsko izobraževanje. Ravnatelj 
Osnovne šole Starše je spregovoril o dobrih praksah in 
izkušnjah z otroki romske skupnosti. S pomočjo metode 
prikazovanja smo si ogledali humanitarno organizacijo 
Varstveno delovni center Murenčki, kjer smo spoznali 
kakšno je življenje oseb z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju. Na okrogli mizi na temo »Socializacija in pomen 
prostovoljstva v Občini Starše«, so sodelovali predstavniki 
domačih organizacij ter predstavniki partnerskih občin, 
izpostavil se je pomen obstoja prostovoljstva v mali 
občini. Na osnovi metode neposrednega druženja smo ta 
večer zaključili z druženjem med udeleženci glasbeno – 
kulturnega večera prostovoljcev. 
V soboto, 21. 9. 2019 so bili dogodki namenjeni 
seznanitvi z delovanjem prostovoljskih organizacij. 
Z namenom ustanovitve mednarodne informacijske 
točke prostovoljstva, ki bo spodbujala nadaljnje aktivno 
sodelovanje s partnerji, smo s pomočjo metode skupinskega 
dela oblikovali sezname organizacij, ki delujejo v posamezni 
občini. Seznanili smo se s prostovoljstvom, socializacijo in 
stigmatizacijo v občinah projektnih partnerjev. Priredili smo 
sprejem za župane ter goste iz partnerskih in prijateljskih 
občin. V sklopu prireditve »Pozdrav jeseni« so prisotne 
na temo projekta nagovorili predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije in župani oziroma predstavniki 
partnerskih občin. Predsednik Državnega zbora Republike 
Slovenije se je v spremstvu župana Občine Starše odpravil 
na ogled mednarodne tržnice prostovoljstva, kjer so vsi 
sodelujoči imeli možnost neposredne razprave, izmenjave 
mnenj, rokovanja ter seveda spominskega fotografiranja s 
političnim funkcionarjem. Ta dan se je zaključil v veselem 
in sproščenem glasbenem vzdušju, ki je poskrbel za 
mednarodno socializacijo udeležencev.
V nedeljo, 22. 9. 2019 so bili dogodki namenjeni 
mednarodni socializaciji stigmatiziranih oseb skozi šport. 
Na športnih igrah na vasi, kot smo jih poimenovali so 
sodelovale ekipe, ki so poskrbele za odlično vzdušje in 
nekaj medsebojne tekmovalnosti. Skozi športne aktivnosti 
so se družili vsi, od tistih najmlajših do najstarejših, vključno 
s stigmatiziranimi osebami. Ta dogodek je okrepil aktivno 
medsebojno sodelovanje prostovoljcev in stigmatiziranih 
oseb. Na evalvacijskem kosilu in nadaljnjem mednarodnem 
druženju smo s pomočjo metode ovrednotenja dela 
ocenili celotno izvedbo projekta in ugotovili, da smo 
nadpovprečno izpolnili pričakovanja in cilje.
Ključno sporočilo projekta je, da se nam stigmatizacija 
oziroma označevanje ljudi za drugačne, dogaja na vsakem 
koraku. Ne dogaja se samo osebam ranljivih skupin. To je 
področje, ki se mu bo v prihodnosti moralo posvetiti več 
pozornosti.

Danijela Šerbinek
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OBČINSKA 
BLAGAJNA
V pritličju občinske zgradbe Občine Starše, deluje občinska 
blagajna, ki  je bila leta 2011 ustanovljena na pobudo 
župana Bojana Kirbiš. Od samega začetka delovanja, je pri 
uporabnikih naletela na zelo pozitiven odziv, saj na račun 
ponujene storitve marsikdo prihrani vsaj nekaj stroškov.

V mesecu novembru 2016 smo dopolnili delovanje 
občinske blagajne tudi na lokaciji v Marjeti 64 (pošta 
Marjeta). Storitve opravlja Marija Kaučevič s.p. ,  ki ima 
v okviru svoje dejavnosti z Občino Starše podpisano 
Pogodbo o poslovanju.   V Občini Starše delujeta za svoje 
občane torej dve občinski blagajni, ki sprejemata položnice 
brez plačila provizije. 

Kljub temu, da se vedno bolj uporablja spletno bančništvo, 
še veliko občanov plačuje položnice fizično na bančnih 
in poštnih okencih. Uvedba občinske blagajna omogoča 
vsem občanom prihranek pri družinskem proračunu, ki je 
kot vemo v času socialne stiske še kako pomemben.

V obdobju od 1. januarja 2019 do vključno 20. novembra 
2019 sta blagajni poslovali 44 – krat, in sicer vsako sredo, 
razen ob praznikih. V tem času so naši občani na občinskih 
blagajnah poravnali 17.773 položnic. Če izhajamo iz 
stroškov provizije za plačilo položnic pri poštnem okencu 
povprečno v višini 1,05 evra na položnico, ugotavljamo 
prihranek naših občanov  okrog 18.661,65 evra, ki bi jih 
sicer odšteli za provizijo.

Občinski blagajni tako delujeta vsako sredo (razen ob 
praznikih) od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure:
• v pritličnih prostorih občinske stavbe Občine Starše
• na pošti v Marjeti

Navajamo dobavitelje, katerih se lahko položnice 
poravnavo na občinskih blagajnah:
• Komunalno podjetje Ptuj d. d.
• Snaga d. o. o
• Energija plus d. o. o
• Vzajemna zavarovalnica d. v. z.
• Časnik Večer d. o. o
• OŠ Starše
• Gradnje Starše d. o. o
• Telekom Slovenije, d. d.
• Občina Starše
• Humanitarno društvo Starše

PLAČEVANJE JE MOŽNO LE Z GOTOVINO.

Bojana Ornik

Toplega ognjišča in smeha v očeh 
vam iskreno želimo v prazničnih dneh člani 
Prostovoljnega gasilskega društva Prepolje. 

Prihajajoče leto naj vam prinese obilo dobrega.

PGD Prepolje 

SREČNO IN VSE LEPO DANES, JUTRI .... VSE LETO!

Vam želi Pogodbena pošta Marjeta na Dr. polju
Marija Kaučevič s.p.
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PODJETJE GRADNJE 
STARŠE d. o. o. 
predstavlja večja izvedena dela v letu 2019
Podjetje Gradnje Starše d. o. o. predstavlja večja izvedena dela v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. oktobra 2019.
Podjetje opravi večji del posla kot izvajalec za Občino Starše, izvaja pa tudi dela za trg.

Izvedena dela po naročilu 
Občine Starše (cene brez DDV)

A. DELA NA HIŠNIH PRIKLJUČKIH

V poročanem obdobju smo izvedli 19 hišnih priključkov, 
v skupni vrednosti 24.371,33 €. V obdobju od leta 2012 
do 31. oktobra 2019 smo izvedli 985 hišnih kanalizacijskih 
priključkov, skupaj s skupnimi vodi in hišnimi črpališči, kjer 
je to potrebno.
Manjkajoče hišne priključke izvajamo sproti (tistim 
občanom, ki imajo poravnane vse obveznosti – plačan 
prispevek za priključitev na kanalizacijsko omrežje).

Občane, ki še nimajo sklenjene pogodbe o priključitvi 
na kanalizacijsko omrežje ponovno pozivamo k podpisu 
le-te, saj se morajo na javno kanalizacijo priključiti vsi 
objekti.

Hkrati pozivamo tudi k ureditvi javnega vodovodnega 
omrežja, saj Uredba o oskrbi s pitno vodo nalaga, da se 
morajo objekti, ki so se do sedaj oskrbovali z vodo iz lastnih 
zajetij, na primer s studenci, priklopiti na javni vodovod. 

Uredba pravi, da če se stavba nahaja v območju javnega 
vodovoda, se mora priključiti nanj.

Če ste priključeni na javni vodovod, se z vodo iz studencev 
več ne smete oskrbovati. Ista uredba namreč določa tudi 
prepoved lastne oskrbe s pitno vodo, če stavba leži znotraj 
območja javnega vodovoda.

B. DELA NA JAVNI RAZSVETLJAVI

V poročanem obdobju smo izvedli vzdrževalna dela na 
javni razsvetljavi, v skupni vrednosti 11.048,25 €.

hišni priključek
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C. RAZNA DRUGA DELA

V poročanem obdobju smo po naročilu Občine Starše 
izvedli razna druga dela, v skupni vrednosti približno 
435.000 €:
 1. Zamenjava tesnil na vodovodni instalaciji na 
objektu DCA Loka; sanacija temelja svetilke na Vaškem 
središču Starše; postavitev in razstavitev drsališča v 
Prepoljah ter vsa dela in material za potrebe zagona 
drsališča; izdelava in montaža odbojne ograje pri 
nogometnem igrišču v Zlatoličju; izvedba temelja za ograjo 
pri h. št. Trniče 60a; vgradnja jaškov na mestih, kjer se združi 
več energetskih vodnikov - Zlatoličje 8 kom (pri kapeli 5, pri 
igrišču 2, pri h. št. 98 1 kom); obnova lesenih elementov 
tribune na nogometnem igrišču v Staršah, vzdrževanje 
občinske infrastrukture (travnate površine, objekti, ipd.), 
sanacija poškodovane ograje pri vrtcu Najdihojca v Staršah; 
vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju; krpanje udarnih 
jam s hladnim asfaltom: Prepolje pri h. št. 33a, v Brunšviku 
pri h. št. Brunšvik 31c, v Zlatoličju na kolesarski cesti pri 
igrišču, pri kapeli in pri h. št. 84; odstranitev polomljenih 
pokrovov jaškov in vgradnja novih-pločnik v Loki pri h. št. 
5a in 9; vgradnja energetskih cevi pri h. št. Rošnja 13b; 
elektro dela (popravilo razsvetljave KS Marjeta, popravilo 
elektro instalacije dom krajanov Brunšvik, odprava napake 
na zunanji elektro omarici v domu krajanov Brunšvik); 
košnja šestih nogometnih igrišč na območju občine Starše, 
skupaj s pobiranjem trave; izdelava ograje okrog fitnesa 
na prostem v Staršah; vgradnja energetskih cevi in jaškov 
pred preplastitvijo asfalta na “zgornji cesti” v Trničah 
(odcep Marčič, križišče Kiseljak, ŠD Trniče, Trniče 97b, 
gostilna Ekart Prepolje); rušenje in odstranitev asfalta pri 
blokih v Staršah - pri gasilskem domu; dela pri Gasilskem 
domu Starše: sanacija odvoda meteornih vod, izvedba 
izvoza povezovalne ceste, odstranitev robnikov, ureditev 
deponije za smetiščne kante, vgradnja energetskih 
cevi, izvedba nove javne razsvetljave; slikopleskarska in 
fasaderska dela na objektu OŠ Starše in na občinski stavbi; 
plezalna stena in blazine v medgeneracijskih športnih 
prostorih pod večnamensko športno dvorano OŠ Starše; 

postavitev in montaža pitnikov na Vaškem središču Starše 
(1x) in Marjeta (1x), izdelava in montaža granitnega tlaka; 

čiščenje ponikalnice pri hišici pod vrtcem Najdihojca (odkop 
pokrova ponikalnice, črpanje vode, visokotlačno pranje 
in izčrpavanje mulja; zamenjava pokrova ponikalnice na 
pločniku v Loki; menjava črpalke na fontani, na Vaškem 
središču Starše; dvig jaškov za kanalizacijo na nivo asfalta 
na cesti Ornik - Pahič v Prepoljah; sanacija izvozov na 
kmetijske površine (njive) na relaciji rondo Zlatoličje - 
avtocesta; izvedba tiskanega betona po priključku na 
kanalizacijo na pokopališču v Staršah; prodaja urbane 
opreme itd., v skupni vrednosti približno 173.000 evrov.

 2. Dela na objektu »Ureditev medgeneracijskih športnih 
prostorov pod večnamensko športno dvorano OŠ Starše«, 
vrednost del v poročanem obdobju je 261.600,79 €, (skupna 
vrednost del - dela so trajala od novembra 2018 do konca 
julija 2019 pa je 326.665,92 €).

pitnik na Vaškem središču Marjeta

D. RAZNA DELA NA CESTAH

V poročanem obdobju smo izvedli dela na cestah, v skupni 
vrednosti 15.259,31 €:
• krpanje občinskih cest:
 1. v Prepoljah 
 2. v Zlatoličju pri h. št. Zlatoličje 65 – udarna jama, pri 
 h. št. 95 in 98 - meteorne vode -izvedba umirjevalnika 
 vod pri izlivu na brežino,
 3. v Rošnji pri h. št. Rošnja 1 - rešetka, mulda,   
 ponikovalnica,
 4. na mostovih – udarne jame Prepolje, Trniče, 
 Marjeta - Loka.
• sanacija asfaltnih površin v Staršah
• sanacija bankin Brunšvik – Starošince, Dravski dvor  
 – Marjeta do avtoceste, avtocesta – odcep za Brunšvik, 
 Starše – kanal Trniče.

plezalna stena

prostori pod šolo
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E. ODVODNJAVANJA METEORNIH VOD

V poročanem obdobju smo izvedli odvodnjavanja 
meteornih vod, v skupni vrednosti 10.482,19 €:
• v Marjeti, pri h. št. Marjeta 66b,
• v Trničah, pri h. št. Trniče 20 in Trniče 30,
• v Prepoljah, pri h. št. Prepolje 75,
• v Loki, pri h. št. Loka 5c,
• v Zlatoličju, pri h. št. Zlatoličje 16.

ureditev bankin v Trničah

F. NOVA CESTA

V poročanem obdobju smo v Staršah – za transformatorjem 
proti Holbi izvedli novo cesto, skupaj z novo javno 
razsvetljavo, sekundarno kanalizacijo in odvodnjavanjem, 
ipd. v skupni vrednosti 39.533,72 €.

G. SUBVENCIJA OMREŽNINE ZA ODVAJANJE 
ODPADNIH VODA

V poročanem obdobju smo obračunali storitev »subvencija 
omrežnine za odvajanje komunalnih odpadnih voda«, ki jo 
plača Občina Starše za gospodinjstva in nepridobitne
dejavnosti, v vrednosti 70.619,39 €.

Skupaj dela po naročilu Občine Starše:
A + B + C + D + E + F+ G = pribl. 595.800 € brez DDV.

    Izvedena dela za trg

A. RAZNA DELA
V poročanem obdobju smo po naročilu občank in občanov 
Občine Starše, podjetij s sedežem v občini Starše ter 
naročnikov izven naselij Občine Starše izvedli razna 
gradbena in obrtniška dela, v skupni vrednosti pribl. 
265.000 €: 
 - izvedba ometov v stanovanjskih prostorih; 
  odvodnjavanja meteornih vod; izvedba hišnih 
  kanalizacijskih priključkov izven naselij Občine Starše, 
  izvedba dovoznih poti; polaganje talnih plošč; 
  ureditev dvorišč in parkirišč; vzidava oken in vrat v 
  stanovanjskih objektih; zidanje predelnih sten; 
  sanacije cest po poplavah; hidroizolacije objektov;  
  polaganje keramike, tlakovcev, robnikov; izvedba 
  ograj; izvedbe priklopov za vodovod; postavitev in 
  odstranitev cestnih zapor, ipd.

B. HIŠNI PRIKLJUČKI
V poročanem obdobju smo, kot že zapisano, izvedli 19 
hišnih priključkov (v obdobju od leta 2012 do 31. oktobra 
2019 smo izvedli 985 hišnih kanalizacijskih priključkov).
Tukaj so upoštevana dela na hišnih priključkih za objekte v 
naseljih Občine Starše. Vrednost del je 4.468,87 €.
*OPOMBA: Ta znesek predstavlja del, ki ga plačajo občani, 
preostali del plača Občina Starše.

C. STORITVE OBVEZNE JAVNE SLUŽBE
Upoštevane so storitve, ki jih poravnajo občani/
gospodarski subjekti za nepremičnine v naseljih Občine 
Starše:
1. OKOLJSKA DAJATEV    10.064,96 €
2. ODVAJANJE ODPADNIH VODA   26.011,92 €
3. OMREŽNINA ZA UPORABO 
 KANALIZACIJSKEGA SISTEMA  85.330,23 €

D. PREVZEM GRADBENIH ODPADKOV
V poročanem obdobju smo izdali za 1.274,20 € računov, 
kar predstavlja 322,90 m3 gradbenih odpadkov, odloženih 
v Zbirnem centru Zlatoličje.

Skupaj dela za trg:
A + B + C + D = pribl. 392.150 € brez DDV.

izvedba talne plošče
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KANALIZACIJA – KAJ NE SODI VANJO

Že velikokrat smo občanke in občane občine Starše v 
Novicah Občine Starše opozorili, da naj bodo pozorni na 
to, kaj lahko odlagajo v kanalizacijo, vendar kljub temu v 
črpalkah še vedno opažamo snovi/materiale, ki nikakor ne 
sodijo v kanalizacijo.
Torej, v kanalizacijo NIKAKOR ne sodijo:
•  odpadna olja in naftni derivati, barve, topila, 
 dezinfekcijska sredstva,
•  trdi odpadki (nogavice, čistilna volna, higienski vložki, 
 kosi tekstila, papir, plenice za enkratno uporabo, 
 obutev ipd.),
•  organski odpadki (hrana).

Z »neupoštevanjem pravil« se na črpalkah pojavljajo 
mehanske okvare, odvržena hrana v kanalizaciji pa tvori 
neprijetne vonjave in privablja glodavce.

Stroški intervencije na eni črpalki zaradi škode, ki jo 
povzroči napačno ravnanje, znaša od 200 do 500 evrov 
brez DDV (odvisno od intervencije, ali gre le za čiščenje ali 
tudi popravilo z menjavo plovkov in sond).

Ker so intervencije kar pogoste, ima podjetje s tem 
dodatne, nepotrebne stroške. Zato občanke in občane 
ponovno vljudno prosimo, naj bodo pozorni na to, kaj 
odlagajo v kanalizacijo.

nedovoljene snovi/materiali v kanalizaciji      

nedovoljenje snovi/materiali na hišni črpalki, 
kjer se črpalka niti ne vidi

Dajemo tudi projektne pogoje in mnenja za priključitev 
na javno kanalizacijsko omrežje pri novogradnjah in 
rekonstrukcijah stanovanjskih hiš in objektov v občini 
Starše.

Naša glavna naloga je še vedno izvedba manjkajočih hišnih 
kanalizacijskih priključkov, to je še pribl. 9 % objektov, ki 
še niso priključeni na kanalizacijsko omrežje, izvajanje 
storitev obvezne gospodarske javne službe, raznih del po 
naročilih Občine Starše ter čim večja uveljavitev na trgu.

Sanijela Idoska
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VINIČARSKA ZGODBA 
V OBČINI STARŠE
Občina  Starše v primerjavi s sosednjimi občinami 
levega brega Drave ni ravno vinorodna občina in nima 
vinogradov, kot ti krasijo občino Duplek, Mestno občino 
Ptuj in občine, vzhodno od nas ter tudi druge občine, ki 
so od nas nekoliko bolj oddaljene. Vendar smo kljub temu 
v naši občini ustvarili zanimivo viničarsko zgodbo tudi po 
zaslugi potomke najstarejše trte na svetu modre kaučine z 
mariborskega Lenta in naših brajd, ki  že od nekdaj krasijo  
kmečka dvorišča v naši občini. Zraven navedenega ima 
največ zaslug za tako uspešno viničarsko zgodbo aktualni 
župan g. Bojan Kirbiš, ki je v prvi polovici svojega prvega 
mandata v mesecu maju leta 2011 priskrbel dva cepiča 
potomke najstarejše trte, ki od takrat uspešno rasteta in 
krasita pročelje Osnovne šole Starše.
Naša viničarska zgodba se zgleduje po viničarskih zgodbah, 
kot  jih imajo bogata vinorodna področja Slovenije. Po 
ljudskem izročilu smo sestavili viničarsko ekipo, ki ima vse 
prvine uspešnega dela z vinsko trto, vse od njene rezi do 
dobrega vina v kleti. V viničarski ekipi so trgači g. Kiseljak 
Franc, ga. Kiseljak Silva, ga. Murko Lidija, ga. Trstenjak 
Cvetka in ga. Mojca Sel.  Pred nepridipravi in morebitnimi 
tatovi za trto  med letom  skrbi  ahtar g. Murko Zdenko.  Za 
stiskanje mošta , njegovo nego in nego vina v kleti skrbita 
kletar g. Igor Trstenjak in njegov pomočnik g. Darko Sel. 
Viničarska ekipa ima svojega vodjo občinskega viničarja dr. 
Janeza Ekart. Pri negi vinske  trte mu kot njegov pomočnik  
čez vse leto pomaga g. Edi Lupinšek in v zadnjem letu  g. 
Vebi Idoski. Zraven viničarske ekipe občine Starše ima 
svojega viničarja tudi turistično društvo Starše, ki ga 
predstavlja g. Cveto Pernek. 

Krona viničarske ekipe je vinska kraljica občine Starše. 
V prvem mandatu njenega poslanstva je to opravljala 
gdč. Urška Kokot iz Prepolj ,v drugem mandatu pa  gdč. 
Maruša Zelenjak iz Zlatoličja. Vinske kraljice našo občino 
predstavljajo širom Slovenije in se udeležujejo vinskih 
prireditev. Aktualna vinska kraljica Maruša Zelenjak je s 
svojimi obiski na prireditvah širom Slovenije spletla veliko 
prijateljskih vezi z drugimi vinskimi kraljicami v Sloveniji, 
tako da so naše vinske prireditve, predvsem trgatev s 
turistično prireditvijo Pozdrav jeseni obiskane z vinskimi 
kraljicami, vse od Metlike do Gornje Radgone oziroma 
Ormoža. Tudi bivša vinska kraljica gdč. Urška Kokot je v 
svojem mandatu na prireditvi Pozdrav jeseni gostila vinsko 
kraljico Ptuja in Koga pri Ormožu.
Za kvalitetno delo viničarske ekipe je odgovoren njen 
gospodar vinske trte, župan občine  Starše g. Bojan Kirbiš, 
ki ji daje tudi veliko podporo.
Viničarska ekipa, ki svoje delo opravlja popolnoma 
volontersko brez kakršnega koli plačila, skrbi za dve 
vrsti vina. Vino potomke stare trte modre kaučine, ki 
je protokolarno vino župana občine Starše in se polni v 
steklenicah velikosti 0,25 litrov, občinsko vino LaBrajde 
pa je vino, ki ga pridobimo z brajd na kmečkih dvoriščih 
občine Starše in ga občina toči na občinskih prireditvah. 
Količina teh vin je seveda različna in se je z leti spreminjala 
vse od leta 2013, ko smo stisnili prvi mošt potomke modre 
kaučine v količini 3 litrov. Količina občinskega vina LaBrajde 
se je od začetka njegove proizvodnje do letošnjega leta 
gibala med 800 litri do 1200 litrov/leto. V letu 2019 imamo 
120 litrov vina potomke stare trte in 930 litrov občinskega 
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vina LaBrajde. Ime občinskega vina LaBrajde je občina 
Starše zaščitila pri Uradu za industrijsko lastnino, kar 
pomeni, da tega imena za vina v Sloveniji nihče drugi ne 
more uporabiti.
Veseli nas, da potomka potomke stare trte modre kaučine 
raste na veliko dvoriščih naših občanov. Cepiče potomke 
potomke stare trte uradno s certifikatom občine Starše 
prejmejo naši občani vsako leto na prireditvi »Rez  potomke 
stare trte« v začetku meseca marca, medtem ko jim cepiče 
zagotovimo konec meseca aprila, ko je čas njihovega 
sajenja. Cepiče vzgajamo v trsnici Trta v Zrkovcih. Do sedaj 
je cepiče prejelo 100 občanov.
Naša potomka potomke stare trte raste tudi v naših 
prijateljskih občinah Preding v Avstriji in Donji Voći na 
Hrvaškem. Oba cepiča je posadil občinski viničar dr. 
Janez Ekart. V Donji Voći se je to zgodilo v začetku maja 
leta 2015, v Predingu pa leta 2016 v prisotnosti vinske 
kraljice Urške Kokot. Posebej naši prijatelji iz Predinga 
so zelo lepo opremili lokacijo za potomko potomke stare 
trte v samem centru Predinga, s pergolo in klopmi za 
počitek ter kovinsko ograjo, podobno naši v Staršah. Ob 
letošnji prireditvi »Pozdrav jeseni« so nam naši prijatelji 
Iz Predinga prinesli darilo 5 kg grozdja njihove potomke 
potomke stare trte. Sicer je letošnja trgatev potomke stare 
trte posebej zanimiva, saj so po lestvi plezali in odrezali 
grozd številni vabljeni gostje prireditve. 
Potomka stare trte modre kaučine je občini Starše dala 
novi kulturni utrip. Bogatijo nas kulturne prireditve ob rezu 
vinske trte v mesecu marcu, postavitev klopotca v mesecu 
avgustu, trgatev potomke v sklopu prireditve »Pozdrav 
jeseni« v mesecu septembru in Martinovanje v mesecu 
novembru. Na prireditvah se predstavijo ljubitelji kulture, 
od pevcev Noneta PGD Zlatoličje, pevk Šentjanževke 
in pevcev KD Alojz Colnarič Starše, ljudskih godcev in 
folklorne skupine KUD Franc Ilec ter mlada harmonikarja 
Amadej in Tomaž. Svoj doprinos k uspešnim in dobro 
obiskanim prireditvam daje tudi Turistično društvo Starše 
ter društvo Ajda. Veliko zaslug za naše uspešne prireditve, 
povezane z vinsko trto, ima naš nepogrešljivi Aleksander 
Furek, ki je v vlogi moderatorja teh prireditev in hkrati 
soavtor programov teh prireditev. Ob Martinovanju na 
zelo duhovit način skupaj s svojimi pomočniki odigra vlogo 
duhovnika in ob zadnjem Martinovanju že celo škofa, 
ki krsti novo vino s prebiranjem svete maše, posebej 
posvečene temu dogodku. Na Martinovanju imamo vsako 
leto tudi ocenjevanje vin naših občanov z nekaj člansko 
ocenjevalno komisijo. Prvi trije najboljši vzorci prejmejo 
praktične nagrade občine Starše.   
Ob trgatvi potomke stare trte v sklopu prireditve Pozdrav 
jeseni in Martinovanju viničarska ekipa obogati sceno 
prireditve s svojim simbolom vinskim vozičkom, na 
katerem je najbolj pomembna viničarska oprema, od 
soda, stiskalnice, mlina in seveda vinskega vrča. 
Viničarska zgodba v občini Starše ima danes trdne temelje 
z veliko podporo gospodarja vinske trte, župana občine 
Starše g. Bojana Kirbiš in dobro viničarsko ekipo, katere 
vrednota je medsebojno razumevanje in spoštovanje ter 
skrben in odgovoren odnos do vinske trte in vina. 

Občinski viničar
dr. Janez Ekart
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MATERINSKI DOM MARIBOR 
je socialnovarstveni program Centra za socialno 
delo Maribor.

Smo namestitveni program, ki je namenjen materam z otroki, 
nosečnicam, porodnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni 
ali dalj časa trajajoči eksistenčni, bivanjski, osebni, odnosni in drugi stiski, 
ter nimajo druge možnosti bivanja – pretežno zaradi posledic nasilja v 
družini, ter socialno-ekonomske stiske in ob namestitvi potrebujejo 
strokovno in drugo pomoč. 

Lokacija: Na Jelovcu 22, 2354 Brestrnica
Kontakt: 02/623 25 26, 051 260 159   
e-pošta: info@materinski-dom.si

VARNA HIŠA MARIBOR 
– pomoč ob nasilju v družini, je javni socialno 
varstveni program Centra za socialno 
delo Maribor, 

ki nudi ženskam, samim ali skupaj z otroci,  varno bivanje na anonimni 
lokaciji, strokovno pomoč in podporo pri okrevanju od posledic nasilja, 
svetovanje ter zagovorništvo. Vsem ki preživljajo nasilje in razmišljajo o 
umiku smo za pomoč dosegljive tudi po telefonu. 
Če preživljate nasilje, ne čakajte pokličite.

Kontakt: 02 480 11 86   
e-pošta: varnahmb@t-2.net

PREDSTAVITEV 
PROGRAMOV 
CENTRA 
ZA SOCIALNO 
DELO

PIKA.DNEVNI CENTER 
ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
MARIBOR 
je socialnovarstveni program Centra za socialno 
delo Maribor. 

Otrokom in mladostnikom nudimo psihosocialno podporo, pomoč 
pri vključevanju v socialno okolje, pri izboljšanju učnih navad in 
razumevanju šolske snovi ter prostor za kvalitetno preživljanje prostega 
časa (kreativne, glasbene, športne idr. delavnice.)

Lokacija: Ljubljanska ulica 6, 2000 Maribor (nasproti UKC Maribor)
Kontakt: 051/304-015   
e-pošta: pika.dcmb@gmail.com, 

Poslovni čas za uporabnike:
• od ponedeljka do petka med 10:00 in 18:00 uro 
 (razen praznikov). 
• v času šolskih počitnic med 8:00 in 16:00 uro.

ZAVETIŠČE ZA 
BREZDOMCE MARIBOR 
je socialnovarstveni program Centra za 
socialno delo Maribor.  

Sprejemamo  polnoletne osebe moškega spola, ki nimajo možnosti 
bivanja drugje oziroma se znajdejo v akutni bivalni in eksistenčni 
stiski predhodne narave. Zavetišče nudi uporabnikom organizirano 
celodnevno namestitev  365 dni v letu 24 ur dnevno (prenočevanje in 
bivanje);

Lokacija: Šentiljska c. 7, Maribor
Kontakti: 02-420-31-93 dosegljiv 24 ur, 070-829-223 dosegljiv 24 ur, 
e-pošta: zavetiscecsd1@gmail.com, zavetiscecsd@gmail.com 
   

SVETOVALNICA ŽRTVE NASILJA 
IN ZLORAB MARIBOR 
je socialno varstveni program Centra za 
socialno delo Maribor.

Storitve Svetovalnice so na voljo žrtvam nasilja in osebam z izkušnjo 
nasilja v družini, obeh spolov, vseh starosti. Oblike pomoči, ki so na voljo, 
so informiranje (osebno, po telefonu, E-pošti), osebno svetovanje in 
psihosocialna pomoč, spremstvo (na policijo, sodišče, različne urade), 
zagovorništvo, strokovno vodena skupina za samopomoč in skupina za 
otroke uporabnic/uporabnikov. Zagotavljamo  anonimnost in zaupnost. 
Vse storitve so brezplačne.

Lokacija: Slovenska ulica 8, 2000 Maribor
Kontakti: 02 228 49 94, 041 735 135, 041 762 333, 051 489 529   
e-pošta: info@svetovalnica-mb.si

Uporabnicam/uporabnikom smo na voljo: 
• Slovenska ulica 8, 2000 Maribor: ponedeljek-petek: 8:00 – 16:00 in  

sreda in četrtek: 12:00 – 20:00 ter v lokalnih skupnostih
• v občini Lenart (prostori CSD Maribor, Enota Lenart): 
• ponedeljek: 8:00 – 16:00
• v občini Ruše (prostori CSD Maribor, Enota Ruše): 
 sreda: od 8:00 – 12:00
• drugje: po dogovoru
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20 let KULTURNEGA DRUŠTVA 
»URŠKA« PREPOLJE

Čas  tako hitro teče, da ga včasih komaj dohajamo. Pa si vsi 
želimo, da bi lahko imeli za določene trenutke in dogodke 
možnost čas ustaviti in ga zadržati. 
Leta 1999 je bilo ustanovljeno KD Urška. Za člane KD 
Urška je bilo to nadvse uspešnih 20 let sodelovanja 
oziroma delovanja. Lahko smo zadovoljni s svojim delom 
in aktivnostmi, ki so nas družile, bogatile in razveseljevale, 
ter s katerimi smo prispevali k bogatejšemu dogajanju v 
vasi, občini ter izven nje. Ponosni smo na prehojeno pot, 
na vse do sedaj izvedene projekte. Naštevati vse igre, vse 
dogodke, bi bilo nesmiselno. 
Zagotovo so ljudem poznani delovanje in projekti našega 
društva, ki upamo da jim ostajajo v spominu in jih 
razveseljujejo ter vabijo na druženja. Začeli smo predvsem 
z igrami, ki so bile izredno dobro sprejete, naše delovanje 
se je po nekem obdobju, ko smo izključno igrali samo igre, 
razširilo tudi na sodelovanje in delo v drugih projektih. 
Med te zagotovo spada eden uspešnejših projektov, to 
je  vsakoletno  sodelovanje »Fašenk skupine«, s katero 
ponesemo dobro voljo in dober glas tudi v sosednje 
občine. 
Mladi člani so v društvu prinesli novo energijo. Z njimi smo 
razbijali miselnost, da so proslave dolgočasne, suhoparne 
in same sebi namen. Pripravili smo jih v počastitev 
kulturnega praznika in ob zaključku dogajanj »Urškini 
dnevi«, med obiskovalci pa so požele izvrsten odziv. Tako 
smo z mladimi širili nov drugačen pristop k javnemu 
nastopanju in izvedbi le tega na javnih prireditvah.
Sodelovali smo na številnih občinskih prireditvah, na 
prireditvah ob začetkih raznih tekmovanj in dogodkov 
v okviru drugih društev. Povsod so mladi člani pokazali 

visok nivo kulturnega in javnega nastopanja ter govora, 
igranja na inštrumente, petja in profesionalnega odnosa 
do publike. K temu se usmerjamo v zadnjih letih delovanja 
našega društva. Namreč, da bi javno nastopanje in govor 
pred občinstvom oziroma ljudmi postajal vedno boljši, 
izpopolnjen, in tak, da izkazuje spoštovanje tistim, ki so 
na proslavi ali drugi prireditvi. Včasih so še največje težave 
z dobrim ozvočenjem, ki je izrednega pomena, kadar je 
proslava ali nastop zunaj. 
Vsa leta smo bili naravnani k temu, da podpiramo in aktivno 
sodelujemo z drugimi društvi. Predvsem pa se to potrjuje 
zadnjih nekaj let in tako smo še enkrat več dokazali, da je 
v skupno  dobro moč veliko narediti in potrdili tisti rek, ki 
pravi: »V slogi je moč, ker sloga krepi, nesloga pa šibi.«  V  
Prepoljah in v občini smo sodelovali z drugimi društvi in 
to na številnih dogodkih. Vsi ti projekti in vso delovanje 
našega društva so del naših prizadevanj za širjenje kulture 
v njenem najširšem pomenu. K temu spada tudi obujanje 
starih običajev in navad, ki jih izvedemo  v sodelovanju z 
vaščani Prepolj in člani drugih društev. 

Letos smo se Fašenk skupina predstavili z likom samurajev 
in gejš in zunaj občine Starše osvojili tri nagrade.

Podmladek z mlajšimi člani KD URŠKA PREPOLJE 
ob Kulturnem prazniku
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Taki projekti so: Izdelava in postavitev »Presmeca  
velikana«,  Vaške igre,  kuhanje  »Urškinega  piskra«, 
Predbožična zabava, nošenje jedi »Velikonočni žegen 
po starih navadah«, sodelovanje na prireditvi  »Pozdrav 
jeseni« v Staršah,  naše sodelovanje s PGD pri trganju 
grozdja in stiskanju mošta, sodelovanje s ŠD pri Ženskem 
teku v Prepoljah, ter z OŠ Starše pri prireditvi Šport Špas. 
Člani društva urejamo okolico objekta KS, kjer imamo 
svoj prostor za  sestanke in, ki ga poleg nas uporablja še 
društvo Ptičica, ter druga društva in vaščani Prepolj, kadar 
potrebujejo prostor za kakšno druženje. Zelo si želimo 
in prizadevamo, da bi se v tem letu uredila notranjost 
prostorov z novim opleskom in, da bi bile stare žaluzije 
zamenjane z novimi. 

Zagotovo bodo tudi prihajajoča leta prinesla veliko 
zanimivega dogajanja in novih aktivnosti, v katerih se 
bomo člani KD URŠKA pokazali z delom in sodelovanjem. In 
ko se bomo družili, bomo s tem tudi prispevali k pestrosti 
kulturnega življenja v naši vasi in občini. Želimo si, da bi 
sodelovanje z občino in drugimi društvi bilo še naprej tako 
korektno, uspešno in v zadovoljstvo vseh, ki se boste tudi 
v bodoče radi udeleževali dogodkov, ki jih bomo pripravili 
v KD URŠKA.
»Kultura smo ljudje, kulturni smo lahko le ljudje, 
kulturno je, če se kulturno pogovarjamo, če drug drugega 
spoštujemo, brez kulture je vse brezosebno in površinsko«.

za KD Urška
Bernarda Šibila

Podelitev nagrad URŠKIN PISKER

Predstava mlajših članov 
KD URŠKA v Prepoljah, 
8. februar 2018
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PRAZNIČNI ČIVK PTIČICE

Življenje je nepretrgana veriga odločitev. Tega se še posebej 
zavedamo v decembrskih dneh, ko nas lučke, okraski, 
božične pesmi, vonj peciva, lepe želje in misli popeljejo skozi 
praznične dni.                                                                        
            To je tudi čas, ko se naš odrski korak nekoliko umiri in 
se misli usmerijo v nove kulturne stvaritve v prihajajočem 
letu, istočasno pa v naših mislih odsevajo slike preteklega 
časa. Razmišljamo, kaj smo delali in kako smo izpolnjevali 
začrtan program ustvarjanja na kulturnem in glasbenem 
področju. 

Ob slovenskem kulturnem prazniku smo v Prepoljah 
pripravili radijsko oddajo Kulturni utrip, ki je bila predvajana 
na programu radia Maribor.                                                  
V maju smo v večnamenski dvorani v Staršah proslavili 20 
let televizijske oddaje Polje, kdo bo tebe ljubil. Sodelovale 
so vse občine iz Dravskega polja, številni glasbeniki, pevci in 
gostje iz vseh koncev Slovenije.

Ob Dnevu državnosti smo premierno predstavili novo 
gledališko predstavo Miklova Zala, ki je v Staršah doživela 
pet ponovitev. Sledila so gostovanja  v Majšperku, Hajdini, 
Zrečah, Dovje-Mojstrani in Cirkovcah.
Zgodba o Miklovi Zali, pogumni in ljubeči dečvi, se staplja z 
resničnim življenjem koroških Slovencev, njihovo žilavostjo 
ter ljubeznijo do vere in domovine. Istočasno pa se kažeta 
tudi sovraštvo in pohlep, kot negativni izrazni obliki 
človeškega ega. 
V predstavi z ljudskim petjem in glasbo je sodelovalo blizu 
40 nastopajočih.

V letu 2019, smo sodelovali še na prireditvah občine 
Starše, na festivalu Arsana na Ptuju, pripravili literarni 
večer na Skomarju in podobno kot v prejšnjih letih tudi 
letos organizirali Ta veseli dan kulture z gostom Brankom 
Cestnikom.
Na prehojeno pot gledamo s ponosom, posebej še, ker se 
je članstvo KGD Ptičica letos močno povečalo in pomladilo. 
Naša vrata bodo tudi v prihodnje odprta, saj se zavedamo, 
da v ljubiteljski kulturi ni starostnih, stanovskih ali lokalnih 
omejitev. Želimo, da je društvo kot oder, na katerem se lahko 
najde vsak, ki je pripravljen ljubiteljsko žrtvovati svoj prosti 
čas za vaje in nastope na kulturno glasbenem področju. 

Vsem sodelujočim igralcem se za trud in dobro voljo prav 
iskreno zahvaljujem. Želim, da smo tudi prihodnje iskreni 
soigralci in dobri soustvarjalci kulture.
Hvala spoštovanim gledalcem in privržencem ljubiteljske 
kulture, ki s svojimi pozitivnimi in čustvenimi odzivi 
prinašajo na predstave prijetno toplino in vedrino. 
Upam, da boste tudi v prihodnje naši zvesti gledalci.                                                                                                                               

KUD Pojoča 
travica
Letos se nam je pridružilo kar nekaj mladih članov, ki 
so prinesli novo energijo in malo drugačen način dela. 
Veliko je smeha, nagajivosti, zanimivih situacij. Ob delu 
pa spoznavamo, kako so današnji mladi “zaposleni”, saj 
imamo velike probleme, da se uskladimo na vajah in tudi 
pri nastopih.

Marija Huber

Bele novoletne muce
so prinesle ključek zlat,

to pa ni navaden ključek,
to je ključ od zlatih vrat.

Že odpirajo se vrata,
že se nekaj lesketa,

tam zlat košek čaka,
poln izpolnjenih želja! 

(Svetlana Makarovič)

Za pomoč in razumevanje pa se prav lepo zahvaljujem 
tudi vsem cenjenim donatorjem in sponzorjem. Z njihovo 
pomočjo lažje izpolnjujemo znani moto, da kultura mora 
med ljudi!                                                               

Naj vas lepe misli popeljejo v nove dni in naj vam besede ter 
dejanja prinašajo nasmeh, srečo in mir v duši.  

Jože Ekart

Podelitev nagrad URŠKIN PISKER
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IZTEKA SE LETO, KI JE 
PREŽETO Z USPEHI
Mislim, da se boste vsi, ki boste brali prispevek o delu 
KUD Ivan Lončarič Trniče v tem letu, strinjali z izbranim 
naslovom. 
Vseh pet sekcij, ki sestavljajo naše društvo, se lahko 
pohvali s številnimi nastopi, doseženimi uspehi, priznanji, 
zahvalami, z aplavzi navdušenih gledalcev in s čestitkami 
po končanem nastopu. Začela bom kar z doseženim v 
dramski sekciji, ki je v društvu najstarejša in leto za letom 
že kar 66 let ohranja lepo odrsko besedo različnih avtorjev. 
Zadnja leta izbiramo komedije, ki jih odigramo v narečju, 
saj tudi na tak način ohranjamo našo kulturno dediščino. 
V tem letu smo s komedijo J. Pohla »Če ženske štrajkajo« 
gostovali po številnih odrih izven naše občine, saj smo se 
z njo predstavili kar 12-krat. Predstavo si je ogledal tudi 
selektor pri JSKD in bil nad dosežki igralcev navdušen, še 
zlasti pa tudi s predstavitvijo v narečju. Kar pa je vredno 
še posebne pohvale, pa je podelitev Linhartovih priznanj, 
ki sta jih prejela Vida Kreitner za žensko in Tone Kreitner 
za moško vlogo v isti predstavi. Seveda pa je vsak igralec 
prispeval svoj delež za uspeh celotne komedije. Ob 
podelitvi priznanj v dvorani Union v Mariboru ob dnevu 
kulturnih društev sem bila kot predsednica in režiserka 
resnično ponosna na uspehe skupine. Prav tako dosegata 
lepe uspehe oba tamburaška orkestra. Mladinski 
preseneča s številnimi uspešnimi nastopi doma in celo 
izven naših meja, kot tudi s številom članov, saj se jim 
pridružujejo vsako leto novi. 

službene obveznosti ne bremenijo in se lahko odzovejo 
vsakemu povabilu. Želimo si lahko le, da bi jim glasovi 
in zdravje še dolgo služilo, da bodo lahko ohranjale naše 
ljudske pesmi še mnogo let. Seveda pa moram omeniti 
tudi člane sekcije »Trnički trni«, ki na raznih prireditvah 
poskrbijo, da nam je na druženjih lepo, ker znajo spretno 
vrteti kuhalnico po velikem kotlu. Iz leta v leto pa številne 
obiskovalce presenetijo na Pozdravu jeseni, ko se vsako 
leto predstavijo z zgodbo iz naše preteklosti. Za ureditev 
stojnice in realizacijo zgodbe že nekaj let osvojijo prvo 
mesto. Z veseljem opravijo ponujeno idejo, Mihaela, 
Cvetka, Zvonka in Ivan pa »porihtajo« stojnico tako, kot je 
za letni čas primerno.
Veliko stvari se nabere čez leto, ki jih je treba postoriti 
za ugled društva, ki se lahko ponese z velikim številom 
članstva, saj imamo poleg aktivnih ustvarjalcev kulture 
tudi kar nekaj simpatizerjev društva, katerim je članstvo 
tudi v zadovoljstvo. Tudi tem gre naša zahvala. Z veseljem 
in ponosom lahko povem, da nas v ZKD cenijo kot delovno 
in uspešno društvo, v katerem vsak član žrtvuje veliko 
prostega časa in lastnih sredstev, da delo po sekcijah 

Celotna Slovenija pa jih je lahko občudovala v oddaji 
Dobro jutro na TV Slovenija.

Tudi odrasla tamburaška skupna se lahko pohvali s 
številnimi nastopi v občini in izven nje ter s samostojnim 
koncertom. Ker pa so vsi člani zaposleni, je pogosto težko 
uskladiti vaje in nastope, kar je povsem razumljivo. Z 
mnogimi nastopi častno zastopajo naše društvo ljudske 
pevke »Šentjanževke«, ki pa so že v takih letih, da jih 
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Kegljanje v 
DU Starše
Čeprav je gmotno stanje upokojencev vse težje in le s 
težavo krpamo konec s koncem, se upokojenci rekreativci 
skozi celo leto vključujemo v razne aktivnosti. Pri tem nam 
z donacijo pomaga tudi občina za kar se zahvaljujemo. 
Mislim, da bi brez njene pomoči množičnost zelo padla.
Tako sekcija s kroglo na vrvici tekmuje v ZPZDU Maribor s 
moško in žensko ekipo. V sekcijo je včlanjenih 14 članov. 
V ligi upokojencev pa nastopa 31 ekip, ki pa so razdeljene 
v štiri lige. Skozi leto potekajo turnirji ob krajevnih in 
občinskih praznikih, pokrajinskih igrah za pokal Slovenije 
(organizator DU Šentilj pri Velenju) in državno prvenstvo. 
Takšnih turnirjev je bilo skozi leto 22. Pri nas je izstopala 
predvsem ženska ekipa z izvrstnimi rezultati. Organizirali 
smo že 18 turnirjev v počastitev praznika občine, ki je bil 
drugi najbolj obiskan turnir v ZPZDU Maribor z udeležbo 
39 ekip ali 195 tekmovalci.

Rezultati upokojenske lige sezona 2019/20 jesen
Ženske 1. Liga
1 Starše  4061 kegljev 8 točk
2 Duplek  3970 kegljev 8 točk
3 Rogoza   3869 kegljev 6 točk
4 Marjeta  3836 kegljev 6 točk
5 Pragersko 3810 kegljev 2 točki
6 Bezena  3776 kegljev 0 točk

Moški 2. Liga
1 Fala  6694 kegljev 14 točk
2 Rogoza B 6412 kegljev 14 točk
3 LI-PE  6426 kegljev 12 točk
4 Marjeta  6418 kegljev 12 točk
5 Starše  6231 kegljev 8 točk
6 Bezena B 6064 kegljev 6 točk
7 Zg. Kungota 6193 kegljev 4 točk
8 Malečnik 5591 kegljev 2 točki
9 Tabor  5663 kegljev 0 točk

poteka po najboljših močeh. Zato bom zaključila svoj 
prispevek le z zahvalo ter z željo vsem članom društva, 
obiskovalcem naših prireditev in vodstvu Občine Starše, 
da bi taka dobra volja in pozitivna energija do kulturnega 
ustvarjanja trajata tudi v bodoče. Vsem pa želim v imenu 
vodstva društva vse dobro v letu, ki prihaja.

Mira Lončarič          
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Pohodništvo v društvo 
upokojencev Starše
Sekcija pohodništvo pri DU Starše ima včlanjenih 19 članov. 
Pohodništvo organizira pohode po vzhodni Sloveniji. Po 
programu smo imeli 19 pohodov, ter nam je zaradi slabega 
vremena eden odpadel. Pričeli smo s pohodom po občini 
Starše. Bili smo ob Sesterškem jezeru, obiskali smo Ptuj z 
jezerom, bili smo v Voličini z obiskom Zavrha. Obiskali smo 
tudi Oplotniški Vintgar kakor tudi Bistriški Vintgar. Obiskali 
smo tudi Konjiško goro z gradom, Areh z Žigartovim vrhom.  
Dne 27.9. 2019 smo odšli na izlet in sicer na Veliko Planino, 
katerega se je udeležilo 10 članov, naša šoferja sta bila Oto 
Reš in Edi Lupinšek imeli smo se prečudovito saj je bilo zelo 
lepo vreme. 
Obiskali smo tudi Roglo z novim razglednim stolpom.  
Pohodov  se nas je udeležilo različno število članov, včasih 
več včasih manj. Zahvaliti pa se moram našim šoferjem in 
sicer g. Rešu, g. Šerugeju, g. Lupinšku in g. Fureku, ki so nas 
vsakič srečno pripeljali do izhodiščne točke.
                                                              

Vodja pohodnikov
Milica Zorman

TONETU V SPOMIN
V ponedeljek se je kot blisk razširila žalostna vest, da je 
usoda posegla med nas in nam iztrgala člana kegljaške 
sekcije,  prijatelja in dobrega kegljača.
Toni, kakor smo ga klicali je umrl 28. 10. 2019 v UKC 
Maribor za posledicami zahrbtne bolezni, malo preden je 
dopolnil 70 let.
Takoj po upokojitvi se je vključil v društvo upokojencev in 
kegljaško sekcijo kegljanja s kroglo na vrvici. 
Prišel je hitro po ustanovitvi sekcije in skupaj smo orali 
ledino kegljanja, skupaj smo se veselili vsakega uspeha, 
vsakega dobrega kegljanja, vsake zmage. 
Sodeloval je pri vsaki delovni akciji bodisi v Prepoljah ali 
Zlatoličju, ni znal reči ne.
Ko ga je pred dobrim desetletjem napadla bolezen, jo je 
premagoval z neverjetno voljo, z upanjem, da se bo vse 
srečno končalo. 
Po tem, ko smo že vsi vedeli, da je bolezen napredovala se 
ni dal. Hodil je na treninge, na tekme, tekmoval še z večjo 
vnemo kot ostali. Še več, v četrtek smo imeli zadnjo tekmo, 
prišel je prepričan, da nam lahko še pomaga, vendar ni 
vzdržal do konca. Odšel je in naml v slovo še pomahal.
Vsakemu je bil pripravljen priskočiti na pomoč in svetovati, 
pomagati, če je le to bilo mogoče.
Tona hvala ti za vso druženje in prijateljstvo. Obljubimo ti,  
da se te bomo vedno radi spominjali.
Naj ti bo lahka domača zemljica !

Za kegljaško sekcijo kegljanja s kroglo na vrvici
Jožef Mohorič

Prav tako je bila zelo aktivna sekcija steznega kegljanja. 
Treniramo enkrat tedensko v Miklavžu. Včlanjenih je 13 
članov, tekmujemo v ligi ZPZDU Maribor s še 10. ekipami. 
Ravno sedaj je prvenstvo v jenskem delu v polnem teku, 
odigrali smo 8 kol (imamo 4 zmage in 3 poraze). Udeležili 
smo se tudi turnirjev ob obletnicah društev in kvalifikacij 
za državno prvenstvo. Priredili smo že 16. Občinski turnir v 
počastitev praznika občine.

Rezultati po odigranih 8 kolih:
1.kolo STARŠE – prosto
2.kolo Ruše – STARŠE  779 - 610
3.kolo STARŠE – Selnica   751 - 652
4.kolo STARŠE - Miklavž 851 - 753
5.kolo Marjeta – STARŠE  794 - 784
6.kolo STARŠE – Center MB 784 - 724
7.kolo Polčane – STARŠE   784 - 642
8.kolo STARŠE - Tabor2 MB  681 - 547

Ker se leto bliža h koncu bi se radi še enkrat zahvalili za 
pomoč, podporo in razumevanje DU Starše, Občini Starše 
in vsem članom za njihovo aktivnost. Brez vseh omenjenih 
vsega tega ne bi bilo mogoče izvesti. 

Vsem občanom in občankam občine Starše, občinski 
upravi ter članom društva želimo zdravo, srečno in veselja 
polno novo leto 2020.

Vodja sekcije za rekreacijo in 
šport pri DU Starše

Mohorič Jožef
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DU MARJETA KEGLJANJE 
S KROGLO NA VRVICI
Živimo v svetu hitrega tempa, ki nam narekuje izkoriščanje 
našega časa. Na nas samih je, ali bomo živeli vsakdanje 
umirjeno monotono ponavljajoče se dneve, ali pa bomo 
skušali biti aktivni na katerem koli področju, seveda našim 
letom in zmožnostim primerno. Eden izmed številnih 
športov je kegljanje s kroglo na vrvici, po starem »rusko 
kegljanje«.
Delujemo kot sekcija pri DU Marjeta že kar lepo število let. 
Smo kot velika družina. Prizadene nas vsaka nesreča, zlasti 
še slovo iz naših vrst. Umrl je Tone Rodošek, zaradi bolezni 
je prenehal s tekmovanji starosta Franc Brglez. Takšen je 
zakon narave. Eni gredo in če imamo srečo, drugi pridejo. 
Manjkajočo vrzel sta nam izpopolnila Nežika in Milan. 
Dobrodošla in naj vaju vztrajnost prehitro ne zapusti!
Po koncu tekmovalne lige je z neko čarobnostjo prišel 
čas ko se ozremo po dogodkih, ki so že za nami. Pri PZDU 
Maribor predstavljamo naše društvo in občino Starše z 
moško in žensko ekipo, ki je v prvi polovici tekmovalnega 
obdobja ostala v zgornjem delu lestvice. Za tekmovalno 
leto 2018/2019 je naša ženska ekipa prejela pokal za 2. 
mesto v ligi PZDU. 
Udeležili smo se deset turnirjev v spodnji in zgornji PZDU, 
v Šentilju pri Velenju in osvojili 6 ekipnih pokalov in 9 
posameznih.
20. 9. 2019 smo bili organizatorji turnirja projekta EVROPA 
ZA DRŽAVLJANE. Naslednji dan se je naša sekcija pridružila 

s svojo stojnico prireditvi POZDRAV JESENI na vaškem 
središču v Staršah. Tudi letos smo prejeli nagrado za 
okrasitev stojnice in sicer drugo mesto. 
Zahvaljujemo se županu gospodu Bojanu Kirbišu in celotni 
upravi za razumevanje in pomoč pri našem delovanju. 
Seveda velja enaka zahvala tudi predsedniku DU Marjeta 
in celotnemu upravnemu odboru. In da ne boste mislili, da 
smo pozabili na naše člane, ki skozi vse leto marljivo delajo 
in se trudijo za čim boljše rezultate. 
Nadaljujemo s treningi, saj je pred nami še drugi del 
tekmovanja za obdobje 2019/2020 v ligi PZDU.

.
Če staro leto ni izpolnilo

pričakovanj,
ga pustite za sabo.

Stopite v novo leto dobrih misli,
v upanju na izpolnitev sanj.

Pozabite slabe spomine,
ki prinašajo bolečine,

in obrnite nov, svež list,
popisan le z najlepšimi željami,

trdnim zdravjem in dobrimi ljudmi.

Vodja sekcije
Marija Kurbus
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KOŠARKA
Člani
V ligi PARKL tekmujemo že več kot 20 let. Nekoč regionalna 
liga v okolici Ptuja se že nekaj let širi in sedaj tekmujemo 
s klubi in društvi od Sladkega vrha do Dornave in od 
Beltincev do Podčetrtka. Največ ekip je iz Maribora. V 
sezoni 2017/18 smo se gladko uvrstili v prvo PARKL ligo 
(razen prvega kroga nato same zmage). Z dobrimi nastopi 
smo nadaljevali tudi v prvi ligi PARKL 2018/19 in zaključili 
sezono na drugem mestu (v polfinalu v dveh tekmah bili 
boljši od Ruš).
Tudi druga ekipa, Starše-Ćiro, je uspešno zaključila sezono. 
Uvrstili so se pred lanskoletne prvake lige PARKL kljub 
odhodu edinega centra, ki pa se je letošnjo sezono vrnil 
v Starše.
Da lahko tekmujemo z dvema ekipama se moramo 
zahvaliti predvsem Občini Starše za sofinanciranje. 

Drugo mesto na zaključnem turnirju lige PARKL v Miklavžu

Veterani
Veterani Starš smo skupaj z Veterani Maribora (tekmujemo 
pod imenom Maribor-Starše) v letu 2019 nastopili na petih 
veteranskih turnirjih.
Že na prvem turnirju, konec januarja v Svetem Martinu 
na Muri, smo osvojili 3. mesto med devetimi ekipami. 
Še posebej sladka je bila zmaga nad domačini, ki so si 
nas izbrali v skupini, nato smo bili še boljši od veteranov 
iz Trsta. Ekipi iz Zagreba in MORH (Ministarstvo odbrane 
Republike Hrvatske) sta bili zasluženo boljši.
Na še močnejšem turnirju v Zadru med 22. in 24. marcem 
2019, kjer je 47 ekip iz Slovenije, Hrvaške, BiH, Srbije, 
Makedonije in Litve se je igralo v vseh petih dvoranah 
Športnega Centra Višnjik. Po zmagah nad KK Biograd in KK 
Centar Lug (Samobor), smo v polfinalu izgubili proti ekipi 
Klaipedos iz Litve. Na tekmi za tretje mesto pa so bili boljši 
nasprotniki iz Bitole (Makedonija).
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Sledila sta še turnirja v Crikvenici in na Rogli, kjer smo 
zaradi službenih obveznosti in poškodb nastopili precej 
oslabljeni. Na zadnjem turnirju v Kranjski Gori pa smo imeli 
smolo z žrebom, saj smo v skupini naleteli na kasnejšega 
zmagovalca – MORH in osvojili šele 5. mesto.

Rekreacija
Bolj izkušeni rekreativci “Torkove lige” se že deseto leto, 
vsak torek podimo pod koši, kjer je poleg igranja košarke vsaj 
enako pomembno druženje po njej in ob drugih priložnostih 
kot so kolesarjenje, pohodi, ples, ... Še posebej me veseli, da 
je veselje do košarke tudi med mladimi (dijaki in študentje), 
ki igrajo košarko ob četrtkih. Ob tej priliki vabimo vse, ki bi 
želeli igrati košarko, rekreativno ali tekmovalno, da se nam 
pridružijo (starse.kosarka@gmail.com)!

Vlado Trifkovič

Torkova liga v novih dresih

Veterani Maribor-Starše z igralci Klaipedosa v Zadru 

Na Kreti je med 14. in 24. oktobrom 2019 potekalo 
Svetovno prvenstvo amaterjev veteranov v šahu. Naš 
dolgoletni član, Suad Osmanbegovič, je postal svetovni 
prvak v absolutni konkurenci med 296 šahisti (https://
amateurchess.com/senior/). V ta namen smo mu ob 
povratku pripravili sprejem, na katerem je med drugim 
odigral tudi simultanko proti Petru, Iztoku, Sandiju in 
Vebiju. 

Čestitke svetovnemu prvaku!
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PGD STARŠE JE NAJ PGD 
V SLOVENIJI
Prostovoljno gasilsko društvo Starše je v letu 2019 
sodelovalo v akciji Slovenskih novic, časnika Delo ter 
Gasilske zveze Slovenije, Naj prostovoljno gasilsko društvo 
v Sloveniji 2019. Strokovna komisija nas je uvrstila v 
najboljših pet gasilskih društev, na slavnostni podelitvi 
pa so nas po javnem glasovanju razglasili za Naj društvo v 
Sloveniji v III., IV. in V. kategoriji. Na ta naziv smo v društvu 
ponosni prav vsi člani, od najmlajšega do najstarejšega, saj 
je plod več kot 130 letne tradicije dobrega dela ter motiv, 
da se trudimo tako delati še naprej. Ta naziv ter leto 2019 
bosta ostala v društvu zapisana z zlatimi črkami za vedno.
Letošnje leto je bilo za vse člane PGD Starše zelo aktivno 
leto. Aktivnosti so se začele že januarja, z organizacijo 
tradicionalnega, že 11. mednarodnega pokalnega 
tekmovanja v spajanju sesalnega voda za Prehodni pokal 
Gasilske zveze Slovenije. Organizacija le tega je odlično 
uspela, kar potrjujeta udeležba najboljših enot v Sloveniji 
ter veliko število obiskovalcev, ki so prišli navijat za svoje 

favorite. Tako bomo tudi drugo leto, 18. januarja 2020, 
organizirali že 12. Mednarodno pokalno tekmovanje v SSV, 
na katerega vas vse občane občine Starše že zdaj prisrčno 
vabimo.
Tekmovanje v SSV je kot vsako leto otvorilo tudi tekmovalno 
sezono naših tekmovalnih enot, ki čez celotno leto pridno 
vadijo, se udeležujejo različnih tekmovanj tako doma kot 
v tujini in dosegajo zavidljive uspehe. Med njimi lahko 
izpostavimo stopničke osmih enot, od najmlajših pionirk 
ter pionirjev do starejših gasilk ter gasilcev, na tekmovanju 
Gasilske zveze Starše. Kar sedem od teh enot se je uvrstilo 
na stopničke tudi na tekmovanju Mariborske regije, kar 
nam je prineslo kar sedem vstopnic za nastop na državnem 
tekmovanju Gasilskega zveze Slovenije, ki bo potekalo 
drugo leto meseca maja v Celju. Tako bomo ponovno med 
društvi z največ ekipami na državnem tekmovanju.
»Gasilec sem, ker hočem biti kot ata.« je moto, ki se ga je 
pred leti domislil eden izmed naših pionirjev in v našem 

Članstvo PGD Starše na tekmovanju Mariborske regije
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društvu se dobro zavedamo, da »na mladih svet stoji«. 
Tako smo v letu 2019, po večletnem premoru organizirali 
5. mladinski občni zbor PGD Starše, kjer so otroci sami 
poročali, kaj so počeli v prejšnjem letu. V tekočem letu so 
se udeležili različnih tekmovanj kot je gasilski kviz, gasilska 
orientacija, tekmovanja Gasilske zveze Starše, Mariborske 
regije in druga. Ker se trudimo, da popestrimo delo z 
mladino, smo v letu 2019, zraven omenjenega občnega 
zbora, organizirali še kostanjev piknik, 3. noč mladih 
gasilcev in božične delavnice. Najljubša jim je bila prav 
Noč mladih gasilcev, saj so lahko med drugimi aktivnostmi, 
preživeli tudi noč v gasilskem domu. Naše poslanstvo je 
predati mladim čim več gasilskega znanja in izkušenj, s 
čemer jih tudi učimo prevzemanja odgovornosti v gasilstvu 
in v življenju nasploh. Zaradi raznolikosti teh aktivnosti 
otroci pri tem tudi zelo uživajo. Vedno pa so v naše vrste 
dobrodošli tudi novi člani, tako mladi, kot starejši.

V letu 2019 smo zraven omenjenih gasilskih aktivnosti člani 
PGD Starše na skupno življenjsko pot pospremili našega 
člana in njegovo izbranko ter vrste Mariborskih poklicnih 
gasilcev okrepili še z enim našim članom. Med drugim smo 
sodelovali tudi v različnih natečajih in študijskih projektih, 
predstavniki našega društva pa so gostovali v različnih 
televizijskih oddajah kot je Dobro jutro. Na žalost pa smo 
se v tem letu poslovili od nekaj naših dolgoletnih članov, 
med katerimi je bil tudi naš častni poveljnik in prejemnik 

priznanja kipca gasilca GZS, katerega delo bo za vedno 
zaznamovalo naše društvo. Gasilci smo v prvi vrsti tukaj 
prav zaradi operativnega dela. V letu 2019 smo do zdaj 
posredovali na osmih intervencij, več kot tisoč ur pa smo 
posvetili operativnim vajam, tečajem, izobraževanjem ter 
pregledom opreme. Ker nesreča nikoli ne počiva, moramo 
biti vedno primerno usposobljeni ter opremljeni. To je 
tudi eden izmed razlogov, da staro vozilo cisterno znamke 
Mercedes letnik 1950, menjujemo z novim. Trenutno 
potekajo dela nadgradnje šasije gasilskega vozila GVC 
16/25. V namen lažjega financiranja smo med drugim 
organizirali tudi akcijo zbiranja starega železa, ki še zmeraj 
poteka (Poldi Smonkar T: 041 332 778), se vključevali v 
različne natečaje, kot je »Naj PGD v Sloveniji«, sodelovali 
v dobrodelnih televizijskih oddajah kot je Milijonar in 
še mnogo več. Na tem mestu se moremo zahvaliti tudi 
Občini Starše, ki je donirala skoraj polovico financiranja 
omenjenega vozila. Ker se tak dogodek spodobi primerno 
proslavit, bomo v začetku poletja organizirali pestro 
dogajanje, na katerega vas, vse krajane že zdaj prav lepo 
vabimo. 
Na koncu sledi zahvala vsem članom PGD Starše za ves 
vložen čas in trud. Iz uspehov rastejo novi uspehi in samo 
skupaj lahko pišemo to uspešno zgodbo. Zahvaljujemo 
se tudi družinam članov, vsem našim podpornikom in 
simpatizerjem ter Občini Starše. 

Vsem krajanom občine Starše želimo varne in vesele božične 
praznike ter srečno novo leto!

PGD Starše

Mladina PGD Starše na Noči mladih gasilcev
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SEM STARŠKA OBČANKA,

NE MANJKA MI NIČ,

SI BOB POSADIM,

MI V STALCI RASTE PRAŠIČ.

IMAM HIŠCO PRIJETNO,

OKROG NJE JE POLNO CVETLIC,

ZRAVEN NJE BRAJDA IN MAJHEN VRTIČ,

KI POLN JE SOLATE IN DRUGIH DOBRIN.

V TRGOVINO GREM RADA,

DA MALO POKLEPETAM,

SAJ GOTOVO KOGA TAM SREČAM,

KI GA POZNAM.

NEDELJA JE MOJA,

SAJ V CERKEV POHOTIM,

DA OGLEDAM SI MODO

IN SE POTEM ŠE JAZ TAKO UREDIM.

VČASIH SE PO VASI SPREHODIM,

SI RADOVEDNOST POTEŠIM,

VSAKO HIŠO SI DOBRO OGLEDAM,

NOVOSTI IN SPREMEMBE PRIDOBIM.

POD BRAJDO DOMAČO

RADA KAVO POPIJEM.

POVABIM ŠE ZNANKO S SOSEDNJE VASI.

OB KRAMLJANJU NOVICE VSE ODKRIJEM

IN SVOJO RADOVEDNOST POTEŠIM.

Angela Tihec

In smo stekle 
med polji in 
gozdovi po lepi 
ravninski trasi…
Če komu omenim kako prijetno je teči sredi polj in gozdov, 
ta gotovo pomisli na naš  tradicionalni Ženski tek po 
Prepoljah in okolici. Udeleženke rade izrazijo navdušenje 
in vso pohvalo za vse te doživljaje, ki so jih letos v 
Prepoljah doživele že tretjič zaporedoma. Dejansko smo 
lahko zelo ponosni, da nam k dogodku uspeva pritegniti 
vedno večje število zainteresiranih tekačic. Zanimivo je 
tudi to, da se razlika v letih udeleženk vztrajno povečuje, 
starejših udeleženk je čedalje več, ker Prepoljski tek nima 
tekmovalnega značaja. Mnogim dekletom in ženam to 
odlično ugaja. Druži nas dobra volja, veselje do gibanja 
v naravi, ter motivacija žensk, da naredimo zase nekaj 
dobrega. 

Kako je bilo teči po Prepoljah in okolici to pomlad

Ena izmed udeleženk se našega teka spominja takole: 
«Povem iz lastne izkušnje, da je bilo prav zabavno teči 
z dekleti in ženami iz svoje ali iz sosednje vasi in tudi 
širše okolice. Športno soboto smo pričele na obronku 
vasi Prepolje, z ogrevanjem ob poskočni glasbi zumbe in 

Starška
občanka
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simpatičnega voditelja, ki nas je vodil, preden smo štartale. 
Najprej je stekla skupina za tek na deset kilometrov, nato 
skupina za pet, udeleženke krajše proge pa so ob startu 
pripravile špalir. Nekatere bolj zagrete tekačice so hitele 
vklapljati svoje pametne ure, druge so tekle v paru, po 
nekaj kilometrih pa nas je pričakala prva postojanka, kjer 
so, kot se spodobi, za hidracijo skrbeli moški. Niso ponujali 
le vode, tudi kaj drugega se je našlo. Na poti je bilo precej 
navijačev, ki so dekleta resnično toplo spodbujali, ob 
vstopu v cilj pa je vsako, ki je prečkala ciljno črto, čakalo 
tudi darilo. Že sedaj povem, da se bom teka gotovo 
udeležila tudi prihodnje leto in še koga bom pripeljala s 
seboj.«

Tek se je prijel kot izredno pozitiven, v druženje 
usmerjen, brez tekmovalne note

Ženski tek je letos potekal že tretjič, k udeležbi smo pritegnili 
kar 230 deklet, mamic, babic, vseh starosti. Zaključili smo 
na nogometnem igrišču v Prepoljah in podelili nagrade 
za najmlajšo in najstarejšo udeleženko, ter se okrepčali s 
toplim obrokom. Letos smo izvedli prav posebno žrebanje 
za pravo stilsko preobrazbo, za najmlajše pa je bilo letos 
poskrbljeno z napihljivimi igrali. Tako, da vsako leto znova 
poskrbimo za kakšno dodatno izboljšavo dogodka.

Dogodek zahteva veliko priprav in veliko truda 
sodelujočih

Pri projektu sodeluje veliko število sodelujočih, priprave 
zahtevajo veliko odgovornosti in trajajo kar nekaj tednov. 
Zahvala za organizacijo gre vsem članom Športnega 
društva Prepolje, posebej vodji in pobudnici projekta, 
Jožici Kelc, drugim sodelujočim društvom iz kraja, ter 
mnogim posameznikom iz Prepolj.

Zahvaljujemo se občini Starše, ter vsem sodelujočim, ki so 
nam že več let zapored pripravljeni pomagati. Iskrena hvala 
tudi vsem udeleženkam teka, posebej pa sponzorjem, 
ter lokalnim pridelovalcem domačih dobrot, ki so nam 
omogočili degustacije in odlično pripravljene špargljeve 
dobrote. Se veselimo ponovnega snidenja 25. aprila 2020, 
ko vas prijazno vabimo v Prepolje že na 4. Ženski tek. Do 
takrat pa Srečno!

Jožica Ekart
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Društvo Naš dišeči dom že dobro poznate. Nekateri nas 
vedno obiščete in podprete na lokalnih tržnicah. Nekateri 
prihajate po nasvete, ker želite izboljšati svoje počutje 
ter zdravje s pomočjo narave. Nekateri pa v našem delu 
prepoznate vrednost za svoje otroke in jih pripeljete k nam 
na aktivnosti, ki jih pripravljamo zanje. 

V letošnjem letu je za nami že kar nekaj dogodkov. Na 
Vaškem središču v Staršah sta se odvili 3. Velikonočna 
tržnica in 2. Jesenska tržnica. Skozi vse leto smo izvajali 
predavanja o uporabi naravnih izdelkov za bolj zdrav 
življenjski slog. Za otroke smo pripravljali aktivnosti v 
naravi Za Dravo, pred kratkim pa smo jim tudi omogočili, 
da so dan preživeli s konji. Ena stvar pa je še posebej 
zaznamovala to leto v našem društvu, in sicer naše 
prizadevanje za ureditev prostora pri gasilskem Brlogu v 
Zlatoličju.
Ker je naša vizija ustvariti močno skupnost skozi boljšo 
kvaliteto življenja, smo v društvu Naš dišeči dom prišli do 
ideje, da ustvarimo park, kjer bi se lahko krajani družili 
in aktivno preživljali prosti čas. Potencial smo prepoznali 
v prostoru pri gasilskem Brlogu, saj ponuja že kar nekaj 
možnosti za takšne aktivnosti. Stopili smo skupaj, mladi in 
stari, ter pokazali, da je v skupnosti vse mogoče. Naredili 
smo delovne akcije, prinesli orodje, popravili igrala, 
pokosili in opleli, pometli, pobrali smeti... 
Za igrišča smo skrbeli skozi vso poletje, da so bila vedno čista 
in urejena. Tako je vsak posameznik doprinesel ogromno k 
skupnosti, rezultat pa so bila vsakodnevno polna igrišča. 
Igrala se je odbojka, živel je fitnes na prostem, otroška 
igrala in ostala igrišča za nogomet ter košarko. Prostor pri 
Brlogu je živel in vsak je bil dobrodošel. Po vsaki delovni 
akciji smo se tudi podružili, si naredili piknik ali pa samo 
spili pijačo in se pomerili v odbojki. Skupni čas smo vedno 
aktivno izkoristili, se razgibali in nasmejali ter ustvarjali 
lepe spomine. 

Takšne stvari je vredno nadaljevati, saj prinašajo samo 
pozitivne posledice za skupost. Tako bomo tudi v 
naslednjem letu delovali v tej smeri, razvijali nove ideje, jih 
uresničevali ter širili našo skupnost. Veseli bomo vsakega, 
ki se nam bo želel pridružiti in prispevali svoj delež na 
katerem koli področju našega delovanja. 

Leto 2019 bomo zaključili z izvedbo Prazničnega dogajanja 
na Vaškem središču v Staršah, ko bosta vse otroke 
razveselila Božiček in Dedek Mraz, odrasle pa lokalna 
ponudba daril na stojnicah in odlično kuhano vino. 

Katrin Korotaj
predsednica društva Naš dišeči dom 

Spremljajte naše aktivnosti ter se nam pridružite na 
Facebook strani: Naš dišeči dom

DRUŠTVO NAŠ DIŠEČI DOM
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V začetku oktobra smo na Vaškem središču v Staršah izvedli 
že šesto lokalno tržnico. To je bilo že drugič, ko smo se 
srečali v jeseni, v času priprave ozimnice. Temu primerna 
je bila tudi ponudba na stojnicah in ostale aktivnosti, ki 
smo jih pripravili za otroke in odrasle. 
Veseli smo, da smo vam lahko poleg pestre izbire na 
stojnicah, ponudili tudi kosilo iz lokalnih sestavin. Čeprav 
se je priprava nekoliko zavlekla, ste obiskovalci povedali, 
da je bilo vredno počakati na odlično bučno juho in rebre 
izpod peke z zelenjavo. Hvaležni smo ponudnikom, ki ste 
svoje izdelke za kuho podarili in tako še vi podprli naše 
prizadevanje, da ljudem ponudimo najboljše, domače. 
Tudi otrokom ni bilo dolgčas, saj so se spoznali s starim 
običajem, ličkanjem koruze, ki je v starih časih povezoval 
ljudi. Ustvarili pa so tudi čudovite izdelke iz naravnih 
materialov, ki so si jih shranili za spomin.
Dopoldan je zopet prehitro minil v dobri družbi, ob dobri 
pijači in jedači. Mi pa že komaj čakamo na naslednje 
druženje.

Posebna zahvala gre:

- članom društva Naš dišeči dom, ki ste pomagali pri 
 pripravi prostora, kuhi in peki ter otroških delavnicah. 
 Brez vas dogodka ne bi mogli izpeljati. Hvala vsem, še 
 posebej pa Domnu Drevenšku in Simoni Mlakar, ki sta 
 bila v največji meri zaslužna za odlično kosilo!
- Kmetijam Selinšek, Bandur, Pal in Čeh, ki ste donirali 
 svoje izdelke za naše kosilo in nam tako prikrajšali del 
 stroškov. Iskrena hvala!
- Sitotisku Čelan, ki nam je pomagal pri oglaševanju 
 tržnice. Hvala!
- Gospodu Sašu iz Mizarstva Šenles, ki je v zadnjem 
 trenutku priskočil na pomoč pri pripravi materiala za 
 otroške delavnice in ličnih podstavkov za pecivo. Hvala!
- Občini Starše in županu, gospodu Bojanu Kirbišu, 
 ki podpira naše delovanje in nam omogoči izvedbo 
 takšnih dogodkov na Vaškem središču. Hvala tudi Vam!

Katrin in Maja 
članici društva Naš dišeči dom in 

organizatorki jesenske tržnice

JESENSKA 
TRŽNICA 
2019
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DAN Z EVO IN CHARLIJEM, 
dogodivščine s konji
Počitniški ponedeljek, 28.10.2019, smo preživeli na 
Zorkovi domačiji, pri Lovšetih v Zlatoličju. Naša želja je 
bila, da otrokom ponudimo možnost pristnega stika s 
konji v domačem okolju in da preživijo nekoliko drugačen 
počitniški dan v naravi in družbi živali.
Po jutranjih spoznavnih in gibalnih igrah smo otrokom 
predstavili življenje konjev in skrb zanje ter potek našega 
dne. Dopoldan smo preživeli v družbi Charlija in Lise, ki 
so ju otroci spoznali in skrtačili, Liso peljali na sprehod, 
Charlija pa pripravili za ježo, v kateri se je preizkusil vsak. 
Otroci so sami pripravili hrano za živali (rezali jabolka 
in korenje, luščili koruzo) ter zloščili sedlo, nato pa smo 
uživali v zasluženem kosilu. 
Sledilo je presenečenje – nezimerno so bili veseli, ko se 
je na dvorišče pripeljala kočija, s katero so se lahko vsi 
večkrat peljali po Zlatoličju. Medtem smo z ostalimi otroki 
na ustvarjalni delavnici izdelovali konjičke iz nogavic, s 
katerimi so se lahko preizkusili tudi na poligonu in jih 
obržali za spomin na naše dogodivščine.
Polni novih doživetij in pozitivnih vtisov smo se poslovili 
in se odločili, da bomo tak dogodek še izpeljali in ponudili 
možnost tudi tistim, ki tokrat niso prišli na vrsto. Zato nas 
še naprej spremljajte na Facebook strani Naš dišeči dom, 
kjer vas bomo obveščali o prihajajočih aktivnostih. 

Maja in Katrin
članici društva Naš dišeči dom 
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Pozdrav iz 4.b POŠ Marjeta                                                                                   
Tehniški dan 
Učenci obeh četrtih razredov iz Starš in Marjete so imeli v 
petek, 11. 10. 2019, tehniški dan. V prvem delu dneva so 
si skupaj ogledali HE Zlatoličje.
Pri vhodu jih je pričakal vodič Vlado Bandur, ki jih je popeljal 
po posameznih oglednih postajah. Ob tem je učencem 
starostni stopnji primerno razložil delovanje elektrarne 
in jim odgovoril na zastavljena vprašanja. Četrtošolci so 
si elektrarno z zanimanjem ogledali in se z novimi vtisi in 
spoznanji vrnili vsak v svojo šolo. 
Učenci 4. b so si v učilnici pogledali kratek film o 
varčevanju z energijo in prikaz delovanja dveh elektrarn 
v Avstriji, s tem so nadgradili nova spoznanja iz Zlatoličja, 
nato pa se prepustili sestavljanju električnih krogov. Že 
pri prvem poskusu so kar hitro zagorele drobne žarnice, 
ki so se napajale iz ploščatih baterijskih vložkov, ob tem 
pa na obraze otrok privabile številne smehljaje in znake 
zadovoljstva, češ: »Tudi moja žarnica sveti!« Pri naslednjih 
poskusih so učenci sestavljali različne vezave, izdelali pa so 
tudi vsak svoje čisto pravo stikalo – ki je seveda delovalo. 
Ob koncu dne so pregledali še elektro material, ki so jim ga 
zaupali očetje in so ga v ta namen prinesli v šolo. Učenci 
zdaj vedo, zakaj imajo kabli različno število žičk, kaj je 
varovalka, čemu služi preizkuševalec elektrike in še veliko 
drugega.
Dan, nabit z ogromno energije, tudi v pravem pomenu 
besede, bo učencem še dolgo ostal v prijetnem spominu.

se je bilo potrebno zelo truditi, je pa bilo zato zadovoljstvo 
ob pogledu na končane slike toliko večje.

Daša Jakol,
razredničarka 4.b

Hišice iz kartona
V četrtek, 24. 10. 2019, je bil v 4. b v Marjeti prav poseben 
dan. Učilnica je postala čisto prava tehniška delavnica, 
saj so učenci izdelovali hišice iz kartona. Delovna pot jih 
je vodila kot pri »ta resnih« hišah od ideje in načrta do 
končnega izdelka. Ponovili so tudi o vsem, kar so se pri 
naravoslovju in tehniki naučili o papirju, nato pa povedali, 
kakšne vrste hiš poznajo. Pa seveda, kdo vse je prisoten pri 
gradnji čisto prave hiše. 
Pri praktičnem delu je večina učencev sledila navodilom 
in prišla do želenega izdelka. Najlepši trenutek je bil, ko 

so svoje hišice smeli položili na dogovorjeno mizo. Poprej 
so namreč morale skozi končno kontrolo pri učiteljici, ki je 
preverila, kakšni so stiki posameznih delov oziroma, ali je 
lepilo dovolj prijelo. Ob tem pa so nevede ustvarili čisto 
pravo papirno vasico. 

Dežniki brez dežja
Kljub vremensko čudoviti jeseni so v 4. b v torek, 22. 10. 
2019, k likovni umetnosti prinesli dežnike. Seveda so ti 
pristali tam s čisto posebnim namenom. Služili so kot šolski 
pripomoček za pogled dežnikov od zgoraj, kot bi jih gledali 
s ptičje perspektive. Učenci so po ogledu v tlorisu, kar je 
bila trenutno učna snov tudi pri družbi, prikazali dežnike, 
»ki jih v dežju nosijo obiskovalci velikega mesta«. Pri 
barvanju so izbrali sorodne ali nasprotne barve z barvnega 
kroga, »tla v mestu« pa pobarvali z nevtralno sivo. Pri delu 
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Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je bil tudi letos eden 
izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Že 
nekaj let ga skupaj pripravljajo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo 
za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
in še kdo. Projekt odrasle in otroke osvešča o pomenu 
rednega in zdravega prehranjevanja, kamor sodi že prvi 
jutranji obrok – zajtrk. 
Tako je otroke POŠ Marjeta v petek, 15. 11. 2019, ob 8.00 
v jedilnici pričakal tradicionalni slovenski zajtrk: domač 
kruh, maslo, med, mleko in jabolko, vse dobljeno od 
lokalnih proizvajalcev. Učenci so si kruh skrbno namazali 
in nato vse skupaj z veseljem použili. Ob tem so povedali: 
»Mmm, kako je dobro!«
Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku so marsikje dodali 
še različne poučne vsebine, povezane s pridelovanjem 
zdrave hrane. V Marjeti je v ta namen učence obiskal 
mlekar, prisluhnili pa so tudi čebelarju.

Obisk mlekarja iz Starš

V petek, 15. 11. 2019, je učence POŠ Marjeta v okviru 
dejavnosti projekta Tradicionalni slovenski zajtrk obiskal 
mlekar Davorin Selinšek iz Starš. Učenci so mu za 
dobrodošlico zapeli ljudsko pesem Na planincah luštno 
biti, nato pa jim je preko projekcije nazorno prikazal, kaj 
vse v današnjem času zajema poklic kmeta in predstavil 
še dejavnost pridobivanja različnih mlečnih izdelkov na 
njihovi kmetiji. Učenci so se na modelu krave z veseljem 
preizkusili še v molži. Ob tem so ugotovili, da ta dejavnost 
zahteva veliko moči in spretnosti.

TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK 

Čebelar predstavi svoje delo

V POŠ Marjeta so učencem v okviru Tradicionalnega 
slovenskega zajtrka 15. 11. 2019 pripravili še predstavitev 
dela čebelarja. Tokrat v šolo niso povabili nobenega 
čebelarja, ampak so ga učitelji našli kar v svojih vrstah. 
Svoje čebelarjenje je učencem nazorno predstavil učitelj 
Jernej Šenk, ki je član Čebelarskega društva Hoče. Učenci 
so iz prve roke izvedeli marsikaj zanimivega. Najprej seveda 
o tem, kakšen pomen imajo čebele pri opraševanju, nato 
o razvoju čebel, iskanju hrane oz. kilometrih poti, ki jih 
drobne neutrudne delavke opravijo pri svojem delu. 
Ogledali so si satje, potipali vosek, videli zaščitni čebelarski 
skafander in visoke bele rokavice, izvedeli, zakaj se čebelarji 
oblečejo v belo, in se naučili še veliko zanimivega. Učenci 
so zelo pozorno poslušali in veliko spraševali. Menimo, da 
se za ohranitev slovenske čebele zato ne bo treba bati. Ob 
koncu so zapeli še Slakovo pesem Čebelar in na prijeten 
način zaključili zanimivo uro.

Daša Jakol,
vodja POŠ Marjeta
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V petek, 22. novembra 2019, je bil v POŠ Marjeta prav 
poseben dan. Že zjutraj, saj so učenci 4. b zaradi velikega 
pričakovanja in zadnjih priprav bili že zelo nestrpni. Le 
čemu? 
Ob 11.20 so za svoje babice in dedke nameravali na stežaj 
odpreti vrata učilnice, v pričakovanju, da se odzovejo 
na prijazno vabilo – sodelovati pri pouku slovenščine in 
glasbene umetnosti. 
Pri slovenščini bi starejši svojim potomcem v narečju 
povedali zgodbo iz mladosti, pri glasbeni umetnosti pa 
skupaj z njimi zapeli slovenske ljudske pesmi. Za domačo 
nalogo so namreč vsak svojega vnuka ali vnukinjo naučili 
peti eno od slovenskih ljudskih – tako kot se je učilo včasih: 
iz ust v ušesa. 

In res! Vse to se je tako tudi zgodilo. Ob dogovorjeni uri je 
prišlo dvanajst babic in dedek, ki so s pogledom izdajali, 
da želijo najprej poiskati svojega vnuka. Ta je seveda že 
pomahal ali se na hitro prišel malo stisnit, čeprav mu je ob 
tem bilo malce nerodno. Kaj hočemo, pač nova situacija. 
Nato smo pri slovenščini z velikim zanimanjem prisluhnili 
starejšim, ki so nam zaupali katero od svojih zgodb iz 
mladosti. Tudi takšno, ko so kot mladi nadobudneži kaj 
ušpičili in zaradi tega bili celo kaznovani. Prav te zgodbe 
pa so danes tako zanimive! Starejši so se potrudili, da so 
govorili čim bolj narečno, čeprav je v šoli tako govoriti 
težko. Zelo imamo namreč ukoreninjeno, da naj bi v 
učilnici vedno govorili knjižno. 
Po kratkem odmoru s kavico za starejše je sledila glasbena 
umetnost. Domačo nalogo so vsi skupaj opravili z odliko, 
saj je iz ust babic in dedka ter njihovih vnukov zadonelo 
kar nekaj ljudskih pesmi. Ena od babic, nekdanja učiteljica 
naše šole, je za učence za ponazoritev pesmi Po Koroškem, 
po Kranjskem otrokom prinesla celo zrnje ajde in slastne 
ajdove piškote. Le kdo si ob takšnem dogodku povedanega 
o ajdi ne bi zapomnil? 
Učenci pa so okoli 12.30 že pogledovali na uro, saj smo 

PRAV POSEBEN DAN

za starejše imeli pripravljeno presenečenje. Zadnjih 
petnajst minut druge učne ure smo namreč rezervirali za 
nastop v narečju. Prikazali smo pouk v šoli nekoč, in sicer 
ob istoimenski dramatizaciji. Igrali pa vsak svojo vlogo, 
učiteljico in učence. Med igranjem je bilo od starejših 
slišati: »Točno tako je bilo v šoli nekoč!« Še bolj pa smo 
jih prepričali, ko sta učenca zaradi kazni, porednosti v 
odmoru, morala nekaj časa klečati na koruzi (seveda po 
vnaprejšnjem dogovoru). Otroci so v okviru nastopa 
zapeli tudi pesmi Stoji učilna zidana in Ježkovo Za poredne 
otroke. 

Igra govori o šoli nekoč, ko so bili učitelji še zelo strogi. Svoje 
delo so opravljali ob pomoči palice in že takrat učence pri 
predmetu petje učili peti, pri računstvu pa pri kateri od 
ur spraševali poštevanko. Ker so otroci na kmetijah takrat 
še veliko delati, ni bilo časa za učenje. Kaj vse so namesto 
tega morali početi doma, so zaradi strahu kar v narečju 
povedali učiteljici … (Z isto igro smo se prijavili na nastop v 
okviru projekta Park pod tisočerimi zvezdami v Kidričevo; 
za nastop so nam določili termin 14. december ob 16.00.)
Uri sta prehitro minili in nam vsem skupaj pustili nepozabne 
spomine. Iskrena hvala vsem prisotnim za sodelovanje, 
učencem pa tudi za čudovit nastop! 

Daša Jakol,
razredničarka 4.b
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Brez računalnika si ne predstavljamo več življenja. Na 
spletu nakupujemo, plačujemo račune, komuniciramo 
- nove tehnologije nam izboljšujejo življenje in od njih 
bomo vedno bolj odvisni. Čezmerna raba spleta in naprav 
pa vodi v zasvojenost. Opaža se prisotnost brezciljnega 
brskanja po spletu in čezmerna uporaba družbenih omrežij 
vse bolj narašča med mladimi. Slednje je bolj značilno 
za dekleta. Tam iščejo potrditev ter sledijo modnim 
trendom in zvezdnikom. Več dečkov pa je zasvojenih z 
nasilnimi igricami. Terapevt Miha Kramli opozarja, da 
če računalnik ali tablico uporabljamo za delo, se v naših 
možganih sproži kemični proces, ki je do telesa prijazen. Po 
nekem času čutimo utrujenost, tudi naveličanost in naša 
mladina prav tako čuti naravno potrebo, da mora nehati. 
Če ostajajo otroci za računalnikom pet ur ali več, je to 
prvi signal staršem, da otrok računalnika ne uporablja za 
delo, ampak za zabavo. Najstnik, ki ima v realnem svetu 
težave s komuniciranjem in je nenehno v konfliktih, lahko 
v virtualnem (z uspešnostjo v računalniških igricah) dobi 
tisto, kar mu v resničnosti manjka. Starši morajo paziti na 
to, da bo otrok težave z vrstniki v realnem svetu tam tudi 
urejal, ne pa da bo zbežal v virtualni svet. Če se to zgodi, 
počasi ne bo več sposoben stopiti v realno in bo virtualno 
zanj postalo bolj resnično od resničnega. 
Starši morajo biti sposobni pravočasno spoznati razliko 
med zabavo in delom na računalniku.  Pravočasno morajo 
ustvariti prostorsko in časovno omejitev dostopanja do 
sodobne tehnologije. Časovna omejitev pomeni, da igrice 
ali Facebook ne smejo vplivati na družinsko življenje, 
delo, domače naloge in opravila, druženje s prijatelji, na 
obšolske dejavnosti in uspeh v šoli. Drugo merilo je, da več 
kot ena ura na dan na Facebooku ali igricah ni priporočljivo 
in je celo nevarno. Otrok v svoji sobi ne sme imeti dostopa 
do pametnega telefona in računalnika, saj že desetletni 
otroci cele noči preživijo za računalnikom, ne da bi starši za 
to vedeli. Zato se morajo že od malega vzpostaviti osnovna 
pravila dostopanja do nove tehnologije. Če otroka ne 
boste ustavili pravi čas, bo razvil občutek, da mora brez 
posebnega cilja poseči po tablici, telefonu, saj se le tako 
pomiri. Če mu tega ne omogočimo, bo postal vedno bolj 
agresiven.  Otrok ima občutek, da ga na zaslonu čaka 
neverjetno presenečenje, zato ga mora preveriti vsaki dve 
minuti. Vaš otrok torej vsakih nekaj minut dobi na zaslon 
pet ali več novih vsebin, ki jih ne more predelati, ampak 
jih samo prelista. To pomeni, da otrok začetih  stvari ne 
bo sposoben več dokončati. Začne opuščati dejavnosti, 
hobije, ki jih je rad počel, da bi bil več časa na računalniku. 
Miha Kramli jasno pove, da otrokom od drugega do 
desetega leta ne dajajmo možnosti igranja z novo 
tehnologijo. Otrok za igro potrebuje živo osebo. Ko odraste, 
je pripravljen sprejemati navodila in pravila posameznika, 
okolice in družbe. 

RADOSTI IN PASTI 
SODOBNE TEHNOLOGIJE

Mika Kramli: » Prepričan sem, da smo v Sloveniji že prišli 
do kritične mase otrok in mladostnikov, ki so presegli 
normalno število ur, preživetih za računalnikom. Več kot 30  
odstotkov mladostnikov ima hude težave – in potrebujejo 
pomoč.«

Kdaj je čas za strokovno pomoč?

Pri otroku bodite pozorni na naslednje znake: 
Odmik od prijateljev in družine, spremembe spalnega 
vzorca, časovna ujetost (nima občutka, koliko časa porabi 
za splet), izgubljanje zanimanja za hobije in športne 
dejavnosti, na spletu je aktiven več kot tri ure na dan in 
več kot štiri dni v tednu, zdravstvene težave (bolečine 
v hrbtenici, vratu, zatilju …) in buren čustveni odziv ob 
odvzemu dostopa do računalnika.

Log out je zasebni zavod za dajanje brezplačne strokovne 
pomoči in svetovanje tistim, ki imajo zaradi intenzivnosti 
in nekontrolirane uporabe tehnologij in spleta težave s 
preobremenjenostjo ali celo z zasvojenostjo. 

Povzeto po predavanju terapevta Mihe Kramla

Marija Bednjanič

ZDRAVA HRBTENICA

BRAVEASS

Vadba nizke intenzivnosti. 

Boljše počutje, preprečevanje

in zmanjšanje bolečin v

hrbtenici in sklepih.

V torek in četrtek ob 20:00 

Večnamenski prostor Starše

Več info na 041367779

Vadba srednje intenzivnosti. 

Oblikovanje telesa, boljša

giblivost, visoka poraba kalorij

V ponedeljek ob 20:00

in v sredo ob 18:30 

Večnamenski prostor Starše
Več info na 041367779
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Ko ljubiš, si nor Popoldansko 
druženje s starši

Ko ljubiš, si nor,
naokrog se voziš brez zavor,
brez zaščite hodiš po vrvi,

povsod hočeš biti najboljši in prvi.
Ko ljubiš, si slep,

lep zdi se ti močvirnati svet,
še kopriva takrat ti lepo cveti,
v noči res temni vse ti blešči.

Ko ljubiš, si gluh,
za vsa opozorila, svarila, ki niso od muh,

ne slišiš viharja v daljavi,
noben nasvet takrat zate ni pravi.

Ko ljubiš, si najboljši,
vsak tebi nepomemben se zdi,
nihče takrat nikjer ne dohaja,
le zate takrat sonce obstaja.

Ko ljubiš, si nežen,
si najboljši, nikakor povprečen,

premaguješ težave, vsakdanje skrbi,
ves svet se ustavi, le ljubezen obstaja, živi.

Angela Tihec

Meseca oktobra smo v vrtcu Najdihojca pripravili 
popoldansko druženje s starši. Rdeča nit druženja so bile 
športne igre z žogo, ki smo jih vzgojiteljice pripravile z 
žogami različnih velikosti. Tudi poligon smo premagovali z 
žogami. Za prijeten zaključek skupnega druženja smo se 
nagradili s kostanji, katere so otroci skupaj s svojim starši 
nabirali in jih prinesli v vrtec.

Svoja doživetja sončnega oktobrskega popoldneva smo 
strnili v naslednjo pesem.

Na igrišče smo pohiteli,
tam za začetek dobro smo se ogreli.

Žogo s starši smo si podajali,
otroci veliki in tudi majceni.

Keglje smo podirali, 
barvne žogice pobirali.

Poligon spretno smo premagali 
in se ob tem zelo zabavali.
Tarčo večkrat smo zadeli,

oh kako smo bili veseli. 
Za nagrado štampiljke smo dobili,

zato neradi doma smo se umili. 
Radi športamo in se igramo,

predvsem s tistimi ki najraje jih imamo.

Nika Vesenjak
Vzgojiteljica
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Z RAKETO V VESOLJE

V skupini Zvezdice smo si v letošnjem letu izbrali 
prednostno nalogo skupine: Z raketo v vesolje. Ugotovili 
smo, da otroke to zanima in o vesolju že kar veliko vedo. 
Zato smo izbrali primerne dejavnosti, da bi otroci na igriv 
način izvedeli še kaj novega.
Pogovarjali smo se o našem planetu Zemlja, drugih 
planetih, astronavtih, raketah, zvezdah…
V knjižnem kotičku smo si ogledovali razne enciklopedije, 
knjige in leksikone o vesolju, ki so jih otroci prinašali v 
vrtec od doma.
Naredili smo plakat o planetih, iz stiropornih kroglic smo 
izdelali planete ter prikazali pot okoli Sonca. 
Ustvarili smo si raketo, vesoljsko postajo in teleskop s 
katerimi smo se igrali, raziskovali ter opazovali vesolje, 
zvezde.. Zvezde so prikazovali tudi z laserjem. Z lutkami 
astronavtov in raketami so otroci raziskovali površje Lune 
in kraterje (igrali so se z mivko, rižem, kamni). Spoznali so 
pravi teleskop in globus.

Izdelali smo si igro Spomin - Planeti, kjer so se otroci 
naučili imena planetov, ki so jih tudi prepoznali. Igrali smo 
se Didaktično igro Vesolje, ki so jo otroci prinesli od doma.
Preizkusili smo se tudi v reševanju ugank o vesolju.
Zelo radi so poslušali pravljico Zvezdica Zaspanka, naučili 
so se pesmico Kje je Luna in pesem Luna in sirček.
Otroci so ob igri in novih spoznanjih o vesolju izredno 
uživali, zato verjamem, da bodo osvojeno znanje ohranili 
za celo življenje.
                                                                                                                                                      

    Mateja Sajko
Vzgojiteljica
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TEDEN OTROKA – MOJE 
PRAVICE
Prvi teden v mesecu oktobru je še posebej namenjen 
otrokom, pri čemer je vsako leto v ospredju druga 
tematika. Letošnja tema je imela naslov Moje pravice. 
Teden otroka je minil kot bi trenil. Naši dnevi so bili 
raznoliko obarvani z najrazličnejšimi aktivnostmi. Ves 
teden so se otroci igrali in družili med skupinami.
V ponedeljek so se umetnostno izražali. Ustvarili so si 
glasbila, ki smo jih tudi preizkusili. Ob igranju smo zapeli 
in zaplesali.
V torek so vzgojiteljice v roke vzele lutke in zaigrale 
pravo lutkovno predstavo, ob kateri smo se učili tudi zelo 
pomembne stvari: kako prečkati cesto, katere luči gorijo 
na semaforju in kako se je potrebno pravilno in varno 
obnašati v prometu.
V sredo smo pričakali prav poseben obisk. Obiskali so 
nas folkloristi iz osnovne šole Starše. Navdušeno smo 
opazovali njihova lepa oblačila in spoznali, kako so spretni 
v plesu in igranju inštrumentov. Na koncu smo zaplesali in 
zarajali vsi skupaj.

V četrtek smo se odpravili na izlet. V nahrbtnikih smo imeli 
nekaj za odžejat in okrepčat. Čeprav je od izleta preteklo 
že nekaj dni, se otroci še vedno spominjajo in z veseljem 
povedo in pokažejo mesto, kje smo se ustavili in pomalicali.
V petek smo svoje telo napolnili z vitamini. V vrtcu smo 
si organizirali pravi, pravcat, zdrav piknik. Zaradi slabega 
vremena smo ga izvedli v večnamenskem prostoru, kar nas 
sploh ni zmotilo. Bil je slasten!
Joj, kako smo uživali. Smo pa ugotovili, da pri nas ni le 
teden otroka, ampak kar leto otroka, saj so otroci vse 
leto naša prioriteta, zato jim pravico do igre in zabavnih 
aktivnosti omogočamo prav vsak dan. 

 
Nika Vesenjak

Vzgojiteljica
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V vrtcu smo 
spoznavali živila 
lokalnega izvora
V petek, 15. novembra 2019, smo s projektom Tradicionalni 
slovenski zajtrk obeležili dan slovenske hrane. S projektom 
seznanjamo otroke o pomenu zajtrka, prednosti domačih 
pridelanih živil, o pomenu kmetijstva in čebelarstva. 
Spoznavanju živil lokalnega izvora, ki smo jih v petek imeli 
za zajtrk, smo namenili ves teden. Z namenom, da izvemo 
od kod prihaja kruh, smo se v vrtcu Pikapolonica projekta 
lotili v sodelovanju s kmetijo Šolar, kjer smo si ogledali 
krušno peč in pripomočke za peko kruha.

Ob druženju vseh skupin nas je v vrtcu obiskal Davorin 
Selinšek in nam predstavil pridelavo mleka in mlečnih 
izdelkov. Otroci so se preizkusili v molži »mleka«, za 
zaključek pa smo si skuhali čokoladni puding.

V skupini Rožice smo z otroki pekli kruh. Otroci so se 
seznanili z različnimi žitaricami, vrstami moke, spoznali 
sestavine in postopek peke kruha. Oblikovali smo izdelke 

MLADA BRALKA

iz slanega testa, se pogovarjali o različnih sortah jabolk ter 
izdelovali sadne ražnjiče, ki smo jih z užitkom pojedli.
Na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka smo zajtrkovali 
ob praznično pogrnjenih mizah. Mize smo obložili z 
domačimi dobrotami, kot so domači kruh, maslo, med 
in jabolka, v skodelice smo nalili mleko. Otroci so se 
preizkusili v mazanju masla in medu na kruh, pri čemer so 
zelo uživali. Obiskal nas je tudi čebelar, gospod Ferlič, ki 
nas je seznanil o čebeljih družinah, medovitih rastlinah in 
nas obdaril z medom. 
V skupini priznamo, da že komaj čakamo, da se bo kruh 
z maslom in medom ponovno pojavil na našem jedilniku.

Genica Bezjak
Vzgojiteljica
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BABICA ZIMA
 Po priredbi Anje Oman                                                                                   

Tap tap, tap tap, tap tap, čisto potiho, skoraj neslišno, z 
neba padajo drobcene snežinke. Pobelile so gozdove, 
ulice in hiše. Babica Zima je bila letos še posebej pridna.               
Gunca gunc, gunc gunc, se ziblje na svojem starem 
gugalniku, plete topel volnen šal in skozi okno občuduje 
svojo belo umetnino.
Tok tok, tok tok, potrka na vrata. Babica Zima prijazno 
povabi: ”Kar naprej.” V sobo priskaklja zajček. Iz ušesk 
potrese snežinke, ki so se tam nabrale in smukne k 
babičinem gugalniku: ”Babica Zima, se lahko malo 
pogrejem? Letos si bila zelo pridna, sneg je vsepovsod, pa 
tudi mraz je.” Babica Zima zajčka ovije v topel šal, ki ga 
plete: ”Takole, zdaj ti bo toplo.”
Tok tok, tok tok, potrka na vrata. Babica Zima prijazno 
povabi: ”Kar naprej.” V sobo priteče miška. Iz repka potrese 
snežinke, ki so se tam nabrale in smukne k babičinem 
gugalniku: ”Babica Zima, se lahko malo pogrejem? Letos si 
bila zelo pridna, sneg je vsepovsod, pa tudi mraz je.”

Zajček naredi malo prostora, Babica Zima pa miško ovije v 
topel šal, ki ga plete: ”Takole, zdaj ti bo toplo.”
Tok tok, tok tok, potrka na vrata. Babica Zima prijazno 
povabi: ”Kar naprej.” V sobo pribrunda medved. Iz 
trebuščka potrese snežinke, ki so se tam nabrale in smukne 
k babičinem gugalniku: ”Babica Zima, se lahko malo 
pogrejem? Letos si bila zelo pridna, sneg je vsepovsod, pa 
tudi mraz je.” 
Miška se premakne, zajček naredi malo prostora, Babica 
Zima pa medveda ovije v topel šal, ki ga plete: ”Takole, 
zdaj ti bo toplo.”
Vsi na toplem se nežno stiskajo in skozi okno občudujejo 
čarobno zimsko pokrajino.
Tok tok, tok tok, potrka na vrata. Babica Zima prijazno 
povabi: ”Kar naprej.” V sobo se pritihotapi lisica. Iz smrčka 
potrese snežinke, ki so se tam nabrale in smukne k babičinem 
gugalniku: ”Babica Zima, se lahko malo pogrejem? Letos 
si bila zelo pridna, sneg je vsepovsod, pa tudi mraz je.”                                                                                                   
Medved se stisne bližje k miški, miška se premakne, zajček 
naredi malo prostora, Babica Zima pa lisico ovije v topel 
šal, ki ga plete: ”Takole, zdaj ti bo toplo.”
A lisica, zvitorepka, se z majhnim koščkom šala ne zadovolji. 
Hoče ga imeti več samo zase in ne vsega deliti. Zato najprej 
narahlo potegne, da ne bi opazili. Nato pa močneje in 
močneje in topel volnen plašč se… pretrga!
”O jooooooj!” Vzklikne babica zima. ”Moj topel volnen 
šal, ki sem ga pletla celo leto, da bi nam bilo pozimi toplo. 
Strgan je! Kaj bom zdaj storila? Kako bom grela živalice? 
Volne mi je zmanjkalo, časa za pletenje pa tudi nimam več, 
saj je zima že tukaj.”
Lisici je bilo precej žal, da je bila tako požrešna in očke 

je obrnila v tla. Zajček, miška in medved pa so pogumno 
vzkliknili: ”Ne skrbi Babica Zima! Pomagali ti bomo! Če 
stopimo skupaj, lahko rešimo še tako velik problem!”                                                                 
Odskakljali, odhiteli in odbrundali so do bližnje kmetije. 
Za njimi pa se je klavrno tihotapila tudi lisica. V toplem 
hlevčku so se stiskale male ovčice.
”Ovčke, ovčke, bi nam lahko dale malo volne? Babici Zimi, 
ki nas je prijazno grela, smo po nesreči strgali topel šal in 
nujno potrebuje novega.” 
Bee bee, bee bee, ovčke so brez razmišljanja hitro odstopile 
malo svoje snežno bele volne in skupinici junakov zaželele 
toplo zimo. A ti so že hiteli naprej, v gozd.
”Jelenčki, jelenčki, bi nam lahko pomagali spresti tole 
volno? Babici Zimi, ki nas je prijazno grela, smo po nesreči 
strgali topel šal in nujno potrebuje novega.”
Hop hop, hop hop, jelenčki so nemudoma prepletli svoje 
roge in spredli kose volne v tanke bleščeče nitke in skupinici 
junakov zaželeli toplo zimo. A ti so že hiteli naprej, na polje.
”Ptičice, ptičice, bi nam lahko pomagale splesti šal? Babici 
Zimi, ki nas je prijazno grela, smo po nesreči strgali topel 
šal in nujno potrebuje novega.”
Čiv čiv, čic čiv, ptički so spretno poleteli v nebo in spletli 
topel, dolg šal, kot ga še ni bilo in skupinici junakov zaželeli 
toplo zimo. A ti so že hiteli nazaj, k babici.
Tok tok, tok tok, potrka na vrata. Babica Zima prijazno 
povabi: ”Kar naprej.” V sobo priskaklja zajček, priteče 
miška, pribrunda medved in se pritihotapi lisca. Iz telesc 
potresejo snežinke, ki so se tam nabrale in smuknejo 
k babičinem gugalniku: ”Babica Zima, te lahko malo 
pogrejemo? Letos si bila zelo pridna, sneg je vsepovsod, 
pa tudi mraz je.” in jo ovijejo v topel volnen šal.
Babica Zima se veselo zasmeje in v svoj šal prijazno ovije 
zajčka, miško, medveda, ovčice, jelenčke, ptičice in lisico, ki 
sedaj ve, da je zares toplo takrat, ko si stvari enakomerno 
delimo. Kar toplo ji je pri zvitem srčku, ko se stisne k ostalim 
in pomisli, da prava toplina sploh ne prihaja iz koščka šala, 
ampak od prijateljev.

Praznični čas je vedno lepa priložnost, da se zamislimo, 
kako živimo. Ali res posvetimo dovolj svojega časa tistim, 
ki jih imamo radi; svojim otrokom, staršem, sorodnikom, 
prijateljem?

Starši preberite zgodbico skupaj s svojimi otroki, malimi in 
velikimi, preživite čas skupaj pod toplo odejo, lepo vam bo.
Ravno čas, ki ga posvetimo drugim, je največje darilo.

Anita Babič
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Starejše generacije se bodo spomnile “udarniškega dela” 
v svoji mladosti….Takrat so izžarevali moč, veselje in željo 
združiti prijetno druženje s koristnim. 
V tistih časih je bilo namreč veliko druženja ob 
prostovoljnem delu (udarniško delo), ki so ga opravili v 
želji po boljšem in lepšem jutri. Gradili so gasilske domove, 
kino dvorane, kulturne domove in še kaj se je našlo.
Spomin na te čase je oživel marsikateremu starejšemu 
krajanu Prepolj, ko je opazoval zanesenost, zagnanost in 
pripadnost posameznih članov Kulturnega  društva Urška 
pri obnovi Kulturnega doma v Prepoljah. Pogosto so bili 
slišani komentarji: “tega so zmožni samo Prepolci. Tega ni 
več nikjer,…. “. Da, skoraj zagotovo lahko trdim, da takšno 
solidarnost, prizadevnost in pripadnost domačemu kraju 
ter predvsem društvu, s težavo najdeš še kje.
Hvala vam, članom Kulturnega društva Urška, za vaš čas 
in trud….

Zapisala:
mag. Martina Zorko 

Oživeli so spomini...                                                                                   

Ko malo pomislimo, kako tečejo naši pogovori- “bežni ali ob 
kavi”, lahko ugotovimo, da so le-ti večinoma prazni. Hitro 
lahko ugotovimo, da skoraj nimamo teme za pogovor, če se 
ne pogovarjamo o sosedu, znancu, tragedijah ali politiki… 
Z namenom, da poskušamo oplemenititi naše pogovore 
z odkritostjo, iskrenostjo, skratka se vrniti k »pogovorom 
iz srca«, smo v Prepoljah organizirali srečanje na temo – 
Naša komunikacija. 

Mlad, perspektiven voditelj navedenega srečanja, Žiga 
Grušovnik, je spretno povezoval in dopolnjeval zanimiv in 
poučen pogovor med samimi udeleženci in njim. 
V nadaljevanju bom na kratko strnila nit jesenskega 
srečanja v obliki opomb za osvežitev “tiste prave”, pristne, 
iskrene in ozaveščene komunikacije. 

Opombe je pripravil Žiga Grušovnik:

1. Sprejmimo tišino

Pogosto nam postane neprijetno, kadar pride do tišine. 
Tudi če globoko poslušamo in smo vpeti v pogovor, 
čutimo potrebo tišino obiti na vsak način. Po navadi pri 
tem panično zapolnimo praznino s praznimi besedami. 
Namesto, da gledamo na tišino kot slabo stvar, jo 
sprejmimo in ji dovolimo obstajati in pustimo pogovoru, 
naj steče lahkotno/naravno. Večkrat, kot pride do tišine, 
bolj je bomo navajeni. Na ta način se naučimo ustaviti in 
pomisliti, kaj je bilo dejansko povedano in si damo čas, da 
najdemo primeren, pomenski odziv.

2. Ne predvidevajmo

To počnemo prav vsi. Ko poslušamo ljudi, si običajno 
ustvarimo predvidene zaključke v glavah. Tako uporabimo 
pretekle izkušnje in naše stereotipe, da lažje razumemo 
stvari. To je vsekakor normalno, ampak moramo biti 
pazljivi – ne smemo dovoliti presoji naših možganov megliti 
realnost. Če želimo razumeti, iz česa nekdo izhaja, ne 
rabimo spreminjati tega, kar menijo, da bi bolje razumeli, 
npr. da bi rekli »aja misliš, da to tako najraje to počneš«. 
Raje uporabimo vprašanja kot »čakaj, mi lahko še enkrat 
razložiš?«, »kako natančno to rad počneš?«. Tako ne le 
dobimo informacijo, ki se nam je izmuznila, ampak tudi 
damo sogovorniku vedeti, da sodelujemo v pogovoru, in 
da nas dejansko zanima.

ALI SE ŠE SPLOH ZNAMO 
POGOVARJATI?

3. Nehajmo premlevati, kako bomo 
nadaljevali pogovor vnaprej

Spet, običajno ne maramo tišine, zato si velikokrat 
pripravimo vnaprej, kaj bomo povedali, ko bo oseba 
nehala govoriti. Ampak to le povzroči, da temu, kar nekdo 
govori, ne prisluhnemo dovolj dobro. Pogovor tako ne 
teče pravilno in njihovo sporočilo se izgubi. 
Naslednjič, ko se zalotimo, da si pripravljamo odgovor 
vnaprej, ga preprosto izpustimo in se osredotočimo na to, 
o čem sogovornik govori. Lahko se zgodi, da se vrnemo na 
to ali pa pogovor preprostosteče v čisto novo in zabavno 
smer.”
V želji, da spremenimo način komunikacije, ter v želji, da 
ne bomo po končanem pogovoru imeli občutek praznine 
in slabe vesti, pač pa, da bomo po končanem pogovoru 
občutilizadovoljstvo,  pozitivnost in sproščenost, si bomo v 
teh dolgih zimskih večerih prizadevali, da takšna srečanja 
ponovimo.

mag. Martina Zorko
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Sestavine:

3 večja jajca
180 gramov sladkorja
350 gramov moke
1/2 pecilnega praška
150 gramov orehov
150 gramov rozin ali brusnic
1 beljak za premaz

Čas priprave:

15 min

Čas kuhanja:

30 min

Količina:

približno 30 
velikih piškotov

Praznični 
recept

Naši otroci v šoli ali vrtcu preživijo velik del dneva, veliko 
jih ima tam tudi vse obroke hrane. A nas kot starše, ki 
želimo svojim otrokom najboljše, zanima kakšno hrano 
jedo otroci v naših šolah in vrtcih? A nam je mar ali hrana 
prepotuje tisoče kilometrov iz najrazličnejših intenzivnih 
pridelovalnih sistemov ali pa je pridelana v bližini šole ali 
vrtca in pobrana in pripravljena še isti dan? Prizadevanja 
javnih ustanov in kmetov, da bi lokalno pridelano hrano 
ponovno v čimvečjih količinah vključevali v obroke naših 
otrok, počasi rojevajo sadove. 

Lokalno pridelana hrana ima številne prednosti. Pridelana 
je na slovenskih tleh, ki so v primerjavi z večino tujih držav 
manj onesnažena s pesticidi, nitrati in težkimi kovinami 
ter manj iztrošena zaradi uporabe sintetičnih mineralnih 
gnojil. Če je pridelana na ekološki način, je onesnaževal v 
njej še manj. Ker je pot hrane od njive do krožnika kratka, 
je na tej poti manj možnosti za dodatno kontaminacijo. 
Lokalno tudi lažje izvajamo nadzor glede varnosti in 
kakovosti kmetijskih pridelkov, pa tudi sledljivost je mnogo 
bolj zagotovljena kot pri hrani, ki prihaja iz oddaljenih 
delov Evrope oz. sveta. Ni potrebno posebej poudarjati, 
da imata sadje in zelenjava, ki dozorita na kraju rasti več 
hranilnih snovi. Ko prodajamo lokalno, nam tudi ni treba 
saditi sort, ki so bile vzgojene, da uspešno prestanejo 
transport in čim dalj zdržijo na prodajnih policah, pri tem 
pa je bila žrtvovana njihova kakovost glede vsebnosti 
hranil.
To, da smo siti, še ne pomeni tudi, da smo »nahranjeni«. 
Hrana mora biti pridelana na čistem zraku, kakovostnih tleh, 
s kakovostnim semenskim materialom, na zdravju prijazen 
način (ekološko), kakovostno pobrana in skladiščena. Če je 
ob kratki verigi zagotovljeno še vse našteto, lahko rečemo, 
da je lokalna hrana tudi bolj zdrava. 

Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Maribor,
dr. Tamara Korošec, 

specialistka za ekološko kmetovanje

Lokalno 
pridelana hrana 
v vrtce in šole                                                                                   

Postopek:

Jajca ločiš na beljake in rumenjake. Iz beljakov stepeš 
sneg in jim vmešaš tretjino sladkorja. Rumenjake 
stepaš s preostalim sladkorjem, da se prostornina 
vsaj dvakrat poveča.

Brusnice in orehe pomokaš z žlico moke. Ostalo moko 
zmešaš s pecilnim praškom. K rumenjakom najprej 
vmešaš  orehe in brusnice. Nato pa še moko. Čisto na 
koncu vmešaš sneg.

Oblikuješ dve večji ali tri manjše štruce. Če se testo 
preveč prijema na roke si pomagaš z vodo.

Štruci pečeš na 180 stopinjah 30 minut. Na sredini 
peke jih premažeš z beljakom, ki si ga predhodno nežno 
stepel z vilico.

Takoj vroči štruci zrežeš na piškote pod kotom in pustiš, 
da se osušijo na zraku in strdijo.
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SLOVENSKA LOKALNO 
PRIDELANA JABOLKA 
ZA NAŠE ZDRAVJE
O ugodnih učinkih jabolk na naše zdravje se piše že od 
pamtiveka. Znan je rek naših prednikov s katerim nas 
nagovarjajo tudi naši starši: »Eno jabolko na dan, odžene 
zdravnika vstran«! Danes pa trditev tega reka podpira 
veliko raziskav. Prehranski strokovnjaki in zdravniki  
uživanje jabolk priporočajo vsem ljudem. Jabolka se v 
Sloveniji pridelujejo tako rekoč v vseh regijah in imajo 
status socialnega sadeža, saj so cenovno dostopna vsem 
ljudem. Mnogo jabolk pa ljudje tudi sami pridelajo v svojih 
ohišnicah. Jablane so pri nas že več kot 200 let najbolj 
razširjeno sadno drevo. Še najbolj v naši podravski regiji 
na širšem območju Maribora, kjer so pedoklimatske 
značilnosti za pridelavo jabolk idealne. O tem priča 
tudi zgodovina slovenskega sadjarstva in dejstvo, da 
se je prav v naši regiji v 70-tih letih prejšnjega tisočletja 
zaradi ugodnih pedoklimatskih pogojev začela širiti tudi 
intenzivna pridelava jabolk v sodobnih gostih nasadih. 
Izjemna kakovost naših jabolk je zato edina prava vrednost, 
ki bi jo morali prepoznati tudi mi domači potrošniki. Zato 
zelo priporočamo vsakodnevno uživanje domačih lokalno 
pridelanih jabolk, ki so zelo preprosto in poceni dosegljivo 
»zdravilo« za vse in lahko »čudežno« pomagajo krepiti 
naše telo in duha.

Zakaj govorimo, da imajo jabolka 
status »zdravnika«?

V Sloveniji, še bolj pa v večini drugih industrijsko zelo 
razvitih državah po svetu, so srčno-žilne bolezni in 
rak uvrščeni med glavne povzročitelje smrti. Vzroki so 
po navadi povezani z izbiro življenjskega sloga in ena 
najpomembnejših je prehrana. Veliko bolnikov se danes 
odloča za kemična zdravila in pozabljajo, da imajo naravno 
zdravilo, jabolka celo v svojem vrtu. Raziskave kažejo, da 
lahko prehrana z veliko sadja in zelenjave igra ključno 
vlogo pri zmanjšanju tveganja za kronične bolezni, uživanje 
jabolk pa povezujejo z zmanjšanim tveganjem za nekatere 
vrste raka, bolezni srca in ožilja, astmo in diabetes. 
Znanstveniki so ugotovili, da ima jabolko zelo močno 
antioksidativno delovanje, kar zavira širjenje rakavih celic, 
zmanjšujejo oksidacijo lipidov in znižujejo holesterol. 
Jabolko vsebujejo različne ugodne učinkovine, vključno s 
kvercetinom, katehinom, floridzinom in klorogeno kislino, 
ki so vsi močni antioksidanti. Prav tako ne smemo pozabiti, 
da jabolko vsebuje veliko vitamina C, kar povečuje naše 
odpornost. Imajo tudi veliko vsebnost vlaknine, kar je 

dobro za našo prebavo in poskrbijo za naraven način 
uravnavanja ravni krvnega sladkorja. Jabolka so naraven 
vir energije in hranilnih snovi. Potrošniki glede na svoj 
priljubljen okus med pestro ponudbo raznolikih oblik, barv 
in okusov jabolk lahko vedno najdejo »svoje priljubljeno 
jabolko« .
Vsebnost učinkovin se v jabolku med zorenjem plodov 
spreminja. Skladiščenje malo vpliva na učinkovine 
v jabolkih. Večji vpliv na spremenjeno vrednost ima 
predelava, ki z nepravilnimi postopki lahko izniči zdravilne 
lastnosti jabolk. S segrevanjem in z mehanskimi metodami 
uničimo namreč veliko prej omenjenih učinkovin. Od tod 
prihaja tudi dejstvo, da je najbolje uživati sveža jabolka.  
Pri predelavi pa uporabiti preverjene standardizirane 
postopke in se ustrezno posvetovati s strokovnjaki. 
Sezona obiranja jabolk se je ravno kar zaključila in 
pridelovalci iz našega okoliša se lahko kljub zahtevnosti 
pridelave in vremenskim neprilikam v zadnjih letih 
pohvalijo s pridelkom jabolk odlične kakovosti.
Žalostno je dejstvo, da se veliko kmetov pridelovalcev danes 
odloča za zapustitev nasada, predvsem zaradi finančnih 
razlogov in velike konkurence iz tujine. Potrošniki sami 
lahko naredimo veliko da preprečimo izginjanje slovenskih 
jabolk iz  domačih polic. Zato za dnevno uživanje jabolk 
izberimo lokalna slovenska jabolka izbrane kakovosti! 

Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Maribor
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MODNI NASVETI 
MALO DRUGAČE
Ste že izbrale obleko, v kateri boste letos blestele na 
prazničnih zabavah in na najdaljšo noč v letu? 

Marsikatera med vami bo silvestrovala v družbi prijateljev, 
druge se boste stiskale k fantu ali možu, nekatere boste 
ostale kar doma, v varnem zavetju štirih sten. 
Če si med tistimi, ki obožujete bleščice, bo bleščeča kratka 
oblekica (pri tem ne pozabi na debelejše hlačne nogavice, 
da te ne bo zeblo) ali pa majčka s posutimi bleščicami, ki 
jo boš kombinirala s kavbojkami ali dolgimi hlačami kot 
nalašč zate. 

Marsikatera izmed vas bo zadnje minute starega leta 
najbrž preživela na prostem in če gre verjeti vremenskim 
napovedim za 31. december, zunaj ne bo nič kaj prijetno 
toplo. Obleci kakšne potisnjene kavbojke ali dolge hlače 
(pod njimi – spet – ne pozabi na dolge hlačne nogavice, 
da ne boš zmrzovala), kakšen simpatičen pulover z visokim 
ovratnikom tudi ne bo napačna izbira. Ne pretiravaj z 
višino petk – po več urah stanja na mrazu ne bo nič kaj 
prijetno postopati v sedem ali več centimetrskih petkah.

Če boš novoletni večer preživela doma, naj te to ne 
odvrne od tega, da si ne narediš lepega večera. Obleci se 
v udobno pižamo, privošči si skodelico vročega kakava in 
piškotov, če pa pridejo k tebi še prijateljice in prijatelji, pa 
še toliko bolje.

Je pa še ena možnost!
Če želite imeti lepe ustnice, govorite ljubeznivo.

Če želite imeti lepe oči, se potrudite videti lepoto v ljudeh.
Če želite imeti vitek stas, delite hrano z lačnimi.
Da bi imeli lepe lase, dovolite otroškim prstkom, 

da se jih dotikajo vsaj enkrat na dan.
Da bi meli dobro držo, hodite z zavedanjem, 

da nikoli niste sami.
Lepota ženske ni v obleki, ki jo nosi, v njeni postavi ali 

pričeski. Lepoto ženske ugledaš v njenih očeh, 
ker oči so vrata v njeno srce.

To je kraj, kjer počiva ljubezen.

Anita Babič
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Spoštovane  občanke  in  občani  občine  Starše
Krajevna  organizacija  ZB  za  vrednote  NOB  Starše 

 Vam  želimo  vesele božične  praznike  in  veliko  sreče,  zdravja  
ter  veliko  osebnega  zadovoljstva  v Novem  letu  2020.

Čestitkam se  pridružujejo  tudi  člani  Društva  izgnancev 
Slovenije  1941 – 1945 iz občine Starše. 

Predsednik
Adolf Šerdoner

Ob prehodu v novo leto 2020 vam 
želim veliko uspehov med domačimi 

in v nasi lokalni skupnosti, z željo 
da ustvarimo nove projekte in 
prijateljstvo med nami vsemi,

Marjan Malek, podžupan občine

Krajevna skupnost Zlatoličje želi vsem obilo zdravja, 
osebne sreče, ljubezni, topline, veselja, medsebojnega 
spoštovanja in sopomoči. Bodimo skupaj, bodimo ena 
pot v poplavah in drugih nesrečah, ena pot na področju 
razvoja in poslovnih, osebnih ter kmetijskih uspehov, ena 
pot na področju društvenosti - gasilstva, športa, kulture 
in turizma. Bodimo eno, kajti ni pomembno ali smo levi, 
ali smo desni. Pomembno je,da smo ljudje. Hvala vsem na 
dosedanjem sodelovanju ter skupaj naprej. SREČNO 2020

Člani-ce sveta Krajevne skupnosti Zlatoličje
Predsednik KS Zlatoličje in občinski svetnik 
Aleksander Furek

SREČNO, MIRNO IN ZADOVOLJNO 
NOVO 2020 VAM ŽELIJO LOVCI

LOVSKE DRUŽINE STARŠE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV STARŠE

VAM ŽELI SREČNO, 
ZDRAVO IN ZADOVOLJNO 2020!

S R E Č N O  2 0 2 0 !

Veselimo se srečanj z vami!
Turizem smo ljudje !

Slovenska Ljudska Stranka OO SLS Starše

Naj Vam Božični prazniki 
naklonijo veliko miru in veselja.      
Leto 2020 pa obilo zdravja. 
Naj vaša srca, družine in domove  
napolnjuje sestrska in bratska ljubezen.

Predsednik OO SLS Starše
Adolf Šerdoner

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

Zahvaljujemo se vam za vso podporo, 
ki nam jo izkazujete in vas prosimo, 
da še naprej s svojimi predlogi in pobudami 
sodelujete pri skrbi za pravično in pošteno delo 
v dobro prav vseh občanov!
Pred nami so praznični dnevi in čas, 
ko vam z veseljem voščimo srečen in miren božič, 
vesel dan samostojnosti in enotnosti, 
ter veliko  zdravja, uspehov, miru in osebnega 
zadovoljstva v letu 2020!
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA STARŠE

SREČNO, ZDRAVO IN MIRNO 
NOVO LETO 2020

VAM ŽELI

Občinska organizacija DeSUS Starše

Naj bo leto 2020 brezskrbno, srečno, zdravo, polno 
razumevanja!
 

Socialni demokrati
Občinskega odbora Starše
s predsednikom Janezom Horvatom

Naj bo uspešno, lahko tudi malo grešno…
Naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo….
Z malo bridkosti, veliko sladkosti 

in največ modrosti…
Naj bo mirno, kot nebo večerno, 

minljivo in večno,
Poslovno uspešno in preprosto SREČNO!

HUMANITARNO DRUŠTVO S SRCEM

Naj mala zadovoljstva postanejo velika in
vse skrbi zamenja sreča tiha.

Društvo Ajda vsem članom, članicam in 
simpatizerjem želi srečno 2020!
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IIMMOO  ŽŽEELLVVAAMM  VVEESSEELLEE  BBOOŽŽIIČČNNEE  PPRRAAZZNNIIKKEE,,VV  LLEETTUU  

22001188  PPAA  VVEELLIIKKOO  ZZDDRRAAVVJJAA,,  SSRREEČČEE  IINN  PPOOSSLLOOVVNNIIHH  

UUSSPPEEHHOOVV..  

  

Čas ko zvezda se utrne, 
stare vse poti zagrne, 
nove z upi tlakovane 
vir so sreče nasmejane. 
Srečen Božič in  
čim več nasmejanih dni 
v naslednjem letu. 
 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  
MARJETA 

NNaajj  bbooddoo  vvaaššii  kkoorraakkii  vv  lleettuu  22002200
llaahhkkoottnnii  ,,  ssaammoozzaavveessttnnii  iinn  
nnaajj  vvaass  ppooppeelljjeejjoo  nnoovviimm  zzmmaaggaamm  nnaapprroottii..
VVssee  ddoobbrroo  vvaamm  žeellii  ŠŠDD  PPrreeppoolljjee

Tudi majhna sreča je lahko velika, če jo znamo prepoznati. 

                                     Naj vas obišče sleherni dan novega leta,  

                               da jo boste lahko delili z vsemi, 

ki v vaše življenje prinašajo srečo, radost in nasmeh. 

                        Srečno 2020 

                                                          VVAAMM  ŽŽEELLII  KKOO  RRKK  SSTTAARRŠŠEE  

  

 

Odd

OOddbbiijjee  ppoollnnooč iinn  lleettoo  mmiinnee,,
ppooddaarrjjaa,,  iizzkkuuššnnjjee,,  uussppeehhee,,  ssppoommiinnee……
OOddbbiijjee  ppoollnnooč,,  ppoottii  ssoo  ooddpprrttee,,
zzaa  uuppee  žeelljjee  iinn  nnoovvee  nnaačrrttee!!

VVeesseell  BBoožiič iinn  ssrreečnnoo  tteerr  uussppeeššnnoo
nnoovvoo  lleettoo  22002200

VVaamm  žeellii  KKSS  PPrreeppoolljjee

Športno društvo Zlatoličje želi 
vsem občankam, občanom ter 
seveda vsem ljubiteljem športa 
in rekreacije Vse dobro, zdravo, 
gibljivo in uspešno leto 2020. 

Šport za zabavo in za zdrav 
način življenja. Srečno 2020!

Športno društvo Zlatoličje

AKTIVNE ŽENE V JOGI 
IN SAMOOBRAMBI

VAM ŽELIJO

SREČNO, ZDRAVO IN 
VESELO 2020

PRIKLJUČITE SE NAM V 
DCA – DU STARŠE V LOKI 16C

Tiho pada mrak,
v dalji se izgublja korak
in pušča sledi preteklih dni.

V srcih želja se rodi
po miru, ljubezni, dobroti
za vse ljudi.
(Srečko Kosovel)

V letu 2020 vam želimo veliko sreče, 
miru, ljubezni in dobrote.

Kolektiv Osnovne šole Starše

Vsem svojim strankam in občanom občine Starše,
želimo lepe božične praznike in srečno novo leto 2020.
Priporočamo se za obisk tudi v prihodnje!

Cvetličarna Anita
02 688 87 31
041 964 127

Toplo ognjišče in smeh v očeh,
Iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh.
Da zdravja in srečnih dogodkov nešteto, vam v obilju 
nasulo bi novo leto.
Srečno, zdravo in uspešno NOVO LETO 2020!

KORK MARJETA

KUD »FRANC ILEC« 
LOKA – ROŠNJA
VAM ŽELI SREČNO IN VESELO 
NOVO 2020!
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Tarok društvo Škis Starše želi v letu 2020 obilo igrivosti in 
družabnosti ter seveda vse dobro in vse lepo, napolnjeno z 

zdravjem, razumevanjem in srečo.

Tarok društvo Škis Starše
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Žana Gorinšek, 1.b

Zala Premzl, 2.b

Erin Mesarič, 3.b

Matija Ornik, 4.b

Vita Hribernik, 1.b

Živa Petrovič, 2.b

Ela Popovski, 3.b

Jure Petek, 4.b


