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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V
OBČINI STARŠE ZA LETO 2021

Preventivni nasveti policije

VLOMILCI IN TATOVI NISO NA DOPUSTU
Spet je pred vrati čas dopustov, ki ga občani izkoristijo za krajšo ali
daljšo odsotnost z doma. Zato velja opozorilo, da se je že velikokrat
doslej za marsikoga brezskrben dopust končal prej, kot je načrtoval
sam, ali pa so se njegove težave pričele takoj ob vrnitvi domov.
Vlomilci namreč niso na dopustu. Zato vsak sam lahko največ stori
za to, da do kaznivega dejanja sploh ne pride.
Policisti bi vas radi opozorili predvsem na osnovne samozaščitne
ukrepe, ki bi jih morali postoriti, preden odidete na dopust, in
sicer:
- vaša hiša ali stanovanje naj že na prvi pogled ne dajeta videza, da
ste za daljši čas odsotni z doma, kot npr. zastrta okna s temnimi
zavesami, polkni ali roletami, poln poštni nabiralnik; takšni in
podobni znaki so prava vaba za vlomilce in druge storilce kaznivih
dejanj. Zato povejte sosedom, sorodnikom ali prijateljem, kje
in koliko časa boste na počitnicah, in se z njimi dogovorite, da
nadzirajo vaš dom,
- namestite video nadzorni sistem,
- namestite alarmno napravo,
- doma parkirana vozila zaklenite ter shranite ključe in dokumente
na varnem mestu,
- namestite domofon ali videofon,
- večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma,
- ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev na dvorišču
in v okolici hiše, ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti
elektrike.
V primeru, ko pride do vloma, do prihoda policije ničesar ne
premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi,
ki bi lahko pripomogle k odkritju storilca.
Svetujemo vam, da ob nakupu novih orodij, pripomočkov,
mobilnih naprav, koles in drugih predmetov shranite serijsko
oz. identifikacijsko številko, prav tako pa napravo oz. predmet
fotografirajte, saj nam bo to v veliko pomoč pri iskanju ukradenih
predmetov, kakor tudi pozneje pri njegovi prepoznavi.
Prav tako policisti odsvetujemo, da bi vrednejše predmete nosili
na plažo ali v kopališča. Na plažah prihaja zelo pogosto do tatvin
torb, denarnic, dokumentov, ključev, mobilnih telefonov, denarja
ali kakšnih drugih predmetov. Med sproščenim poležavanjem in
čofotanjem ob vodi namreč hitro pozabite, da ste pustili ležati
torbo povsem brez nadzora.
Želimo vam prijetno in varno dopustovanje.

Na podlagi 8. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Starše (MUV, št. 14/2021),
Odloka o proračunu Občine Starše za leto 2021 (MUV, št. 3/2021),
Odloka o rebalansu proračuna Občine Starše za leto 2021 (MUV,
št. 14/2021) ter Letnega programa športa Občine Starše za leto
2021 Občina Starše objavlja Javni razpis za sofinanciranje letnih
programov športa v občini Starše za leto 2021.
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu
Občine Starše, Starše 93, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija
je na voljo tudi na spletni strani občine www.starse.si.
Prijavitelji morajo vloge za sofinanciranje programov športa
poslati ali oddati osebno na naslov:
Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše – s pripisom ŠPORT 2021
najpozneje do 13. 8. 2021. Vloge, poslane po pošti, morajo na
občino prispeti do navedenega datuma.
Vir - žoga: igraceshop.si

MOBILNO CEPLJENJE IN TESTIRANJE
V OBČINAH

Vzorčna fotografija: Stekleničke cepiva za Covid-19

V želji po čim višji stopnji precepljenosti na območju, ki ga
pokriva Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, in glede na situacijo, ko
je cepiva dovolj, bo ob rednem tedenskem terminu za množično
testiranje, ki poteka vsako sredo v OBČINI STARŠE, tudi možnost
cepljenja z izbiro cepiva.
Občanke in občani, ki se želijo testirati ali cepiti, morajo s seboj
imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja.
Osebe, ki imajo tuje zavarovanje EUKZZ, Certifikat, kartico
Medicare ali Potrdilo MedZZ, naprošamo, da na testiranje
prinesejo tudi fotokopijo tega dokumenta in fotokopijo začasnega
bivališča v Republiki Sloveniji. Na odvzem brisa in cepljenje se ni
treba posebej naročati. Poudarjamo, da je brezplačno testiranje
namenjeno vsem občanom, ki nimajo bolezenskih znakov, ki bi
kazali na morebitno okužbo s Covid-19. V primeru suma na okužbo
vas naprošamo, da kontaktirate osebnega izbranega zdravnika.
Naprošamo vas, da upoštevate vse predpisane zaščitne ukrepe in
varnostno razdaljo.

Robert ALBREHT,
vodja policijskega okoliša, višji policist I
Ne tako ...

Urnik in lokacija testiranja ter cepljenja
V OBČINI STARŠE VSAKO SREDO OD 17.00 DO 19.00:
- Dnevni center aktivnosti, Loka 16 c ali
- Dnevni center aktivnosti Marjeta na Dravskem polju 3 a.
21. 7. 2021 se cepljenje izvaja v DCA Marjeta,
Foto: D. Jakol

28. 7. 2021 pa v DCA Loka
in se nadaljuje izmenično, do preklica s strani ZD A. DROLCA
MARIBOR.
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ŠE VEDNO ZBIRAMO PRIJAVE
– POSTANI PROSTOFER

ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBO
NAMENSKE RABE PROSTORA

Prostoferstvo je oblika prostovoljstva, ki vam ob nudenju
pomoči in podpore tistim, ki so je najbolj potrebni, prinaša tudi
veliko osebno zadovoljstvo in ustvarja nepozabne trenutke v času,
ki bi ga sicer porabili za manj pomembne stvari in opravila.

Foto: D. Jakol

Prostoferstvo vam tako omogoča:
- priložnost za spoznavanje novih ljudi in sklepanje novih
prijateljstev,
- kakovostno preživljanje prostega časa,
- ohranjanje in nadgrajevanje vozniških veščin ter spoznavanje
e-mobilnosti,
- razvijanje lastne osebnosti in pridobivanje novih vrednot.
Občina Starše bo pričela s postopkom priprave spremembe
Občinskega prostorskega načrta. V ta namen poteka tudi zbiranje
pobud za spremembo namenske rabe prostora. Predloge lahko
oddate do 20. 8. 2021. Pobudo oddajte na obrazcu, ki je objavljen
na spletni strani Občine Starše www.starse.si, rubrika e-vloge/
vloge in obrazci.

Vabimo vas, da se pridružite naši veliki prostoferski družini –
prijave lahko pošljete oz. oddate: Suzani Hvalec, tel. 02 686 48 00
ali na obcina@starse.si. Zaradi vas bo še več nasmehov na
obrazih pomoči potrebnih in svet toliko lepši!
PRIDRUŽITE SE NAM IN POSTANITE PROSTOFER!
Logo: iz arhiva zavoda Zlata mreža

DARILO VRTČEVSKIM OTROKOM

Foto: V. Idoski

Starški tabor KOLAN 2021

Tudi letos je na otoku Pagu v občini Kolan omogočeno brezplačno
letovanje občanom in društvom občine Starše.
Zaenkrat je zaseden termin od 29. 7. 2021 do 2. 8. 2021.
Kamp Sveti Duh v celoti prenavljajo in bo po novem »SpiritoS«
z mobilnimi hiškami, vendar to ne moti našega tabora, ki je
postavljen pred vhodom v kamp.
Naenkrat je lahko v taboru 30 oseb v treh šotorih, četrti šotor
pa služi kot kuhinja, v katerem sta tudi dva hladilnika. Tabor je
postavljen ob prelepi plaži. V kampu se nahaja tudi trgovina in
pekarna.

V torek, 15. 6. 2021, in v sredo, 16. 6. 2021, je bilo v vrtcu
Najdihojca v Staršah in vrtcu Pikapolonica v Marjeti še posebej
zabavno. Otroke je obiskal in razveselil čarovnik Grega. Bil je
oblečen v črna oblačila, lase je imel spete v čop, v ušesih je imel
uhane in s seboj je imel čarovniške pripomočke. Že sam pogled
nanj je v otrocih vzbudil zanimanje in radovednost. Čarovnik Grega
je z njimi čaral, se pogovarjal, igral, prepeval … V skoraj uro dolgi
predstavi so uživali prav vsi otroci, od najmlajših do najstarejših.
Bilo je tako lepo, da se je še sonce smejalo, kar je pokazalo s svojimi
neizmerno vročimi žarki.
Čarovnik Grega je na koncu pohvalil otroke v obeh vrtcih, ker so
tako zavzeto sodelovali v predstavi.
Srečanje s čarovnikom je otrokom podarilo DPM Občine Starše
– ob sodelovanju z ZPM Maribor.

Foto: V. Idoski

Foto: M. Stepišnik

Za več informacij in rezervacijo termina pokličite
na tel. št. 041 765 982 (Ivan Paveo).

Bilo je tako lepo, da se je še sonce smejalo …

Ivan PAVEO

Marta STEPIŠNIK
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PO SLEDEH VABIL

DPM OBČINE STARŠE
V ČASU MED EPIDEMIJO

Slovenska bakla tudi v Staršah

Bakla pravkar prispela v Starše …

V letu 2020 je bilo delovanje Društva
prijateljev mladine Starše, glede na to,
da nas je doletela epidemija COVID 19,
drugačno od prejšnjih let. Ker nismo mogli organizirati kulturnih in
drugih dejavnosti za otroke v občini, smo svoje aktivnosti usmerili
k humanitarni pomoči družinam.
Meseca maja in decembra 2020 smo v občini Starše obiskali
družine z živilskimi paketi. Decembra, tik pred novim letom, smo
razveselili skupino otrok in jim podarili darilni bon s simbolično
vrednostjo novoletnega darila. Nasmehi na otroških obrazih so
nam povedali vse. V istem mesecu smo v sodelovanju z občino
zbirali denarna sredstva za ljudi, ki jih je poleg epidemije doletela
še dodatna nesreča, strašen potres, ki je bil na Hrvaškem. Zbrali
smo 3.287,50 EUR in jih podarili družinam v Petrinji. S pomočjo
občanov smo zbrali 6 računalnikov za potrebe otrok v občini, ki
so se šolali na daljavo. V tem nenavadnem letu smo izvedli tudi
dobrodelno akcijo Podari knjigo prijatelju, kjer so si otroci preko
novoletnega darila občine izmenjali knjige in se tako na poseben
način tudi povezali.

Foto: D. Jakol

Foto: M. Žnidarič

Slovenska bakla, ki veselo napoveduje olimpijske igre v Tokiu,
je našo občino obiskala v sredo, 7. 7. 2021. V prejšnjih novičkah
smo zapisali, da bo njena pot ob določenem času vodila skozi vasi,
žal pa so organizatorji naši občini naknadno dodelili le uro časa.
Zato je bilo srečanje v Staršah, in to ob 14.30 pred šolo in nato na
vaškem središču.
Športniki in navijači iz naše občine, ob spremstvu mladih članov
športnih društev, so se podali po stopnicah od cerkve navzdol, novinar Tomaž Lukač pa je ob tem bral njihove predstavitve.
Prisotnim nekdanjim, sedanjim in bodočim športnikom ter obiskovalcem sta besede spodbude in zahvale namenila podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik in župan naše občine Stanislav
Greifoner. Koordinatorka obiska bakle pri nas je bila Jožica Kelc.

Žetev v Zlatoličju uspela
Gremo proti Rošnji …

Marta STEPIŠNIK, predsednica društva

DRUŠTVO AJDA V ČASU EPIDEMIJE
Društvo Ajda je v času epidemije, takoj ob nastali situaciji korona
virusa, na pobudo Irene Šerdoner in v dogovoru s predsednico
Janjo Golob ter Občino Starše organiziralo šivanje zaščitnih mask.
Poleg članic Društva Ajda Starše so se v akcijo vključili tudi drugi
prostovoljci v občini. V tistem prvem kriznem trenutku je bil njihov
prispevek zelo pomemben, ker je bila nabava mask v začetku
omejena. Sešili so dragocenih 4500 zaščitnih mask. Maske so
razdelili s poveljnikom CZ Ivanom Paveom in predsedniki KS in RK.
Občina Starše je nudila društvu v akciji vso materialno in moralno
podporo.

Foto: D. Jakol
Le kdo je ta kosec …

Foto: D. Jakol

Foto: D. Jakol

Kot je napovedovalo vabilo v glasilu in prejšnjih novicah, naj bi
bila 17. 7. v Zlatoličju tradicionalna žetev pšenice – obujanje spominov na opravila iz starih časov. Zjutraj še ni kazalo, da bo prireditev sploh potekala, saj je močno deževalo in pihal severnik. Toda
pred deveto se je začelo rahlo jasniti, zato so se organizatorji – TD
Starše, Društvo Ajda in Občina Starše – odločili, da žetev bo. V ta
namen so že prej postavili šotore, saj že napoved ni bila obetavna.
Še posebej so bili prireditve veseli zaradi povabljenih gostov, ki so
že prispeli v našo občino.
Prisotne sta nagovorila predsednik TD Starše Marjan Malek in
župan občine Stanislav Greifoner. Kosci so nato kosili, žanjice žele
in vezale snope, godci igrali – kot nekoč, kljub kapljicam dežja, ki
se ta dan niso dale …
(Več o obeh dogajanjih boste lahko prebrali v avgustovskem glasilu.)

Doma sešite maske …

Daša JAKOL

Janja GOLOB, predsednica društva
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NASMEJMO SE …

POZNA URA

Janez pride ob treh ponoči nažgan domov in takoj ga napade žena:
»Kaj se to pravi, ob treh ponoči priti domov!«
Janez: »Saj nisem prišel domov, samo po harmoniko sem prišel!«

ČEŠNJE NA DREVESU

Polž pleza po deblu češnje. Mimo prileti kos in mu reče: »Nima
smisla, da plezaš na drevo, saj ni več češenj.«
Polž odgovori: »Ko bom na vrhu, bodo že!«

POZNANSTVO

Moški je vstopil v gostinski lokal in naročil natakarju:
»Tinjak, prosim!«
»Verjetno ste mislili na vinjak?« ga je popravil natakar.
»Ne, prav ste slišali. Tinjak hočem! Midva se že dolgo poznava in
se tikava!«

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

Mož se vrne iz službe: »Žena, danes sem bil v zavarovalnici in sem
sklenil življenjsko zavarovanje za 100 000 evrov.
»Super, zdaj ti pa ne bo več treba za vsako malenkost obiskovati
zdravnika!«

Pripravila: D. J.

Vzeto iz: https://www.naj-vici.com/smesni-vici/poznanstvo/

Foto: D. Jakol

PRIDIH LETOŠNJEGA POLETJA – moča na vrtu in jasnina na nebu

Se še spomnite? Tako je bilo v nedeljo, 18. 7. 2021, zjutraj (razlika med fotografiranjem samo nekaj minut) ...

NOVICE OBČINE STARŠE • Če želite v 10. številki NOVIC objaviti kratko, a pomembno vsebino, npr. vabilo na kakšno prireditev, jo pošljite do 30. julija 2021 na
naslov: glasilo@starse.si – s pripisom ZA NOVICE. Na isti naslov pošiljajte že tudi prispevke za GLASILO (zadnji termin za oddajo le-teh je 6. avgust 2021).
NOVICE OBČINE STARŠE izdaja Občina Starše. Naslednje bodo izšle čez 14 dni. Nepodpisani prispevki: Občinska uprava; nepodpisane fotografije: iz arhiva Občine
Starše. Novice za objavo uredila: Daša Jakol. Oblikovanje: Grafična forma HUTTER. Tisk: Tiskarna HUTTER. Izdano v nakladi 1400 izvodov.
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