NOVICE OBČINE STARŠE
Poštnina plačana pri pošti 2205 Starše

PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO
NOVE POŠ MARJETA
Župan občine Starše Stanislav Greifoner je 22. 9. 2021 z izbranim izvajalcem GIC Gradnje d.o.o. iz Rogaške Slatine podpisal pogodbo za izgradnjo nove POŠ Marjeta.
Pogodba je sklenjena po sistemu ključ v roke za vrednost
4.093.013,18 EUR brez DDV oz. 4.993.476,08 EUR z DDV.
Še isti dan je občina z nadzornim inženirjem uvedla izvajalca v
delo in mu predala vso potrebno dokumentacijo. Do konca tedna
je izvajalec opravil zakoličenje objekta – po tem je možna tudi
prijava gradbišča in začetek gradnje. Pripravljalna dela so začeli
izvajati že v naslednjem tednu od podpisa.
Glede na obetaven začetek pričakujemo, da se bo izvajalec tudi
v bodoče držal rokov in do 31. 8. 2022 objekt v skladu s pogodbo
predal v uporabo.
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Testiranje s hitrim antigenskim testom
(HAGT) na Covid 19
v občinah ustanoviteljicah ZD Maribor
– do 29. 10. 2021
V organizaciji Zdravstvenega doma dr. A. Drolca Maribor poteka
testiranje s hitrimi antigenskimi testi na COVID 19 v občinah
ustanoviteljicah.
Urnik in lokacije testiranj:
- PONEDELJEK od 10.00 - 11.00 – OBČINA RAČE-FRAM:
Zdravstvena postaja Rače, Nova ulica 5, Rače
- TOREK od 10.00 - 11.00 – OBČINA STARŠE: Zdravstvena
postaja STARŠE, Starše 78 c
- SREDA od 10.00 - 11.00 – OBČINA HOČE-SLIVNICA: Zdravstvena
postaja HOČE, Bohovska cesta 7, Hoče
- SREDA od 10.00 - 10.30 – OBČINA ŠENTILJ: Zdravstvena postaja
Šentilj, Pod hribom 12, Šentilj v Slovenskih goricah
- SREDA od 7.30 - 8.00 – OBČINA ŠENTILJ: Zdravstvena postaja
Sladki Vrh 5, 2214 Sladki Vrh
- ČETRTEK od 8.30 - 9.00 – OBČINA PESNICA: Zdravstvena
postaja PERNICA, Pernica 8
- PETEK 12.30 - 14.00 – OBČINA RUŠE, LOVRENC NA POHORJU
IN SELNICA OB DRAVI: Zdravstvena postaja Ruše, Stadionska
ul. 4, Ruše

Svečani trenutek ob podpisu pogodbe …

VABILO
Člani Kulturnega društva Urška iz Prepolj
prirejajo ob t. i. Uršinih dnevih
koncert male pihalne godbe NEUVIRTOVI ŠTAJERCI.
Koncert bo v petek, 22. oktobra 2021,
ob 18.00 v Gasilskem domu PGD Prepolje.
Vljudno vabljeni!
Ob obisku koncerta je potrebno izpolnjevati PCT pogoj.

Kulturno društvo Urška Prepolje

Občanke in občani, ki se želijo testirati, 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 se ni potrebno
posebej naročati.
V kolikor gre za plačljivi test, je plačilo možno le s plačilno/
bančno kartico.
Poudarjamo, da je testiranje HAGT 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.
Vsi zainteresirani bodo imeli možnost izbire med cepivi, ki bodo
v danem trenutku na zalogi.
Na cepljenje se ni potrebno predhodno naročiti.
Prijazno vabljeni!
NOVICE OBČINE STARŠE • Če želite v 14. številki NOVIC objaviti kratko,
a pomembno vsebino, jo pošljite do petka, 29. oktobra 2021, na naslov:
glasilo@starse.si – s pripisom ZA NOVICE. Izšle bodo 4. novembra. Proti
koncu oktobra boste prejeli tudi GLASILO OBČINE STARŠE.

Foto: D. Jakol

NOVICE OBČINE STARŠE izdaja Občina Starše.
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 1430 izvodov.

Gasilski dom v Prepoljah …

KORUZNI OKLASEK
KOT OBNOVLJIVI VIR ENERGIJE
PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE
– PONI PODRAVJE
Kaj je projekt PONI Podravje?
PONI Podravje predstavlja model podjetniškega usposabljanja,
v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor
traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno
podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških
usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči
udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Udeleženci
so za obdobje 4 mesecev zaposleni pri enem izmed partnerjev
projekta PONI Podravje – Regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor, Razvojni agenciji Slovenske Gorice, d.o.o. ali Znanstvenoraziskovalnem središču Bistra Ptuj. V teh 4 mesecih so zaposleni za
polni delovni čas, v času zaposlitve pa razvijajo svojo podjetniško
idejo.
Komu je projekt namenjen?
Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po
njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali
status brezposelne osebe.
Kdo se lahko vključi?
Pogoji za vključitev so:
- kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v
okviru projekta,
- kandidat mora imeti stalno ali začasno prebivališče v eni izmed
občin podravske regije,
- kandidat še ni bil vključen v katerikoli program Podjetno v svet
podjetništva,
- kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države,
- kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse
pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.
Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:
- izpolnjen Prijavni obrazec,
- življenjepis,
- fotokopijo dokazila o izobrazbi,
- izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis se pridobi na ZZZS ali ZPIZ),
- fotokopijo dokazila o začasnem prebivališču, v kolikor je prijavljeno.

Zavrženi naravni stranski produkti predstavljajo velik energijski
potencial. Mednje sodi tudi stranski produkt pri pridelavi koruze
– koruzni oklasek, ki povečini zgnije na poljih, lahko pa bi –
tako kažejo tudi opravljene raziskave – pripomogel k energijski
neodvisnosti kmetijskih gospodarstev. Analize, opravljene na
Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v
okviru projekta, so pokazale, da je koruzni oklasek primeren za
izrabo kot obnovljivi vir energije (OVE).
Sodobno zavedanje o omejenih zalogah fosilnih goriv in
škodljivih posledicah njihove uporabe vodi v ponovno intenzivno
raziskovanje uporabe zavrženih naravnih stranskih produktov.
Zavržen naravni produkt oziroma rastlinski ostanek, ki nastane pri
pridelavi kmetijskih pridelkov in se lahko uporabi kot obnovljiv vir
energije, je tudi koruzni oklasek. Kot stranski produkt pri pridelavi
koruze večina kmetijskih gospodarstev koruzne oklaske pusti na
polju, kjer zaradi svoje olesenele strukture počasi gnijejo.
Uporaba koruznih oklaskov za pridobivanje energije iz
obnovljivih virov bi lahko pripomogla k trajnostnemu razvoju
kmetijstva. Obnovljivi viri energije so še vedno premalo vključeni
v naš energetski sistem, zato so razni kmetijski rastlinski ostanki
trenutno le rastlinski odpadki, ki pa bi ob pravilni pripravi lahko
v Sloveniji predstavljali velik energijski potencial. Z uporabo
koruznih oklaskov bi lahko kmetijska gospodarstva postala v celoti
ali pa vsaj delno energetsko neodvisna.
V okviru projekta »Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije«
več projektnih partnerjev skuša razviti tehnologijo pridelave in
predelave koruznih oklaskov, ki bi spodbudili kmetije k izrabi
rastlinskih odpadkov kot vira energije. Raziskave zajemajo
testiranja, preizkuse in analize v smeri iskanja in opredelitve
najustreznejšega hibrida za pridelavo koruznega zrnja ter koruznih
oklaskov kot obnovljivega vira energije.
Oklasek predstavlja 7,5% mase celotne koruze in njegova odstranitev iz okolja ne predstavlja tveganja za porušitev naravnega ravnovesja. Kurilna vrednost oklaska je primerljiva s kurilno
vrednostjo lesne biomase. Ustrezna priprava oklaskov tako nudi
ugodne možnosti za večjo oskrbo kmetijskih gospodarstev z lastnimi obnovljivimi viri energije.
NLZOH Maribor (več avtorjev)

(Več o projektu in imena avtorjev najdete na:
https://www.nlzoh.si/objave/koruzni-oklasek-kotobnovljivi-vir-energije/)

google/koruzni oklasek (agrobiznis.finance.si)

Več informacij o projektu in javnih pozivih:
- vsake 4 mesece je na spletni strani https://rra-podravje.si/
projekti/poni objavljen Poziv za vključitev v projekt Podjetno
nad izzive – PONI Podravje; o javnih pozivih obveščamo tudi
preko socialnih omrežij.
Trenutno je objavljen 4. javni poziv. Rok za prijavo je 15. 10. 2021.
Predvideni termini objave naslednjih pozivov so: januar 2022,
maj 2022 in oktober 2022.
KONTAKT: Irena Podletnik, irena.podletnik@rra-podravje.si,
tel.: 02/333 13 00

Tudi nekoč so koruzni oklaski goreli v domačih ognjiščih …

