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Nov poletni pozdrav!
Res je, poletje je pred vrati! (Že drugo, odkar smo skupaj v novi sestavi pri ustvarjanju glasila.) 
Je za večino težko pričakovani letni čas, ki je največkrat povezan z dopusti in počitkom. To 

sicer ne drži vedno, saj – kot vemo – včasih z dopusta pridemo bolj utrujeni, kot gremo tja. K 
sreči pa ostanejo spomini, sploh če znamo proste dni, poleg čofotanja v morju in bazenih ali pri 
obiskovanju gora, napolniti še s številnimi dogodki, ogledi različnim mest, razstav in še česa. 

Čas, ki nas je s svojimi novimi prijemi v zadnjih dveh letih imel v pesti, je vsaj zaenkrat za 
nami. Tudi maske so padle, spet se smemo pogledati v obraz in si privoščiti pravi nasmeh, saj 
oči žal poprej niso mogle povedati vsega. Lahko pa tudi dihamo, kar je vredno še največ, in to 
s polnimi pljuči! Upajmo, da se ta lahkotni čas po koncu poletja ne bo spet spremenil v nočno 
moro.   

Današnje glasilo je praznično obarvano, saj je naša občina letos praznovala 25. občinski 
praznik. To pa ni kar tako. Zatorej – čestitke občini in vsem občanom! 

Stran pa danes, kot vidite, krasi grb naše občine, ki je našel svoje častno mesto tudi na odru glavne občinske prireditve, 
prav gotovo pa bo prisoten še na številnih naslednjih praznovanjih (izdelala ga je, kot smo že pisali, Barbara Solatnik in s 
tem pokazala spoštljiv odnos do občine in svojih prednikov, ki so živeli in še živijo pri nas). 

Dogajalo se je tudi veliko drugega, o čemer priča obsežno glasilo, ki je pred vami. Zato iskrena hvala za sodelovanje, 
seveda v upanju, da z roko v roki delamo še naprej.   

V tem mesecu bomo izdali še ene novičke, zato kar pogumno odprite računalnik in zapišite kaj za objavo – prispevke 
zbiramo do 24. junija. 

Poleti bodo novice zaradi dopustov izšle manjkrat. Informacijo o datumu zbiranja gradiva za nove novice in izidu le-teh 
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boste našli sproti v vsakih izdanih novicah. 
Za jesensko številko glasila, sem sodijo, za razliko 

od kratkih novic, tudi obsežnejši prispevki z več sli-
kami, pošljite prispevke do 4. septembra na naslov:  
glasilo@starse.si.

Prijeten dopust in vse dobro vsem!

Daša JAKOL, urednica
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Županov nagovor občanom ob občinskem prazniku
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Težko verjamemo, da je od našega snidenja ob pra-

znovanju občinskega praznika preteklo že leto dni. Čas 
neusmiljeno teče, zato je še posebej pomembno, da ga 
izkoristimo v polni meri. Tega se zavedamo tudi v občin-
ski upravi. Zato lahko z veseljem poudarim, da je delo v 
preteklem letu, kljub težkemu splošnemu zdravstvenemu 
stanju, teklo nemoteno. Žal nam naše razvojne težnje v 
zadnjem času otežuje težko ekonomsko in politično stanje 
v svetu ter z njim povezano višanje cen. Kljub temu se 
vsakodnevno trudimo, da bi cilje, ki smo si jih zadali, tudi 
uresničili. Tako z veseljem ugotavljam, da naš največji 
projekt, gradnja POŠ Marjeta, še vedno poteka nemoteno 
in v predvidenih finančnih okvirjih, zato lahko upravičeno 
pričakujemo, da bodo otroci s 1. 9. prišli v novo, najso-
dobnejšo šolo. Navedeno nam bo uspelo uresničiti tudi s 
soudeležbo države v višini cca. 1,2 milijona evrov. 

Tudi industrijska cona se razvija po zadanih načrtih, 
največji kupci bodo svoje poslovne objekte verjetno pri-
čeli graditi že v letošnjem letu, saj pospešeno pridobivajo 
gradbena dovoljenja. Naša zaveza po infrastrukturni ure-
ditvi cone se že uresničuje, saj bo projekt,  vreden cca. 1,3 
milijona evrov, ki ga izvaja naše javno podjetje Gradnje, 
zaključen v prihodnjih dveh mesecih. Tudi na tem projek-
tu še vedno pričakujemo soudeležbo države oz. Evrop-
ske unije v višini cca. 1,2 milijona evrov. Vsakodnevni 
trud nas navdaja z upanjem, da bo do podpisa pogodbe za 
sofinanciranje prišlo v kratkem, saj imamo informacijo, 
da nam je Služba Vlade republike Slovenije za razvoj in 
kohezijo odobrila sredstva. 

Uspešno smo zaključili projekt izgradnje športnega 
objekta v Staršah, ki je že v uporabi, s tem pa je športni-
kom ter učencem osnovne šole omogočena kvalitetnejša 
vadba v športnem parku. Veliko je tudi manjših projektov, 
ki smo jih že izvedli ali so v izvajanju, pa jih glede na 
številčnost sedaj ne bi našteval. Prepričan sem namreč, da 
ste jih tudi sami zaznali.

Vse navedeno nesporno izkazuje našo željo po razvo-
ju občine. Le-tega pa ni brez ustrezne demografske slike. 
Zato je eno izmed pomembnejših področij razvoja občine 
tudi ustrezna stanovanjska politika. Glede na pasivnost 
občine na tem področju v preteklih letih bo ta tematika 
zahtevala več časa in truda. Kljub temu že ukrepamo. 
Tako lahko v kratkem pričakujemo gradnjo poslovno sta-
novanjske stavbe v centru občine, prav tako se pospešeno 
pripravlja podrobni prostorski načrt za stanovanjsko na-
selje v Zlatoličju, kjer bi želeli s pomočjo zunanjih in-
vestitorjev zgraditi naselje cca. 60 stanovanjskih enot za 
mlade družine. Na tem področju je pričelo delovati tudi 
naše javno podjetje Gradnje, saj je, sicer s precej zamude, 
pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo 5 stanovanjskih 
enot v Loki in Marjeti ter že pričelo z gradnjo.

Dogaja se torej veliko. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez 

ŽUPANOV UVODNIK
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ustrezne podpore članov občinskega sveta. Zato glede na 
dejstvo, da smo v super volilnem letu ter da sem v svoj 
kratki nadomestni mandat vstopil brez kakršnekoli koa-
licije ali opozicije, izkoriščam ta trenutek ter se članom  
za dosedanje in prihodnje sodelovanje iskreno zahvalju-
jem. Včasih slišim govorice, da občinski svetniki v mo-
jem mandatu ne počnejo kaj dosti. Verjemite mi, da temu 
ni tako. Takšni zaključki so verjetno posledica relativno 
dobro izpeljanih sej občinskega sveta. Le-teh pa ne bi 
bilo, v kolikor občinski svetniki ne bi sprejeli organiza-
cije dela v občinski upravi. Posledično vsa nasprotovanja 
in dileme razčiščujemo na pristojnih odborih, ki jih izva-
jamo pred vsako sejo. Prepričan sem namreč, da so ravno 
ti odbori namenjeni temu, da se z argumentirano in ko-
rektno debato lahko pripravljajo ustrezni predlogi za od-
ločanje na sejah občinskega sveta. Seveda pa je predvsem 
transparentno delo občinske uprave tisto, ki občinskim 
svetnikom omogoča takšno delo. Iskreno upam, da se bo 
takšno sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje. Ciljev, 
ki jih moramo doseči, je namreč še zelo veliko. Projekti, 
kot so gasilski dom v Prepoljah, DCA Loka, knjižnica v 
Staršah, rekonstrukcija ceste Marjeta-Prepolje in drugi, 
bodo potrebovali veliko premisleka, debate ter konsenza. 
Zato so dobri in korektni odnosi vseh tistih, ki bomo o teh 
projektih odločali skupaj z občani, najpomembnejši. 

Z zadovoljstvom ugotavljam, da se k sreči očitno za-
ključuje težko obdobje, povezano s covidom. Iskreno 
upam, da se epidemija v jesenskem času ne vrne. Je pa 

Župan Stanislav Greifoner na prireditvi ...
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25. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE STARŠE

sproščanje življenja tudi v naši občini razvidno na vsakem 
koraku. Prireditev, ki so potekale v preteklem mesecu in 
ki potekajo v okviru občinskega praznika, je enostavno 
preveč, da bi jih lahko naštel. Dokazujejo pa te prireditve, 
da nam obdobje covida ni odvzelo želje po druženju in 
ustvarjanju. Naša številna društva in posamezniki to izka-
zujejo vsakodnevno. Tako izkoriščam to priložnost tudi za 
zahvalo vsem, ki pri teh dogodkih sodelujete, še posebej 
pa bi se zahvalil Barbari Solatnik iz Maribora, ki ima sicer 
korenine v naši občini. Izdelala je namreč prečudoviti grb 
občine, s katerim se je res lepo poklonila naši občini.

Ne morem mimo tega, da se pred koncem ne bi dotak-
nil tudi naših letošnjih nagrajencev. Njihovo delo ter nji-
hove osebnosti našo lokalno skupnost nesporno izredno 
bogatijo. Zato si zaslužijo vso zahvalo in čestitke. Slišim 
sicer razne pripombe in pomisleke nekaterih posamezni-
kov. Osebno nimam nobenega dvoma v to, da je pristoj-
na komisija svoje delo opravila pošteno in verodostojno, 
kar se je nenazadnje izkazalo tudi s soglasno potrditvijo 
predlogov na seji občinskega sveta. Raje kot dvom našim 
nagrajencem izkažimo podporo in čast, ki si jo nedvomno 
zaslužijo za svoje delo. Vsem, ki so prejeli priznanja, zato 
iskreno čestitam.

Dvom, zavist, pretiran ego, vse to in še kaj so stvari, 
ki so žal sestavni del naših osebnosti. Zato bi bil čas, da 
te slabše strani naših osebnosti premagamo na način, da 
pokažemo naše dobre lastnosti. Vse te se izkazujejo skozi 
našo ustvarjalnost in pomoč sočloveku. V bistvu nam nič 

ne manjka, zato ni razloga, da vsi skupaj ne bi z optimiz-
mom zrli v prihodnost kot ponosni občani naše prečudo-
vite občine, ne glede na to, iz katerega naselja prihajamo.

Spoštovani, iskrene čestitke ob občinskem prazniku 
vam želim!

ŽUPAN OBČINE STARŠE
Stanislav Greifoner

V soboto, 28. 5. 2022, je bila v Staršah v telovadnici 
osrednja prireditev ob 25. OBČINSKEM PRAZNIKU 
OBČINE STARŠE. Potekati je sicer nameravala v so-
sednjem vaškem središču, toda zaradi slabega vremena je 
bila prestavljena v notranje prostore.

Na začetku dogajanja je Katarina Herceg zapela sloven-
sko himno, nato pa je prisotne pozdravila in vsebino prire-

ditve napovedala povezovalka programa Alenka Herceg, 
ki je zasnovala tudi idejni koncept poteka slavnostnega 
dogajanja (po slovenski ljudski pravljici: »Pšenica, naj-
lepši cvet«). Med napovedovanjem jo je ves čas z nežnimi 
zvoki violine spremljala Kerstlin Matjašič in s tem celotni 
vsebini dajala svečanejši pridih. 

Povezovalka programa je po napovedi in pozdravu go-

Predaja najvišjega občinskega priznanja Ivanu Paveu ...

Vodja programa A. Herceg, K. Matjašič, K. Herceg ob petju himne in tamburaši KUD Ivan Lončarič ...

4

GLASILO OBČINE STARŠE, junij 2022, št. 83



OBČINA

stov dala besedo županu Stanislavu Greifonerju, ki 
je v svečani opravi, s slavnostno županovo verigo 
okoli vratu in grbom občine kot obeskom, nagovoril 
navzoče goste (iz občine Doboj Istok prisotna župan 
Kemal Bratić in Selmin Karić, iz občine Lovas pred-
sednik OS Stjepan Milas in Ivo Bogad, iz občine Ko-
lan Grgica Šupraha in Silvo Tauzer, iz občine Donja 
Voća županja Sanja Kočet in Marija Herceg, iz obči-
ne Miklavž na Dravskem polju podžupanja Dragica 
Centrih z možem Ernestom, iz občine Hajdina župan 
mag. Stanislav Glažar z ženo Urško; opravičili so se 
povabljeni iz občin Mala Subotica in Preding), priso-
tne svetnike, ravnatelja šole in njegovega pomočnika 
ter druge občane (besedilo govora je za vse nas v 
celoti objavljeno na 3. strani v glasilu).

V kulturnem programu je s pesmimi Suza za pleške 
brege, Gremo f´Trniče, Zrejlo je žito nastopila tambura-
ška skupina KUD Ivan Lončarič (umetniški vodja Andrej 
Topolinjak, solista Klavdija in Andrej Topolinjak). Iz OŠ 
Starše je v programu sodelovala dramska skupina (men-

torica Monika Šauperl, prof., 
nastopajoči učenci Nuša Flakus, 
Ula Meglič, Gal Premzl, Gal 
Verlič); vsebina dramatizacije je 
dala vrednost in pohvalo vsem 
tistim, ki znajo poskrbeti za sta-
rejše, obnemogle, čeprav ti ne 
morejo več delati, v zavedanju, 
da se v njih kljub temu skriva ve-
liko modrosti. 

Učenka Zala Ekart je zapela 
pesem Čez zelene trate, Katarina 
Herceg pa še pesem Zlati prah.

Med programom so bili v videih predstavljeni letošnji 
nagrajenci (ideja in izvedba intervjujev Alenka Herceg), 
ki so po posamezni predstavitvi prišli na oder in iz rok 
župana prejeli zasluženo priznanje, iz rok predsednice 
Komisije za nagrade in priznanja pa še cvet v znak po-
zornosti. 

Častni občan je v letošnjem letu postal Ivan Paveo iz 
Prepolj, to pa za številne zasluge v življenju, predvsem na 
humanitarnem področju (vsi nagrajenci so predstavljeni v 
nadaljevanju tega prispevka).

Ob zaključku prireditve je pesem Med iskrenimi ljudmi 
zapela še povezovalka programa Alenka Herceg in na pri-
jeten način zaokrožila celotno dogajanje. Spremljevalki 
v okviru protokola pa sta bili Katarina Herceg in Lana 
Petrovič.

(Zapisano po predlogi programa Alenke Herceg in podatkov o pri-
sotnih z občine.)

Daša JAKOL

Nastop osnovnošolcev ...

Z. Ekart ...

Po prejetju občinskih priznanj ...
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Obrazložitve predlogov za priznanja in 
nagrade OBČINE STARŠE

ČASTNI OBČAN OBČINE STARŠE
IVAN PAVEO
Rojen: 20. 6. 1952
PREDLAGATELJI: Adolf 

Šerdoner, predsednica KS Pre-
polje Jožica Kelc, predsednik 
PGD Prepolje Sandi Kirbiš, 
KORK Marjeta in ZB za vred-
note NOB Starše ter Majda 
Geršak

Ivan Paveo je s svojim več 
kot 50-letnim delom na podro-

čju zaščite in reševanja, humanitarnih in družbenih de-
javnosti veliko prispeval za razvoj našega okolja in za 
promocijo občine Starše. Pomemben je njegov prispevek 
za razvoj KS Prepolje pri izgradnji trgovine, vodovoda, 
kabelske TV, telefonske centrale in telefonskih priključ-
kov. 

Pri PGD Prepolje je bil 11 let poveljnik, nato še 11 let 
predsednik društva. Postal je častni predsednik PGD Pre-
polje. Tudi v Gasilski zvezi Starše je bil 12 let član uprav-
nega odbora, deset mesecev pa vršilec dolžnosti predse-
dnika GZ.

Aktivno je sodeloval pri vseh projektih Občine Starše. 
Veliko dela in organizacijskih sposobnosti je vložil pri 
večletnem upravljanju drsališča v Prepoljah, pri postav-
ljanju tabora na otoku Pagu. 

Je med ustanovitelji TD Starše, Narodopisnega društva 
(opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora). Je 
član ZB Starše, tudi tu opravlja funkcijo predsednika nad-
zornega odbora.  

18 let je že na čelu KORK Marjeta, kjer se odraža nje-
govo humanitarno delo. 

Ivan Paveo je član KS Prepolje, član sekcije kegljanja s 
kroglo na vrvici pri DU Marjeta, član Varnostnega sosveta 
občine Starše, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, član ocenjevalne Komisije za projekte 
pri LAS Lastovica (Tribuna Starše, hiša v Marjeti).

Že dvanajsto leto opravlja funkcijo poveljnika Šta-
ba civilne zaščite občine Starše. Za svoje nesebično in 
požrtvovalno delo je prejel Zlati znak CZ Slovenije. Z 
njegovo pomočjo smo s strani Ministrstva za obrambo, 
Uprava za zaščito in reševanje dobili osebno vozilo, ki 
služi za potrebe civilne zaščite, in parcelo v Prepoljah za 
namene izobraževanja gasilcev.

Celih 15 le je bil sodnik porotnik na okrožnem sodišču 
v Mariboru. 

Ima zasluge za razvoj mednarodnega sodelovanja z 

občinama Gornji Milanovac iz Srbije in Kolan na Hrva-
škem. Je podpisnik Listine o pobratenju PGD Prepolje z 
DVD Luka na Hrvaškem, prejel je srebrno gasilsko odli-
kovanje Zagrebške županije iz Hrvaške.

V času epidemije je bil nenehno na terenu, občanom 
je razvažal zaščitno opremo, hrano, zdravila in še veliko 
drugega. Občane je vozil do zdravnika, v trgovino, skrat-
ka, bil jim je na razpolago v vsakem trenutku, ne da bi 
pomislil, da lahko tudi sam zboli. Za humanitarno delo 
je prejel Spominski znak za požrtvovalnost predsednika 
Vlade RS. Je pravi humanitarec, takoj po začetku vojne 
v Ukrajini je pristopil k organizaciji zbiranja humanitarne 
pomoči. Zbralo se je veliko hrane, pijače, oblačil in sani-
tetnega materiala.

Njegove pretekle in sedanje aktivnosti pomenijo ka-
menček v mozaiku razvoja našega okolja, podeželja, in-
frastrukturnega razvoja, razvoja družbenih in humanitar-
nih dejavnosti ter zaščite in reševanja v naši občini.

PLAKETA Z ZLATIM GRBOM 
OBČINE STARŠE

CVETKO ZAVRŠKI
Rojen: 27. 4. 1938
PREDLAGATELJI: ŠD Loka 

- Rošnja, LD Starše, družini iz 
Loke (Štelcer, Jagarinec)

Cveto Završki se je rodil v 
Ljubljani, stanuje v Loki 54 / a. 
Končal je poklicno in srednjo 
šolo za strojnega tehnika. Da-
nes je upokojenec. V času pred 
upokojitvijo je veliko prispeval 

za družbeno politični razvoj življenja, za zasluge je prejel:
- Državno odlikovanje red dela s srebrnim vencem.
- Srebrni znak OF slovenskega naroda.
- Zlati znak svobodnih sindikatov RS.
- Več priznanj, pohval in diplom s strani društev in lo-

kalne skupnosti.
S svojim več kot petdesetletnim delom je sodeloval na 

področju občinske in krajevne samouprave, športa, razvo-
ja društev, komunalnega razvoja naselij in družbenih de-
javnosti, ki so pomembne za razvoj lokalne samouprave, 
dela in življenja v njej. Bil je družbeno politični aktivist, 
pobudnik in organizator prostovoljnih akcij, ki se jih je 
tudi sam udeleževal in s tem ustvarjal boljše življenjske 
pogoje sedanje občine Starše. Pred nastankom občine je 
opravljal sledeče funkcije:
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- prvi predsednik vaškega odbora Loka,
- član sveta KS Starše,
- dva mandata predsednik KS Loka - Rošnja,
- en mandat sekretar KK SZDL Starše,
- dva mandata član UO ŠD Loka - Rošnja,
- en mandat član komisije za družbeni nadzor SO Ma-

ribor - Tezno,
- en mandat predsednik Odbora za komunalo SO Mari-

bor - Tezno,
- opravljal je več odgovornih funkcij v LD Starše (stare-

šina, blagajnik, gospodar),
- dva mandata načelnik CZ v KS.
Sodeloval je pri številnih  projektih, kot je bila obnova 

OŠ Starše, gradnja pločnikov, asfaltiranje cest, izgradnja 
cestne razsvetljave, gradnja transformatorjev, urejanje 
pokopališča, zgraditev takratne mrliške vežice, prizidek 
k telefonski centrali, izgradnja telefonske napeljave, na-
peljave KTV, odkup zemljišč za dom v Rošnji - Loki in 
brezplačna pridobitev zemljišč od države za ŠD Loka - 
Rošnja, opremljenost PGD Starše, izgradnja objektov v 
Rošnji, Loki in športnih objektov v ŠD Loka - Rošnja in 
še veliko več. Vse to se je gradilo s pomočjo samopri-
spevka krajanov in sredstev Občine Maribor - Tezno.

Ob nastanku občine Starše je bil eden redkih, ki je zago-
varjal njeno ustanovitev, saj je videl v samostojni občini 
hitrejši razvoj kot v tedanji skupni občini. Vključeval se 
je s svojimi predlogi in idejami. V času delovanju občine 
Starše je bil sodnik porotnik okrožnega sodišča, v zače-
tnih letih po nastanku občine je bil dva mandata občinski 
svetnik in predsednik statutarne komisije. Kot svetnik je 
bil zelo aktiven, načelen, zasledoval je lokalne interese 
in cilje, predvsem pa je upošteval zakonodajo, da so bile 
zadeve pravno urejene. Podal je predlog sprejetja odloka, 
da zemljišča, na katerih so se odvijale športne dejavnosti, 
pridejo v last društev.

V obdobju občine Starše je bil član izvršnega odbora 
skupne civilne iniciative občine (Starše, Miklavž, Haj-
dina, Podlehnik), katerega naloga je bila, da se čim prej 
izpolni že več desetletna obljuba začetka izgradnje avto-
ceste Slivnica - Draženci.

Danes opravlja funkcije:
- predsednik NO-LD, njegova največja aktivnost je še 

vedno pridobivanje zemljišč v okolici lovskega doma 
v lastništvo LD Starše,

- predsednik NO-ŠD Loka - Rošnja, zraven nadzora 
opravlja še fizična dela pri urejanju slačilnic,

- predsednik društva KTV Šentjanž, ki ureja in zaklju-
čuje vse potrebno, da bi vsi lastniki omrežja dobili 
izplačilo od kupca (Telemach),

- predsednik NO narodopisnega zgodovinskega društva 
Starše,

- občinski svetnik in predsednik Odbora za komunalne 
dejavnosti in gospodarske javne službe,

- je aktiven član pri DU Starše, predvsem na športnem 
področju.

Kandidat si zasluži zlato plaketo, saj je veliko prispeval, da 
je življenje in bivanje v naši občini bogatejše in bolj celovito. 
Prav njegovi trdni in značajni osebnosti lahko pripišemo ve-
liko zaslug za vse, kar danes predstavlja občina Starše.

Njegove pretekle in sedanje aktivnosti pomenijo ka-
menček v mozaiku razvoja našega kraja. Ob koncu ak-
tivnega dela si zasluži zahvalo, saj bo zaradi svojih let 
aktivnosti prepustil mlajšim.

PLAKETA Z BRONASTIM GRBOM 
OBČINE STARŠE

CVETKA TRSTENJAK
Rojena: 18. 5. 1963
PREDLAGATELJ: KORK 

Starše

Že od mladih let je povezana 
s krajem in vsa leta aktivno de-
luje na humanitarnem, kultur-
nem in društvenem področju.  

S svojim delovanjem je po-
membno vplivala na družbeno 
življenje v občini, saj aktivno 

sodeluje v številnih lokalnih društvih.
Že od svojega 14. leta je predana prostovoljna gasilka, 

ki je aktivno vključena v gasilske vrste vse od mladinske 
do veteranske ekipe. Aktivna je bila tudi v Gasilski zvezi 
Starše, kjer je bila dva štiriletna mandata predsednica ko-
misije za žene. Pomembna je tudi njena dejavnost na kul-
turnem področju, saj že 38 let poje v KUD Alojz Colnarič 
Starše, kjer so ji leta 1986 zaupali delo blagajničarke, ki 
ga opravlja še danes. Vrsto let je tudi članica viničarske 
ekipe občine Starše, ki po ljudskem izročilu skrbi za po-
tomko najstarejše trte z mariborskega Lenta.

Za svoje delo je leta 2012 prejela priznanje Komisije za 
nagrade in priznanja občine Starše za dolgoletno delo na 
področju društvene dejavnosti. 

Cvetka Trstenjak je že 30 let članica Upravnega odbora 
Krajevne organizacije Rdečega križa Starše, v katerem od 
leta 1994 opravlja funkcijo tajnice. S svojim prostovolj-
nim  humanitarnim delom pozorno spremlja situacijo so-
cialno šibkih posameznikov in družin v občini ter skupaj 
z ostalimi aktivistkami poskrbi, da se jim nudi primerna 
materialna in finančna pomoč. Vsa leta redno obiskuje 
osamljene in starejše krajane, ki jim veliko pomeni topla 
beseda in čas za pogovor. V krajevno organizacijo RK je 
vsa ta leta vložila veliko prostovoljnega dela in s svojo 
predanostjo pripomogla k njenemu razvoju in napredku. 
Za več kot 20-letno aktivno humanitarno delo v odboru 
in na terenu je prejela Srebrno plaketo OO RK Maribor. 

Za njene uspehe in zasluge pri uresničevanju progra-
mov RKS, razvijanje humanih odnosov med ljudmi in ak-
tivno delo v društvih predlagamo, da se Cvetki Trstenjak 
podeli Plaketa z bronastim grbom občine Starše. 
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PLAKETA Z BRONASTIM GRBOM 
OBČINE STARŠE

VLADIMIRA PAPEŽ
Rojena: 12. 9. 1951
PREDLAGATELJ: Društvo 

upokojencev  Starše

Z družino se je leta 1981 iz 
Ptuja preselila v Zlatoličje. V 
službo je hodila na Ptuj. Po bo-
lezni je bila na SPIZ-u, nato pa 
se je upokojila. 

Leta 2005 je postala člani-
ca DU Starše, kjer se aktivno 

vključuje v priprave in izvedbo projektov in prireditev 
društva, pomaga sočlanom, aktivna je kot rekreativna 
športnica, voditeljica sekcije ročnih del, aktivistka v pro-
jektu starejši za starejše in članica UO DU, kjer so vidni 
rezultati njenega dela.

Aktivno se je vključila v sekcijo kegljanja s kroglo na 
vrvici. V kegljanju je dosegla lepe uspehe v okviru ekipe 
in tudi posamezno. Je večkratna zmagovalka na turnir-
jih, nosilka ekipe, ki je že nekaj let zaporedoma najbolj-
ša ženska ekipa v kegljanju s kroglo na vrvici na državni 
ravni ZDUS, in prvakinja v letu 2021. S takimi rezultati 
predstavlja svoje društvo in občino Starše v slovenskem 
prostoru.

Sodeluje v sekciji za kulturo, kjer s svojimi nastopi po-
skrbi za obilico smeha in zabave, je članica Društva Ajda, 
je aktivna pri telovadbi Šole zdravja, tako da poskrbi tudi 
za svojo kondicijo. Prav tako sodeluje v projektu Starejši 
za starejše; obiskuje starejše in vsakemu nameni toplo be-
sedo. Kljub mnogim padcem v življenju je zelo pozitivna, 
deluje pomirjajoče in je vedno pripravljena pomagati na 
vseh področjih. Njen moto je: »Kljub mnogim padcem v 
življenju se moramo znati pobrati.«

Zelo aktivno vodi Sekcijo ročnih del in tehnične kulture, 
pripravlja razstave in sodeluje na njih v okolici Maribora 
in v domačem kraju v imenu DU Starše. Sama tudi slika 
razne slike in se z njimi predstavlja na razstavah doma in 
v PZDU ali ZDUS.

Sodeluje s prijateljskimi in pobratenimi DU, pa tudi v 
pobratenih občinah občine Starše v Hrvaški, BiH.

Aktivna je kot članica pevske zasedbe DU Starše – v 
Vokalni skupini 70+, s katero aktivno nastopa na prire-
ditvah DU, PZDUS, na srečanjih upokojenskih pevskih 
zborov. Aktivna pa je tudi v pripravi in igranju skečev – v 
Mali gledališki skupini DU, kjer nastopa na raznih prire-
ditvah in proslavah ob slovenskem kulturnem prazniku, 
dnevu žena, zboru članov in družabnih srečanjih upoko-
jencev, starejših občanov nad 70+. 

Zelo aktivna je tudi kot članica Društva Ajda Starše, 
kjer aktivno sodeluje v raznih projektih. Za aktivno delo-
vanje v društvih je prejela priznanja le-teh. 

Vladko Papež DU Starše predlaga na podlagi aktivnega 

dela na področju družbenih dejavnosti, ki so pomembni 
za razvoj občine Starše, dela in življenja v njej ter njenega 
ugleda v širši skupnosti Slovenije.

PRIZNANJE KOMISIJE ZA NAGRADE
IN PRIZNANJA OBČINE STARŠE

SLAVICA MIHAJLOVIČ
Rojena: 10. 4. 1956
PREDLAGATELJ: Športno 

društvo  Zlatoličje

Slavica Mihajlovič se je leta 
1980 s svojo družino preselila 
v Starše. Že od leta 1993 je čla-
nica Športnega društva Starše. 
Člani društva trdijo, da je nji-
hov nepogrešljiv član, saj skrbi 
za red, čistočo in prehrano vseh 

generacij nogometnih sekcij, od cicibanov do članske eki-
pe. Slavica zraven dela za ŠD Starše pomaga še v KORK 
Starše, Društvu prijateljev mladine Starše, Društvu Ajda 
Starše, je članica vseh treh društev. Za delo na vseh na-
vedenih področjih si zasluži Pisno priznanje Komisije za 
nagrade in priznanja Občine Starše.

PRIZNANJE KOMISIJE ZA NAGRADE IN 
PRIZNANJA OBČINE STARŠE

ZVONKA KIRBIŠ
Rojena: 25. 7. 1956
PREDLAGATELJ: KUD 

Ivan Lončarič Trniče

Zvonka Kirbiš je članica 
KUD Ivan Lončarič Trniče že 
od leta 2006. Najprej je pre-
pevala v ŽPZ, za kar je leta 
2011 prejela bronasto Gallu-
sov značko. Od leta 2007 pa 
je pričela z igranjem v dramski 

sekciji. 
V vseh igrah je odigrala glavne ženske vloge. Je izredno 

nadarjena amaterska igralka. Leta 2010 je prejela Linhar-
tovo priznanje za vlogo Mare v komediji »Klopčič« preko 
JSKD Območna izpostava Maribor. Leta 2018 je preje-
la srebrno Linhartovo značko. Z veseljem sprejema tudi 
druge zadolžitve za uspešno delo društva. Do leta 2020 
je bila tudi tajnica društva. Njen sproščen nastop in hu-
domušnost pa s pridom uporabijo na drugih prireditvah 
društva, kjer ljudje uživajo ob njenih nastopih.

Foto - portreti: A. Herceg
Fotografiji: D. Jakol
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PRIZNANJE KOMISIJE ZA NAGRADE IN 
PRIZNANJA OBČINE STARŠE

ANTON KREITNER
Rojen: 2. 5. 1953
PREDLAGATELJ: KUD 

Ivan Lončarič Trniče

Anton Kreitner je član 
društva KUD IVAN LONČA-
RIČ TRNIČE od leta 1999. 
Deluje v dramski sekciji in v 
sekciji »Trnički trni«. V dram-
ski sekciji je odigral številne 
vloge, v katerih je izrazil svoj 

značaj. Vloge je odigral zanesljivo in prepričljivo, za kar 
je leta 2019 prejel Linhartovo priznanje za vlogo Korena 
v komediji »Ženske štrajkajo«. Leta 2018 je prejel zlato 
Linhartovo značko za 20 let dela v sekciji. Njegove ide-
je velikokrat vključijo v dramske predstave, da je skupen 
uspeh boljši. Je uspešen igralec, vodilni pri izdelavi kulis 
in prestavitve scene za posamezne predstave. Aktiven je 
tudi v sekciji »Trnički trni«, kjer skupaj z drugimi člani 

te sekcije uspešno zastopa društvo na prireditvi Pozdrav 
jeseni ob pripravi izbranih domačih jedi, ki so značilne 
za naše kraje. Večkrat so bili zmagovalci na prireditvah. 
Njegove ročne spretnosti pa so nepogrešljive pri izdelavi 
in postavljanju kulis na gostovanjih.

Za objavo pripravila Terezija MOHORKO

Slavica Mihajlovič ob prejetju priznanja ...

Cveto Završki, prejemnik Zlatega grba Občine Starše ...
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SANACIJA MOSTU TRNIČE

V športnem parku Starše smo odprli novo tribuno. Dela 
je izvedlo občinsko podjetje Gradnje Starše d.o.o.

Tribuna je dimenzij 27,70 x 7,65 m. Objekt predstavlja 
pritličje in etažo. Streha tribune je enokapnica z naklo-
nom 15°. V pritličju so slačilnice s sanitarijami  in tuši za 
nogometne ekipe, sodnike in delegate. Pritličje ima tudi 
sanitarije za obiskovalce, tehnični prostor, prostor za prvo 
pomoč, shrambo ter manjšo točilnico pijač.

Nad pritličjem je pokrita tribuna z 228 sedeži.
Uredili smo tudi okolico s parkiriščem. Prav tako smo 

objekt opremili z vsemi potrebnimi komunikacijskimi 
priključki, ograjo in ostalo opremo.

Objekt je namenjen učencem Osnovne šole Starše, 
športnikom in ostalim društvom za njihovo delovanje.

Bogdan ROKAVEC
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Utrinek ob odprtju tribune v Staršah (2. maj 2022) … Tribuna po odprtju …

Izvedba gradbenih del za obnovo mostu preko dovo-
dnega kanala HE v Trničah se nadaljuje. Zaradi težav pri 
dobavi določenih materialov je izvajalec RGP d.d. zapro-
sil za podaljšanje roka izvedbe. Tako bo most dokončan v 
sredini meseca avgusta 2022.

Izvedena je že sanacija nosilcev in zabetonirana plošča. 
Popolna zapora odseka ceste od Starš do Trnič bo do 

konca gradnje. Obvoz je urejen preko mostu Prepolje.

Bogdan ROKAVEC

IZGRADNJA POŠ MARJETA
Dela na podružnični osnovni šoli v Marjeti potekajo 

skladno s terminskim in finančnim planom.
Objekt je konstrukcijsko izgrajen in pod streho. Vgraju-

je se stavbno pohištvo in izvajajo  se montažerska ter in-
štalacijska dela. Prav tako se izvajajo dela za dovod nizke 
napetosti in ostalih komunikacij. 

Porušeni so tudi objekti stare šole in stare telovadnice 
ter prestavljena čakalnica BUS postajališča.

Rok za pričetek uporabe objekta ostaja 31. 8. 2022.

Bogdan ROKAVEC
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Most bo dokončan sredi avgusta … Pogled od zgoraj …
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Izgradnja poslovno obrtne cone 
Zlatoličje v zaključni fazi 

Občina Starše je že lani oddala dela za izgradnjo oskrbo-
valnega vodovoda za poslovno obrtno cono v Zlatoličju. 
Dela je izvajalo Komunalno podjetje Ptuj d.d. Prav tako je 
že končana izgradnja levega zavijalnega pasu in uvoza v 
cono, ki ga je izvedlo Cestno podjetje Ptuj d.o.o. Trenutno 
pa dela potekajo v sami coni, kjer Gradnje Starše d.o.o. 
gradijo komunalno opremo cone (interne ceste, meteorno 
in fekalno kanalizacijsko omrežje, notranje – sekundarno 
vodovodno omrežje, cestno razsvetljavo ter cevne kinete 
za položitev nizko in šibko napetostne elektro napeljave 
in telefonskega ter kabelskega /optičnega/ omrežja).

V dogovoru z Elektrom Maribor OE Ptuj je občina pri-
dobila tudi projektno dokumentacijo in gradbeno dovolje-
nje za postavitev nove transformatorske postaje in presta-
vitev daljnovoda, ki je potekal preko cone. Tudi ta dela, 
skladno z ostalimi, na terenu že potekajo. Občina Starše 
načrtuje, da bi vsa dela zaključila do začetka poletja, ko 
naj bi prva gradbena dovoljenja za izgradnjo svojih objek-
tov že pridobili kupci, ki so v coni kupili zemljišča.

Občina Starše je z Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT) tik pred podpisom pogodbe za 
sofinanciranje projekta "Izgradnja komunalne opreme 

v obrtni coni Zlatoličje v občini Starše", ko bo članek 
objavljen v glasilu, pa bo pogodba po vsej verjetnosti že 
podpisana. 

Občina pričakuje 834.302,98 EUR iz ESRR (EU skla-
da za regionalni razvoj) in 278.100,99 EUR iz proračuna 
Republike Slovenije (MGRT), še 190.156,46 EUR in mo-
rebitne podražitve pa bo morala občina, za zgoraj opisana 
dela, poravnati iz občinskega proračuna.

Bojan GRUS

Urejeno cestišče v smeri do obrtne cone …
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Šolska oprema iz podružnične šole 
prispela v Klokotnico

V kraju Marjeta na Dravskem polju raste nova stavba, 
v katero se bodo učenci podružnične šole vselili v mese-
cu septembru. Stara šola odhaja, z njo pa tudi notranja 
oprema, mize, stoli, omare in druga oprema. Na pobudo 
Andreje Urbanija se je vodstvo Osnovne šole Starše in 
Občine Starše odločilo opremo podariti Osnovni šoli Klo-
kotnica v pobrateni občini Doboj Istok v BiH.

V torek, 26. 4. 2022, so se zbrali ob Andreji Urbanija 
njen mož Ernest, Zlatko Nahberger, javni delavci z Jo-
žetom Pečnikom na čelu, pristopili pa so tudi delavci, ki 
gradijo novo šolo. Tovornjak je pripeljal Igor Malek in s 
pomočjo posebnega traktorja Gorazda Šolarja se je pri-
čelo nalaganje. Nadzor je seveda opravljala zaposlena v 
šoli Irena Šerdoner, ob pomoči hišnika Bena. Seveda je 
bilo potrebno pred tem postoriti še marsikaj, ustrezni akt  
Občine Starše, pridobiti vlečno vozilo, nakladalni prostor, 
ki ga je prostovoljno darovalo prevozniško podjetje Ger-
šak iz Rošnje, vlečno vozilo pa za primerno ceno porabe 
goriva podjetje Telekomunikacije in voznika Igorja Male-
ka. Še tehtanje tovornjaka v Kidričevem in v sredo, 27. 4. 
2022, ob 1.00 sta krenila Igor in Andreja na pot.

Okrog 8.00 sta prispeta na carinarnico Stare Gradiške v 
BiH in takrat se je začel naporni čas za pridobitev enega 
samega lista za vstop v notranjost BiH. To je trajalo polne 
štiri ure, pa zaradi Andrejine trme – v dobrem pomenu 
besede – in s pomočjo zaposlenega Mirka smo le dobili 
akt, dovoljenje, da smo lahko nadaljevali pot proti cilju 

 Še zadnji pogovor pred odhodom …
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– v Doboj Istok. Okrog 14.00 smo prispeli v Klokotnico 
pred stavbo, kjer je pristopilo 20 občanov s podžupanom 
občine Doboj Istok in v eni uri so razložili tovornjak. 

O donaciji Občine Starše so vsi izkazovali pozitivni od-
nos in se zahvaljevali, posebej tudi načelnik občine Doboj 
Istok.

V času, ko so domačini razložili tovornjak, je bila dele-
gacija povabljena na kosilo, nato pa na pogovore k prija-

teljem, Andreja v društvo žena, Igor k počitku v hotelu, da 
je lahko vozil v nočnem času domov, Marjan se je srečal s 
prijatelji iz Lovske društva »Fazanka« Doboj Istok.

V upanju, da bo darilo občine in osnovne šole še dol-
go in dobro služilo vrstnikom v občini Doboj Istok, se je 
delegacija vrnila domov s pozitivnimi mislimi in izkuš-
njami.

Marjan MALEK, častni občan občine Starše

Smreka – znanilka veselih novic
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Smrečica je kljubovala rahlemu vetriču …

Dušica Kunaver je o smreki med drugim zapisala 
(https://www.vzajemnost.si/clanek/173020/slovensko-iz-
rocilo/):

Smreka ima v našem ljudskem izročilu prav posebno 
mesto. Igra vlogo nekakšnega veselega poštarja, znanilca 
dobrih novic.

Zimzelena smreka sredi zime govori človeku: »Nič se 
zime ne boj! Glej mene, kako lepo sem zelena sredi zimske 
beline, mraza in teme.«

Okrašena slavnostna smreka, postavljena kot mlaj sredi 
vasi, oznanja vsemu svetu, da se pod njo godi nekaj vese-
lega – da je v vasi svatba, nova maša, gasilska veselica ali 

drug vesel dogodek.
Smrekica na strehi novogradnje pomeni: »Prišli smo do 

slemena hiše! Juhej!«
Glasen »Juhej!« se je 14. aprila 2022 izpod slemena 

novo nastajajoče šole zaslišal tudi v Marjeti, ko sem kot 
vodja podružnice oz. njena »gospodinja« smela pritrditi 
smrečico na nastajajočo šolo. K dejanju so me prijazno 
povabili naši pridni »sosedje« iz GIC Gradnje (izvajalci 
del na novi šoli), saj, kot so povedali, je pri njih v navadi, 
da to delo opravi prav gospodinja.

Z dvigalom, kjer sta me čakala primerno orodje – vrtav-
ka in dolgi lesni vijaki – so me peljali navzgor in kar hitro 
je smreka kljubovala rahlemu vetriču. Učenci, ki so za 
ograjo opazovali dogodek, so veselo zaploskali, sodelavci 
pa še pomahali in obenem ovekovečili dogodek, ki se ne 
zgodi vsak dan. Priznam, da so obenem moji občutki kar 
zaplesali, v vedenju, da sedaj pa gre zares – končno nasta-
ja težko pričakovana nova šola!

Iskrena hvala, spoštovani sosedje, za zaupanje oz. mož-
nost izvedbe tako pomembnega dejanja, ki sega v izročilu 
daleč nazaj – že v čas naših prednikov.

Daša JAKOL

Nove informacije o gradnji POŠ Marjeta 
Kar 50 let je kljubovala času, naša sedaj že stara šola Marjeta. 50 genera-

cij učencev je prestopilo njen prag in poneslo znanje, izkušnje in spomine 
najprej v matično šolo Starše, nato v širni svet. Letos pa se je – kot verjetno 
že veste – stara zgradba poslovila, prav v času praznovanja svojega Abra-
hama. 

Sama se še spomnim svečanega odprtja leta 1972, ko smo tudi učenci iz 
šole v Staršah prišli v Marjeto. To se je takrat zgodilo zelo poredko, zato so 
spomini toliko bolj živi. Učenci, sama sem bila petošolka, smo bili oblečeni 
v pionirske oprave, nadeli smo si modro čepico, se oblekli v belo in modro 
oblačilo in si okoli vratu zavezali rdečo rutko. Po odprtju sem se podala še 
na obisk k starim staršem v Trniče in se za spomin skupaj s sorodniki foto-
grafirala pred prostorom takratne KS Marjeta - Trniče, ki so ga stari starši 
dali krajevni skupnosti v najem. 

Vztrajno pa je v bližini čistine, kjer je bila še pred nekaj dnevi stara šola – 
kot modra marjetka na polju – pognala nova POŠ Marjeta. Dela lepo tečejo, 
kot so si zamislili vsi, ki so vpeti v dogajanje. 
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V času  odprtja stare POŠ Marjeta – leto 1972 
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Na nekaj vprašanj o poteku gradnje je za vse nas, 
spoštovane občanke in občani, odgovoril vodja del Matej 
Babič iz podjetja GIC Gradnje, ki se ga spomnite že iz 
prejšnjega glasila. 

1.	Opišite	nam	dela	na	gradbišču,	ki	ste	jih	opravljali	v	
času	od	zadnje	izdaje	GLASILA	(izšlo	v	drugi	polovi-
ci	marca)	do	danes.

- NOVA ŠOLA … 
Na novi šoli so gradbena dela proti koncu. Trenutno so 

v izvajanju  predvsem obrtniška dela. V zaključevanju 
je izvedba strehe. Trenutno se vgrajuje stavbno pohištvo 
(okna in vrata), v kleti so izvedeni ometi. Pripravlja se vse 
potrebno za izvedbo talnega ogrevanja v kleti ter priprava 
za izvedbo estrihov.

- STARA ŠOLA …
Stara šola se je pričela rušiti 3. 5. 2022 in je trenutno v 

celoti porušena-odstranjena, prav tako tudi kulturni dom 
in stara telovadnica. Na lokaciji stare šole se sedaj izvaja-
jo gradbena dela za potrebe izvedbe parkirišč ter zunanje-
ga športnega igrišča.

3.	Kaj	 se	bo	na	gradbišču	dogajalo	do	druge	polovice	
junija	oz.	v	času	izida	glasila?

V nadaljevanju se bodo izvajala dela v telovadnici z iz-
vedbo akustičnih oblog ter športnega parketa. Prav tako 
se bodo konec meseca junija pričela keramičarska, sli-
kopleskarska ter mavčnokartonska dela. Konec meseca 
junija se bo pričela tudi izvedba fasade objekta. Sočasno 
bodo potekala dela na zunanji okolici z izvedbo kanaliza-
cije, robnikov in tlakovanja.

2.	Katera	dela	se	v	tem	času	izvajajo	v	novi	šoli?
Trenutno so se izvajala krovsko kleparska dela, insta-

lacijska dela (elektro ter strojne instalacije), izvedeni so 
ometi v kletnih prostorih ter estrihi, prav tako v kletnih 
prostorih. V pritličju se izvajajo elektro ter strojne instala-
cije. Prav tako so se zaključevala armirano betonska dela 
na vhodni avli.

4.	Katera	dela	morate	opraviti	še	v	juliju	in	avgustu? 
V mesecu juliju ter avgustu se bodo izvajala predvsem 

zaključna gradbena dela. Postavitve robnikov, izvedba 
asfaltiranja, postavitev igral, izvedba ograj, montaža nad-
streškov, izvedba sončne elektrarne.

V notranjosti šole se bodo izvajala slikopleskarska dela, 
polaganje keramike, mavčnokartonska dela ter zaključe-
vanje elektro ter strojnih instalacij. 

5.	Kako	je	z	dobavo	materiala?	Ali	vsa	dobava	poteka	
v	planiranih	rokih?

Z dobavo materialov trenutno nimamo težav oz. smo 
kritične materiale naročali vnaprej, saj so na trgu res do-
bavni roki za skoraj vse materiale nekoliko daljši.

6.	Kako	vam	uspeva	usklajevati	vsa	dela	nasploh? 
Na gradbišču je res vsak dan pestro, saj je potrebno ve-

liko usklajevanja med posameznimi izvajalci.
Ob tem mi je v veliko pomoč tudi naš delovodja Aleš 

Vogrin, s katerim skupaj usklajujeva vsakodnevne aktiv-
nosti, da bo objekt pravočasno ter uspešno dokončan.

26. april 2022 – selitev iz stare šole …

7. maj 2022 – odstranjevanje oblog v stari šoli …

17. maj 2022 – strehe ni več …

24. maj 2022 – stare šole ni več …
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G. Matej Babič, iskrena hvala za odgovore. Vsem, ki opravljate 
kakršne koli zadolžitve na novi šoli in v njeni okolici, želimo uspeš-
no delo še naprej! 

V naslednjem GLASILU pa bomo – če le ne bo zapletov – objavili že 
vabilo na odprtje nove šolske zgradbe!

Daša JAKOL 

6. 6. 2022 – dela lepo tečejo ...

P. S.: Prav gotovo vas tiste, ki nimate osnovnošolskih otrok, zanima, kje se od 3. maja odvija pouk. Na nadomestnih 
lokacijah – prvošolci gostujejo v Dnevnem centru aktivnosti v Marjeti, prav tako je tam skupina iz vrtca Pikapolonica, 
ki je prej gostovala v šoli. Drugošolci so zasedli prostor bivše zbornice v marješkem vrtcu, tretje- in četrtošolci pa pri-
dobivajo znanje v učilnicah Župnišča Starše. 
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6. 6. 2022 – nova šola, vgrajena so že okna …

POČITNICE PRED VRATI 

Ljubi otroci!

Želim vam podvig na vrhove poletja
in nežno šumenje avgustovskih trav,

hripavo grlo od srečnega dretja
in sveže premočen pomorski pozdrav.

Čas za počitek in vragolije,
za nova zaljubljanja s srčnih dobrav,

na polno napolnjene baterije
in mnogo prikupnih otroških zmešnjav.

Želim vam ideje in potovanja,
odete v družinski objem in smehljaj,

polne kornete in druga sladkanja,
jeseni pa srečno vrnitev nazaj.

(Niki Jakol)
Vir - sličica: happy kids playing
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Vas Marjeta se je najprej imenovala Sv. Marjeta na Dra-
vskem polju. Vaščani so se že od nekdaj zavzemali za izo-
braževanje svojih otrok. Prvo šolo enorazrednico so zgra-
dili že leta 1879. Pouk se je začel aprila 1880, prvi učitelj 
je bil Andrej Golob. Prva šola je bila nasproti cerkve in 
ima danes drugačno podobo. 

Naloga pri družbi - predstavitev
ŠOLA V MARJETI

Šola Marjeta mi je bila še posebej všeč, zato ker je bila 
lepe modre barve, imela je lepe razrede in prijazne učite-
ljice. V njej me ni bilo nič strah. V njenih prostorih sem se 
počutila srečno, veselo. Ko sem vstopila, sem že vedela, 
da bo to dober in uspešen dan. V tej lepi šoli Marjeti sem 
dobila tudi veliko znanja. Zanimivo pa mi je bilo – ko si 
vstopil, si videl cel hodnik in vse vhode v razrede. Pa še 
v eno skupino vrtca. 

Hvala, šola Marjeta, za znanje in igranje!
Ivjana JOTANOVIå

Naše šole ni več, ampak nam je prinesla veselje, dobro-
to, pamet, in še bi lahko naštevali. 

Draga šola, bila si zgrajena leta 1972 in v tebe smo ho-
dili vsi otroci iz Brunšvika, Prepolj, Trnič in Marjete. Bila 
si kot sonček, ki vzhaja in se poigrava z oblaki. A zdaj si 
kot jelka na božično jutro, ki še ima pod sabo darila, a 
kmalu je ne bo več. Že 50 let je minilo, a zdaj tudi tebe 
ni več in vsi te pogrešamo. Vedno te bomo imeli v srcu.

Vid GREGORINČIČ

Naša predraga šola, ki te zdaj ni več, si nam veliko pa-
meti in spominov pustila in se z nami poveselila. 

Vsakega otroka lepo si sprejela, vse dokler 50 let si do-

Stara šola v enem od zadnjih let …
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Živa pri pouku – uspešna predstavitev 
marjeških šol pri predmetu družba …

živela. Smešnih in veselih dogodkov je bilo toliko, da se 
jih ne da prešteti. Vedno je bilo pomembno, da smo se 
zabavali s tabo, draga naša šola. Čeprav te ni več, bomo 
vedno mislili nate. 

Dobila pa si hčerko, ko 50 let si doživela. Upajmo, da 
nova šola se bo čim prej zgradila in bo tudi ona kdaj do 
Abrahama prispela. Potem se bodo novi spomini in zaba-

va skrili v nove glavice in nove možgančke. 

Lara Antea MESARIČ

Naša predraga šola, veliko za misliti si nam 
dala, zelo rada z nami si se poigrala. Čez štiri leta 

veliko znanja si nam podarila, zato radi te imamo. Ko bila 
bi na travniku marjetic, bi bila ti najbolj cvetoča od vseh 
rožič, tudi drugih stavb v Marjeti. 

Na svet so te poslali gradbeniki leta 1972. Ko so te po-
drli, si imela 50 let, noro veliko. 

Nato si na travnik posadila novo seme, ki je vzklilo in 
iz njega zdaj raste nova velika šola. Hitro raste, se raz-
vija, nove učence bo k sebi potegnila in se povezala še 
z vrtcem. Ta bo še lepša marjetica na zelenem travniku, 
čeprav je njena mama odšla in se nikoli več ne bo vrnila. 
Ko bo nova šola ostarela in ne bo mogla živeti naprej, bo 
spet odvrgla seme za še bolj novo in lepšo šolo, saj jo je 
tako naučila njena mama.

Lovro OGRIZEK

Leta 1903 so ustano-
vili novo šolsko poslo-
pje, ki je stalo ob cesti. 
Do leta 1933 je bila v 
Marjeti drugorazredni-
ca. V istem letu je bila 
razširjena v trirazre-
dnico, od leta 1935 pa 
je bila razširjena še na 
četrti in peti razred. Naj-
več zaslug za razširitev 
je imel učitelj in vod-
ja šole, to je bil Andrej 
Golob, ki je imel med 
krajani ugled in spošto-

vanje. Pred drugo svetovno vojno je bilo v šolo vpisanih 
že 221 otrok. 

Razvoj kraja je bil vzrok, da so zgradili šolo, ki smo 
jo obiskovali tudi mi. Prvi učenci so se vanjo vselili leta 
1972. Ta šola je bila montažna in v zadnjih letih v slabem 
stanju. Zato je letos, ko je bila stara 50 let, doživela svoj 
konec. Tako bodo otroci iz vasi odslej obiskovali novo in 
moderno šolo.

Povzeto po zapiskih dr. Jožeta Koropca; pomoč pri pisanju nudila 
krajanka Trnič Mira Lončarič.

Živa PETROVIČ, 4. b

ZAHVALA UČENCEV 4. B 
BIVŠI ŠOLI MARJETI
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SOUSTVARJANJE SKUPNOSTI NA 
OŠ STARŠE

S pomladjo, z lepšim in toplejšim vremenom in z veliko 
nočjo je v OŠ Starše ponovno prišel čas za spremembe. 
Gre za vseslovensko akcijo, ki smo jo izvedli v mesecu 
aprilu. Letos smo soustvarjali skupnost. Ker vemo, da 
moramo najprej spremeniti našo miselnost, spremeniti 
nas same, smo pričeli uvajati spremembe kar v šoli. Tako 
smo se odločili, da akcijo obarvamo še medgeneracijsko.

Ker pa smo dan za spremembe že lansko šolsko leto 
razširili v teden za spremembe, smo tudi letos skupnost 
soustvarjali teden dni. 

Združili smo učence od 1. - 9. razreda, sodelovali sta 
tako matična kot podružnična šola. Cilj našega sodelova-
nja je bil medgeneracijsko povezati učence. Naše spre-
membe smo izvajali pri rednem pouku in razširjenem 
programu (RaP). Navdušenost učencev je ob prehajanju 
iz teorije v prakso samo naraščala. Starejši učenci so se 
v velikem številu udeleževali druženja z mlajšimi učenci 
v času RaP odmora. Skupaj so se igrali, razgibavali, učili 
različne igre in spretnosti. 

Učenci 2. a so se udeležili tudi pouka zgodovine v 6. 
razredu. Učiteljica jim je razložila temo, nato so spremlja-
li predstavitve učencev. Očke drugošolcev so kar žarele. 
Spoznali so veliko novega. Kot evalvacijo so narisali ris-
bice in zapisali nekaj besed.

Za spremembo so učenci menjavali tudi učilnice. Tako 
so učenci razrednega pouka pri določenih predmetih za-
menjali svoje učilnice za učilnice nemščine, angleščine, 
učilnico na prostem …

Pri evalvaciji tedna za spremembe smo dobili prav za-
nimive odgovore. Mlajši učenci si tudi v prihodnje želijo 
družbe, igre in pomoči starejših, učenci predmetne stop-
nje pa želijo še naprej navduševati, osrečevati učence raz-
redne stopnje in jim pomagati pri učenju ter opravljanju 
nalog. Prav tako si tudi v prihodnje želijo še kakšen dan 
brez domačih nalog.

Ob takšni vnemi učencev in zadovoljstvu učiteljev ne 
bo težko načrtovati tedna za spremembe tudi v letu 2023.

Lidija PAHOR
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Evalvacija učenke …

Skupni pouk … Igra med generacijama …

Izdelan plakat pove veliko …
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Učenci OŠ Starše poslali velikonočne 
želje v Nemčijo, Avstrijo in Slovenijo

Letos smo na OŠ Starše mislili na veliko noč že veliko 
prej kot običajno. Vemo namreč, da velika noč ni le kr-
ščanski praznik, da je tudi praznik veselja in upanja, da se 
bliža čas toplejših, prijaznejših dni. Je družinski praznik, 
ki ga tako starejši kot najmlajši nestrpno pričakujemo. S 
praznikom je povezanih veliko šeg in navad. Za mlajše 
so prazniki polni pričakovanja, za starejše pa … Imajo 
spomine na priprave, peko in vonj po potici ter domačem 
belem kruhu. Da pa bi imeli občutek, da niso sami, smo se 
ponovno potrudili na OŠ Starše.

Učenci 5. in 6. razredov so, v okviru razširjenega progra-
ma nemščine, sodelovali z Goethe Institutom v Ljubljani. 
Pridružili smo se akciji z naslovom ˝Ostern ist schöner mit 
dir˝ oz. ˝Velika noč je lepša s teboj˝. Učenci so izdelali 

Petošolka med izdelovanjem voščilnic … Voščilnice za nemške in avstrijske domove starostnikov …

Poskusi v kemiji
Poskusi v kemiji in kemija v vsakdanjem 

življenju sta izbirna predmeta, kjer lahko 
učenci poglobljeno spoznavajo kemijo in 
naravne pojave skozi zanimive kemijske po-
skuse. Na izbirne predmete se vpišejo učenci 
in učenke naravoslovja, ki jih zanima kemija 
in področje naravoslovja.

Učenci se naučijo varnega dela laboratorij-
skih tehnik, pravilnega ravnanja z odpadni-
mi kemikalijami. Pri predmetih lahko učenci 
samostojno načrtujejo eksperimentalno delo 
in ga v učilnice kemije pod vodstvom učite-
lja tudi izvedejo. 

Gregor ZORMAN Delati poskuse je zelo zanimivo …
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Ker že dalj časa sodelujemo tudi z mariborskim domom 
starostnikov, Domom pod gorco, vemo, da lahko staro-
stnikom kljub različnim omejitvam ponesemo v dom po-
zitivno energijo in del zunanjega življenja. Tako se nam 
je zdelo samoumevno, da mislimo tudi na njih in jim iz-
delamo majhne pozornosti. Učenci matične šole in POŠ 
Marjeta so izdelali ogromno voščilnic. Le-teh so bili v 
Domu pod gorco izjemno veseli. Naša voščila so krasila 
nočne omarice in mizice starostnikov. Ob pogledu na njih 
nasmeh z obraza ni izginil. Čas se je ustavil. Misel na to, 
da niso pozabljeni, pa jim vliva upanje v lepši jutri.

Lidija PAHOR

čudovite voščilnice. Še po-
sebej pa so se potrudili pri 
zapisu voščil v nemščini, 
saj so vedeli, da bodo naše 
voščilnice poslane v nem-
ške in avstrijske domove 
starostnikov. Za sodelova-
nje se nam je Gothe Insti-
tut tudi že zahvalil. Preje-
li smo različne družabne 
igre, s katerimi lahko učen-
ci svoje znanje nemščine 
še nadgradijo in s pomočjo 
katerih je veselje do učenja 
nemščine še večje. 
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Šola v naravi
Maj je mesec, ki se ga vsi veselimo 

zaradi prijetnih temperatur, učenci tret-
jega razreda pa še posebej zaradi odho-
da v šolo v naravi.

To je poseben čas, ki ga večina otrok 
doživi kot prvi malo daljši samostojni 
odhod od staršev, zanimivo druženje s 
prijatelji, izboljšanje plavalne abecede, 
spoznavanje novega in čudovite dogodi-
vščine v drugačni pokrajini.

Učenci na Debelem rtiču ob izkušenih 
plavalnih učiteljih opravljajo 20-urni 
plavalni tečaj. Vendar pa je šola v naravi 
obogatena še s številnimi drugimi dejavnostmi. Tako so 
se že prvi dan podali v lov na zaklad, kjer so pokazali 
tudi veščine orientacije. Drugi dan so se odpravili na po-
hod v Resslov gaj, od koder se na vrhu razprostira čudovit 
pogled na našo obalo in Tržaški zaliv. Pot pa se vije med 
vinogradi in omamnimi nasadi oljk. 

Naslednji dan so izdelovali lučke za nočni pohod, in 
prav gotovo vrhunec šole v naravi doživeli z izletom v 
Izolo, kamor smo se odpeljali z ladjico. Da je to resnično 
veselje, so kazali nasmejani obrazi otrok ob prepevanju 
različnih pesmi. Seveda pa se je dogajalo še mnogo več, 
zlasti večerne animacije, kjer prav gotovo zmaga »odšte-
kan stil«. To je večer, ko se učenci spremenijo v modne 
navdušence in uprizorijo pravo modno revijo, podkreplje-
no z razlago izbire svojega stila. Je večer poln smeha in 

domišljije. Ob vseh zanimivostih dnevi tečejo hitro, če pa 
nas še razvaja vreme, tako kot nas je letos, je doživetje 
popolno. Prav vsi učenci so v šoli v naravi uživali. Razve-
selili pa smo se tudi obiska ravnatelja, ki nas je pocrkljal 
z bonbončki.

Ob koncu bi rada v imenu vseh otrok in vseh spremlje-
valk pohvalila vso prijazno osebje, od čistilk, kuharjev, 
učiteljev in pedagoškega vodstva. Hvala ravnatelju Fran-
cu Kekcu za obisk in bonbončke.

Zahvala pa tudi naši občini, ki prispeva denar za pla-
valni tečaj, plavalne učitelje in avtobus. HVALA, ker tudi 
tako otrokom prižigate iskrice veselja v očeh.

V imenu obeh razredov zapisala 
Daniela ŠABEDER

Zaključek tekmovanja za bralno značko
Približuje se konec šolskega leta, s katerim se zaklju-

či tudi tekmovanje za bralno značko. V ponedeljek, 30. 
maja, so se na zaključni prireditvi v 
športni dvorani Osnovne šole Star-
še tako zbrali vsi učenci, ki so skozi 
šolsko leto pridno brali in tekmovanje 
uspešno zaključili.

Zaključek tekmovanja je bil letos 
drugačen, saj smo se lahko v živo sre-
čali z našim gostom. V našo sredo smo 
povabili pisatelja, pesnika, igralca, 
glasbenika in prevajalca Matjaža Pi-
kala, ki nam je predstavil svoje delo. 
Z branjem knjige Prisluhni školjki, v 
gusarski preobleki, in kratke zgodbe iz 
Luže ter igranjem na harmoniko Loj-
zko je navdušil najmlajše poslušalce. 
Marina in Vrtnar na jezeru pa sta bili 
namenjeni nekoliko starejšim bralcem. 
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Pozdrav 3. a in 3. b z razredničarkama …
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Ob koncu prireditve nam je naš gost položil na srce, naj 
mislimo dobro in modro.

Leonida BABIČ

Pisatelj s »pomočnico« iz OŠ Starše …
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Razstava ob 150-letnici rojstva Jožefa Lešnika
V preddverju Osnovne šole Starše smo ob 150-letnici 

rojstva Jožefa Lešnika, pomembnega slovenskega sadjar-
ja rojenega v Staršah, pripravili priložnostno razstavo z 
namenom, da bi učenci šole spoznali njegovo življenjsko 
pot in delo, ki mu je bil izjemno predan. 

Učenci so si razstavo z zanimanjem ogledali. Najbolj so 
jih navdušile Lešnikove ilustracije sadnega drevja, zato so 
tudi sami vzeli v roke barvice in se lotili risanja cvetočih 
dreves.

Razstavo so si ogledali tudi slušatelji mariborske Višje 
strokovne šole za gostinstvo in turizem s profesorico Majo 
Lamberger Khatib in prisluhnili vodenju vodičke Nade 
Turnšek, ki jim je predstavila bogato lokalno zgodovino. 
Zgodbe iz preteklosti bodo bodočim turističnim delavcem 
v pomoč pri razvijanju novih turističnih programov.

Spominu na Jožefa Lešnika bomo posvetili tudi letošnje 
DEKD, ki bodo potekali konec septembra in v začetku 
oktobra na temo Trajnostna dediščina. Učenci bodo v pro-
jektu raziskovali prednosti lokalno pridelanega sadja, nje-

govo predelavo, pomen visokodebelnega sadnega drevja 
in z njim povezano ohranjanje kulturne krajine.

Leonida BABIČ

Ogled razstave o Jožefu Lešniku …

Študenti turizma ob potomki stare trte …

Risanje sadnega drevja …
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Teden pisanja z roko 2022
V šolskem letu 2021/22 smo se učenci in delavci Osnovne šole Starše 

tretjič priključili Tednu pisanja z roko, ki naj bi potekal med 17. in 21. 
januarjem 2022, vendar je bil zaradi epidemije covida-19 podaljšan do 
11. februarja 2022.  

S sodelovanjem v projektu učence spodbujamo k pisanju z roko in jih 
seznanjamo s prednostmi ter pomenom prostoročnega pisanja. Pisanje z 
roko namreč predstavlja pomembno spretnost, ki se razvija z vajo. Učen-
cem omogoča ohranjati dolgotrajnejšo pozornost in razvijati fino moto-
rično spretnost, kar je pri šolskem delu še kako dobrodošlo. 

Pisanje z roko je izvirna oblika pisne komunikacije, saj je rokopis vsa-
kega posameznika edinstven, tako kot njegov prstni odtis. S pojavom 
digitalizacije je žal pričela izgubljati svoj pomen. S projektom tako ohra-
njamo tudi kulturo pisanja z roko. Šestošolci v vlogi pisarjev ...
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V projekt so bili vključeni učenci različnih razredov, 
ki so ob podpori učiteljev mentorjev dejavnosti izvajali 
pri urah pouka, razširjenega programa, dodatne strokovne 
pomoči in pri razrednih urah. 

Drugošolci, ki so se šele pričeli učiti spretnosti pisanja, 
so bili zelo ponosni, da znajo pisati tako tiskane kot pisa-
ne črke. Ob slovenskem kulturnem prazniku so se spom-
nili Franceta Prešerna in ustvarili slikopise njegove pesmi 
Lipica, ki so se jo naučili tudi na pamet.

Petošolci so prebirali pesmi slovenskih pesnikov in pe-
snic ter izbrane pesmi, ki so jih najbolj nagovorile, z roko 
prepisali na ponujeno predlogo. Svoje izdelke so postavili 
na ogled pred učilnico, kjer jih je bilo lepo prebirati. V 
Tednu pisanja z roko so pri slovenščini pisali doživljaj-
ski spis, pri razredni uri pa so, ko so razmišljali o svojih 
močnih področjih in interesih, na edinstven način zapisali 
svoja imena.

Učenci, ki obiskujejo ure dodatne strokovne pomoči, so 
se Tednu pisanja z roko pridružili na prav poseben način. 
Mali princ, katerega ilustracijo je ustvarila njihova uči-
teljica, jih je s svojo modrostjo nagovoril, da so zapisali 
celo vrsto prijaznih in spodbudnih misli. 

Pri pouku slovenskega jezika so učenci predmetne stop-
nje zapisovali pesmi Ksenije Šoster Olmer z naslovom 
S pesmico v žepu in Toneta Pavčka z naslovom Pesem. 
Zapisane pesmi, ki so se jih tudi naučili na pamet, so si 
v spomin na sodelovanje v projektu Teden pisanja z roko 
nalepili v svoje zvezke.

Učenci 6. razreda so se pri pouku zgodovine učili o pi-
savah. Spoznali so, da so v srednjem veku menihi v samo-
stanskih skriptorijih ročno prepisovali knjige, zaradi česar 
so bile zelo dragocene. Pri uri razširjenega programa Ra- 
ziskujmo preteklost so se zato preizkusili v vlogi pisarjev 
in se urili v lepopisju, pri čemer pa niso uporabljali gosjih 
peres in pergamenta, temveč sodobna pisala in papir, kar 
jim je olajšalo delo. 

Devetošolke se pri svojih zapisih vedno zelo potrudijo, 
zato so tudi njihovi zvezki vzorno urejeni. V Tednu pisa-
nja z roko so se pri uri razširjenega programa Ustvarjalne 
roke poigravale z različno oblikovanimi črkami in z njimi 
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izpisovale svoja imena. Pri delu so se jim pridružili tudi 
sošolci.

Poseben izziv je učencem predstavljal tako imenovani 
»york« test, s pomočjo katerega so se v vlogi detektiva 
preizkusili v prepoznavanju oblik in vzorcev. Ugotovili 
so, da iskanje ujemajočih se besed, pisanih na podoben 
način, ki jih lahko pripišemo določenemu piscu, ni eno-
stavno in pri opazovanju zahteva veliko vztrajnosti in na-
tančnosti.

Vsi sodelujoči v projektu Teden pisanja z roko, tako 
učenci kot učitelji, smo bili navdušeni nad projektom, 
saj je zasnovan tako, da pri delu nismo omejeni in lahko 
učenci izrazijo svojo ustvarjalnost in kreativnost, ki se od-
ražata v njihovih izdelkih. 

Leonida BABIČ

Devetošolke pri pisanju ...

Prijazne in spodbudne misli učencev, ki obiskujejo DSP ... Imena petošolcev ...
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BRANJE NE POZNA MEJA
Spet je leto naokoli in ponovno se zaključuje projekt 

Branje ne pozna meja. S to razliko, da nam letos korona 
ni prekrižala načrtov, tako kot nam jih je zadnji dve leti.

Zato smo ob zaključku projekta obiskali naše prijate-
lje iz Božjakovine na Hrvaškem, s katerimi pridno bere-
mo. Oni so si letos izbrali za branje našo avtorico Deso 
Muck, mi pa njihovega avtorja Krešimirja Huseinovića. 
Skozi celotno leto so potekale različne dejavnosti, ki so se 
zaključile z obiskom. 

Prijatelji so nas pričakali v Zagrebu, kjer so nas pope-
ljali do čudovite knjižnice sredi mesta, z imponzantnim 
prostorom v zelenem okolju, in to sredi mesta. Tukaj so 
nas pozdravili, pripravili malico in nam na kratko predsta-
vili knjižnico. Nato smo se vsi skupaj podali čez Zagreb, 
ob razlagi vodiča. Seveda smo učiteljice učencem sproti 
prevajale pomembne informacije. Učenci so se zelo raz-
veselili tudi vožnje z zobato železnico, ki nas je popeljala 
na vrh Zagreba, od koder se je odprl prečudovit razgled na 
mesto. Učenci so bili nad videnim navdušeni. Nato smo 
se vsi skupaj odpeljali v njihovo šolo, ki je bila oddaljena 
slabe pol ure iz mesta.

Najprej so poskrbeli za naše želodčke, nato pa so nam 
pokazali šolo, ki izstopa s čudovitimi stenskimi poslika-
vami, ki dajejo šoli prav posebno energijo.

Seveda so za nas pripravili tudi kratek, a zanimiv kul-
turni program, kjer nas je pozdravil tudi njihov ravnatelj, 
ki si želi nadaljevanja tega projekta.

Sledil je seveda glavni del, ko smo odšli z vrstniki v ma-
tično učilnico, kjer smo jim mi pokazali projekcijo našega 
kraja in pa same šole. Pohvalili smo se, da se bomo še v 
tem letu preselili v novo, moderno opremljeno šolo, ki jo 
že vsi nestrpno pričakujemo.

Nato pa smo jim odigrali igro Barve. Dramatizacijo 
smo ustvarili po knjigi, ki smo jo brali. Ker se nam je 

zdela knjiga zanimiva in celo poučna, smo se odločili, da 
jo spremenimo v dramatizacijo, v kateri so nastopali prav 
vsi učenci 3. b razreda.
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V OŠ Stjepana Radiça v Božjakovini ..

Poslikava – vhod v knjižnico ...

V zgornjem delu Zagreba – oba razreda skupaj ...
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Ob koncu dramatizacije pa so učenci ubrano zapeli dve 
pesmi. Upravičeno smo lahko ponosni na opravljeno delo.

Nato so nam prijatelji odigrali dramatizacije po preb-
ranih knjigah Dese Muck, v katerih smo uživali prav vsi, 
tako nastopajoči kot gledalci. 

Seveda je sledila izmenjava darilc, ki so jih izdelali 
učenci, obisk pa smo zaključili na njihovem igrišču, fan-
tje z nogometno igro, dekleta pa z igro med dvema og-
njema. Utrujeni, a polni prijetnih vtisov, smo se odpeljali 
domov. Tega dne se bomo prav gotovo vsi spominjali še 
zelo dolgo.

Mentorica 
Daniela ŠABEDER

ŠOLA

ŠOLSKI VRT SE PREBUJA 
V letošnjem šolskem letu smo pričeli z obnovo šolskega 

vrta, ki omogoča velike možnosti za izvajanje različnih 
aktivnosti v okviru rednega pouka. 

Najprej smo se lotili gred, ki so bile v času epidemije 
oziroma pouka na daljavo bolj ali manj prepuščene same 
sebi. Poravnali smo lesene ograjice, prekopali zemljo, ji 
dodali kompost, ki smo ga sami pridelali, nabavili sadi-
ke čokoladne mete, lovora, rožmarina, pelina, origana, 
jagod, paprike, paradižnika, kumar, buč, ki so jih učenci 
kasneje posadili.

Na cvetlični gredi se bodo trajnice kmalu pokazale v 
vsej svoji lepoti. Hišico že krasijo korita s pelargonijami, 
ki nam jih je podarilo Vrtnarstvo Mrak iz Kamnice, za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo, hotel za žuželke pa že 
obiskujejo prvi gostje.

Z zadovoljstvom opažamo, da se nam vloženo delo 
obrestuje. Šolski vrt se iz dneva v dan spreminja in dobiva 
čedalje lepšo podobo. Res se je lepo sprehoditi po urejeni 
zelenici, kjer že na vse zgodaj prijetno sladkoben vonj 
bele pomladne kraljice, kot nekateri imenujejo akacijo, in 
bezga privablja čebele, in uživati ob pogledu na prebujen 
šolski vrt.

Če vas pot zanese mimo šole, si ga le oglejte, oglejte 
si ga tudi zvečer, ko gredice osvetlijo solarne lučke. Le 

nekaj vas prosimo. Pustite 
vrt takšen, kot ga najdete. 
S tem nam boste pokazali, 
da cenite naše delo, hkrati 
pa nas boste spodbudili, 
da uresničimo še nekaj 
idej, ki naj za enkrat osta-
nejo skrivnost. 

Učenci z učiteljicami 

Nastop naših učencev ...

Hišica v cvetju ...

Kolo kot okras ...

Zanimive gredice ... Cvetlična greda ...
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PRIREDITEV DIRENDAJ NA OŠ STARŠE
Po dveh letih premora se je v sklopu občinskega pra-

znika Občine Starše, v nedeljo, 29. 5. 2022, odvila šolska 
prireditev Direndaj. 

Na prireditvi so se predstavili otroci OŠ Starše, POŠ 
Marjeta, vrtca Pikapolonica in vrtca Najdihojca. Ti so s 
svojimi pevskimi, plesnimi in dramskimi točkami poskr-
beli za  veselo, igrivo in razposajeno vzdušje. Ob koncu 
kulturnega programa sta ravnatelj Franc Kekec in pomoč-
nik ravnatelja Živan Klajderič podelila knjižne nagrade 
tistim učencem, ki so na državnih tekmovanjih dosegli 
srebrna in zlata priznanja. Ob zaključnem nagovoru rav-
natelja smo si zaželeli ponovnih tovrstnih srečanj, saj je 
šola tako prostor znanja kot tudi kulture, igre in druženja. 

Zaključimo z mislijo »Samo tisti, ki ima znanje, je 
svoboden … Samo kultura daje svobodo. Svoboda, ki 
jo je treba dati ljudem, je kultura«. 

(Miguel De Unamuno, španski pisatelj in filozof).

Jasna VINKO

Najmlajši plešejo ...

OPZ Starše, učenci tudi folklorniki ... Predaja knjižnih nagrad učencem ...

Utrinek z dramskega nastopa ... Tretješolci združimi moči – pri TJN ...
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“MINI ZBOROVSKI BUM”
  V STARŠAH

Pojmo, ker je petje dobro.
Pojmo, ker je petje prijetno.

Pojmo, ker je petje ljubeznivo.
Zatorej pojmo. 

(Prevod: Martina Hoyer)

V času od 19. maja do 9. junija 2022 so v šestdesetih 
krajih po vsej Sloveniji potekali pevski nastopi združenih 
zborov, imenovani »Mini Zborovski BUM«. Pred korono 
je prireditev »Zborovski BUM«, na kateri je v Maribo-
ru prepevalo tudi do osem tisoč pevcev iz cele Slovenije, 
motivirala mlade pevce za sodelovanje v šolskih pevskih 
zborih.

Po dveh letih obdobja, v katerem smo si glasbeni pe-
dagogi prizadevali, da zborovsko petje kljub pouku na 
daljavo v osnovnih šolah ne bi zamrlo, smo v »Mini Zbo-
rovskih  BUM-ih« videli priložnost, ki bi lahko pevce po-
novno pritegnila k skupnemu petju. Namesto posameznih 
nastopov, med njimi je območna revija pevskih zborov, 
ki so se je naši šolski pevski zbori redno udeleževali, je 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Za-
vodom RS za šolstvo omogočil pevcem nastop v veliki 
zasedbi, z združenimi močmi oziroma glasovi. 2. junija 2022 je tudi Vaško središče v Star-

šah postalo prizorišče »Mini Zborovskega 
BUM-a«. Okoli 300 pevcev šestih osnovnih 
šol (OŠ Fram, OŠ Hoče, OŠ Korena, OŠ Fra-
na Lešnika Vuka iz Slivnice, OŠ Starše skupaj 
s POŠ Marjeta) je prepevalo program, sesta-
vljen iz domoljubnih pesmi, ki so jih sloven-
ski skladatelji napisali prav posebej za letošnji 
»Zborovski BUM«. Med desetimi pesmimi sta 
se našli dve, ki se jima niso mogli upreti niti 
poslušalci. Že po nekaj uvodnih taktih so sku-
paj z nastopajočimi prepevali Pusti tisoč dni in 
tisoč noči …, Sredi zvezd, noč in dan …

In kakšni so odzivi na »Mini Zborovski 
Bum«? Zelo lepi. Tako kot nastopajoči si tudi 
poslušalci želijo, da bi bilo takih prireditev še 
več. Mogoče pa res. 

Natalija KUSTEC
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Zanimiv napis naznanja »Mini Zborovski BUM« …
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Skupaj zapeli tudi Dan ljubezni – naši zborovodkinji združili moči …

Zborovodkinja iz Hoč pred pevci …
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Uspešno prispeli na cilj …
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V četrtek, 14. aprila 2022, smo se z učenci OŠ Starše 
(RaP  Jaz, ti, mi vsi – skupaj v hribe) udeležili inkluzivne-
ga pohoda v okviru akcije Gibalno ovirani gore osvajajo 
– GOGO 2022. Odpravili smo se na Plački stolp. 

Akcija poteka pod sloganom »Tudi invalidi želimo 
stopiti na vrh gore, tako kot vsi Slovenci«. Pohoda so se 
udeležili osmo- in devetošolci Julija, Mišel, Jernej, Zoja, 
Teja, Zala in Lucija. Vsak izmed njih je postal spremlje-
valec svojega slepega ali slabovidnega udeleženca poho-
da, s katerim  se je tam srečal prvič. Naši učenci so za čas 
tega pohoda »postali njihove oči«.

Zagotovo je bila to za njih nepozabna izkušnja. Poveda-
li so, da se bodo z  veseljem udeležili podobnih pohodov.

 
V nadaljevanju preberite članek udeleženca inkluzivne-

ga  pohoda Mihe, ki ga je spremljala osmošolka Taja.
 
In še zapis osmošolke Lucije:
»Zdelo se mi je zanimivo. Imela sem zelo lepo izkušnjo. 

Spremljala sem slabovidno gospo po imenu Jana. Bila je 
zelo prijazna. Povedala je, da se veliko ukvarja s športom 
in da se je enkrat uvrstila na paraolimpijske igre, vendar 
se jih na žalost ni mogla udeležiti. Vsakomur bi priporo-
čala udeležbo na pohodu. Tam so bili tudi gibalno ovirani 
ljudje, ki so zelo zabavni.

Zanimiv je občutek, ko se nekdo drži tvoje roke in ti, 
kljub temu da te ne pozna, 100 % zaupa. Zaupajo ti tudi 
ljudje, ki so na vozičkih. Vsekakor je bilo zabavno in bi 
šla še enkrat.«

 
Več informacij najdete na: https://demokracija.si/slovenija/akcija-

gibalno-ovirani-gore-osvajajo-gogo-2022-tudi-invalidi-zelimo-
stopiti-na-vrh-gore-tako-kot-vsi-slovenci/

Carmen ONIŠAK

POHOD NA PLAČKI STOLP

Inkluzijski pohod na Plački stolp
V četrtek, 14. aprila, smo se zjutraj odpeljali proti Kun-

goti na Štajerskem, kjer smo se v velikem številu zbrali 
vsi udeleženci pohoda. Tudi tokrat smo na pohod prišli iz 
mnogih krajev in z različnimi telesnimi okvarami.

Na pot proti stolpu smo se podali v dveh skupinah. Gi-
balno ovirani na vozičkih so se s svojimi zvestimi spre-
mljevalci podali po cesti, ostali pohodniki pa s svojimi 
spremljevalci malo po cesti in po gozdni poti. Nekaj me-
trov smo prehodili tudi čez del Avstrije.

Večina se nas je po stopnicah vzpela na sam vrh stolpa, 
kjer so nam slepim naši spremljevalci pričarali pogled na 
okolico. 

Plački stolp na Plačkem vrhu je dostopen z avtom, ko-
lesom ali peš. Razgledna ploščad na vrhu ponuja čudo-
vito panoramo, ob jasnem vremenu pogled sega vse do 
Prekmurja, do  Donačke gore, ki leži na meji s Hrvaško, 
ter globoko čez avstrijsko mejo do Koralp. Panoramske 
table nudijo informacije o vseh krajih in hribih, ki jih je 
mogoče videti. Plački stolp je bil postavljen leta 2000 in 
je visok 28 metrov.

Čez Plački vrh so speljane tri poti: Obmejna panoram-

ska pot, Pot po Svečinskih goricah ter Pot vinogradništva 
in fosilov.

Z nami so bili tudi učenke in učenci OŠ Starše, ki so 
pomagali pri spremstvu slepih in slabovidnih. Sam sem 
imel kot spremljevalko zgovorno osmošolko in hitro sva 
se ujela, čeprav po ne preveč zahtevni poti, vendar za prvo 
spremstvo brez izkušenj nama je šlo odlično. Kot za nas 
in za njih je bila to dobra in lepa izkušnja, saj je šlo za 
medgeneracijsko sodelovanje, učenci pa so spoznali svet 
slepote in druge invalidnosti. 

V večini res slepi potrebujemo pomoč, vendar kdaj pa 
tudi mi lahko ponudimo roko in smo v pomoč ljudem na 
invalidskih vozičkih. Nekaj nas je bilo, ki smo na poti pri-
jeli za vozičke in pomagali pri vlečenju oziroma potiska-
nju vozička. 

Pozno popoldne smo se polni lepih vtisov in novih spo-
znanj srečni vrnili domov.

Hvala vsem spremljevalcem »prostovoljcem« za nji-
hovo neizmerno pomoč, učenkam in učencem pa tudi za 
pogum.

Miha JAKOPIN
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DRŽAVNE PRVAKINJE – 
STAREJŠE DEKLICE B RK RAČE

RK RAČE in OŠ Starše oz. občina Starše smo že pove-
zani od leta 2004, ko smo na pobudo učiteljice Carmen 
Onišak pričeli z vadbo mini rokometa na OŠ Starše. V 
vseh teh letih izvajamo vadbo rokometa na OŠ Starše. 
Letos imamo skupino mini rokometašev iz 1., 2. in 4. ra-
zreda. 

razliko 303 : 218, torej + 85 golov. Na koncu so s 5 toč-
kami prednosti osvojila naslov državnih prvakinj. V ekipi 
je kar nekaj deklet iz OŠ Starše: Laura Kovaček, Teja in 
Taja Belovič Ornik, Živa Kramaršek, Lara Skodič in Tia-
na Golob. Čestitke dekletom in trenerki Leji Klemenčič. 

V RK Rače smo tako drugič v 19 letih obstoja postali 
državni prvaki. Prvič v sezoni 2008/2009, kjer je bilo tudi 
v ekipi veliko deklet iz Starš, in sicer: Barbara in Mate-
ja Selinšek, Kaja Žunec, Doroteja Muhič, Neška Pušnik, 
Teja Kac, Žana Rodošek, Nika Kelc in Špela Pignar. De-
kleta, ki so letos postala državne prvakinje, so se tisto leto 
komaj rodila. Lepi so spomini na tiste čase, saj so dekleta 
OŠ Starše leta 2008 postala tudi državne šolske prvaki-
nje, kar je bilo za takšno malo šolo zgodovinski uspeh. 
Od sezone 2000/2007 in do sezone 2012/2013 so se de-
kleta iz OŠ Starše petkrat uvrstila med najboljše 4 ekipe 
in osvojila 1. mesto 2007/08 (letnik 1993 in mlajše), 2. 
mesto 2008/09 (letnik 1994 in mlajše), 2. mesto 2009/10 
(letnik 1995 in mlajše) ter 2. mesto 2012/13 (letnik 1998). 
Ti rezultati so še vedno fenomen v slovenskem prostoru 
za šolo z dokaj malo učenci. 

Mini rokomet na OŠ Starše sezona 2021/22: Žan Toplak, Saiti Lian 
Brglez, Hana Munda, Izak  Aleksander Lukač, Asja Vinko, Zala 
Korže, Lana Žirovnik, Iva Vogrinec, Mavrin Matteo Ledvinka in 
trenerka Alenka Šibila ...

Pride pa čas, ko otroci prerastejo mini rokomet in hodijo 
na vadbo v Rače. Tako to že leta počnejo dekleta letnika 
2008, ki so v letošnji sezoni z ekipo RK Rače postala dr-
žavne prvakinje v kategoriji starejših deklic B. Ta dekleta 
so morala zadnji 2 leti iti čez ovire, saj se jim je dvakrat 
prekinilo tekmovanje, ko so bile na poti k uspehu, skoraj 
9 mesecev treningov prek računalnika zaradi korone, tre-
ningi zunaj, pa testiranja, karantene, izolacije, tekme brez 
gledalcev, skoraj nič trening tekem in turnirjev, treningi z 
omejitvami, maske … Dekleta in njihova trenerka so to 
zdržale in kar se je letos pokazalo v izjemnem rezultatu. 
Dekleta so odigrala 8 tekem v predtekmovanju, kjer so 
zabeležila vseh 8 zmag z gol razliko 236 : 146, torej + 
90 golov. Tudi v ligi za prvaka so odigrala 8 tekem in gol 

Starejše deklice B – sezona 2021/22 – državne prvakinje ...

Starejše deklice A – sezona 2008/09 – državne prvakinje ...

V tem trenutku imamo na OŠ Starše 1 skupino mini 
rokometa enkrat na teden v šolskem terminu. Včasih smo 
imeli 3 skupine in v telovadnici 2 šolska termina in 4 
popoldanske, saj je bilo veliko deklet iz Starš zagretih 
za rokomet. Upamo, da se bodo ti zlati časi  kdaj vrnili. 
Hvala učiteljici Carmen Onišak za vso pomoč in tudi za 
to, da kljub ne preveč velikem zanimanju za rokomet v 
Staršah še vedno vztraja in nas spodbuja, da izvajamo 
vadbo. Vse o našem klubu pa najdete na naši internetni 
strani: www.rokometniklub-race.si, prisotni pa smo tudi 
na Facebooku. 

Alenka RIŽNER ŠIBILA, 
predsednica RK Rače
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Daša Bandur, 4 leta          
Ment.: K. Gojčič

Klara Gorinšek, 4 leta       
Ment.: K. Gojčič

Maša Golob, 5. b               
Ment.: N. Vodošek Korže

Danijel Ertl, 5. b
Ment.: N. Vodošek Korže

Ariana Peršoh, 3. b            
Ment.: D. Šabeder

Žana Gorinšek, 3. b           
Ment.: D. Šabeder

Kevin Kovačič, 5. b            Ment.: N. Vodošek Korže

Zala Premzl, 4. b                 Ment.: D. Jakol Meta Horvat, 4. b Ment.: D. Jakol

Patrik Skok, 5. b Ment.: N. Vodošek Korže Ela Popovski, 5. a Ment.: J. Snežič

OTROŠKI LIKOVNI SVET
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Otroci, še posebej v predšolskem ob-
dobju, se zelo dobro počutijo na prostem, 
v naravi. Svet okrog sebe sprejemajo 
z vsemi svojimi čutili in so pravi mali 
raziskovalci. V naši skupini Bibe v celo-
letnem Ekoprojektu Z Zemeljkom razi-
skujem tla, rastline in živali, opazujemo 
naravo in življenje okrog nas skozi vse 
letne čase in skozi vsa vremenska obdob-
ja. Začeli smo z opazovanjem barvite je-
seni in ptic, ki so odletele v tople kraje. 
Pozimi smo namenili nekaj časa skrbi za 
ptice, ki so ostale pri nas, in se pogovar-
jali o živalih pozimi. Ko nam je pomlad 
prinesla toplejše in sončne dneve, smo ve-
liko aktivnosti z otroki izvajali v naravi. 
Raziskovalne dejavnosti sva s sodelavko 
otrokom omogočili na vrtčevskem igri-

Mali raziskovalci skupine Bibe

PODNEBNE SPREMEMBE SKOZI OČI OTROK
Otroci so vsakodnevno vpeti v določene izkušnje, ki vplivajo na ohranjanje na-

šega planeta, ne da bi se tega zavedali. S sodelavko sva se odločili, da jim bova 
preko različnih izkušenj podrobneje predstavili nekatere dejavnike, ki vplivajo na 
podnebne spremembe. 

Sledili smo naslednjim ciljem: 
- otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako 

lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja, 
- otrok spoznava vremenske pojave,
- otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah in spoznava iz-

hlapevanje tekočin, taljenje snega in ledu ter zmrzovanje vode.         
Izdelali smo si  EKO koše za odpadke in jih primerno razvrstili, pobarvali in 

okrasili. Otroke sva seznanili, katerim odpadkom so namenjeni, in jih spodbujali 
k pravilnem ločevanju. 

šču, v okolici vrtca, med sprehodi in na bližnjem travniku.                                                                             
Na prostem vsak dan poslušamo in opazujemo življenje 
okrog nas ter naravo, ki se spreminja skozi letne čase. 
Že takoj ko pridemo na vrtčevsko igrišče, otroci posta-
nejo radovedni raziskovalci. Prisluhnejo vsem zvokom, s 
palčkami in prsti brskajo po zemlji, obračajo in mečejo 
listje ter vonjajo rastline. Iščejo male živali in njihova bi-
vališča, jih prosto opazujejo in s povečevalnimi lupami 
ter jih z veseljem pokažejo vzgojiteljicama in prijateljem.                                                                                                                        

Med opazovanjem in raziskovanjem drobnih živali v 
njihovem življenjskem prostoru so otroci najprej opa-
zili deževnika, mravlje, polža, metulja, čebele, čmrlja, 
pikapolonico in pajke na pajkovih mrežah. Glede na in-

terese otrok smo enim živalim namenili več pozornosti 
in jih še podrobneje raziskali. Žival, ki je pritegnila po-
zornost otrok, smo s hrano, ki jo potrebuje za preživetje, 
prinesli v igralnico in si jo s pomočjo povečevalne lupe 
podrobneje ogledali, nato pa jo vrnili v naravo. Ob slikah 
smo se o njej pogovarjali, brali pravljice, peli pesmice in 
zraven zaplesali. Večkrat pa tudi v igralnici prisluhnemo 
oglašanju ptic, pihanju vetra, šumenju listja, grmenju …                                                                                                                                                
   Otroci zelo uživajo v spoznavanju živali in narave ter 
se tako preko igre, lastnega zanimanja in raziskovanja na 
sproščen način hkrati tudi učijo.        

 Martina POLAJŽAR, vzgojiteljica    
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Opazujemo pajke in pajkove mreže … S pomočjo povečevalne lupe opazujemo 
mravljo …

Veselje na snegu …

Vsak dan smo opazovali vreme in vremenske pojave, ki smo jih grafično beležili na vremenskem koledarju. Otroci so 
razvijali grafomotorične spretnosti z risanjem kratkih navpičnih črt (dežne kapljice) ter poševne sončne žarke. Seznanili 
sva jih z nebesnimi telesi, kot so Sonce, Luna in zvezde. 
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Pozimi smo se primerno oblekli in v vseh vremenskih 
pogojih bivali na svežem zraku. Izkusili smo sneg in snež-
ne radosti, ko smo se igrali in dričali po hribu, odtisnili 
stopinje v snegu in primerjali le-te po velikosti – moje in 
njihove. V igralnico smo prinesli sneg in skupaj ugotav-
ljali, kaj se z njim dogaja na toplem. V najbolj deževnem 
mesecu, mesecu aprilu, sva s sodelavko otroke seznanili s 
primernimi oblačili in obutvijo ter rahle deževne dni izko-
ristili s sprehodom po dežju. Izrezali in pobarvali smo si 
dežne škornje in dežnike iz papirja. Zelo smo uživali v igri 
s kapalkami. Vodne kapljice smo nakapljali na papir in jih s 

Dežni škornji in dežniki iz papirja …

Ustvarjanje luž na papirju …
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slamicami razpihali, da smo 
ustvarili luže. Prav tako smo 
igro pihanja izvajali z vato. 
Spodbujali sva jih k pihanju 

POTUJEMO PO SVETU
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V letošnjem šolskem letu smo v skupini Zvezdice za 
prednostno nalogo skupine izbrali temo Potujemo po sve-
tu, saj so otroci pokazali interes za raziskovanje širšega 
sveta. 

Tako smo si izdelali potne liste, kovčke, letalo in se po-
dali na pot. Vsako potovanje se je pričelo na letališču, kjer 
so otroci preverili potne liste, letalske karte in prtljago na 
rentgenskem senzorju. Nato so se vkrcali na letalo in se 
odpeljali do določene države oziroma kontinenta, kjer sva 
jim s fotografijami predstavili značilnosti posamezne dr-
žave. 

V Italiji so si ogledali Rim, Kolosej, Piso in Benetke 
ter se seznanili z njihovo tradicionalno hrano in zastavo. 
Nato so iz kock sestavili Kolosej, iz odpadne embalaže iz-
delali pico, poševni stolp v Pisi, s testeninami pa oblepili 
maketo Italije. 

V Španiji sva jim predstavili tradicionalni ples flamen-
ko, kastanjete, zastavo in Gaudijev park v Barceloni. Tudi 
sami so izdelali svoj mozaik. 

Na potovanju po Franciji so si ogledali Eifflov stolp, ki 
so ga tudi narisali. Ugotovili so, da je Francija znana po 
kulturi, modi in zelo dobri hrani. 

Naše potovanje se je nadaljevalo v Afriki. Ogledali smo 
si kratki film, v katerem je bilo prikazano, da v Afriki 
živi večina ljudi s temnejšo poltjo. Spoznali so, da imajo 
ljudje težave zaradi lakote, pomanjkanja zdravil, bolni-
šnic, vode in šol. Prikazana so bila tudi različna okolja: 
džungla, savana, puščava ter živali, ki v njih prebivajo. 
Slikali so žirafe ter izrezovali zebre in kače. Poslušali so 
pravljice o afriških živalih: Juri Muri v Afriki, Tigrček se 
noče umivati …

Nazadnje pa smo se odpravili še na najmanjšo celino – 
Avstralijo. V prikazanem filmčku so otroci videli glavno 
mesto Canberro, največje mesto Sidney in opero v njem. 
Spoznali so, da v Avstraliji živijo kenguruji, koale, emuji in 
kljunaši. Ogledali smo si fotografije avstralskih domorod-
cev – aboriginov. Izdelali smo si njihov pripomoček za lov 
– bumerang in njihovo tradicionalno glasbilo – didgeridoo.

Ob koncu smo ugotovili, da je bilo naše potovanje prek-
ratko, saj nismo uspeli obiskati vseh kontinentov, vendar 
so otroci pridobili veliko novih spoznanj in izkušenj.

Mateja SAJKO, vzgojiteljica

le-te po prostoru, pihniti čim dlje, pihniti večkrat, da prideš 
do cilja, pihniti močno in podobno.  

Otrokom sva skozi celo leto skušali privzgojiti skrben 
odnos do okolja in narave. Mislim, da nama je v veliki 
meri to tudi uspelo.

Ana MAUKO, vzgojiteljica 

Potujemo z vlakom …

Izdelovanje mozaika …
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V skupini Sončki izvajamo Unicefov projekt Punčka iz 
cunj. Projekt je nastal po italijanskem vzoru, danes pa se 
uspešno izvaja v številnih evropskih državah. UNICEF 
Slovenija ga izvaja od leta 2003.

Temeljni namen projekta je zbiranje sredstev za UNI-
CEF-ov program cepljenja otrok v državah v razvoju pro-
ti šestim nalezljivim otroškim boleznim (davica, ošpice, 
oslovski kašelj, otroška paraliza, tuberkuloza in tetanus). 
Odločili smo se izdelati punčko iz blaga, ji zagotovili nov 
dom, otroku v državah v razvoju pa priložnost za zdra-
vo življenje. Prav zato je nosilni slogan projekta Posvoji 
punčko in reši otroka.

Projekt smo pričeli tako, da smo se z otroki dogovorili, 
ali bomo sešili punčko ali fantka. Odločili so se za punč-
ko. Izbrali so ji barvo oči, barvo in dolžino las, obleko in 
druge podrobnosti. Prav tako smo skupaj izbrali ime in ji 
naredili osebno izkaznico. Med veliko predlogi imen jim 
je bilo najbolj všeč ime Jožica. 

Ko je bila punčka Jožica sešita, so jo otroci narisali. V 
projekt smo vključili tudi starše otrok. Prosili sva jih, da 
skupaj z otroki naredijo »domačo nalogo«, katere namen 
je bil, da starši z otroki spregovorijo o vrednotah sveta ter 

Punčka iz cunj
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Punčka Jožica med malčki …

položaju otrok v Sloveniji in svetu. Vsak otrok je doma 
med pogovorom s starši narisal risbo in svet, v katerem si 
želi, da bi živela naša Unicefova punčka Jožica. Nastale 
so raznolike risbice. Vse so bile čudovite in vsaka je imela 
svojo zgodbo. Otroci so v vrtcu z veseljem pripovedovali 
o svetu, ki so ga narisali za našo punčko Jožico. 

Za zaključek projekta smo naredili razstavo z risbica-
mi, ki so nastale v času projekta. Punčka Jožica pa bo z 
nami uživala še naprej, na vsakem koraku, vse do konca 
šolskega leta.

Petra MEZNARIČ, vzgojiteljica

ROŽICE IN PALČKI SPOZNAVAMO KMETIJO
V mesecu aprilu smo v skupini Rožice spoznavali kme-

tijo. Najprej smo se s kmetijo seznanjali preko slikanic in 
strokovne literature. Ker nam je bilo vreme naklonjeno in 
smo veliko časa preživeli na prostem, smo se odločili, da 
bomo dneve preživeli nekoliko drugače. Odpravili smo 
se na kmetijo Šolar, kjer smo si ogledali krušno peč in 
pripomočke za peko kruha, ter na kmetijo Klasinc, kjer 
sta nam gospodar Zvonko in gospodinja Nataša predsta-
vila delo, stroje in življenje na kmetiji. Videli smo veliko 

Palčki molzejo …
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ič živali: krave, teličke, bike in kokoši. Ko smo se vračali v 
vrtec, pa smo ob cesti videli tudi konjička ponija, goske in 
muce, ki smo jih z veseljem opazovali. 

Tudi v skupini Palčki so si ogledali kmetijo. V vrtec pa 
so povabili Davorina Selinška, ki jim je povedal veliko 

Rožice – ogled kmetije ...
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zanimivega o mleku in mlečnih izdelkih. Posebno izku-
šnjo so doživeli ob maketi krave, kjer so se lahko preiz-
kusili v molži.

Zahvaljujemo se kmetijam, ki so nam omogočile 
spoznati veliko novih informacij in izkušenj. 

Mojca MARINŠEK, vzgojiteljica

Na kmetiji je lepo …
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Nova visoka greda v 
vrtcu Pikapolonica

V skupini Palčki skrbimo za vrt. Otroci vrtnarijo, brskajo 
po zemlji, zalivajo in opazujejo dogajanje na vrtu ter tako 
pridobivajo pozitiven odnos do okolja in zdrave hrane. Gle-
dali, primerjali in tipali smo različna semena in jih tudi po-
sejali. Iz njih so zrasle kumarice, špinača, fižol, paradižnik, 
rukola, solata in redkvica. Opazovali smo rast posajenih 
rastlin in opažanja zapisovali v tabele. Poleg tega smo na 
vrt posadili sadike buče, kumare, paradižnika, paprike in 
pora. Na gredi že zorijo jagode in vsi otroci iz vrtca se slad-
kajo z njimi. Pri jagodah smo tudi opazovali in spoznavali 
pot od cveta do ploda ter delo in pomen čebel in čmrljev. 
Našo pozornost so pritegnile tudi druge živali na vrtu in v 
zemlji: deževnik, mravlje in polži. Otroci pri dejavnostih na 
vrtu zelo radi sodelujejo in pri tem uživajo, hkrati pa skupaj 
okušamo različne pridelke z vrta, npr. drobnjak, špinačo, 
solato ... Iz nekaterih pridelkov pripravimo različne jedi, 
kot so juhe, namazi in napitki. Prav tako smo z otroki nare-
dili novo rožno gredo pod jablano, ki raste na travniku pred 
našo teraso. Vanjo smo posejali sončnice, cinije in ognjič. 

Ker nam na vrtu vedno primanjkuje prostora, se je kot 
odlična priložnost ponudila nagradna igra Pampers – Glej, 
kako rastem, v kateri so namenili 20 visokih gred različnim 
slovenskim vrtcem. Vsi v vrtcu smo se strinjali s sodelova-
njem v nagradni igri. K prijavi smo priložili fotografijo raz-
ličnih risb in slik, ki so jih ustvarili otroci iz skupin Rožice 
in Palčki. Otroci pri Rožicah so po skupinah z barvicami 
narisali grede in vanje nalepili izrezane pridelke, pri Palč-
kih pa so otroci s tempera barvami naslikali vrt. K prijavi 

Katja Gojčič
Visoka greda Pampers

Visoko gredo si želimo mi,
da v njej sadili bi.

Z lopatkami zemljo rahljali
in luknje izkopali.

Deževnike in čebele opazovali
ter njihove značilnosti spoznali.

Mravlje hiško bi zgradile,
dobrote na vrtu bi polže privabile.

Ko rastline rastejo,
jih otroci spremljajo.

Jagode, korenje in drugo posadili bi,
da v vrtcu se samooskrbo mi bi šli.

Na vrt se s košarico podali
ter veliko dobrot nabrali.

Okušali in vonjali pridelke bi
ter jedi iz njih pripravili.

Zelišča vsako jed obogatijo,
zato na gredi nam dišijo.
Zelenjava zdravje okrepi,
zato jo hrustamo že vsi.

Da nam to omogočeno bo,
pred vrtcem visoko gredo Pampers postavijo.

Otroci že na vrt hitijo
in se nove pridobitve veselijo.
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sem priložila tudi deklamacijo Visoka greda Pampers. Iz-
med 98 prijavljenih vrtcev je bil med nagrajenci tudi naš 
vrtec Pikapolonica. Nova visoka greda že stoji in otroci so 
je zelo veseli. Vanjo smo že posadili solato in redkvico ter 
posejali peteršilj in korenček. 

Upamo, da bo naš vrt obilno obrodil. 
Katja GOJČIČ, vzgojiteljica 

Mali vrtnarji ...

Nova visoka greda ...
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GUARDI OGRAJE, KI KRASIJO DOMOVE V NAŠI 
OBČINI, ŠIROM SLOVENIJE IN TUDI V TUJINI

Veliko ljudi v občini Starše pozna družino Elšnik iz Zlatoličja kot uspešno podjetniško družino, ki je s svojim pod-
jetjem edini zastopnik ograj GUARDI Slovenija, vodilnega evropskega proizvajalca aluminijastih ograj s sedežem v 
Avstriji. V Zlatoličju sta si Lilijana in Matjaž ustvarila skupni dom pred 30 leti z otroki Sanelo, Timijem in Janom. Njuni 
otroci so danes že odrasli in zaposleni v družinskem podjetju. V življenju sta jih spodbujala, jim nudila pogoje, da so 
izkoristili svoje nadarjenosti in jih ves čas pripravljala na samostojnost. Sanela in Timi imata danes že svoji družini, tako 
da sta Elšnikova tudi babica in dedek. Svojim otrokom dajeta svobodo in občutek, da jih podpirata tudi, če bi želeli iti 
po svojih poklicnih poteh. Da imajo Elšnikovi nogometne gene, pove podatek, da je Timi izvrsten in priznan poklicni 
nogometaš, je kapetan v Olimpiji, in tudi Jan, ki igra nogomet poleg redne službe amatersko v Avstriji.

Pogovor je stekel v sproščenem vzdušju ob kavi v njiho-
vih najetih poslovnih prostorih v Staršah, kjer so na ogle-
du tudi vzorčni modeli ograj. Na nekatera vprašanja sta 
sogovornika odgovorila skupno, na določena posamično. 
1.	 Kaj	vam	pomeni	družina,	glede	na	to,	da	ste	družin-

sko	podjetje?	
Družina je za naju vedno na prvem mestu in šele potem 

podjetje. Ne moreva si predstavljati uspešnega podjetja 
brez družinskega razumevanja. Najlepše nam je, ko se 
skupno zberemo v zdaj že razširjeni družini in se povese-
limo ob različnih priložnostih. 
2.	 Letos	 praznujete	 15.	 obletnico	delovanja	 vaše	 sa-

mostojne	poti	oz.	zastopništva	podjetja	GUARDI?	
Kako	se	je	porodila	ideja	o	samostojni	poti,		kdaj	in	
zakaj	ravno	ta	smer?

Najina začetna poklicna pot je bila v večjem trgovskem 
podjetju, kjer sva pridobila prve izkušnje. Že od vsega 
začetka najine osebne poti sva imela željo po samostojni 
podjetniški poti. Naključno (preko sorodnika, ki je delal 
v tem podjetju) sva spoznala lastnika podjetja Guardi, ki 
nama je ponudil prodajo njihovih izdelkov. Že ob ogledu 
njihovega kataloga prodajnih izdelkov sva bila navduše-
na. Zavedala sva se, da so bile v tistem času pri nas na 
tržišču ograje iz lesa, železa in malo plastike, ki zahtevajo 
veliko vzdrževanja. Tukaj sva videla izdelek prihodnosti, 
in najina zgodba se je začela odvijati.
3.	 Kako	se	spominjate	začetkov,	kakšen	je	bil	vaš	cilj	

in	kako	gledate	nanj	danes?
Bila sva optimistična. Najin cilj je bil ponuditi  trajno-

stni izdelek. Težava je bila v tem, da takrat ljudje niso 

Zakonca Elšnik z nagrado podjetja GUARDI  za najboljšega tujega 
partnerja …

poznali ograj iz aluminija. Potrebnih je bilo veliko razlag, 
prepričevanja, promocij. Na začetku sva bila zaposlena 
samo midva (Lilijana je nekaj časa hodila še v redno služ-
bo). Sčasoma sva zaposlila še dodatno pomoč. Če pomis-
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liva, da nas je danes v podjetju 15, sva resnično ponosna. 
Seveda se je s tem tudi odgovornost povečala. Že prvo 
leto ob odprtju sva si zadala cilj, da bi bila med tremi naj-
bolj prepoznavnimi ponudniki ograj v Sloveniji. Cilj smo 
dosegli in na to sva danes ponosna. 
4.	 Kaj	mora	imeti	človek,	ki	se	odpravi	na	svojo	pot? 
Lilijana: Prvi koraki so najtežji. Ne veš, kaj te čaka. Po-

treben je pogum in verjeti v sebe.
Matjaž: Menim, da je potrebno imeti jasno vizijo, po-

gum in odločnost. 
5.	 Katere	težave	ste	na	začetku	premagovali	in	kakšne	

so	se	vam	zdele?	Kdo	vam	je	bil	v	pomoč,	oporo? 
Matjaž: Na vsaki poti se pojavijo ovire, vendar če je 

želja po uspehu večja, ovire niso več ovire in jih je mož-
no premagati. Takrat smo se morali zelo boriti za prodajo 
aluminijastih ograj. 

Lilijana: V prispodobi bi rekla: »Na začetku smo bili na 
makadamski cesti, sedaj smo na avtocesti.«
6.	 Kako	imata	porazdeljeno	delo	v	podjetju? 
Matjaž: Vsak ima svoje zadolžitve. Jaz imam tehnično 

stran, to je prodaja in montaža. Prodaja je razdeljena na 
notranjo (stiki s strankami in priprava ponudb) ter zuna-
njo, ki jo opravijo merilni tehniki. Pri montažnem delu 
imamo monterje, ki delajo v Sloveniji. Ena ekipa dela  
stalno v Avstriji.

Lilijana: Opravljam administrativna dela, računovod-
ske stvari in še veliko drugega. Pri delu se z možem pod-
pirava, kar se mi zdi ključno za uspeh. 

7.	 Kaj	 vam	 je	 poleg	 eksistence	 prineslo	 samostojno	
podjetništvo?

Matjaž: Prineslo mi je velike obveznosti in odgovor-
nosti do naših strank in tudi do zaposlenih. Začela sva 
sama, danes nas je v podjetju 15 zaposlenih. Opazila sva, 
da ljudje neradi sprejemajo odgovornosti, zato je vse na 
naju. V veliko zadovoljstvo mi je, da smo v 15 letih veliko 
strankam polepšali dom. Vedno so dobrodošle povratne 
informacije in priporočila starih strank novim. Kljub temu 
da nismo najcenejši, imamo veliko strank. 

Liljana: Prineslo mi je veliko kreativnosti, samozavesti 
in predvsem veselje, ki jo prinaša samostojna pot.
8.	 Kaj	vse	ponujate	v	vašem	podjetju?	Kakšen	je	vaš	

pristop	do	kupcev,	ki	pridejo	po	prve	informacije	o	
izdelku? 

Ponujamo balkonske in dvoriščne ograje ter dvoriščna 
vrata. Na razpolago je nešteto izvedb, od tradicionalnih 
do modernih. Najprej ugotovimo potrebe stranke, kakšen 
stil išče, in na podlagi ugotovitev svetujemo in ponudimo 
naše najboljše rešitve.
9.	 Kaj	je	prednost	nakupa	vaših	ograj?
Gre za trajnostne, visoko kvalitetne izdelke, enostavno 

vzdrževanje, raznoliko izbiro možnosti modelov, barv, 
kratek rok dobave. Imamo lastno servisno in montažno 
ekipo, naši izdelki pa  večletno garancijo.
10.	S	kom	vse	sodelujete	pri	svojem	delu?
Glavni partner je GUARDI, podjetje King – Gates, itali-

janski motorji, ki jih uporabljamo za avtomatizacijo vrat. 

Razstavni salon v Staršah …
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Sodelujemo tudi z določenimi arhitekti in projektnimi bi-
roji, ki vključujejo naše ograje.
11.	Ali	se	je	tudi	vas	dotaknila	korona	kriza? 
Korona kriza nas ni prizadela, nasprotno, naša prodaja 

se je povečala, saj so bili ljudje doma in so več vlagali v 
svoje domove. 
12.	Pohvalite	se	lahko	s	15-letno	tradicijo.	Gotovo	ste	

prejeli	tudi	priznanja.	Katero	vam	je	še	posebej	lju-
bo?

Matjaž: S strani Guardija, ki je največji evropski proi-
zvajalec aluminijastih ograj po meri, smo prejeli nagra-
do za najboljšega tujega partnerja. To priznanje nam res 
veliko pomeni, saj vemo, da je Guardi prisoten v večini 
evropskih držav. Žena Lilijana je bila leta 2019 imeno-
vana med tremi finalistkami za NAJ PODJETNICO Slo-
venije, ki jo organizira Gospodarska zbornica Slovenije. 

Lilijana: To je prireditev, na kateri se nas zbere okrog 
500 podjetnic iz cele Slovenije, na Gospodarskem razsta-
višču v Ljubljani. Poteka v prijetnem, sproščenem vzduš-
ju, in kot zanimivost naj povem, da mora imeti na sreča-
nju vsaka udeleženka oblečenega nekaj rdečega.

Seveda je naše največje priznanje to, da že 15 let uspeš-
no delamo. 
13.	Kaj	je	tisto,	kar	vas	na	podjetniški	poti	še	posebej	

navdihuje?
Lilijana: Nenehno razvijanje, kreativnost dela, osebno-

stna rast. Želiva biti zgled družini in tudi zaposlenim.
Matjaž: Pišemo svojo zgodbo, ki je nekaj posebnega, 

polna idej, ki se rojevajo tudi doma v družinskem krogu. 

14.	Bi	izbrali	isto	pot	še	enkrat?
Lilijana: Prav gotovo in enako Guardi.
Matjaž: Zagotovo.
15.	Kaj	mora	imeti	človek,	da	postane	dober	podjetnik? 
Na prvem mestu mora biti človek, ki ima posluh za delo 

z ljudmi. Biti mora strokoven in pošten. 
16.	Kaj	bi	svetovali	mladim?
Želiva si, da si upajo, da imajo cilje, vizije in verjamejo 

vase. Pripravljeni morajo biti na trdo delo, morda celo ga-
ranje. Rezultati ne pridejo čez noč.
17.	Kakšni	so	vaši	načrti	za	prihodnost? 
Še naprej uspešno voditi zastopništvo Guardi Slovenija. 

Posvečava se tudi lastni blagovni znamki ALUHIT,  ki je 
nekoliko cenejša. V planu imava tudi dokončati gradnjo 
nove bivalne hiše.
18.	Kako	boste	preživeli	dopust?
Običajno ne planirava daljših dopustov. Greva na kraj-

ša, nekajdnevna potovanja, kjer si tudi napolniva baterije 
za delo. 

Ves	čas	intervjuja	je	bil	prisoten	tudi	sin	Jan	in	je	na	
koncu	odgovoril	na	naše	vprašanje:	

Kako	je	biti	v	službi	pri	starših?
Jan Elšnik: Svoje starše spoštujem in cenim njihovo 

delo, saj vem, da podjetje ni zraslo kar tako. V službi mi 
je super, drugje pa še nisem bil. Sem deklica za vse, kar 
pomeni, da se neprestano učim in s tem tudi razvijam.
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Vzorčni modeli ograj …
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Mnenja	zaposlenih	v	podjetju	Guardi	Slovenija
Klavdija Unterlehner
Ponosna sem in v zadovoljstvo mi je, da sem lahko del 

ekipe podjetja Guardi Slovenija, pod vodstvom Lilijane 
in Matjaža Elšnika. Podjetju sem se pridružila leta 2016. 
Energija med vodstvom in zaposlenimi ter organizacijska 
kultura in klima v podjetju so odlične, kar se posledično 
odraža na učinkovitosti in poslovnih rezultatih. Pri Li-
lijani in Matjažu najbolj cenim izjemno odprt, iskren in 
pošten odnos. To pomeni, da vsak od zaposlenih ve, kaj 
se od njega zahteva in kaj dobi v zameno. Podjetje vodita 
z zgledom in imata jasno opredeljeno 
poslanstvo ter vizijo, ki jima z vese-
ljem sledimo vsi zaposleni.

Vesela sem, da v podjetju lahko 
uporabljam svoje znanje, pridobljeno 
na fakulteti, in ga nadgrajujem z iz-
obraževanji ter ostalimi motivacijski-
mi dogodki, ki vplivajo na osebni kot 
tudi poslovni razvoj.

David Stres:
Kolektivu Guardi sem se pridružil v 

začetku lanskega leta, v želji po no-
vih izzivih ter v želji po osebni rasti. S 
sodelavci se po najboljših močeh tru-
dimo strankam ponuditi top kvaliteto 
po konkurenčnih cenah ter posledično 
zadovoljiti oz. preseči njihova priča-

kovanja, kar nam tudi zelo dobro uspeva. Delati v tem 
kolektivu je užitek.

Liljani	in	Matjažu	Elšniku	ter	ostalim	se	zahvaljujem	
za	odgovore	in	prijetno	srečanje.	Njuna	pozitivna	ener-
gija,	predanost	in	ambicioznost	so	mi	dale	vedeti,	da	se	
bo	 njihova	 zgodba	 še	 naprej	 uspešno	 razvijala.	 Nista	
samo	odlična	podjetnika,	ampak	tudi	srčna	človeka.	

ŽELIM VAM SREČNO IN USPEŠNO NADALJNJO 
POT!

Marta STEPIŠNIK
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OD GASILCA PIONIRJA DO POVELJNIKA 
GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

FRANCI PETEK,
visoki gasilski častnik 2. stopnje, je vse svoje življenje povezan z gasilstvom. 

Gasilstvo mu je bilo položeno v zibelko, saj so bili že njegovi starši gasilci. Ro-
dil se je mami Angeli in očetu Francu 18. 7. 1961. Še posebej zagnan gasilec v 
družini je bil njegov oče, ki je vrsto let smelo podpiral, razvijal in nadgrajeval 
gasilstvo v kraju Starše in tudi širše. Številni mladi se ga spominjajo kot odlične-
ga mentorja, ki jih je pripravil na številna gasilska tekmovanja. Z njim so postali 
tudi državni prvaki. Imel jih je rad, bil jim je blizu, zato so ga nekateri klicali kar 
stric Kovač. Bil je predan gasilec, dolgoletni funkcionar, poveljnik in predsednik 
PGD Starše, in še bi lahko naštevali. Prejel je priznanje za življenjsko delo od 
GZ Slovenije, in sicer Kipec gasilca.

Pod njegovim okriljem se je Franci uril v gasilskih veščinah skupaj s sestro 
Miro in številnimi drugimi vaškimi vrstniki od najmlajših nog. Ljubezen do ga-
silstva je Franci prenesel tudi na svoja otroka Miho in Špelo. Z gasilstvom živi 
tudi žena Karolina, ki mora velikokrat družinsko življenje podrediti gasilskim 
dejavnostim. Petkova sta danes tudi že ponosna babica in dedek majhnemu Jaki. 
Franci me je sprejel na domačem domu in v naročju je imel vnuka. Na njegovem 
obrazu sem opazila nasmeh, ljubezen in veliko simpatijo do dojenčka.

1.	 Opišite	nam	svojo	 šolsko	pot,	 izobraževanje,	ki	 je	
bilo	verjetno	tudi	pogoj,	da	ste	lahko	prišli	do	mesta	
poveljnika	GZ	Slovenije.

Osnovno šolo sem obiskoval v Staršah, nadaljeval sem 
na srednji šoli v Mariboru in si pridobil poklic strojni 
tehnik. Po srednji šoli sem se zaposlil v UKC Maribor, 
kjer sem delal več kot 30 let. Najprej sem delal v oskr-
bi in vzdrževanju, kasneje pa kot strokovni delavec za 
področje varstva pri delu in požarne varnosti. Ob delu 
sem se dodatno izobraževal in naredil Višjo poslovno 
šolo na Dobi. Kasneje sem študij nadaljeval v Ljubljani 
na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, oddelek 
za tehniško varnost, kjer sem pridobil poklic diplomira-
ni varnostni inženir, ki je bil med drugim tudi pogoj za 
kandidaturo poveljnika Gasilske zveze Slovenije. Od leta 
2013 opravljam profesionalno službo poveljnika GZS in 
vodim strokovno službo. Ob splošnem izobraževanju sem 
se izobraževal tudi na gasilskem področju, tako na temelj-
nih kot dopolnilnih programih, in si pridobil čin visoki 
gasilski častnik 2. stopnje, kar je tudi najvišji čin. 
2.	 Kdo	je	lahko	gasilec?
Pod besedo gasilec štejemo vse naše člane, od najmlaj-

ših do najstarejših. Ločimo pa operativne gasilce, ki mo-
rajo izpolnjevati posebne pogoje.  

Operativni gasilec mora biti strokovno usposobljen za 
opravljanje operativnih nalog gasilstva ter ima opravljen 
predpisan izpit za prostovoljnega operativnega gasilca. 
Opraviti mora predpisan preizkus psihofizičnih sposob-

nosti in je zdravstveno sposoben za opravljanje gasilske 
službe. Ne sme biti v kazenskem postopku in do spreje-
ma službe ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in 
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev. Star je najmanj 18 let in ne več kot 65. 
Zraven teh, z zakonom predpisanih pogojev, pa mora ime-
ti čut do sočloveka, biti družaben, znati delati v skupini, 
saj pri nas posameznik ne pomeni veliko, šele skupaj smo 
močni in učinkoviti. Velikokrat poudarim, da gasilec ne 
more biti slab človek, saj je pripravljen vstati sredi noči, 
v kakršnem koli vremenu, pomagati ljudem v stiski, in pri 
tem nikoli ne ve, ali se bo vrnil živ.

Franci Petek ...

Pred leti z družino v muzeju v Bistri …

Njegova gasilska pot se je pričela leta 1970, ko je postal mladi gasilec v PGD Starše, in sega do danes, ko je na naj-
višjem mestu, to je poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Obiskala sem ga, da nam opiše svojo pestro gasilsko pot. 
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3.	 Leta	1970	ste	postali	mladi	gasilec?	Kako	se	spomi-
njate	tega	časa,	dogodkov?

Gasilstvo je bilo pri nas doma. Neuradno sem to postal 
že veliko prej. Oče me je kot poveljnik društva vedno je-
mal s seboj na različne aktivnosti, vključeval me je zraven 
starejših, ki so pozitivno vplivali na mene in me usmerili 
na gasilsko pot, ki je bila in še je zelo pestra. 
4.	 Katere	so	stopnje	gasilca	od	pionirja	naprej?	Kaj	

mora	opraviti	vsak,	da	postane	operativni	gasilec?	
Kakšno	je	strokovno	usposabljanje?

V gasilske vrste lahko vstopiš s šestimi leti kot pionir, z 
dvanajstimi leti postaneš mladinec, s šestnajstimi leti pa 
lahko že opraviš izpit za pripravnika, ki je pogoj za pristop 
k Tečaju za operativnega gasilca. Ko opraviš ta tečaj, pri-
dobiš enega izmed pogojev za status »operativni gasilec«. 

Tečaj za operativnega gasilca je zelo pomemben tečaj, 
saj z njim dobiš možnost opravljanja vseh nalog na podro-
čju sistema zaščite in reševanja. Za zelo zahtevne naloge 
je potrebno še nadaljnje izobraževanje. Imamo temeljna 
usposabljanja, pri katerih pridobimo čine: pripravnik, 
operativni gasilec, višji gasilec, nižji gasilski častnik, ča-
stnik, višji gasilski častnik in visoki gasilski častnik. Pri 
dopolnilnem izobraževanju se pridobijo specialna znanja: 
tehnično reševanje, nevarne snovi, delo z izolirnimi dihal-
nimi aparati, reševanje iz višin …
5.	 Če	lahko	na	kratko	strnemo,	katere	položaje	vse	ste	

zasedli	v	gasilstvu?
V obdobju 1988 do 1993 sem bil poveljnik PGD Starše, 

od 2008 do 2013 sem bil predsednik PGD Starše, od leta 
1990 do 1997 sem bil podpoveljnik GZ Maribor.

Od 1995 do 1997 sem bil v novo nastali občini Starše 
prvi poveljnik gasilskega poveljstva.

Od leta 1997 do 2001 sem bil poveljnik GZ Maribor. 
Leta 2001 sem bil med ustanovitelji GZ Starše in bil 
njen prvi poveljnik. Leta 2003 sem bil izvoljen v takra-
tno predsedstvo GZ Slovenije, ki se je v drugem mandatu 
(leta 2008) preimenovala v Upravni odbor GZ Slovenije. 

Od leta 2003 do 2013 sem bil tudi predsednik regijske-
ga sveta mariborske regije.

Leta 2013 sem bil na kongresu v Kopru izvoljen za po-

veljnika GZ Slovenije. To funkcijo opravljam že drugi 
mandat.

V svoji karieri sem bil član različnih komisij. Pri GZ 
Slovenije sem bil član komisij za tekmovanja, izobraže-
vanja, informatiko, programskega sveta gasilske šole, od-
bora za razpolaganje sredstev požarnega sklada in predse-
dnik komisije za spreminjanje zakonskih in podzakonskih 
aktov ter aktov Gasilske zveze Slovenije. Od leta 1986 
sem tudi gasilski sodnik. Sodil sem na različnih tekmo-
vanjih doma in v tujini. Postal sem mednarodni sodnik 
in sodeloval na sedmih gasilskih olimpijadah, 4-krat kot 
sodnik in 3-krat kot vodja slovenske reprezentance.
6.	 Kot	gasilec	operativec	ste	bili	tekom	let	na	številnih	

intervencijah.	 Katera	 ali	 katere	 so	 se	 vas	 najbolj	
dotaknile?	Kdaj	vam	je	bilo	najtežje?

Intervencij je bilo veliko. Vsaka je bila nekaj posebnega 
in je zahtevala svoje. Požar v takratni tovarni TAM (To-
varna avtomobilov in motorjev) je bil izjemno zahtevna 
intervencija. Sodeloval sem tudi pri velikem številu in-
tervencij na državnem nivoju. Spominjam se žleda v Slo-
veniji, kjer je v tritedenski intervenciji sodelovalo 42.000 
gasilcev, požarov v naravi, neurij, kjer je sodelovalo več 
kot 1.000 gasilcev iz različnih koncev Slovenije. Doma 
mi je posebej ostala v spominu intervencija leta 2010 na 
kmetiji Pleteršek, kjer sem med obsežnimi poplavami s 
čolnom prevažal ljudi na kmetijo, da so skrbeli za krave, 
ujete v hlevu, ki ga je poplavilo.
7.	 Kdo	pomaga	gasilcu,	ki	se	srečuje	s	številnimi	tra-

gedijami	in	jih	odnese	s	seboj	domov?	Ali	zmore	to	
breme	premagati	vsak	sam?

Na tem področju smo naredili velik napredek. Na voljo 
imamo, preko klica 112, psihologa in zaupnike iz naših 
vrst, ki so posebej usposobljeni za to. Pravimo jim raz-
bremenilni pogovori. Vedno bolj se zavedamo, da nismo 
stroji, in da nismo šibki, če poiščemo pomoč. 
8.	 Kako	 gleda	 na	 vaše	 gasilsko	 udejstvovanje	 žena	

Karolina?	Verjetno	ji	ni	bilo	lahko	med	številnimi,	
nevarnimi	intervencijami.

Biti gasilec je način življenja in vpliva na vse člane v 
družini. Z ženo sva se že pred poroko dogovorila, da je 
gasilstvo del mojega življenja. Prav gotovo ji ni bilo ved-
no lahko. Sicer pa me je vedno podpirala pri mojem delu, 

Prejeto priznanje iz Avstrije …

Ob poplavah na Planinskem polju …
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za kar sem ji hvaležen.
9.	 Preidiva	na	 vašo	 funkcijo,	 ki	 jo	 opravljate	 že	 10.	

leto,	to	je	poveljnik	GZ	Slovenije.	Kako	bi	definirali	
GZ	Slovenije?

GZ Slovenije je velika organizacija. Šteje preko 
165.000 članov. Imamo 1.340 društev, ki se povezujejo 
preko 120 gasilskih zvez in 17-ih gasilskih regij. Pri GZS 
delujeta dva organa upravljanja. To je Upravni odbor (or-
ganizacijski del) in Poveljstvo (strokovni del). Vse regije 
imajo v organih upravljanja svojega predstavnika. V UO 
imamo še predstavnike mladine, članic in veteranov. V 
poveljstvu so tudi pomočniki poveljnika za posamezna 
področja. Članstvo v organih upravljanja ne sme preseči 
23 članov. Pri obeh organih še delujejo komisije, ki po-
krivajo posamezna strokovna področja. Imamo tudi mla-
dinski svet, svet članic, svet veteranov, časopisno založ-
niški svet, ki ureja revijo Gasilec in 
kompletno strokovno literaturo. Na 
GZS deluje tudi strokovna služba, ki 
strokovno in administrativno pokriva 
delo. V sklopu GZS deluje tudi gasil-
ski muzej, ki je v Metliki. 
10.	Zakaj	ste	se	odločili,	da	kandi-

rate	za	to	funkcijo?
Pobude so prihajale z različnih stra-

ni, vendar o tem nisem resno razmi-
šljal. Po delu v drugem mandatu v 
organih GZS sem se moral odločiti, 
ali bom na tej stopnji prenehal ali 
bom naredil korak naprej. Po poiz-
vedovanju pri regijskih poveljnikih, 
kaj menijo o moji kandidaturi, smo 
ugotovili, da me 15 regij vidi v vlogi 
poveljnika, 2 regiji pa v vlogi predse-
dnika. S tem mi je bilo podano zaupa-
nje in odločil sem se za kandidaturo. 

Ker so na obeh volitvah že na prvi 
stopnji odstopili vsi protikandidati, 
sem bil obakrat edini kandidat. Vse-
kakor mi je bila izvolitev za povelj-
nika veliko priznanje in spodbuda za 
nadaljnje delo.
11.	 Kakšen	je	sistem	volitev? 

Volitve vodi kandidacijska komisi-
ja, ki pripravi vse v skladu z našimi 
predpisi. Kandidacijski postopek za 
volitve predsednika in poveljnika je 
dvostopenjski. Če hočeš postati kan-
didat, moraš pridobiti podporo vsaj 
1/5 gasilskih zvez. 

Sistem volitev je delegatski. Vse 
gasilske zveze imajo določeno števi-
lo delegatov, glede na velikost zveze, 
skupaj jih je 160. Delegati volijo or-
gane GZS,  posebej se volita predse-

dnik in poveljnik. 
12.	Katere	dolžnosti	in	odgovornosti	imate	kot	povelj-

nik	GZ	Slovenije?
Naloge in dolžnosti so zapisane v Zakonu o gasilstvu in 

Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev.
Poveljnik GZS opravlja in je pristojen ter odgovoren za 

strokovno-tehnične naloge GZS: 
- sodeluje pri vodenju intervencij pri večjih požarih ter 

drugih naravnih in drugih nesrečah; 
- skrbi za povezanost gasilstva v sistemu zaščite in re-

ševanja; 
- daje predloge in mnenja o opravljanju strokovnih na-

log gasilstva v državi; 
- sodeluje z gasilskimi poveljstvi sosednjih in drugih 

držav; 
- je član Štaba Civilne zaščite RS; 

INTERVJU

Kongres v Kopru 2013; prvič izvoljen …

Gasilska olimpijada, Beljak 2017 …
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- sklicuje in vodi Poveljstvo GZS; 
- odgovoren je za izvajanje operativnih nalog GZS; 
- sodeluje pri izdelavi strokovno-tehničnih nalog in 

analiz s tega področja; 
- sodeluje z regijami pri organiziranju in načrtovanju 

operativnih nalog ter načrtovanju specialne gasilske 
tehnike; 

- vodi vaje in nastope (tekmovanja, parade ...), organi-
zirane na ravni države; 

- sodeluje ter usmerja delo na področju strokovnega in 
psihofizičnega usposabljanja operativnih gasilcev na 
ravni države; 

- biti mora sodnik gasilskih in gasilsko športnih tekmo-
valnih disciplin; 

- predseduje tekmovalnemu odboru na tekmovanjih, ki 
jih organizira GZS; 

- organizira in vodi druge strokovno-tehnične naloge, 
za katere ga pooblastijo organi GZS; 

- vodi izdelavo analiz velikih oziroma katastrofalnih 
požarov v državi ter naravnih in drugih nesreč; 

- daje soglasja kandidatom za gasilske regijske povelj-
nike.

Dela je veliko in je raznoliko. V veliko pomoč so mi 
člani poveljstva in komisije, ki delujejo pod poveljstvom. 
Določene stvari se rešujejo rutinsko, za večino stvari pa 
je potrebno veliko potrpljenja in usklajevanja, najprej z 
gasilci, kasneje še s politiki. Kot organizacija smo nepo-
litični, vendar še kako odvisni od politike. Brez ustrezne 
zakonodaje ne bi bili tako organizirani, opremljeni in us-
pešni pri svojem delu.
13.	Zakaj	bi	svetovali	staršem,	da	vključijo	svoje	otroke	

v	gasilska	društva?
Gasilska društva so organizacija, ki mlade tudi vzgaja. 

Otrokom zapolni prosti čas, imajo možnost socializacije, 
razvijajo vrednote prijateljstva, družabnosti, čuta za soli-
darnost in spoznavajo moč skupinskega dela. 
14.	Nameniva	nekaj	besed	še	gasilski	olimpijadi.
Gasilska olimpijada je dogodek, ki združuje tekmoval-

nost in družabnost. Povežejo se mladi in starejši, različne 
kulture, različne oblike organiziranosti, z veliko pozitivne 
energije. Vedno prideš z mešanimi občutki, ko odhajaš, pa 
je nikoli ne pozabiš. So sanje vsakega tekmovalca.

Gasilska olimpijada je tekmovanje, ki ga organizira 
Mednarodna gasilska organizacija CTIF. Imamo člansko 
in mladinsko gasilsko olimpijado. Mladinska je vsaki dve 
leti, članska pa vsaka štiri leta. V Celju bosta obe, mladin-
ska in članska.

Celje in slovenski gasilci se na ta veliki dogodek in-
tenzivno pripravljamo, pri tem smo združili moči država, 
Občina Celje in Gasilska zveza Slovenije. Od 17. 7. do 
24. 7. 2022 bo Celje gasilsko mesto. Poleg tradicional-
nega – športnega dela tekmovanja, ki je v Sloveniji na 
zelo visokem nivoju, se bo odvijalo še veliko drugih do-
godkov. Mladina ima zraven klasičnega tekmovanja še 
nastop narodov, kjer se predstavljajo s kulturnim ali za-

INTERVJU

Franci Petek s sestro Miro; oba gasilca …

Vnuk Jaka prinesel veselje v družino …

150 let gasilstva na Slovenskem - 2019…
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bavnim programom, razstavo narodov in zabavno – »La-
ger« olimpijado. V centru mesta se bodo predstavili naši 
veterani, članice in mladi, prav tako želimo promovirati 
tekmovanje naših najmlajših pionirjev, starejših gasilcev 
in tekmovanje gasilskih dvojic. Na območju celjskega 
sejma in v centru mesta bo veliko različnih razstavljav-
cev, turistične in kulinarične ponudbe, organiziran bo bo-
gat kulturni in zabavni program. Pričakujemo udeležbo 
23 držav z več kot 3.000 tekmovalci in sodniki. Da bo vse 
teklo kot mora, bo pomagalo več kot 2.000 prostovoljcev.

V času gasilske olimpijade bo v Celju tudi Delegatska 
skupščina Mednarodne gasilske organizacije CTIF.
15.	Glede	na	vašo	bogato	gasilsko	kariero	ste	bili	prav	

gotovo	deležni	tudi	priznanj	in	nagrad.	Katera	so	in	
katero	vam	morda	največ	pomeni?

V več kot 50-letnem delu v gasilski organizaciji se je 
nabralo tudi nekaj priznanj. Dobil sem jih na vseh nivojih, 
od društvenih, državnih in mednarodnih. Imam državna 
priznanja Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Madžarske in Srbi-
je. Tudi visoko priznanje Slovenske policije.

Vsako priznanje razumem kot zahvalo za opravljeno 
delo in ima vsako tudi svoj pomen. Težko bi dejal, kate-
ro je pomembnejše. Vsako zaznamuje določeno obdobje 
mojega dela. Mi pa največ pomenijo iskrena hvala in spo-
štovanje ljudi, za katere delam. 
16.	Prihodnje	leto	se	vam	končuje	mandat	poveljnika	

GZ	Slovenije?	Ali	boste	ponovno	kandidirali	za	to	
odgovorno	delovno	mesto?

V drugem mandatu smo uspeli realizirati večino zastav-
ljenih ciljev. Po dveh mandatih na čelu krovne organizaci-
je je, tudi po določbah statuta, čas, da vajeti prevzame nek-
do drug. Sam se bom posvetil osebnemu življenju. Svoj 
čas bom namenil družini, vnuku in tudi hobijem, za katere 
je velikokrat zmanjkalo časa. Seveda pa ostajam gasilec in 
se zavedam, da lahko še pomagam v domačem kraju.

Gospod	Franci	Petek,	hvala	za	vaše	izčrpne	odgovore.	

Nas	pa	je	še	zanimalo,	kaj	pravi	sestra	Mira	o	Franci-
ju	kot	bratu	in	gasilcu.

Francija vidim še vedno kot brata iz otroštva. Karakter-
no sva si različna. Kot otroka sva bila nagajiva in imela 

INTERVJU

večkrat »borbe«. Kot mlajšo sestro me je zelo rad jezil, 
jaz sem vreščala in klicala mamo. Če se dalj časa nisva 
videla, sva se že pogrešala. Zadnje čase se zaradi narave 
dela videvava vse manj, kar pa seveda pogrešam, sploh 
sedaj, ko sva ostala brez staršev. Kot gasilca ga spoštujem 
in podpiram, ker je gasilec z dušo in telesom že od male-
ga. Vesela sem, da mu je s poštenostjo in predanim delom 
uspelo doseči svoj cilj, ki si ga je zadal, postati poveljnik 
GZ Slovenije. Ponosna sem na uspehe, ki jih je dosegel v 
dveh mandatih, kar se dokazuje tudi s podporo številnih 
prostovoljnih gasilcev v Sloveniji.

Franci	Petek	je	ogromno	naredil	za	gasilstvo	in	tudi	v	
osebnem	življenju.	Njegova	gasilska	pot	je	bila	pestra	in	
prehojenih	je	bilo	nešteto	gasilskih	korakov.	Drži	njego-
va	trditev,	da	gasilec	ne	more	biti	slab	človek.	Po	razgo-
voru	z	njim	sem	začutila	veliko	spoštovanje	do	človeka,	
ki	je	tako	predan	organizaciji,	ki	pogumno	in	nesebično	
pomaga	 ljudem	 v	 težkih	 trenutkih.	 Z	 gotovostjo	 lahko	
rečem,	da	je	človek	z	veliko	začetnico.	

Poklon	njemu	kot	človeku	in	gasilcu!			
SREČNO	NA	POTI	NAPREJ!	
In	še	gasilski	pozdrav:	NA	POMOČ!

 Marta STEPIŠNIK

V krogu razširjene družine … Kongres na Ptuju; drugič izvoljen ...

Intervencija v času žledoloma …

40

GLASILO OBČINE STARŠE, junij 2022, št. 83



DRUŠTVA IN PROSTI ČAS

BRANKO LEŠNIK, ČASTNI ČLAN 
KUD »FRANC ILEC« LOKA - ROŠNJA

V tem letu, natančneje 28. 
februarja, je KUD »Franc 
Ilec« Loka - Rošnja prazno-
val 35 let delovanja. 

Vsa ta leta je bil član kul-
turno-umetniškega društva 
"Franc Ilec" Loka - Rošnja 
BRANKO LEŠNIK.

Vsi vemo, da je Branko 
Lešnik, ustanovni in aktivni 
član folklorne skupine, v ko-
reografijah Neve Kovačič in 
Vasja Samca, 30 let aktivno 
plesal folklorne plese doma 

in v tujini, predvsem pa je idejni vodja godcev in pevcev 
vseh 35 let. Kot umetniški vodja ljudskega igranja in petja, 
za Srečkom – Izidorjem Pernekom, je s svojim zagnanim 
delom in raziskovanjem ohranil veliko ljudskega blaga in 
umetniškega izražanja, kot je igranje na ljudske inštru-
mente – klarinet, harmoniko, občasno pa tudi igranje na 
bršljanov list. Znan je po ljudskem in ubranem petju ter po 
prikazovanju ljudskih običajev in šeg na območju fare St. 

Janž na Dravskem polju. 
Vse dejavnosti s področja folklorne dejavnosti so v vseh 

35 letih dosegle, tudi po njegovi veliki zaslugi in dejavnosti, 
pomembne rezultate na področju folklore, najprej v naselju 
Rošnja in v SV Sloveniji ter na mednarodnih nastopih v 
tujini. Kasneje, ob nastanku lokalne skupnosti, pa v občini 
Starše ter z vrsto medobmočnih in mednarodnih prireditev. 
Branko Lešnik aktivno sodeluje na državnih srečanjih odra-
slih folklornih skupin, državnem srečanju v ljudskem petju 
in igranju ljudskih viž. Zelo pomemben dosežek pa je bil 
naslov državnih prvakov v petju ljudskih pesmi v Ljubljani.

Branko je s svojo dejavnostjo dal in še daje velik prispe-
vek pri ohranjanju ljudskih tradicij in običajev, ohranjanju 
kulturne dediščine v občini, s tem pa prispeva k promo-
ciji občine Starše v Sloveniji in v mednarodnem pomenu, 
zato mu je v imenu KUD »Franc Ilec« Loka - Rošnja po-
deljen častni naslov – »častni član društva«.

Listino častni član društva KUD »Franc Ilec« mu je na 
proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku in ob 35-le-
tnici KUD podelil predsednik društva Marjan Malek.

Marjan MALEK

Branko Lešnik s svojim 
»prijateljem« - klarinetom …
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Zbor članov DU Starše           

Množičen obisk na zboru članov …

Društvo upokojencev Starše je imelo v soboto, 2. 4. 
2022, redni zbor članov DU Starše. Sestali so se v Hotelu 
Roškar. Zbora se je udeležilo 87 članov, gostje pa so bili 
predsednik PZDUS Maribor Franci Slavinec, župan obči-
ne Starše Stanislav Greifoner, direktorica občinske upra-
ve Mojca Kacjan in predsednik DU Marjeta na Dravskem 
polju Ivan Kokot.

Zbor je vodil predsednik društva Marjan Malek. 
Na zboru so bila podana poročila o delu za leto 2021, 

zaključni račun za leto 2021 in poročila o delu sekcij 
društva. Vsa poročila so bila potrjena. Sledila je beseda 
gostov. Franci Slavinec je pohvalil delo društva in špor-
tnih sekcij, ki prinašajo tudi točke v ocenjevanju zveze 
na ravni ZDUS. Predstavil je delo pokrajinske zveze in 
ZDUS. Župan občine je prav tako pohvalil delo društva in 
zagotovil, da bo stavba DCA v Loki zgrajena za potrebe 
DU Starše, obenem pa pozval društvo, da se vključi v raz-
pravo o načrtu izgradnje novega DCA. Oba pa sta, vesela, 
da je covid za nami, zaželela, da ostanemo zdravi; temu 
se je pridružil s pozdravom tudi Ivan Kokot.

V nadaljevanju je predsedujoči podal predlog programa 
dela s finančnim načrtom za leto 2022 in poročilo, kaj je 
društvo delalo v I. tromesečju in kaj ima v programu v II. 
tromesečju. Predstavil je še finančni načrt, z dodatkom, 

Fo
to

: M
. M

al
ek

da ga bo dokončno oblikoval UO DU glede na društveni 
sklad in pridobljena sredstva iz razpisa Občine Starše.

Predlagani sklep o potrditvi programa dela s finančnim 
načrtom je dobil enoglasno podporo vseh udeleženih čla-
nov društva. Predsednik PZDU Maribor je Jožefu MO-
HORIČU podelil priznanje za dolgoletno delo na podro-
čju športa in društva upokojencev.

Ob glasbi so se člani še zavrteli na plesišču, zadovoljni 
nad izvedbo zbora in postrežbo osebja hotela, po konča-
nem programu pa so se razšli v mislih dela v letu 2022 in 
prijetnega druženja ter vključevanja v delo sekcij društva.

Marjan MALEK
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DRUŠTVA IN PROSTI ČAS

HELENA BANDUR, PREJEMNICA
PRIZNANJA ŠTZ S SREBRNIM ZNAKOM

Helena BANDUR iz Rošnje, članica Turističnega društva Starše, je 29. 3. 2022 
prejela Priznanje Štajerske turistične zveze s srebrnim znakom. Podelitev je bila 
v Selnici ob Dravi, ker pa se zaradi odsotnosti iz Slovenije Helena prireditve ni 
mogla osebno udeležiti, ji je bilo priznanje podeljeno 5. 4. 2022 s strani predse-
dnika komisije ŠTZ Marjana Maleka na seji UO TD Starše v Rošnji. Obrazložitev 
je prebrala tajnica TD Vesna Pesek.

»Helena Bandur deluje v Turističnem društvu Starše 15 let kot članica uprav-
nega odbora in blagajničarka društva. Opravlja naloge priprave in organizacije 
turističnih prireditev v društvu in občini. Organizira in izvaja turistične izlete za 
društvo. Je pobudnica in organizatorka prireditev, kot so »Šparglijada« in »Buči-
jada« v Rošnji. Že 10 let organizira tekmovanje v rasti jedilnih in okrasnih buč po 
Sloveniji. Pridelovalci buče razstavijo in tekmujejo na njihovi prireditvi v najtežji 
in najlepši buči. Sicer pa vodi delavnice za turistični podmladek, aktivna je na 
prireditvah Pozdrav jeseni, projektu ocenjevanje domačih vin, Zlata Drava, in še 
bi lahko naštevali. Helena Bandur ob prejetju priznanja …
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Za opravljeno delo prejme Priznanje Štajerske turistične zveze s srebrnim znakom.«

Čestitamo!      Turizem smo ljudje!              Marjan MALEK

Dan odprtih vrat LD Starše
Slavnostno odprtje nove zbiralnice uplenjene divjadi v LD Starše

V nedeljo, 22. maja 2022, je pri Lovskem domu LD 
Starše potekalo slavnostno odprtje nove zbiralnice za 
uplenjeno divjad.

V uvodu je zbrane nagovoril tajnik Marjan Malek in 
besedo predal starešini lovske družine Janku Sitarju. Sta-
rešina je predstavil potek gradnje zbi-
ralnice za uplenjeno divjad in sobe za 
druženje lovcev po lovu.

Slavnostna govornika na prireditvi 
sta bila župan občine Starše Stanislav 
Greifoner in predsednik LZM Marjan 
Gselman. Starešina LD Janko Sitar in 
Srečko Tancer sta prejela Priznanje Lo-
vske zveze Maribor, ki se podeljuje za 
posebne zasluge lovcem LZM.

Sledilo je slavnostno odprtje nove 
zbiralnice uplenjene divjadi. To je v 
navzočnosti starešine in župana s slavnostnim prerezom 
traku izvedel najstarejši član LD Starše Aleksander Ekart.

Po odprtju so si navzoči lahko ogledali notranjost nove 
zbiralnice, klubske sobe za druženje po lovu ter v not-
ranjosti lovskega doma lovske razstave divjadi in drugih 
prostoživečih vrst sesalcev in ptic. Starejši lovci niso po-
zabili niti na najmlajše, saj so pripravili kotiček s promo-
cijskim gradivom in kartami »Črni Peter« ter igro »Spo-

min z lovsko tematiko«.
Vse navzoče so pogostili s hrano in pijačo.
Vodstvu lovske družine še enkrat iskrene čestitke ob od-

prtju nove zbiralnice in izvedbi dneva odprtih vrat. 

Marjan MALEK

Starešina in tajnik LD Starše …
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Lovski dom Starše … 
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LOVSKA DRUŽINA STARŠE, Starše 1 a, 2205 Starše

V soboto, 12. 3. 2022, ob 17.00 
je potekal redni zbor lovcev Lovske 
družine Starše v Lovskem domu Star-
še. Zbora se je udeležilo 24 lovcev, 
kot gost podžupan občine Starše Anej 
Lukan, LZ Maribor pa je predstavljal 
član UO LZ Uroš Lepej.

Vodenje zbora lovcev so zaupali 
starešini Janku Sitarju. Po imenova-
nju organov zbora in potrditvi dnev-
nega reda je Uroš Lepej v imenu LZ 
Maribor in LZS podelil zlati znak 
jubilantu Aleksandru Ekartu in znak 
za 40 let članstva zelene bratovščine 
Jožetu Firbasu.

Po podanih poročilih starešine, 
gospodarja, blagajnika in NO je po-
tekala razprava, ki je bila namenjena 
tudi času zadnjega leta pred 75-letni-
co od ustanovitve LD Starše. Posebej 
je bil poudarek na urejanju lovišča, 
lovnih naprav in novo zgrajene hla-
dilnice oz. zbiralnice uplenjene divjadi v prostorih garaže 
ob lovskem domu. 

Blagajnik Srečko Tancer je posebej predstavil spre-
membe v načinu vodenja računovodskega razvida. Doži-
veli smo spremembo, vsa leta je prevladoval lovni turi-
zem in prihodek od lova male divjadi, danes le od srnjadi, 
in povečal se je prihodek na strani društvene dejavnosti. 
Pozdravil je način pridobivanja sredstev za društveno de-
javnost tajnika in starešine, gospodarja, povedal, da je LD 
delovala zadnji dve leti pozitivno in da so bile storjene 
vzdrževalne investicije v lovskem domu. Prenovili smo 
kuhinjo, dvorano in predprostor, in ko vstopajo lovci ali 
lovci gostje, vidijo to spremembo in se pohvalno izrazijo. 
Najbrž imamo v Lovski družini Starše v tem trenutku sre-
čo, da imamo starešino, ki živi s programom LD in živi za 
lovski dom in njegovo urejenost v notranjosti in urejenost 
okolja ter da lovci skrbimo za ohranjanje življenjskega 
okolja lovni divjadi. 

Žal vse lovce skrbi padec prisotnosti male divjadi, polj-
skega zajca, fazana in jerebice. V lovišču ostaja le primer-
na številčnost srnjadi, vse več pa se pojavlja tudi divja 
svinja ob reki Dravi. Kljub posamezni negativni oceni 
posameznika lahko zaključimo z oceno zbora lovcev, da 
lovska družina zelo dobro dela.

Ob besedi gostov je navzoče nagovoril podžupan obči-
ne Starše Anej Lukan, ki je prav tako povedal, da občina 
spremlja delo LD in dejavnost v lovišču, vidi urejenost 
lovskega doma in povezanost z okoljem, šolo, vrtcem in 
sodeluje na občinskih prireditvah. Opaža tudi razvoj, pri-
dobitev nove hladilnice, ob tem je pomagala materialno 

REDNI ZBOR LOVCEV LD STARŠE
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Lovski krst lovcev LD Starše ...

in moralno, in LD lahko pričakuje tudi nadaljnjo pomoč 
občine.

V imenu LZ Maribor je zbor nagovoril član UO LZ 
Uroš Lepej, tudi član in gospodar naše LD, ki je bil v tem 
letu izvoljen v organ LZ. Predvsem je prenesel pozdrave 
LZ in ugotovitev organov LZ, predvsem statutarno prav-
ne komisije, da je najbrž LD Starše po zaslugi tajnika in 
starešine LD edina, ki ima nova pravila LD.

Zelo žalostna pa je skupna ugotovitev, da je vse večji 
upad male divjadi in da na Dravskem polju ta divjad nima 
prostora, saj so ga država in kmetje povsem porušili. 

Ampak ob vseh prijetnih ugotovitvah zbora lovcev 
se je zbor po 75 letih delovanja zaključil z LOVSKIM 
KRSTOM. Lovski krst za štiri lovce je opravilo častno lo-
vsko razsodišče pod vodenjem Marjan Maleka. Ob resno-
sti obtožb je sledil tudi smeh in pravična kazen z leskovo 
palico ter izrek sodbe. 

Marjan MALEK, tajnik LD Starše

Poljski zajec ...
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Občni zbor KORK Starše

DRUŠTVA IN PROSTI ČAS

Mladi tamburaši OŠ Starše razveselili 
na srečanju upokojencev

V četrtek, 26. 5. 2022, ob 10. uri so se zbrali upokojenci 
DU Marjeta na Dravskem polju in DU Starše na tradici-
onalnem srečanju na Vaškem središču v Staršah. Uvodo-
ma so jih razveselili učenci Osnovne šole Starše, otroška 
tamburaška skupina pod vodstvom Klavdije Topolinjak. 
Po nastopu so jih navzoči nagradili z aplavzom, predse-
dnik DU Starše Marjan Malek pa se jim je zahvalil za lep 
nastop. 

V nadaljevanju je pozdravil goste na srečanju, pred-
sednika PZDU Maribor Franca Slavinca, župana občine 
Starše Stanislava Greifonerja, direktorico občinske upra-
ve Mojco Kacjan in delegacijo DU Donja Voća iz po-
bratene občine Donja Voća. V nagovoru je pozdravil vse 
navzoče člane upokojencev obeh društev, povedal nekaj 
besed o delovanju obeh društev in se vprašal, kdo skrbi 
za starejše, ter se zahvalil občini in njenim organom za 

pomoč društvoma preko leta. 

V kulturnem programu so nadalje 
nastopili člani vokalne skupine 70+, 
ljudske pevke Šentjanževke, v skeču 
pa sta navzoče nasmejali Vladka Pa-
pež in Angela Štumperger s skečem 
Prišla sem iz mesta na vas, s spozna-
njem življenja na podeželju. Glasbeno 
razpoloženje sta vzdrževala glasbeni 
par DUO – Dunja in Dušan. 

»Lepo je (bilo) videti število nav-
zočih upokojencev na srečanju,« so 
se med drugimi glasile besede župana 
občine.

Marjan MALEK

Mladi tamburaši razveselili upokojence …
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V petek, 20. maja, smo imeli občni zbor 
KORK Starše. Udeležili smo se ga člani 
upravnega odbora, povabljeni krvodajalci in 
podžupan občine Anej Lukan. 

Na občnem zboru smo slišali, kaj se je dela-
lo v zadnjih dveh letih, saj v tem času ni mog-
lo biti občnega zbora v živo. Potrdili smo po-
dana poročila in ugotovili, da smo bili kljub 
težkim razmeram zelo aktivni. Razrešili smo 
stari upravni odbor in potrdili novega. KORK 
Starše bo še vnaprej vodila Nada Smolinger. 

Predsednica je skupaj s podžupanom pode-
lila priznanja krvodajalcem za 10- do 60-kra-
tno darovanje krvi in jim izročila skromna 
darila. Želimo si, da bi bilo krvodajalcev in 
aktivistov RK čim več.

 Jana DOBNIK Naši krvodajalci s predsednico in podžupanom …
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AKTIVNOSTI VINSKE KRALJICE OBČINE STARŠE
Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Naše življenje se je v zadnjem času vrnilo v normalno, 
ukrepi so se sprostili, zato imam ponovno priložnost, da 
vam poročam o dogajanju v slovenskem vinskem kra-
ljestvu, saj so se na veselje vseh v zadnjem času odvili 
številni dogodki, ki sem se jih udeležila.

Prvi dogodek v tem letu smo v marcu odprli prav v Star-
šah z rezjo potomke stare trte. Rez je tokrat potekala malo 
drugače, saj smo dobili novega občinskega viničarja Ivana 
Trstenjaka. Zahvalili pa smo se dosedanjemu občinskemu 
viničarju dr. Janezu Ekartu za odlično opravljeno delo in 
skrb za potomko. Ob tej priložnosti je tudi dr. Janez Ekart 
postal častni občinski viničar na pobudo župana. Rezi se 
je prav tako udeležil mestni viničar in skrbnik stare trte v 
Mariboru Stane Kocutar.

Teden kasneje sem se udeležila povabila mariborske 
vinske kraljice Neže Jarc na rez najstarejše trte na svetu, ki 
je potekala na Lentu v Mariboru. Zbrane kraljice smo bile 
priča že 43. rezi stare trte, ob tej priložnosti pa je Mestna 
občina Maribor poklonila cepiče prijateljskim občinam ter 
občinam iz vsega sveta. Na tem dogodku sem bila deležna 
tudi prvega nastopa aktualne 25. vinske kraljice Slovenije 
Ane Protner, ki prihaja iz Hiše Joannes Protner. Popoldne 
smo se kraljice odpravile v Svečino, kamor nas je pova-
bila svečinska vinska kraljica Lucija Mukenauer, kjer se 
je odvijal dan odprtih vrat vinskih kleti, tam smo obiskale 
vinsko klet Mukenauer, Gaube, Opok 27, Vračko in Jarc.

Konec meseca marca sem se udeležila še predaje krone 
radgonsko-kapelske vinske kraljice, ko je ob čudovitem 

druženju in večerji svojo krono predala Katja Ilijevec 
novi aktualni 12. vinski kraljici Radgonsko – Kapelskih 
goric Taji Zupan.

Začetek aprila je zaznamoval še en dogodek predaje 
krone, v Biotermah Mala Nedelja. Svoj naziv je preda-
la sedaj že bivša vinska kraljica Daniela Kosi naslednici 
Nuši Novak, vinski kraljici društva vinogradnikov Male 
Nedelje, Martini XI. Večer smo preživeli ob odlični druž-
bi, glasbi, plesu in jedači.

Po kratki pavzi je v začetku maja na Ptuju potekal Salon 
Sauvignon. Na povabilo aktualne ptujske vinske kraljice 
Monike Kovačič smo se na ta dan zbrale v najstarejšem 
mestu Ptuj, ker smo v Dominikanskem samostanu lahko 
okušale sauvignone različnih odličnih slovenskih ponu-
dnikov ter ponudnikov sosednjih držav.

Pot me je po tem zanesla v oddaljeno Metliko na festi-
val Vinska Vigred v Beli krajini, kjer sem bila priča še eni 
predaji krone, in sicer se je od svojega kraljevega mandata 
poslovila bivša kraljica metliške črnine Tjaša Rus, okro-
nali pa so novo kraljico Evo Štefanič.

Sledil je 5. Vinisov dan, ki se je tokrat odvijal v Mino-
ritskem samostanu na Ptuju, hkrati pa je na ta dan potekal 
tudi dogodek Dobrote slovenskih kmetij. Kraljice smo 
bile priča podelitvi priznanj najbolje ocenjenih vin Slove-
nije, le-ta smo seveda tudi okusile same ter se sprehodile 
med stojnicami ponudnikov slovenskih kmetij.

Zadnji dogodek, ki sem se ga udeležila do sedaj, se je 
odvijal na Dolenjskem, in sicer 50. teden cvička. Kraljice 
smo se odzvale na povabilo sedaj že bivše cvičkove prin-
cese Maje Vovko, ki nas je najprej povabila na degustaci-

jo vin v vinsko klet Karlovček. 
Sledil je sprejem pri županu 
Novega mesta Gregorju Mace-
doni, nato pa smo se odpravi-
le na uradni dogodek v center 
Novega mesta. Zvečer je pote-
kalo tudi tekmovanje za izbor 
nove, 23. cvičkove princese, 
na katerega sta se prijavili dve 
kandidatki, vendar je strokov-
na komisija na koncu za novo 
cvičkovo princeso okronala 
Anjo Smerke.

Upam, da se bodo dogodki 
nadaljevali v takšni meri in bom 
lahko besedo o vinski zgodbi 
občine Starše in vinu La Brajde 
ponesla tudi v kraje, kjer naše 
zgodbe do sedaj še niso slišali.

Na zdravje!
Anja KELC

 Slovensko vinsko kraljestvo na 50. tednu cvička v Novem mestu …
(Na sliki od leve proti desni: Lucija Mukenauer, svečinska vinska kraljica; Monika Narat, 12. vinska 
kraljica Sv. Helene; Neža Jarc, mariborska vinska kraljica; Tjaša Simonič, 6. cerkvenjaška vinska 
kraljica; Maja Vovko, 22. cvičkova princesa; Eva Štefanič, kraljica metliške črnine; Anja Kelc, 3. 
vinska kraljica občine Starše; Monika Kovačič, ptujska vinska kraljica; Nuša Živec, kraljica terana)
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Člani A PGD Starše ponovno na 
gasilsko olimpijado

DRUŠTVA IN PROSTI ČAS

Razmere doma in po svetu so bile v preteklih letih 
zaznamovane s pandemijo. Gasilstvo je zato v ospredje 
ponovno postavilo svojo primarno nalogo – pomagati lju-
dem v stiski. Svojega poslanstva se zavedamo vsi opera-
tivni gasilci in prvi posredovalci, za to se izobražujemo. A 
gasilstvo ima tudi lepše plati. Spomini na zadnjo gasilsko 
olimpijado, ki je potekala leta 2017 v Beljaku, so še vedno 
živi. In prav ti spomini so nas gnali, da smo člani A PGD 
Starše zadnjih pet let vneto trenirali in se udeleževali tek-
movanj.

Vrhunec gasilskih tekmovanj je gasilska olimpijada, ki 
vsaka štiri leta poteka v eni izmed evropskih držav. Na-
njo se v Sloveniji uvrstiš preko izbirnega tekmovanja oz. 
kvalifikacij. Večina slovenskih ekip si pravico nastopa na 
izbirnem tekmovanju za olimpijado pribori na državnem 
tekmovanju. Nam je lani, na državnem tekmovanju v Ce-
lju, na spolzkem terenu žal spodrsnilo, kar je pomenilo, 
da smo morali uvrstitev iskali po daljši in težji poti. Pred 
sabo smo imeli zadnje leto štiriletnega cikla pokalnih tek-
movanj. V ciklu med letoma 2017 in 2021 smo bili tretja 
najboljša ekipa v državi in ulovili smo zadnjo vstopnico 
na izbirno tekmo za olimpijado v Slovenski Bistrici. 

V nedeljo, 24. aprila 2022, smo se na atletskem stadi-
onu v Slovenski Bistrici pomerili z devetimi najboljšimi 
slovenskimi ekipami. Drugo mesto, ki smo ga dosegli, je 
bilo dovolj, da se bomo lahko v Celju pomerili še z naj-
boljšimi ekipami s celega sveta. Veliko truda in odrekanja 

je bilo potrebno, da smo dosegli ta rezultat, a naše delo še 
ni končano.

To bo že tretje tekmovanje pod okriljem svetovnega 
združenja služb zaščite in reševanja –  CTIF za naše dru-
štvo. Leta 2013 so mladinci v Franciji bili 9., leta 2017 
pa smo člani A v Avstriji osvojili 5. mesto. Letos najpo-
membnejše gasilsko tekmovanje na svetu med 17. in 24. 
julijem gosti Gasilska zveza Slovenije in mesto Celje. To 
bo odlična priložnost, da slovenski gasilci svetu pokaže-
mo, kdo smo in kaj znamo. 

Leta 2017 sem pred odhodom na olimpijado napisal po-

Člani A PGD Starše, ki so se uvrstili na Gasilsko olimpijado Celje 2022 …
Zgoraj: Mitja Mikl, Žiga Dobnik, Martin Krajnc, Rok Skodič in Nino Fuks 
Spodaj: Darjan Domadenik, Marko Barčič, Anej Lukan, Matija Krajnc, Rok Šerdoner
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Pred izvedbo vaje z motorno brizgalno na gasilski olimpijadi v 
Avstriji leta 2017 …
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doben članek. Takrat sem se 
imensko zahvalil vsakemu, 
ki je dodal kamenček v mo-
zaik našega uspeha. V zadnji 
letih je bilo posameznikov, 
ki ste nam pomagali, preveč, 
da bi lahko omenil prav vse. 
Zato vsem skupaj le iskrena 
hvala. 

Zaključil pa bom enako 
kot pred petimi leti. S pro-
šnjo in pozivom, da nas v 
čim večjem številu pridete 
podpret na gasilsko olimpi-
jado. Vidimo se v petek, 22. 
julija, na stadionu Kladivar v 
Celju!

Anej LUKAN

46

GLASILO OBČINE STARŠE, junij 2022, št. 83
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Predstava uspela

Končno nam je uspelo. V nedeljo, 22. maja 2022, smo 
stopili pred otroke in njihove spremljevalce z našo novo 
predstavo TRIJE PRAŠIČKI. Z velikim veseljem in pri-
čakovanjem, nas na odru in obiskovalcev v dvorani, smo 
nekaj minut čez 17. uro pričeli. Ko se je oglasil volk, je 
pritekla kakšna solzica, ki se je hitro posušila ob nagajivih 
prašičkih. Ti so privabili nasmeh na otroška lica. Po buč-

»Trije prašički« nekaj naklepajo …

Popolna igralska zasedba z mentorico Marijo Huber … Fo
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nem aplavzu sodimo, da smo vsem polepšali nedeljsko po-
poldne. Prijetno smo bili presenečeni, ker nas je z obiskom 
počastil tudi župan s soprogo. Pa še kdaj. Hvala za obisk. 

Vsem želimo prijetne počitnice, z željo, da si naberete 
veliko novih moči za jesen.

Vaše POJOČE TRAVICE      
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DU STARŠE - SEKCIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO 

ORGANIZACIJA TURNIRJEV OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

DRUŠTVA IN PROSTI ČAS

STEZNO KEGLJANJE
Po dvoletnem premoru zaradi epidemije je 21. 5. 2022 

sekcija steznega kegljanja na dvosteznem kegljišču "Oto 
Merčnik v Miklavžu" izvedla že 17. občinski turnir v  po-
častitev praznika občine Starše.

Sodelovale so ekipe: KK Prepolje, DU Marjeta 1 in 2, 
DU Starše 1 in 2, ekipa Bife Bandur, prvič pa tudi ekipa 
občinske uprave in ekipa županov sosednjih občin. Ob 
bučnem navijanju in sproščenem vzdušju je turnir potekal 
od 9. do 14. ure, s podelitvijo pokalov najboljšim.

Za dobro razpoloženje sta poskrbela župan občine 
Miklavž s pijačo, za dober golaž pa naš član Darko Pla-
ninc.

Odšli smo s prijetnimi občutki in že kujemo načrte za 
prihodnje leto.

REZULTATI.
1. DU Marjeta 2              324 podrtih kegljev
2. DU Starše 2                 291 podrtih kegljev
3. KK Prepolje                288 podrtih kegljev
Med posamezniki je bil najboljši, kdo drugi kot Franc 

Kirbiš, z 80 podrtimi keglji.

preko 170 tekmovalcev. Prvič smo na turnirju pozdravili 
ekipi DU Svete Ane iz Slovenskih goric in DU Andraž 
nad Polzelo.

Za popestritev so poskrbeli pevci DU Starše 70+ z od-
petimi pesmimi. Po pozdravnem govoru pokrovitelja tur-
nirja župana Stanislava Greifonerja, v prisotnosti direkto-
rice občinske uprave Mojce Kacjan in razlage pravil, se je  
turnir pričel z otvoritvenim metom župana in direktorice. 
Med tekmovanjem so si tekmovalci krajšali čas s keglja-
njem na tretjem kegljišču in metanjem krogov.

Za pijačo smo poskrbeli člani sekcije, za malico pa Gos-
tišče BOR. Tekmovanje se je končalo nekaj po 14. uri, s 
podelitvijo pokalov najboljšim. Predal jih je predsednik 
DU Marjan Malek. Preden pa končam prispevek, hvala 
PGD Zlatoličje za najem prostorov, pevcem za odpete 
pesmi, Občini Starše za finančno podporo, saj brez nje 
turnirjev ne bi bilo mogoče organizirati. Posebna hvala 
kegljačicam Angelci in Marici za čudovito pecivo. Hvala 
kegljačem za postavitev šotora in pomoč pri organizaciji. 
Po čiščenju prostorov in okolice smo izmučeni, a vendar 
zadovoljni odšli domov, saj je turnir uspel.          

REZULTATI:
ŽENSKE:                                                       
1. DU Pragersko         314 podrt. kegljev        
2. KU Bezena             309 podrt. kegljev        
3. DU Marjeta            296 podrt. kegljev         

MOŠKI:
1. DU Marjeta      295 podrt. kegljev
2. DU Hoče          283 podrt. kegljev
3. KU Bezena       281 podrt. kegljev

Najboljša posameznica:                                 
Jožica Peršak    DU Cirkovce    68 podrt. kegljev             

Najboljši posameznik:
Franc Ornik    DU Marjeta    62 podrt. kegljev

TRETJE KEGLJIŠČE
ŽENSKE
Zinka Muzek    DU Modra jesen    39 podrt. kegljev
MOŠKI.
Ivan Paveo    DU Marjeta    36. podrt. kegljev

MOŠKI
Alojz Leskovšek    DU Šentilj pri Velenju    13 krogov

METANJE KROGOV.
ŽENSKE                                                     
Jožica Ubanc    DU Andraž    11 krogov

Kegljaška ekipa - občinski svet z županom (zelena barva) na 
turnirju za pokal občine Starše …

KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI
27. 5. 2022, s pričetkom ob 9. uri, je sekcija kegljanja s 

kroglo na vrvici izvedla že 19. tradicionalni medobčinski 
turnir v počastitev praznika občine v kegljanju s kroglo na 
vrvici v gasilskem Brlogu v Zlatoličju. Turnirja se je ude-
ležilo 30 ekip (14. ženskih in 16. moških) iz Zgornje Po-
krajinske zveze DU Maribor, Spodnje Pokrajinske zveze 
Ptuj in Šaleške pokrajinske zveze DU. Tako je nastopilo 
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PROGRAMSKA SKUPŠČINA OBČINSKE ORGANIZACIJE 
ZB ZA VREDNOTE NOB STARŠE

DRUŠTVA IN PROSTI ČAS

Jožef MOHORIČ, 
referent za šport in rekreacijo pri DU Starše

Bili smo veseli in smo zapeli …

Uspešna kegljaška ekipa …

Zaslužili smo pokal …

Po napornem delu je prijetno sesti …

Adolf Šerdoner predaja izkaznico o včlanitvi v 
organizacijo županu Stanislavu Greifonerju …
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Člani Občinske organizacije ZB za vrednote NOB Starše smo 23. 5. 2022 izvedli programsko skupščino. Udeležilo 
se je je 25 članov. Poročilo o delovanju je podal predsednik Adolf Šerdoner. Povedal je, da je bilo delo v koledarskem 
letu 2021 oteženo zaradi epidemioloških razmer. Kljub temu smo obiskali in obdarili svoje starejše člane. Pri tem smo 
skrbno pazili, da smo se držali navodil NIJZ. 

Naslednja pomembna naloga naše organizacije je vsakoletna slovesnost 
in komemoracija ob dnevu spomina na mrtve. Zaradi ukrepov covida 19 
smo lansko spominsko slovesnost izvedli ločeno člani ZB in OŠ Starše. 
Skupaj z javnimi delavci Občine Starše smo poskrbeli, da so spomeniki 
lepo urejeni in negovani. 

Poleg ustaljenih nalog bomo v letu 2022 posebno pozornost namenili 
sprejemu novih članov. Ker smo vedno starejši, je zelo pomembno, da v 
svoje vrste sprejmemo mlajše člane, ki bodo na mlajše prenašali vrednote 
narodnoosvobodilnega boja.

Člani Občinske organizacije ZB za vrednote NOB Starše smo se zelo 
razveselili, da se je v našo organizacijo včlanil župan Stanislav Greifoner. 

Člane je v imenu občine pozdravil župan Stanislav Greifoner, za Zdru-
ženje borcev za vrednote NOB Maribor pa član predsedstva Boris Dem-
šič. Pavel Križovnik je povedal, da bodo pevci KD Alojz Colnarič tudi v 
bodoče sodelovali na komemoracijah.

Programsko skupščino smo zaključili ob prijetnem razgovoru.
Stanka VOBIČ
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Več kot 24.000 posajenih sadik
avtohtonih vrst ohranja biotsko raznovrstnost

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je 
s partnerji v okviru projekta zaDravo z zasaditvijo dreve-
snih in grmovnih vrst izboljšala življenjski prostor števil-
nim vrstam ptic kmetijske krajine, zlasti vrsti rjavi srako-
per in številnim opraševalcem. Zasaditev je bila izvedena 
na območju Natura 2000, v občinah Starše, Duplek, Mar-
kovci, Gorišnica, Ormož in Središče ob Dravi. Posadili 
so več kot 24.000 sadik avtohtonih drevesnih vrst, med 
katerimi prevladujejo divja češnja, divja jablana, skorš, 
brek, poljski javor, hrast, beli gaber, in grmovnih vrst, kot 
so črni trn, glog, rumeni dren, brogovita, dobrovita, leska. 
Na novo zasajene in obnovljene mejice bodo tudi znatno 
povečale biodiverziteto kmetijske krajine, saj pestra ra-
stlinska sestava mejic ponuja več različnih okolij za raz-
lične organizme.

Mejice – zadnje oaze v kmetijski krajini
»Mejica je pas grmovne in drevesne zarasti, ki je boga-

ta po zastopanosti rastlinskih in živalskih vrst. Samorasle 
mejice so bile nekoč sestavni del kmetijske krajine in so 
služile kot protivetrna zaščita, uravnavanje vlage v zem-
lji, nudile so senco, ki ščiti rastline pred sončno pripeko, 
in bile življenjski prostor širokemu spektru organizmov,« 
je pojasnil mag. Dominik Bombek, koordinator projek-
ta na RRA Podravje – Maribor. Kmetijska krajina se je 
v nekaj desetletjih, pretežno zaradi vplivov intenzivnega 
kmetijstva, drastično spremenila. »Marsikateri organizmi 
se spremembam na tako kratek rok niso uspeli prilagodi-
ti, zaradi česar smo partnerji projekta zaDravo vključili v 
aktivnosti projekta tudi izboljšanje stanja na kmetijskih 
območjih z vzpostavljanjem in obnovo struktur, kot so 
mejice in solitarna drevesa,« je razložil Bombek. Partnerji 
projekta Občina Duplek, Občina Starše, Občina Središ-
če ob Dravi in RRA Podravje – Maribor so pod strokov-
nim vodstvom partnerja Zavoda Republike Slovenije za 
varstvo narave (ZRSVN) za potrebe zagotovitve trajnega 
izboljšanja habitata izvedli odkupe in obnove na skupno 
več kot 12 hektarjih zemljišč. Kot izjemno pomembno 
zasaditev mejic ocenjujejo tudi v ZRSVN. »Mejice in 

ekstenzivni travniki postajajo v Podravju vse redkejši. 
S tem se spreminja značilna krajina, po kateri je bilo v 
preteklosti to območje prepoznavno. Izgubljajo pa se tudi 
življenjski prostori nekoč splošno razširjenih, danes pa že 
močno ogroženih živalskih vrst. S projektom želimo vsaj 
malo omiliti te negativne trende. Predvsem pa se trudimo, 
da bi domačini in obiskovalci ponovno prepoznali mejice 
in vrstno pestre travnike kot značilnost krajine, ki poleg 
življenjskega prostora za živali nudi tudi številne ugodne 
učinke za prebivalstvo,« je pojasnil Simon Veberič iz 
ZRSVN.

Na odkupljenih površinah so vzpostavljeni novi in iz-
boljšani obstoječi travniki in mejice. S tem so partnerji 
projekta prispevali k ohranjanju prehranjevalnega habita-
ta organizmov, še zlasti pa na življenjski prostor za ptico 
rjavi srakoper Lanius	collurio. 

Rjavi srakoper potrebuje za svoj obstoj ekstenzivne 
travnike, ki jih omejujejo pasovi drevesne in grmovne 
vegetacije. Strukture uporabi za gnezdenje in kot lovna 
mesta. Ker se v zadnjih letih površine travnikov in mejic 
zmanjšujejo, upada tudi številčnost teh ptic. 

Mejice imajo dokazano pozitiven vpliv na 
širše okolje

Naravovarstveniki so zaskrbljeni in opozarjajo na hitro 
zmanjševanje populacij in izginjanje organizmov, ki so 
vezani na kmetijske površine. Posledica rušenja naravne-
ga sistema ima lahko katastrofalne posledice za človeka. 
Spregledani organizmi, ki za človeka opravljajo izjemno 
delo, so močno odvisni od razširjenosti krajinskih ele-
mentov v kmetijski krajini. »Glede na to je skrajni čas, 
da naredimo spremembe. V sklopu projekta zaDravo smo 
jo naredili tako,  da ohranjamo, obnavljamo in vzpostav-
ljamo mejice na območju Dravskega in Ptujskega polja 
ter znatno prispevamo k izboljšanju stanja organizmov in 
kmetijske krajine tega območja,« je prepričan Bombek, 
ki je omenil še raziskavo dr. Danila Bevka, ki dokazu-
je, da 17 % mejic v kmetijski krajini ublaži vpliv dviga 
temperatur na vrstno pestrost in številčnost divjih čebel. 
Prav tako se za 22 % poveča vrstna pestrost in za 60 % 

V intenzivni kmetijski krajini ni življenja …

Vrstno pestri travniki so prava redkost Dravsko-Ptujskega polja …
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številčnost dnevnih metuljev, v kolikor povečamo delež 
ekstenzivnih polnaravnih habitatov v krajini s 5 na 15 
odstotkov. »Več opraševalcev pomeni tudi povečanje pri-
delkov na kmetijskih površinah. Zato apeliramo na vse, 
ki imajo na svojem zemljišču možnost vzpostaviti mejico 

in spremeniti meje med sosednjimi zemljišči v cvetlični 
ali deteljni pas, da na tak način prispevajo k izboljšanju 
življenjskega prostora organizmov,« je zaključil Bombek.  

Dominik BOMBEK

Mejice so zadnja pribežališča organizmov v kmetijski krajini … Rjavi srakoper izginja iz kmetijske krajine …
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Projekt  »Drava – Natura 2000, reka za prihodnost 
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov 
rečnega in obrežnega pasu reke Drave – zaDravo«

Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob 
Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka 
Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske 
raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpo-
membnejših območij v Sloveniji. Območje reke Drave je 
del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava 
in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena ob-
močja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja 
in naravne vrednote.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 
2020, prednostne osi »6 Boljše stanje okolja in biotske 
raznovrstnosti« prednostne naložbe 6.2, kjer je glavni cilj 
izboljšati stanje dravskega rečnega in obrečnega ekosis-
tema ter hkrati povečati nabor in kakovost ekosistemskih 
uslug, ki jih to območje zagotavlja prebivalcem in obisko-
valcem. Osredotoča se na izboljševanje stanja habitatov 
– življenjskih okolij ciljnih rastlinskih in živalskih vrst, ki 
so trenutno v neugodnem stanju.

V okviru projektnih aktivnosti je na območju občine 
Starše predvidena terenska izvedba naslednjih aktivnosti:

Aktivnost 1.1.2 - SPODBUJANJE HIDROMOR-
FOLOŠKIH PROCESOV NA OBMOČJU ZLA-
TOLIČJA:

Predvidena sta dva ukrepa: na desni brežini izgradnja 
pasivnega zavarovanja v vzdolžni smeri v dolžini 300 m 
(zakopano vzdolžno nasutje oz. prečni vkop skal, ki bo 
zaustavil napredovanje nekontrolirane bočne rečne erozi-
je na zasebna zemljišča) in na levi brežini izgradnja zato-
ka (površine 1,10 ha) s čiščenjem prodišča (površine 1,40 

ha). Dela so predvidena med drugo polovico junija in 
decembrom 2022.

Aktivnost 1.1.3 – ČIŠČENJE PRODIŠČA V 
STARŠAH:

Na površini cca. 4,20 ha bo izvedeno strojno čiščenje 
prodišča z odstranitvijo zarasti. Izkop proda v debelini od 
0,50 do 2,00 m se bo delno odrinil neposredno v matico 
struge, delno pa se bo mobiliziral v matico struge na gor-
vodnem odseku nad sipino ter po potrebi še na levi rob 
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sipine (v obstoječo depresijo). Dela so predvidena med 
drugo polovico junija in decembrom 2022.

Aktivnost 6.1.2 – UREDITEV 20 VODNIH HABI-
TATOV (mlak dvoživk):

Na štirih ločenih lokacijah so predvidene ureditve skup-
no 20 kotanj za velike pupke in hribske urhe. V čim večji 
meri bodo uporabljene že obstoječe depresije na terenu, 
ki se bodo po potrebi dodatno poglobile do nivoja talne 
vode in razširile. Brežine kotanj se bodo izvedle v blagem 
naklonu. Predhodno se bo izvedel tudi posek in odstrani-
tev zarasti, vključno s panji. V občini Starše se bo uredilo 

PREJELI SMO

šest jam za urhe in tri jame za pupke. Dela so predvidena 
med septembrom in decembrom 2022. 

Aktivnost 10.1.1 – VZPOSTAVITEV PREHOD-
NOSTI MED DRAVO IN PRITOKI: Miklavški 
potok in potok Bela

Z odstranitvijo ovir vodnega toka na izlivu Miklavške-
ga potoka in izgradnjo ribjega prehoda na Beli bo ukrep 
pripomogel k spodbujanju ohranjanja habitatov ogroženih 
živalskih vrst ter biotska raznovrstnost omrežja Natura 
2000. Ponovna vzpostavitev prehoda za vodne organizme 
med Dravo in tema dvema pritokoma ne bo poslabšala 
poplavne varnosti ožjega ali širšega območja. Dela so 
predvidena med oktobrom in decembrom 2022.
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Ukrepi bodo pripomogli k oh-
ranitvi prodonosnosti, izboljša-
nju rečne dinamike in popestrit-
vi morfologije struge ter vplivali 
na ponovno vzpostavitev in 
ohranitev redkih habitatnih ti-
pov. Imeli bodo tudi pozitiven 
učinek na ohranjanje pretočnega 
profila, delno na povečanje pre-
točnosti struge in poplavne var-
nosti ter erozijske ogroženosti 
nasprotnega brega. 

Podrobnejše informacije so 
dostopne na www.gov.si/zbirke/
projekti-in-programi/zadravo/.

OTROŠKI IN MLADINSKI 
ZOBOZDRAVSTVENI PROGRAM 
V STARŠAH

Vir:  internet (dental-care-2516133_960_720.pn
Vir: https://www.medvedkiigrace.si/blog/mlecni-zobje-ciscenje/

Obveščamo vas, da je Zobna ambulanta Star-
še pridobila tudi del otroškega in mladinskega 
zobozdravstvenega programa.

Zaradi velikega povpraševanja za vpis otrok v 
občini Starše smo se že pred leti s prejšnjim žu-
panom dogovorili in dali prošnjo za pridobitev 
dela otroškega in mladinskega programa. Takrat 
je bila naša prošnja zavrnjena. Otroci iz občine 
Starše so večinoma opredeljeni v šolsko ambu-
lanto v Miklavžu.

Letos smo ponovno izrazili željo in tokrat pri-
dobili 20 % otroškega programa. Tu želimo pou-
dariti, da je prostora za cca 200 otrok.

V vednost bi dodali tudi, da se bo zaradi pri-
dobljenega otroškega programa čakalna doba za 
redno konzervativno obravnavo odraslih pacien-
tov nekoliko podaljšala, saj se število vseh ter-
minov po novem deli na odrasle in otroke.

Zobna ambulanta Starše
 Ana Janina BOŠKIå, dr. dent. med.

Prispevek pripravili Marjana KOLETNIK (02 250 7757) in 
Violeta LEITINGER (02 250 7762), Direkcija Republike Slovenije za vodo, 

Krekova 17, 2000 MariborVeliki pupek ...
https://drava-natura.si/vrste/veliki-pupek-
in-hribski-urh
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FESTIVALSKI VRHUNCI

Sobota, 23. julij 2022 ob 21.00
BB RTV SLOVENIJA s solisti 

1. 7. - 30. 7.2022

Petek, 22. julij 2022 ob 20.30
VLADO KRESLIN
MALI BOGOVI & BELTINŠKA BANDA

Nedelja, 24. julij 2022 ob 20.30
BALKAN FEVER

Ponedeljek, 25. julij 2022 ob 20.30
JAN KUS & THE SLAVO RICAN
ASSEMBLY feat.
VESNA PISAROVIČ

Torek, 26. julij 2022 ob 20.30
PRIFARSKI MUZIKANTI, ANJA 
BUKOVEC & NUŠKA DRAŠČEK

Ponedeljek, 25. julij 2022 ob 20.30
TADEJ TOŠ - STAND UP

Četrtek, 28. julij 2022 ob 20.30
KALIOPI & EDIN KARAMAZOV

Petek, 29. julij 2022 ob 20.30
NEW YORK VOICES feat. 
VOX ARSANA

Sobota, 30. julij 2022 ob 21.00
SIDDHARTA AKUSTIKA & JOKER
OUT

Petek, 1. julij 2022 ob 20.30
OPERNI VEČER NA PANORAMI

Partnerja: Generalni pokrovitelj:

Generalni sponzorji:

www.festivalarsana.com

VABILO 
NA TRADICIONALNO ŽETEV PŠENICE 

NA NJIVI V ZLATOLIČJU, 
KI BO V SOBOTO, 23. 7. 2021, OB 9. URI.

 
TD Starše, Društvo Ajda in Občina Starše bodo izvedli 

prireditev  »Tradicionalna predstavitev žetve pšenice 
na njivi v Zlatoličju«. Prikaz žetve bo s koso in srpom, 
sledilo bo vezanje in postavljanje snopov. Ob delu bodo 
nastopajoči peli ljudske pesmi in igrali ljudske viže ter 

prikazali običaje ob žetvi ali po njej. 
Prireditve se bodo udeležili udeleženci, kosci, ženice 

ter skupina za spravljanje snopov. Delo bo povezoval 
turistični vodnik, za zaključek bo malica za udeležence. 

Predstavljena bo tudi domača ponudba.
Na prireditev vabimo občanke in občane, društva, ki 

obujajo lokalne posebnosti v zvezi z žetvijo pšenice, s 
kulturo, folkloro, ljudskim godenjem in petjem.

Zbor vseh skupin bo pri Hidroelektrarni Zlatoličje, po 
parkiranju vozil bo skupni prevoz s starodobniki – trak-
torji na njivo pšenice. Ob žetvi vsaka skupina predstavi 

ljudski običaj, vezan na čas žetve in spravila pšenice.

Prosimo, da vsaka skupina pripelje tudi kakšno ljudsko 
glasbeno skupino, da se slišijo domače viže, 

pesem ali tamburice.
Po žetvi in spravilu se z vozovi vrnemo na prire-

ditveni prostor Društva AJDA ob elektrarni, kjer bo 
prijetno družabno srečanje udeležencev z malico.
Prireditev ima mednarodni pomen turizma in turistične 

ponudbe. Svojo udeležbo potrdite na e-mail: td.starse@
gmail.com ali Društvo Ajda (Janja Golob).

UO TD STARŠE IN DRUŠTVO AJDA

54

GLASILO OBČINE STARŠE, junij 2022, št. 83



Župnijska Karitas se predstavi

ŠENTJAŠKA FARA

Pričetek delovanja karitativnega dela v naši župniji 
Šentjanž na Dravskem polju sega v leto 1987. Takrat smo 
delovali pod diakonijo, kar pomeni v krščanstvu služenje 
oz. dobrodelna pomoč bližnjim. 

V novih družbenih razmerah, ob osamosvojitvi Sloveni-
je, se je spremenilo delo diakonije. Prevzeli smo vsesplo-
šni izraz za humanitarno organizacijo – Karitas. Zaradi 
potreb ob prihodu številnih beguncev zaradi vojne v re-
publikah bivše Jugoslavije je bila ustanovljena Slovenska 
Karitas, nato še Škofijska Karitas Maribor (v nadaljevanju 
ŠKM) in druge po celi Sloveniji. Organizirale so se prve 
Župnijske Karitas (v nadaljevanju ŽK) zaradi potreb be-
guncev in poplav, ki so v letu 1990 pustošile po Savinjski 
dolini in drugje. To je bil tudi uradni začetek našega dela 
kot ŽK Starše. Ta deluje predvsem v svojem okolju, kjer 
blaži stiske posameznikov in družin. 

Vsaka Karitas je drugačna; odvisna od okolja in ljudi, 
ki živijo in delajo v župniji, od pripravljenosti za delo, 
iznajdljivosti pri iskanju rešitev ter od karizme, ki jo ima-
jo posamezniki. Sočasno je preraslo sodelovanje z naši-
mi sosednjimi župnijami. Povezali smo se na dekanijski 
ravni – dekanija Dravsko polje. Do korona krize smo se 
redno srečevali, izmenjevali izkušnje in se strokovno in 
duhovno izobraževali. 

Kako lepo je, če ljudje stopimo skupaj, da pomaga-
mo; človek sam zmore tako malo, če pa iz posameznika 
nastane množica, pa res lahko »premikamo gore«. Drug 
od drugega se učimo, morda kdaj ne presodimo prav, a 
ravno napačne odločitve nas končno pripeljejo do pravih 
odločitev. Trudimo se, da bi ČLOVEK OSTAL ČLO-
VEK. Vse ŽK na širšem mariborskem območju deluje-
mo pod okriljem NŠKM (v nadaljevanju Nadškofijska 

Karitas Maribor), ki nas vodi, vzgaja in izobražuje. Vsa 
leta nam pripravlja strokovna predavanja iz različnih 
področij. Želijo, da posejemo čim več dobrega, da bo 
dobro močnejše od slabega. Največ različnega dela za 
sodelavce je v mestnem središču, manj pa v manjšem 
mestu ali na vasi. Tukaj nas je manj, zato je potreb manj. 
Ljudje se med seboj poznamo, zato so stiske lahko hit-
reje prepoznane in bolj osebno obravnavane, težavo pa 
lahko predstavlja pomanjkanje zasebnosti. Spoštovati je 
potrebno človekovo dostojanstvo, zato je vsak vreden 
spoštljive obravnave. Stiske ljudi morajo biti obravnava-
ne diskretno, oziroma da primer prevzamejo za to uspo-
sobljeni strokovnjaki. 

Zakaj smo postale prostovoljke? Gotovo bi imela vsaka 
drugačen odgovor. Res pa je, da mora imeti vsak prosto-
voljec, ne glede na to, na katerem področju dobrodelnosti 
dela, v sebi dar dobrote, ki ga razdaja. To pomeni, da je 

že v samem nazivu »Karitas« zapisa-
na beseda »Ljubezen«. Posebno pos-
lanstvo je darovati svoj čas, še posebej 
nekomu, ki te potrebuje. Zelo po-
membno je dobro počutje med sode-
lavci. To nam uspeva. Nekatere smo 
prisotne že od samega začetka. Mno-
ge prizadevne članice so že odšle, vsa-
ka iz svojega vzgiba, veliko pa jih je 
že v večnosti. Številčno nas je veliko, 
saj se je z leti število prostovoljk po-
večalo, a leta prinesejo tudi bolezen 
in utrujenost. V vseh letih se nam je 
pridružil le eden prostovoljec, ki je 
bil zelo zavzet. Pa seveda naš župnik 
Rudi Koželnik, ki nas zelo podpira. 

Drage občanke in občani, potrebu-
jemo nove moči! Želimo, da bi bili 
zaznamovani z novimi karitativnimi 
koraki, ki naj razodevajo, da je Ka-

Prostovoljke Karitas na Polenšaku, 2003 … 
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Slika starostnikov v Šentanelu na Koroškem, 2006 …
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ritas v naši župniji živa. Pridružite se 
nam, vsakega bomo z veseljem sprejeli, 
posebno mlajše. Verjemite, da ne boste 
preveč obremenjeni, saj imamo v naši 
občini zelo razvito socialno mrežo, zato 
se delo porazdeli. Izpostavila bi največjo 
vas, Zlatoličje, kjer  imamo minimalno 
zasedbo. 

Določene aktivnosti se skozi leta po-
navljajo, a v spominu mi ostajajo begun-
ci iz Bosne, ki so bili nastanjeni v mari-
borskem zbirnem centru. Za božič 1993 
smo za njih pripravili mašo in pogostitev 
s slavnostnim kosilom. Za begunce smo 
zbirali hrano, oblačila in denar. Veliko jih 
je bilo nastanjenih v naših vaseh. Denar-
no smo se odzvali na poplave v Sloveniji. 
V begunskem valu 2015 smo sodelovali pri oskrbi begun-
cev ob prestopu meje v Šentilju. 

Pomagamo pri cerkvenih slovesnostih, izvajamo čistil-
ne akcije v cerkvi in župnijskih prostorih.

Dolga leta smo bili vključeni v program »Botrstvo«, 
kjer smo redno nakazovali mesečni prispevek. Name-
njen je revnim otrokom, da bi jim vsaj delno omogočili 
brezskrbno otroštvo in šolanje.

Z razvojem celotne družbe in spremembe načina življe-
nja se je tudi življenje na vasi zelo spremenilo. Marsikate-
ri starostnik ali bolnik mora zaradi varstva v domsko os-
krbo. To je zanj velika sprememba, a prijeten občutek, ko 
z obiskom dokažeš, da ni pozabljen. To izvajamo vsa leta 
našega delovanja. S kančkom svojega časa jim prižgemo 
upanje. Lahko je nasmeh, stisk roke, prijazna beseda ali 
kakšna drobna pozornost, dana iz srca.

Dolga leta smo jeseni organizirale romanja bolnih, os-
tarelih in invalidov v razne slovenske kraje. Vedno je bila 
številna udeležba, veliko dobre volje in nepozabnih doži-
vetij. Prikrajšani so bili slabo pokretni, saj zanje potova-
nje ni bilo izvedljivo. Zato smo začeli pripravljati srečanja 
doma, z mašo in pogostitvijo. Za razvedrilo smo poskrbeli 
z domačimi glasbeniki. Za nas, ki ta srečanja pripravlja-
mo, je to globoko doživet dan. Vesele in obogatene smo, 
če opazimo srečne in zadovoljne obraze. Korona virus, 
ki je presenetil in ohromil ves svet, je posegel tudi v delo 
naše ŽK. Na vseh področjih so bila prilagajanja in od-
ločitve. Seveda sta bila strah in negotovost prisotna tudi 
med nami, zato smo vse urejale na daljavo. Hrano, ki jo 
redno dobivamo iz sredstev EU (Evropske unije), smo 
dostavljale na domači prag. Trenutno smo spet v dobrem 
položaju, zato zopet uveljavljamo osebni stik, ne samo v 
domovih za ostarele, ampak tudi na domu. 

Komu namenjamo pomoč? Vsakemu, ki je zlasti v ma-
terialni stiski. To je pomoč v hrani, oblačilih in denarnih 
sredstvih. Pomagamo tudi v primeru elementarnih nesreč, 
požarov in plačilih položnic. V ospredju je pomoč otro-
kom iz socialno šibkih družin, za šolsko prehrano in druge 

šolske obveznosti. Denarno pomoč nudimo za slovesnost 
obhajila, birme, oratorija …

Na NŠK Maribor imamo redne letne občne zbore (Ple-
num) za celotno nadškofijo, kjer preverjamo, sprejemamo 
in potrjujemo vsebinska in finančna letna poročila in pro-
grame dela. Tudi sicer smo vedno v stiku, si pomagamo in 
medsebojno sodelujemo. 

V okviru Slovenske Karitas imajo tudi naši občani pri-
ložnost letovanja v Sončni hiši v Portorožu. Nekaj naših 
ljudi je že imelo to možnost in smo jim to tudi uresničili. 
Pogoj je seveda šibko materialno stanje družine. 

Od kod dobivamo sredstva? Dolga leta smo redno pri-
rejale srečelov, ki nam je finančno veliko doprinesel. Ob 
»Nedelji Karitas« je dar župljanov namenjen nam. Kasne-
je nam je začela občina nakazovati redno dotacijo. Za dan 
mrtvih prodajamo sveče pod geslom »Manjša sveča, za 
revne velika sreča«. Ob novem letu prinašamo koledarje 
– hvala, ker jih z dobro voljo vzamete. 

Iskreno se zahvaljujemo Občini Starše za denarno po-
moč ter vsem dobrotnikom, ki s svojim darom pomagate 
ljudem v stiski in izkazujete ljubezen do bližnjega.

Hvala vsem prostovoljkam, bivšim in današnjim, za 
dragoceni čas, ki se kljub svojim težavam trudite za sre-
čo ljudi. Najlepše je takrat, ko vse teče gladko. Vendar 
so takšni trenutki bolj redki, kajti hitro se zgodijo kakšne 
neprijetnosti. 

Poklic prostovoljca je zelo enostaven, ker je to prastari 
klic, ki dopušča stalni srčni stik. Še vedno velja: »Ljubi 
svojega bližnjega kakor samega sebe.« Vedno se moramo 
truditi, da ločimo med dobrim in slabim. 

Nikoli ne moremo rešiti čisto vseh stisk. Toda čim bolj 
bomo sposobni razumeti drug drugega in biti solidarni, 
toliko bolj si bomo pomagali v stiskah.  Njihova teža bo 
lažja, če bomo znali deliti to, kar imamo – pa tudi če tega 
ni veliko – in bomo prav gotovo postali bogatejši. 

Romana PETEK, 
voditeljica ŽK Starše

Slika starostnikov pred cerkvijo Sv. Duha v Celju, 2008 ...
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ŠPORT

NAJPOMEMBNEJŠA POSTRANSKA 
STVAR NA SVETU IN NJENI IZRAZI

Šport je eno od področij, na katerem smo navadno glede uporabe tujk precej liberalni, zato so izrazi, kot so 
backhand, grand slam, dribling, hat trick, ofsajd večinoma precej dobro sprejeti in med poslušalci/bralci/gledalci ne 
povzročajo pretiranega negodovanja.

Če naša ekipa igra res dobro, zlahka pogoltnemo tudi kakšen fuzbal iz komentatorjevih ust, kajne?

Za veliko športnih izrazov velja, da se je njihova raba med uporabniki (od novinarjev, športnikov pa vse do gledalcev) 
tako močno uveljavila, da bi njihovo nasilno slovenjenje gledalce prej zmedlo, kot pa jim ponudilo koristne informacije.

Si predstavljate, da bi komentator med nedeljskim finalom namesto:

»Neverjetno, še en hat trick!« rekel: »Neverjetno! Še en igralec je na isti tekmi dosegel 3 gole!«
In obratno – če slovenski izraz za tujko obstaja in se uporablja, ga uporabimo.
- Dribling (oz. dribbling) – preigravanje
- Fuzbal – nogomet
Ena pogostih napak, ki jih počnejo komentatorji in novinarji, pa je uporaba naslednje besedne zveze:
- Zmagati nekoga (pravilno: premagati nekoga)
»Šok: Islandci so zmagali Anglijo!«
In če že pišem o izrazih v nogometu – ste vedeli, da imamo Slovenci tudi nogometni slovar?
Sestavila sta ga Boštjan Marhold in Rok Malek. Če koga zanima, kakšne izraze vse najdemo, si lahko 

slovar ogleda na tej spletni povezavi: https://marlek20062006.tripod.com/nogomet.html

MNZ in 2.  MNZ MARIBOR, VETERANSKA LIGA
Ja, najpomembnejša postranska stvar na svetu je nogomet tudi za številne privržence v naši občini.
Kako kaže klubom iz naše občine, si lahko pogledate v spodnjih lestvicah.

V sezoni 2021/2022 v članski kategoriji tekmujejo:
- v 1. medobčinski zvezi Maribor sta to ŠD Marjeta na Dravskem polju in ŠD Starše;
- v 2. medobčinski zvezi Maribor pa sta FC VOP Prepolje in NK Rošnja – Loka;
- v veteranski ligi ŠD Marjeta na Dr. polju in NK Rošnja – Loka.
Naj dodam, da je članek nastal konec meseca maja, zato rezultati še niso dokončni.

Po 22. krogih so rezultati 1. MNZ Maribor takšni:

KLUB TEKME	 ZMAGE	 NEODLOČENE	 		PORAZI							GOLI																												TOČKE	 																																																																																																		
1.	NK	Rače    22    16        4                  2                      59:7   52
2.	ŠD	Marjeta	na	Dravskem	polju    22    15        4                  3       61:23   49
3.	NK	Miklavž    22      4        3                  5       60:25   45
4.	NK	Pohorje    22    12        4                  6       57:29   40
5.	NK	Akumulator    21    11        3                  7       33:29   36
6.	ŠD	Starše    22      7        9                  6       36:32   30
7.	NK	Malečnik	Asfalterstvo	Brus    22      8        4                10       58:44   28
8.	NK	Radlje    22      8        4                10       36:41   28
9.	NK	Peca    22      7        5                10       39:46   26
10.	NŠ	Roho	VBO    22      7        4                11       35:47   25
11.	NK	Tehnotim	Pesnica    21      8        1                12       34:46   25
12.	NK	Jurovski	Dol    22      6        4                12       33:62   22
13.	Marles	hiše    22      5        5                12       32:44   20
14.	NK	Duplek    21      0        3                18     13:111     3
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Do konca so še štirje krogi, zadnji krog, ki bo prinesel prvaka, bo 11. 6. 2022. ŠD Marjeta odlično kaže, čakajo jih 
še štiri pomembne tekme, na katerih bodo morali ubraniti mesto podprvaka, saj jim je tesno za petami NK Miklavž. V 
zadnjih krogih jih čakajo še težki nasprotniki, med drugim tudi tekma s ŠD Starše in trenutno prvouvrščenim NK Rače. 
ŠD Starše ohranja mesto v zgornji polovici lestvice.

Po 16. krogih so rezultati 2. MNZ Maribor takšni:

KLUB TEKME	 ZMAGE	 NEODLOČENE	 		PORAZI																		GOLI																										TOČKE	 																																																																																																		
1.	NK	MB	Tabor 14    13          1                           0                 40:4   40
2.	NK	Fram 13     9          1                                 3               36:14 28
3.	NK	Cerkvenjak 14     8          2                                4                     28:20 26
4.	NK	Kungota 14     7          3                           4               34:21 24
5.	FC	VOP	Prepolje 15     7          0                           8                     37:39 21
6.	NK	Paloma 14     5          2                           7               29:30 17
7.	NK	Rošnja	–	Loka 14     5          1                           8               27:41 16
8.	NK	Lenart 14     3          1                         10               24:41 10
9.	ŠD	BIOSAD	Jakob 14     0          1                         13                       8:53    1

Do konca sta še dva kroga, zadnji krog bo 4. 6. 2022, v katerem se bosta pomerila NK Rošnja – Loka in FC VOP Pre-
polje, ko bodo igralci iz Rošnje imeli priložnost, da se približajo sredini lestvice, saj igralci Prepolj v 17. krogu počivajo.

Po 18. krogih (konec sezone) so rezultati veteranske lige DP/MB takšni:

KLUB TEKME	 ZMAGE	 				NEODLOČENE	 						PORAZI													GOLI																									TOČKE	 																																																																																																		
NK	Pohorje 18    16            0                               2                 72:14      48
NK	MIKLAVŽ 18    10            3                               5                 65:30      33
ŠD	Marjeta	na	Dravskem	polju 18    10            2                               6                 45:31      32
Picerija	Lili	Slivnica 18     9            4                               5                 51:32      31
ŠD	Rogoza 18     6            5                               7                 38:31      23
NK	Fram 18     6            5                               7                 45:46      23
NK	Rače 18     7            2                               9                 38:65      23
NK	Rošnja	–	Loka 18     6            4                               8                 41:38      22
Limbuš	Pekre 18     5            5                               8                 35:36      20
NK	Dobrovce 18     0            0                             18               12:119       0

Ekipa ŠD Marjeta na Dravskem polju je končala na tretjem mestu, medtem ko je NK Rošnja – Loka  v drugi polovici 
lestvice.

Anita BABIČ

https://www.facebook.com/rosnjaloka/photos/a.1031888056862116/5220014771382736/
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5. ŽENSKI TEK PREPOLJE ODLIČNO USPEL
V soboto, 23. aprila 2022, je v organizaciji Športne-

ga društva Prepolje po dvoletnem premoru potekal 5. 
ŽENSKI TEK PREPOLJE in se ponovno dokazal kot izje-
mno dobro obiskan in dobro organiziran športni dogodek. 

Za udeleženke je bila na izbiro dvojna dolžina proge, 10 
ali 5 km. Teklo nas je preko 200 tekačic iz različnih krajev 
in vseh starosti. Teka se že nekaj let zapored udeležujejo 
tekačice iz več občin po Sloveniji. Vreme nam je služilo, 
dogodek smo uspešno izpeljali, ta odmeva po vsej Slove-
niji in je dobrodošla promocija za našo vas in občino.

Vzdušje na teku je bilo več kot odlično. Razlika v le-
tih udeleženk se povečuje, kar je zelo vzpodbudno. Ker 
prepoljski tek nima tekmovalnega značaja, mnogim to 
posebej ugaja. Druži nas veselje do gibanja v naravi ter 
motivacija, da naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje. 
Kot se spodobi, smo najprej s plesno telovadbo poskrbeli 
za primerno ogrevanje udeleženk in jih z glasbo pospre-

mili na pot ter na poti zagotovili vse potrebno. 
Letos smo se tekačice oblekle v sijoče, upanja vzbujajo-

če rdeče majice. Kako odlično smo izgledale, pa dokazuje 
fotografija.

Pri organizaciji je sodelovalo več različnih društev. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pripomogli k uspeš-
no izpeljanemu dogodku. Zahvala gre tudi vsem članom 
Športnega društva Prepolje, sodelujočim društvom iz kra-
ja ter mnogim krajanom iz Prepolj. Posebej se zahvalju-
jemo tudi županu in Občini Starše, ki nam je že več let 
pripravljena pomagati, ter vsem sodelujočim.

Iskrena hvala tudi vsem udeleženkam teka, vsem spon-
zorjem ter lokalnim pridelovalcem domačih dobrot, ki so 
nam omogočili degustacije. Verjamemo, da je ta pomlad-
ni športni dogodek več kot dobrodošel. Se vidimo na 6. 
ŽENSKEM TEKU v aprilu 2023. 

Jožica EKART, Športno društvo Prepolje

Za spomin »v rdečem« …
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OBVESTILO IZ UREDNIŠTVA
Spoštovane občanke in občani!
Prispevke za 84. številko GLASILA OBČINE STARŠE, ki bo izšla v tednu po 25. SEPTEMBRU, sprejemamo do 4. SEPTEMBRA 

2022 na NASLOV UREDNIŠTVA: glasilo@starse.si.
Napisanemu prispevku dodajte NASLOV in ob koncu obvezno navedite svoje IME in PRIIMEK. Nepodpisanih prispevkov ne bomo 

objavljali. Tudi pri fotografijah pripišite, kdo je njihov AVTOR. Morda nam tudi z dopusta pošljite kakšen pozdrav (pa s seboj vzemite to 
GLASILO, da vam bo tam delalo kratek čas)!

Med dvema številkama glasila izhajajo NOVICE OBČINE STARŠE, ki bodo zaradi dopustov poleti izšle redkeje. Tudi prispevke 
zanje pošljite na isti naslov: glasilo@starse.si – s pripisom: ZA NOVICE. Ti prispevki naj bodo kratki, z največ eno fotografijo. Za 
NOVICE št. 26 zbiramo prispevke do petka, 24. junija 2022 – izšle bodo 30. junija.

Lep delovni pozdrav!           Urednica
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KUHARSKI KOTIČEK

DOMAČE PECIVO
Recept za današnji prispevek v Kuharskem kotičku je 

vzet iz knjige Pavle Zakonjšek – Žagar, Praktična kuha-
rica (str. 46). Knjiga je že 12. izdaja in je iz leta 1974 
(Cankarjeva založba).

V tistem času, tj. nekje ob koncu osnovne šole, sem jo 
dobila v dar od mame, z namenom, da mi bo v pomoč pri 
samostojnem ustvarjanju dobrot, in to pri pripravi celotne-
ga kosila. Knjiga je namreč zasnovana tako, da vsebuje re-
cepte za veliko različnih kosil – od juh do sladic. Je pa pri 
naši hiši poprej bila že predhodnica te kuharice, ki še danes, 
kljub častitljivi starosti, kljubuje času pri mami v pritličju. 

Recept v knjigi nosi naslov »Domače pecivo«, pri nas 
pa smo ga poimenovali kar »Mamino pecivo«, saj ga ona 
pripravlja že, odkar pomnim. Pa vedno je zelo dobro. Se-
daj je svojo izkušnjo pri peki tega peciva prenesla že na 

eno od vnukinj, ki pa je za objavo poslala fotografijo svo-
jega izdelka. Mmm, pa začnimo.

 RECEPT
Sestavine:
- 30 dag moke
- 8 dag masla 
- 5 dag sladkorja 
- 1 rumenjak
- 6 jedilnih žlic mleka 
- ½ pecilnega praška
- nekaj zrn soli
- marmelada ali naribana jabolka

Na deski iz sestavin zgneti  testo, ga razvaljaj za nožev 
rob debelo, pomaži z marmelado ali potresi z naribanimi 
jabolki (ki jih lahko prej popražiš). Testo zvij (kot palačin-
ko) in rumeno zapeci. Pečeno potrosi z drobnim sladkor-
jem in razreži v poševne koščke.

NADGRADNJA PREIZKUŠENEGA RECEPTA
Podajam vam še nasveta, ki sta nadgradnja obstoječega 

recepta.  
Iz beljaka naredi sneg in z njim obilno premaži zvitke 

pred pečenjem. 
Pečeš na cca. 150°C, prvih nekaj minut na 160°C. Okoli 

slabe ure je pečeno, ko je pecivo tudi spodaj zlate barve. 
Glede na to, da je domače pecivo zelo slastno in hitro 

»izgine«, priporočam, da sestavine vsaj podvojite. Nare-
zano pecivo počaka več dni v nepropustni posodi.  

Pa dober tek!
Daša JAKOL

Ko preseneti obisk, je za postrežbo dobro imeti kak hiter skrivni 
recept. Ali pa na obisk kar sami povabimo koga in mu, z dišečo 
poslastico, polepšajmo dan. 

Recept, ki ni do danes še nikjer napisan, je nastal pri nas doma. 
Pa naj vam ga predstavim. 

Za osnovo vzamemo kruhke toaste in jih drug poleg drugega 
naložimo na pekač. Nato jih premažemo s kislo smetano. Nanjo 
posipamo začimbo origano, na vsak kos nadevamo še rezino ali 
dve poljubne salame (mi vzamemo šunko v ovitku, tirolsko klo-
baso ali šunkarico), nato dodamo rezino paradižnika, rezino ali 
dve narezane paprike, malo pokapljamo s kečapom, še bolje pa 
z domačo paradižnikovo omako. Na vsak kruhek damo še slabo 
pest na tanko narezanega pora, ki zelo odišavi priboljšek in pri 
pečenju tudi cel prostor. Če nimate pora, ga lahko brez skrbi na-
domestite s čebulo. 

Ves nadev malo posolimo, nato pa sestavine prekrijemo še s 
široko rezino polmastnega ali mastnega sira ali vse potrosimo kar 
z naribanim sirom. Kruhki so sedaj pripravljeni za v pečico. 

Fo
to

: K
. J

ak
o

l 

Mmm, kako teknejo …

Hitro pripravljeni DOBRI KRUHKI, ki dišijo po pici

Pečemo pri 180 - 200°C, 15 - 20 minut oz. toli-
ko časa, da sir že malo porjavi. 

Vse sestavine lahko seveda prilagodite svoje-
mu okusu.

Naj vam tekne!
Daša JAKOL

Kruhki so odišavili kuhinjo; pa še okusni so …
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https://odprtakuhinja.delo.si/
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ŠPARGLJI – za močno zdravje in 
pomladno razstrupljanje

Šparglji so med prvimi vrstami pomladne zelenjave. Se-
zona nabiranja špargljev se začne že z marcem in traja vse 
do sredine junija, vrhunec pa doseže okoli prvomajskih 
praznikov. Šparglji so pri nas izredno priljubljeni tudi za-
radi svojih razstrupljevalnih in diuretičnih učinkov na telo.

NABIRANJE ŠPARGLJEV IN KJE RASTEJO 
DIVJI ŠPARGLJI?

Če dobro opazujemo na sprehodu v gozdu, lahko nabe-
remo vsaj šopek ali dva mladih poganjkov divjih špargljev, 
vendar pazite na trnje, saj divji šparglji radi rastejo okoli 
robid. Najlažje jih boste našli med grmovjem, po obron-
kih gozdov, pod daljnovodi, ki vodijo skozi gozdove, ter 
po nekdanjih požariščih, največ možnosti pa boste imeli v 
primorskih gozdovih.

ŠPARGLJI IN BELUŠI
Beluš ali špargelj, z latinskim imenom Asparagus offi-

cinalis, prihaja iz družine lilijevk (Lliliaceae). V zemljo je 
zasidran z olesenelo koreniko in debelimi koreninskimi 
vlakni. Spomladi poženejo iz korenike za prst debeli po-
ganjki, znani kot beli beluši. Kakor hitro se prebijejo na 
površje zemlje, ozelenijo, saj pod vplivom svetlobe nasta-
ja v beluših klorofil. Zraste torej zeleni beluš.

Beluši izvirajo iz Male Azije, kjer so jih domačini gojili 
in jedli že pred 2000 leti. Tudi Grki in Rimljani so jih ime-
li za poslastico. Zanimivo je, da so jih uporabljali celo kot 
zdravilo proti zobobolu in kot zaščitni ukrep pri čebeljem 
piku. Po nekaterih zapisih naj bi jih Rimljani gojili že 200 
let pred našim štetjem. V drugih predelih stare celine so 
beluši postali priljubljeni šele ob koncu 16. stoletja.

VEČ VRST ŠPARGLJEV
Zeleni beluši nastanejo iz belega poganjka, ko ta po-

kuka na svetlobo, in pod vplivom sončne svetlobe v njem 
nastane klorofil. Vsebuje nekaj grenčin, zato je za prave 
sladokusce še poseben izziv. Intenziven okus spominja na 
orehe.

Beli beluši so dolgo veljali za poslastico predvsem v 
Evropi, kjer so jih masovno začeli vzgajati v poznem 18. 
stoletju. Bela stebla, ki so pod zemljo, ne doživijo fotosin-
teze in tako ostajajo bela. Na naraven način pridelani beli 
beluši so znatno dražji od komercialno gojenih v nasipih 
peska in zemlje ali v črnih plastičnih rastlinjakih, ki jih 
varujejo pred soncem. Njihov okus je milejši od zelenih.

Vijolični beluši so novost v svetu belušev. Navzven 
so močne burgundske barve, imajo pa smetanasto meso. 

Vijolična stebla so večja in manj vlaknasta kot pri zele-
nih beluših. Vijolični vsebujejo tudi več sladkorja, zato 
jih lahko uživamo surove. Diagonalno narezane rezine z 
vijoličnim robom in smetanasto sredico so lep okras za 
solate in popečene jedi. Kuhani vijolični beluši imajo blag 
orehast okus. Če jih kuhamo predolgo, postanejo temno 
zeleni.

Divji beluši so pravzaprav zeleni beluši, ki jih naravi 
vračajo ptice in druge divje živali, ko raznašajo semena. 
Na prvi pogled so kot drobcena različica gojenega beluša, 
vendar so zelo iskani. Ljubitelji se vsako pomlad zagreto 
podajajo na roparske pohode na svoja priljubljena mesta.

ŠPARGLJI SO ZDRAVA POMLADNA ZELENJAVA, 
KI POMAGAJO TUDI PRI NEKATERIH TEŽAVAH

Glavna sestavina oziroma učinkovina v špargljih, ki jim 
daje vse omenjene zdravilne lastnosti, je aspargin, ki se 
nahaja samo v rastlinskih kalčkih. Več aspargina vsebu-
jejo beli šparglji.

Šparglji  so med ostalim tudi bogat vir rutina, ki krepi 
stene krvnih žil in kapilar. Poleg tega pa vsebujejo tudi 
glutation – sestavina, ki je pomembna v boju organizma 
proti raku.

Šparglji so zelo priporočljivi in tudi zaželen del jedilnika 
zaradi tega, saj vsebujejo veliko vitaminov in mineralov. 
Izredno so bogati s kalijem, fosforjem, železom, bakrom, 
cinkom in jodom, vsebujejo folno kislino in ogromno vi-
tamina C. Vendar pa se tudi tu ne konča njihova zdravilna 
moč, saj so tudi bogat vir flavonoidov, kar pomeni, da pri-
pomorejo k znižanju krvnega tlaka in holesterola.

Belušem kot zelenjavi je treba priznati, da spodbujajo 
dejavnost ledvic in pospešujejo izločanje vode (diuretič-
ni). Prispevajo tudi k »čiščenju« krvi. Pospešujejo preba-
vo, in priporočamo jih tudi ljudem, ki so nagnjeni k zapr-
tju, saj vsebujejo veliko dietnih vlaknin.
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Šparglji ohranjajo zdravje …
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NA KAJ PAZITI PRI NAKUPOVANJU 
ŠPARGLJEV?

Beluši so v primerjavi z drugo zelenjavo razmeroma 
dragi. Njihovo ceno lažje razumemo, če vemo, da jih je 
treba nabirati ročno.

Pri nakupu izberimo beluše s svileno sijočo lupino, za-
prto belo glavo, s svežimi reznimi mesti in brez rjavih lis. 
Izbirajmo stebla enake velikosti in debeline – le tako se 
bodo kuhala enako dolgo. Pazimo, da so stebla ravna, ne 
smejo biti razcepljena in votla!

Pri shranjevanju beluši zelo hitro otrdijo, zato jih čim 
prej porabimo. Če jih imamo na sobni temperaturi, zelo 
hitro izgubijo kar 50 odstotkov vitamina C.

Pri hranjenju čez noč zavijmo spodnje konce v vlažno 
papirnato brisačo, beluše pokrijmo s folijo in postavimo 
v hladilnik. Lahko pa jih postavimo pokonci v kozarec 
vode v hladilnik, pokrijemo s plastično vrečko in hranimo 
največ dva dni.

Vi pa dobro veste, da po šparglje ni treba v trgovino, 
saj imamo v bližini domača pridelovalca špargljev. To sta  

Boštjan Pesek in Robi Selinšek. Letošnja sezona špargljev 
se počasi končuje. Upam, da ste si pripravili kakšen oku-
sen obrok in vanje vključili to krasno zelenjavo. Če ste 
obiskali »Šparglijado«, ste zagotovo dobili še kakšno ide-
jo, kako pripraviti res okusne jedi iz špargljev.

Vir: www.bodieko.si
Anita BABIČ
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UH, TA VROČINA …
Pozdravljeni! Pred nami je vroče poletje. Kot že iz na-

slova izhaja, bo današnja tematika namenjena poletnim 
težavam in rešitvam, ki jih srečamo pri naših kosmatincih. 
Preverili bomo, kaj vse potrebujemo za dopust s psom ali 
mačko in obdelali nekaj preventive, na katero ne smemo 
pozabiti. V prejšnjih člankih smo že omenjali notranje in 
zunanje parazite, tokrat pa jih bomo nekoliko podrobneje 
obdelali.

Paraziti so nevarni tako za naše živali kot za nas, lastni-
ke. Omenili smo že, da jih delimo na notranje in zuna-
nje. Zatiranje obojih je zelo pomembno. Zunanji paraziti 
so pogosto vzrok različnim kožnim problemom: srbenje, 
praskanje, grizenje vodi vse do vnetja kože, komplikacij z 
glivicami in bakterijami. Pomembno pa je vedeti, da klopi 
prenašajo tudi nevarne bolezni. Vemo, da je 90 % pra-
skanj vezanih na alergijo na pik bolhe. 

Torej poglejmo nekaj pogostih ZUNANJIH PARA-
ZITOV:

BOLHE: So najpogostejši zunanji zajedavci pri hišnih 
ljubljencih. Njihova slina je zelo alergena in povzroča sr-
benje in vnetje kože. Dobro je vedeti, da ko na živali opa-
zimo bolho, je okolica že močno kontaminirana. Z bolha-
mi se prenašajo tudi nekatere bolezni. Sodelujejo tudi v 
razvojnem krogu pasje trakulje, s katero se okužijo tudi 
ljudje in mačke. 

KLOPI: Pse in mačke napadajo iste vrste klopov kot 
ljudi, zato jih lahko dobimo od svojih ljubljenčkov tudi 
lastniki. Poleg alergijske reakcije, ki jo povzroča ugriz 

klopa, se preko njih prenašajo nevarne bolezni: borelio-
za, anaplazmoza, ehrlihioza, babezioza, vnetje možgan-
skih open … To so zelo nevarne bolezni, ki povzročajo 
slabokrvnost živali, in so lahko življenjsko nevarne. Če 
slučajno najdemo klopa, ga takoj odstranimo, previdno, 
da ga ne odtrgamo. Če se to zgodi, se posvetujemo z ve-
terinarjem, ponavadi pa zadošča, da se ta del razkužuje 
in opazuje. Nastane manjša zatrdlina, ki sčasoma izgine.

UŠESNE GARJE:  Bolj pogoste so pri mačkah, manj 
pri psih. Povzročajo vnetje ušes. Najpogosteje so priza-
deti mladiči. Okužba se prenaša preko stika med živalmi. 
Lahko se razširijo tudi na druge dele telesa, kjer povzro-
čajo srbenje in vnetje. Živali se zelo praskajo po uhljih, 
stresajo z glavo, v ušesih opazimo značilen rjav izcedek, 
ki je podoben kavni usedlini. 

KOŽNE GARJE: Za okužbo z garjavcem (sarcoptes 
scabiei) je značilno, da se žival intenzivno praska. Dia-
gnozo postavimo s pomočjo pregleda kožnega ostružka 
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Uuu, kako uživam v zraku …

Šparglji, pripravljeni za uporabo …
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pod mikroskopom. Najpogostejša prizadeta mesta so na 
glavi, komolcih, prsih, trebuhu in dimljah. Okužba se lah-
ko razširi po celem telesu.

UŠI: Živijo na koži in dlaki, prehranjujejo se s krvjo. 
Sodelujejo pri razvoju trakulje. So vrstno specifične, kar 
pomeni, da se ne prenašajo med psi in mačkami in tudi ne 
na človeka.

NOTRANJI ZAJEDAVCI: Med notranje zajedavce 
štejemo trakulje in gliste. Številni med njimi so nevarni 
ljudem, zlasti izpostavljeni so otroci. Živali, okužene z 
notranjimi zajedavci, večinoma ne kažejo kliničnih zna-
kov. Včasih lastnik opazi izgubo apetita, hujšanje živali, 
zmanjšujejo splošno odpornost živali. Pri mladičih opazi-
mo napet trebušček.

TRAKULJE: Trakulje so sestavljene iz manjših delov-
-odrivkov. Trakulje zajedajo pse in mačke ter druge živa-
li. Okužene živali jih izločajo z iztrebki. Za svoj razvoj 
potrebujejo vmesnega gostitelja. Ljudje se lahko okužimo 
preko kontaminirane zelenjave, sadja ali pa ob božanju 
živali. Pri ljudeh se razvije nevarna bolezen ehinokokoza. 
Pasja trakulje potrebuje za vmesnega gostitelja bolho. 

GLISTE: Pasja in mačja glista povzročata pri človeku 
toksokariazo. Ljudje se okužimo z zaužitjem jajčec (na 
zelenjavi, sadju ali pa otroci v peskovniku).

SRČNA GLISTA: Spada med tako imenovane nečre-
vesne gliste. Prenaša se s piki komarjev. Najpogosteje 
zbolijo psi, lahko pa tudi druge živali in človek. Povzro-
čajo odpoved srca.

Pregledali smo najpogostejše zunanje in notranje zaje-
davce. Zunanji zajedavci so sploh poleti prava nadloga, 
zato je pomembno poznavanje le-teh, da jih lahko pravil-
no zatiramo. S tem se izognemo marsikateri nevšečnosti, 
vnetju kože, neprespani noči, bodisi na dopustu ali doma. 
Za pravilen program zatiranja se lahko posvetujemo s svo-
jim veterinarjem, zadostuje pa vedenje, da lahko uspešno 
zatiramo zunanje in notranje zajedavce s kombiniranimi 
preparati. Preparati so v glavnem v obliki okusne tablete 
(za pse) oz. v obliki ampule ali tablete (za mačke). Včasih 

je veljalo, da okuženi komarji prenašajo srčno glisto samo 
v Primorju, po novejših podatkih pa velja celotna Slove-
nija za ogroženo območje, zato je potrebno uporabljati 
preparat, ki deluje tudi proti srčni glisti. 

Nekaj poletnih praktičnih nasvetov
Ko začne poletna temperatura naraščati, moramo biti 

posebej pozorni na naše hišne prijatelje.

1. Nikoli jih ne puščamo v avtomobilu, niti za minu-
to ne, ker hitro pride kaj vmes ali pa je vrsta v trgovini 
in kuža čaka v avtomobilu, ki je pregret od sonca. Ver-
jamem, da tega ni potrebno posebej razlagati, pa vendar, 
sprehod v največji vročini ni dobra ideja – pozor, šapice 
na vročem asfaltu in že so tu opekline. Poskrbimo za do-
volj sence, seveda prija sveža voda in psa lahko ohladimo, 
kot bi hladili sebe. Pozor – klima direktno v smrček sicer 
prija, ampak … Sledijo težave. Seveda prija krtačenje in 
prezračevanje kožuha. Hrana se poleti hitreje pokvari, 
svežo, pitno vodo menjamo večkrat dnevno.

2. Če gre kuža z nami na dopust, preverimo veljavnost 
dokumentov oz. cepljenja proti steklini, dobro je, da si 
priskrbimo kakšno »prvo pomoč«: kakšen antiseptik za 
rane, povoj, hladilno mazilo, po potrebi tablete prosti sla-
bosti za vožnjo … Vse to je dobro preveriti.

3. Upoštevajmo, da so mačke raje doma, bolj so vezane 
na prostor kot na lastnika, če ne gre drugače, jih lahko 
vzamemo zraven.

4. Če se le da, kljub klimatski napravi potujemo zvečer 
(sonce pripeka skozi šipo).

5. Seveda ne pozabimo na crkljanje in lenarjenje, kjer-
koli že!

Lepo poletje Vam želim.
Damijan PEKLAR, dr. vet. med.
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Sem »damica« na ležalniku …

Poleti je zelo prijetno v hladni vodi …
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PROSTI ČAS

KAM NA ODDIH
Počitnice in dopusti so čas, ki se ga večina veseli.  

To je čas oddiha, lenarjenja, zabave … 
Zanimalo nas je, kako bodo poletni čas preživeli ob-

čani OBČINE STARŠE.

ZDENKO MURKO
Dopust bom preživel mešano, 

malo doma, malo na morju. Doma 
imam domače živali (piščančke, 
račke, kamerunske ovčke), s kate-
rimi imam veliko veselje in seveda 
tudi obveznosti. Imam dobre sose-
de in prijatelje, ki poskrbijo zanje 
v naši odsotnosti. Z ženo Lidijo se 

bova odpravila na otok Ugljan. Tam se srečam s prija-
telji in sorodniki. Sem strasten ribič in uživam v ribarje-
nju. Nekaj časa bova preživela v brezdelju v obmorskem 
mestu Draga v nečakovi mobilni hiški. Meseca junija se 
odpravim skupno s člani Tarok društva občine Starše na 
tradicionalen turnir, ki poteka na otoku Pagu na plaži Sv. 
Duh, kjer ima občina Starše kamp; naša občina je pobra-
tena z občino Kolan.

JASMINA SELINŠEK
Z družino gremo na morje na otok 

Cres v mobilno hiško, preko može-
vega podjetja Slovenske železnice. 
Letovanje v takšni obliki nas zelo 
veseli, saj si sami razporejamo čas 
in dejavnosti tekom dneva. V poči-
tniških mesecih si bomo privoščili 
tudi vikend izlete in jih čimbolj ak-

tivno preživeli kot družina. Sin Rene se bo udeležil tabor-
niških dejavnosti, ki jih organizira društvo Svizec. Dejav-
nosti potekajo od jutra in do 16. ure popoldan. Čaka nas 
tudi urejanje okolice hiše, tako da bo pestro. Dopust mi 
veliko pomeni, saj lahko kot družina aktivno preživimo 
več časa skupaj.

BRIGITA VUKOVIČ
Posebnega dopusta z možem ne 

planirava, ker imava tudi domače 
živali, ki potrebujejo vsakodnevno 
skrb. Za mene je dopust v domačem 
okolju, kjer sem obdana z meni zelo 
ljubimi rožami, ki krasijo naš dom. 
Z veseljem skrbim zanje. Imamo 
tudi kos zemlje, kjer pridelam veli-

ko domače zelenjave. Srečna sem, ko me obiščeta hčerki 
Doris in Hajdi. V poletnem času preživijo počitnice pri 
nama vnuki Anže, Nik, Ema in Zala. Otroški vrvež in nji-
hovo veselje je za naju takšen ali lepši kot valovi morja in 

z možem uživava sleherni trenutek.

SONJA ORNIK
Dopusta se zelo veselim, saj je 

to nekakšen odklop od domačega 
okolja. Z možem se bova odpravi-
la na morje na Korčulo in Pelješac. 
Destinaciji sta že preizkušeni, da 
ne rečem že tradicionalni. Vedno 
znova me prepriča čudovita narava, 
okolje, mir in tudi globoka senca. 

Del počitnic preživijo pri nas tudi vnuki, ki jih imava šest. 
Takrat se odpravimo v naravo in raziskujemo. Zelo radi 
smo na igrišču v Loki, kjer jim ob lepem igralnem gradu 
ne zmanjka domišljije. Pogrešamo le družbo vaških otrok.

DENISE URBANIJA
Približuje se čas počitnic in s tem 

nova doživetja. Med poletnimi po-
čitnicami želim dokončati magistr-
sko nalogo in s tem zaključiti študij 
na Pedagoški fakulteti. Zagotovo 
bom tudi delala v Termah Ptuj kot 
animatorka za otroke. Nekaj časa 
bom namenila tudi druženju s prija-

telji. Med počitnicami mi ni nikoli dolgčas, saj poskrbim, 
da so vedno zanimive in pestre.

Marta STEPIŠNIK
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IME IN PRIIMEK NASLOV  ROJEN/A UMRL/A
KATARINA TERŽAN ZLATOLIČJE 101, 2205 STARŠE 25. 10. 1929 20. 3. 2022
IVAN ŠOLAR ROSINOVA 24, 2000 MARIBOR 8. 2. 1949 30. 3. 2022
FRANC PREMZL PREPOLJE 18, 2206 MARJETA NA DR. POLJU 2. 10. 1930 30. 3. 2022
ANTON OZVALDIČ ROŠNJA 49/B, 2205 STARŠE 6. 3. 1948   1. 4. 2022
JOŽEF ŠERUGA ZLATOLIČJE 26/B, 2205 STARŠE 20. 3. 1944 13. 4. 2022
ALEŠ TIHEC LOKA 5/Č, 2205 STARŠE 14. 8. 1973 15. 4. 2022
FRANC ROGINA STARŠE 48, 2205 STARŠE 13. 7. 1948 17. 4. 2022
ROZALIJA KIRBIŠ PREPOLJE 40/B, 2206 MARJETA NA DR. POLJU 3. 8. 1952 24. 4. 2022
MILAN ŠTUMPERGER ROŠNJA 54, 2205 STARŠE 27. 11. 1950 28. 4. 2022
MIRKO VIDOVIČ   ZLATOLIČJE 77, 2205 STARŠE 7. 4. 1952 28. 4. 2022
MATILDA GEREČNIK MARJETA 58, 2206 MARJETA NA DR. POLJU 5. 3. 1925 22. 5. 2022
MARIJA JERENKO ZLATOLIČJE 107, 2205 STARŠE 1. 5. 1938 23. 5. 2022

Pripravila Suzana HVALEC

PROSTI ČAS

V OBČINI STARŠE SO SE V OBDOBJU OD 8. 3. 2022 DO 6. 6. 2022 POSLOVILI NASLEDNJI OBČANI:

V SPOMIN ...

Izdajatelj: Občina Starše
1. številka je izšla decembra 1995.
Uredniški odbor: Daša JAKOL, odgovorna urednica,
Anita BABIČ, Anej LUKAN, Terezija MOHORKO, Marta STEPIŠNIK
Sodelavci: Občinska uprava Občine Starše, društva, Zavod OŠ Starše in drugi avtorji prispevkov
Jezikovni pregled in oblikovanje: Daša Jakol
Grafično oblikovanje in tehnično urejanje: Grafična forma HUTTER, Tržaška c. 34, Maribor
Tisk: Tiskarna HUTTER, Ulica svobode 1, Miklavž na Dr. polju
Izdano v nakladi 1500 izvodov. Vsako gospodinjstvo v občini prejme izvod brezplačno, prav tako javne institucije 
in zavodi na območju občine. Uredništvo si pridržuje pravico pregleda, izbire in krajšanja člankov ter spremembe 
naslovov. Ponatis mogoč z dovoljenjem uredništva. 
GLASILO OBČINE STARŠE je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo pod številko 369. 
Naslovnica: Foto: D. Jakol
Zadnja stran: Foto: M. Stepišnik ( 1., 2., 3. slika), D. Jakol (4. slika)

GLASILO OBČINE STARŠE

Izdelovanje grbov
Objavili smo že, da je grb naše občine s kvačkanjem izdelala 

Barbara Solatnik iz Trčove in ga podarila Občini Starše. Prisotni 
na osrednji občinski prireditvi ste ga lahko občudovali na odru.

V naši občini, natančneje v POŠ Marjeta, pa je zaposlena Klav-
dija Topolinjak, doma iz Zasavcev, to je v bližini Miklavža pri 
Ormožu, ki je prav tako skrbno, z veliko vbodi s kvačko, izdelala 
grb občine Ormož. Fotografija iz sprejema pri ormoškem županu 
je dokaz za plemenito dejanje.

Koliko truda in časa je vloženega v takšen izdelek, pa vesta le 
izdelovalki sami. 

Čestitamo obema!
Daša JAKOL Županov sprejem na občini v Ormožu …
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RAZVEDRILO

Rešitev, ki jo sestavite iz črk oz. besed z osenčenih polj, prepišite na dopisnico in jo do 4. septembra 2022 pošljite na naslov:  
OBČINA STARŠE – uredništvo, Starše 93, 2205 Starše. Morda se pri žrebu prav vam nasmehne sreča. Seveda lahko rešitev pošljete 
tudi po e-pošti na naslov: glasilo@starse.si .

GESLO prejšnje križanke (Glasilo št. 82): JOŽEF LEŠNIK; MATERINSKI DAN.
Izžrebanci: 1. nagrado – knjigo Slovenija – prejme Marija GEREČNIK, Starše 85 a, 2205 Starše; 2. nagrado – knjigo Maribor 
– Fanika BUTOLEN, Loka 41, 2205 Starše; 3. nagrado – knjigo Pohorje – prejme Dragica KUHAR, Loka 49 a, 2205 Starše. 
Nagrajencem čestitamo! (Nagrade izžrebanci prejmejo po pošti.)

NAŠA KRIŽANKA
AVTOR:
JOŽE 

BORKO

SAMICA 
PANTERJA

DAVNI 
INDIJSKI 
KRALJ, 
ALIATES

PLOD 
LESKE

VOZ Z ENIM 
KONJEM, 

ENOVPREGA

STANE 
SEVER

SOVJETSKI 
KOZMONAVT 
(GERMAN)

HRVAŠKA 
NAFTNA 
DRUŽBA

ROLETA
ALBERT 
CAMUS

SVETA 
DEŽELA

SRBSKO 
MESTO 

OB JUŽNI 
MORAVI

VDOLBINA V 
ZIDU

GRŠKA 
ČRKA, TAU

PREBIVALCI 
GRUZIJS- 

KE AVT. POKRA-
JINE OSETIJE

JUŽ AMER. 
KAČA, BOA

KIT. UTEŽNA 
MERA

UPRAVNI 
ODBOR

OŽBI 
OŠLAK

SL. SMUČAR 
(PETER)

AFRIŠKA 
ANTILOPA

PLOSKANJE

OSEBA, 
KI KAJ 

UPORABLJA 
GLEDE NA 
NAMEN-
SKOST

ROMAN 
TONETA 
SVETINE

GARANT V 
BANČNIŠTVU

STARA 
MAMA

IZDELOVA-
LEC RAKET

SKANDINAVS- 
KI DROBIŽ

KOREJSKI 
AVTOMOBIL

SL. PESNICA 
(MAJDA)

ANTON 
NOSAN

VOJAŠKA 
PRODAJALNA

SL. MANEKEN 
(KOBILICA)

KAMEN Z 
AVALE

HLOD NA 
ŽAGI

PRIPADNIK 
KOMANČEV 

V ZDA

ŠVED. NARAVO-
SLOVEC LINNE SLOVENSKI 

IGRALEC 
KOGOJELEKTRIČNA 

ENOTA ZA MOČ

ORIENTALS- 
KO RIŽEVO 

ŽGANJE

SL. IGRALKA 
(MEŽAN)

SL. PEVKA 
(PRODNIK)

POMOČ: 
AARO, 

AKATIST, 
INJA

ŽELEZNIŠKA 
PROGA

EVE 
ARDEN

NOBELIJ

VULKAN NA 
SICILIJI

TELUR

1 SL. PESNIK, 
DRAMATIK, 

ESEJIST (ŠE-
HEREZADA)

MESTNI 
PREDEL 

VELENJA

BRAZILSKI 
NOGOMETAŠ 
(RICARDO)

VELEMESTNI 
ROPAR

PRAVOSLAV-
NA PESEM, 
HVALNICA

SL. PISATELJI-
CA (VAŠTE)

KISELKAST 
OKUS VINA

LUKNJA NAD 
KMEČKO PEČJO

ENAKI ČRKI

METULJ 
Z 

OČESCI 
NA 

KRILIH

PREBIVALEC 
ORTNEKA

MESTNI 
NASAD

SL. ETNOGRAF 
(SMERDEL)

GLADINA
GOREČ 

PRIVRŽENEC 
IDEOLOGIJE

KRAJŠA PESEM 
V OPERI

PRIP. AFRIŠ- 
KIH SOTOV

ANTIČNI VIS
GLOBOKA 
SOTESKA

REKA NA 
POLJSKEM

GLASBA Z 
JAMAJKE

RAŠEVINA

TELEVIZ. 
REKLAMA

SADEŽ, 
PLOD

JAP. POLITIK 
(TARO)

FR. MESTO V 
J. BRETANIJI

RIMSKA 4
NASPROTJE 

VESELJA

TELEVIZIJA

MAJHNA 
FILIPINSKA 
POLOPICA

EDO ŽITNIK
VINKO VASLE

EGIP. 
POLITIK 

(GAMAL A.)
MEHKONEB-

NI GLAS
ZAVAROVAN- 

JE VOZIL

NAKLEP, 
NAMERA

NAŠ ČASTNI 
OBČAN

FIN. PESNIK 
HELLAAKOSKI

NASIČEN 
OGLJIKOVO-
DIK V ZEM. 

PLINU

HRV. PEVEC 
(IVAN) REKA SKOZI 

INNSBRUCK

ŠPORTNIK SLOVENSKI 
IGRALEC 

(IVO)IVAN 
TAVČAR

RASTLINSKA 
BOLEZEN

JASA V 
GOZDU

MAVRAH HRV. OTOK 
ZAHODNO 
OD PAGAPOVRŠINKA 

MERA

IZVAJANJE 
ANKETE

GLAVNO 
MESTO 

JEMENA

HRAM, 
TEMPELJ

KAZENSKI 
STREL IZ 
KOTA V 

NOGOMETU

OLJE IZ 
MAŠČOBNE-

GA TKIVA 
KITOV

Foto: D. Jakol
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NAJMLAJŠI OBČANI

Naši najmlajši umetniki … Naš končni izdelek – travnik … Slikarski atelje na vrteški terasi …

Navdušeni smo, ko lahko ustvarjamo z barvo in čopiči … Obiskali smo kmetijo in opazovali piščančke …

Po predstavi smo se fotografirali z zdravnikom Zdravkom … Tudi najmlajši v vrtcu skrbimo za lepo okolje …

Skupina Oblački; foto: S. Pesek

 Skupina Kapljice; foto: M. Artič

Skupina Čebelice; foto: A. Kirbiš
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Vse v cvetju  …

Na dvorišču Brigite Vukovič ...
         (zgornji sliki) 

Na vrtu Sonje Ornik ...

Pri Dobnikovih ...


