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Skupna občinska uprava Maribor kot 
uspešen model povezovanja

Osemnajst občin, združenih 
pod okriljem Skupne občinske 
uprave Maribor (SOU Mb), je 
izkoristilo zakonsko možnost 

in na področjih inšpekcije, redarstva, varstva okolja, revizije, 
civilne zaščite in urejanja prostora zgradilo uspešen model 
sodelovanja. 

Za skupno izvajanje nalog v preteklem letu jim je država 
zaradi medsebojne povezanosti namenila nekaj več kot 
740.000,00 EUR sofinancerskih sredstev. 

Občina Starše v Skupni občinski upravi Maribor sodeluje 
na področjih inšpekcije, redarstva ter je tako upravičena do 
35 % sofinanciranja.

Številne spremembe zakonodaje z delovnih področij 
posameznih notranje organizacijskih enot, službam skupne 
občinske uprave, za v prihodnje dodeljujejo še dodatne, 
nove pristojnosti,  predvsem v zvezi z urejanjem prostora in 
nadzorom nad gradnjo objektov. 

Z namenom priprave na novosti in organizacijo dela je 
SOU Maribor v občinah Duplek in Hoče-Slivnica organizirala 
delovna srečanja predstavnikov vseh občin ustanoviteljic, 
na katerih so sprejeli osnutke za pripravo planov dela za v 
prihodnje.

Vodja organa mag. Zorica Zajc Kvas  je ob tem izpostavila 
še  pomembnost predane ekipe pogumnih sodelavcev, ki se 
zavedajo pomena združevanja in prilagajanja na spremembe.

Marjeta KRISTOFIå JAMNIK   

Društvo Šola zdravja vabi na 
GIBALNO VESELICO

Ljudje si običajno naredimo žur v večernih urah. Lahko 
se odločimo in gremo ven na potep po mestu, sami ali pa 
jo mahnemo na kakšno skupno veselico. Ampak vse to se 
dogaja šele zvečer! 

Šola zdravja organizira skupne veselice že zjutraj, in to 
povsod po Sloveniji. Veselice se začnejo že ob 7.30 ali 8. uri. 
Najprej preverite na tej povezavi https://solazdravja.com/
skupine-po-obcinah/, kdaj se pri vas začnejo, da ne bi česa 
zamudili, saj se na teh veselicah dogajajo pomembne reči. 

Tam se vsako jutro zahvalijo novemu dnevu. Prvih 30 minut 
se gibajo in plešejo po metodi »1000 gibov«. Glasbo ustvarja 
orkester »Narava bend«, v katerem igrajo psi, mačke, ptiči, 
žabe, kokoši in še marsikdo, ki se znajde v bližini lokacije ene 
od številnih veselic na prostem. Kdaj pa kdaj zvoke popestrijo 
veter, dež in grmenje. Nič hudega, saj se v bližini vedno 
najdejo kakšne strehice, pod katere se malo bolj stisnemo, 
kot se za veselico navsezadnje tudi spodobi. Tisti, ki redno 
hodijo na veselice Šole zdravja, radi poudarijo, da se na njih 
z veseljem oglasijo, saj se tam obenem gibajo in družijo, 
kar pa zelo dobro vpliva tako na fizično kot tudi psihično 
zdravje. Dobre besede o gibalnih veselicah so prišle tudi do 
Ministrstva za zdravje, ki jih zdaj podpira že osmo leto. 

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA
tel.: 059 932 066

e-mail: info@solazdravja.si
https://solazdravja.com/

Torej, recept za ohranjanje in krepitev našega zdravja je 
enostaven, čim več gibanja in čim več druženja. Letos se je 
tej podpori pridružila še Fundacija za šport. 

Pridružite se tudi vi! Čim več ljudi se zbere, bolj bo veselo. 
Če na vasi, v kraju ali naselju, kjer živite, še nimate takšne 
veselice, se oglasite na naslov Šole zdravja info@solazdravja.
si, kjer se bodo potrudili, da tudi pri vas čim prej organizirajo 
vsakodnevno jutranjo gibalno veselico. Pa na zdravje!

Neda GALIJAŠ 

ZAKLJUČEK REKREATIVNE 
TELOVADBE

Po zapustitvi DCA v Marjeti, zaradi graditve nove šole, 
smo se telovadci preselili v prostore krajevne skupnosti v 
Marjeti. Tako kot prej smo se tudi tukaj dobivali vsak torek 
in četrtek ob 9. uri in stoje ali na blazinah telovadili eno uro. 
Nato smo se družili in klepetali ob kavi, čaju in sladkih doma 
pripravljenih dobrotah. 

Skupaj smo praznovali kar devet rojstnih dni in med njimi 
posebej počastili 80 let Hanike Habjanič. Vse do svoje bolezni 
je aktivno telovadila z nami.

Zaradi poletnih počitnic smo imeli 14. julija zaključek ob 
okusni hrani, ki jo je pripravil Silvo Bohak, in ob sladkih 
dobrotah, ki so jih pripravile posameznice.

Ponovno se vidimo v četrtek, 1. septembra 2022, v 
prostorih Krajevne skupnosti Marjeta. Vabljeni tudi novi 
člani, ki se nam boste želeli priključiti.

Na slikah je praznovanje vseh tistih telovadk, ki so imele 
rojstni dan. Ob zaključku pa smo obkrožili našega kuharja, ki 
je pripravil meso s slastno omako.

Nada VITEZ
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NOVICE OBČINE STARŠE • Če želite v 28. številki NOVIC objaviti 
kratko, a pomembno vsebino, jo pošljite do petka, 12. avgusta 2022, 
na naslov: glasilo@starse.si – s pripisom ZA NOVICE. Izšle bodo  
v četrtek, 18. avgusta 2022. 

Prispevke za septembrsko GLASILO pošljite do 4. septembra 2022.
NOVICE OBČINE STARŠE izdaja Občina Starše. Novice za 

objavo uredila: Daša Jakol. Oblikovanje: Grafična forma HUTTER.  
Tisk: Tiskarna HUTTER. Izdano v nakladi 1430 izvodov.

OPRAVILI TRADICIONALNO ŽETEV 
PŠENICE V ZLATOLIČJU

TD Starše, Društvo Ajda in Občina 
Starše smo v soboto, 23. 7. 2022, s 
pričetkom ob 9. uri, izvedli prireditev 
Tradicionalna predstavitev žetve 
pšenice na njivi v Zlatoličju. 

Udeleženci so se zbrali pred HE Zlatoličje in se nato zapeljali 
na njivo s traktorji starodobniki. Prireditev je obiskalo tudi 
Društvo žena Palovec in člani PGD Palovec iz pobratene 
občine Mala Subotica.  

Prikaz žetve je potekal s koso, srpom, vezanjem in 
postavljanjem snopov. Ob delu so prisotni člani društev peli 
ljudske pesmi in igrali ljudske viže ter prikazali običaje ob 
žetvi ali po žetvi. Za dobro voljo so poskrbeli Godci ljudskih 
viž iz Rošnje, zaplesali folklorniki KUD »Franc Ilec«, zaslišala 
pa se je tudi ljudska pesem Šentjanževk. Organizatorja 
prireditve sta se spomnila, da župan občine Starše Stanislav 
Greifoner praznuje rojstni dan. 

Program prireditve je povezoval predsednik TD Marjan 
Malek, delo na njivi pa je povezoval turistični vodnik 
Aleksander Furek. 

Kmetija Golob in članice Društva Ajda so poskrbeli za 
zaključek z malico za udeležence, in to v senci pod šotorom 
ob novi hišici društva. Navzoče udeležence je nagovoril 
župan občine Stanislav Greifoner.

Prireditev je imela mednarodni pomen spodbujanja 
turizma in turistične ponudbe. 

UO TD STARŠE IN DRUŠTVO AJDA
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Tudi letos je na otoku Pagu v občini Kolan omogočeno 
letovanje občanom in društvom občine Starše.

Naenkrat je lahko v taboru 30 oseb v treh šotorih, četrti 
šotor pa služi kot kuhinja, v katerem sta tudi dva hladilnika. 
Tabor je postavljen ob prelepi plaži. V kampu se nahaja tudi 
trgovina in pekarna.

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

Ivan PAVEO

STARŠKI TABOR KOLAN 2022
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V A B I L O
VABIMO VAS NA TURISTIČNO PRIREDITEV 
S PROMOCIJO TURISTIČNE VINSKE KLETI 

V MARJETI NA DRAVSKEM POLJU IN 
POSTAVITVIJO KLOPOTCA V SKLOPU OPERACIJE

»VAŠKA HIŠA – SREDIŠČE POVEZOVANJA«,
v soboto, 27. 8. 2022, ob 15. uri 

v Vaškem središču pred cerkvijo Sv. Marjete. 

Turistično društvo Starše, Občina Starše in Društvo Ajda 
Starše vas vabijo na turistično prireditev, ki se bo izvajala 
v sklopu operacije »Vaška hiša – središče povezovanja« v 
Marjeti na Dravskem polju; v okviru prireditve bo Društvo 
Ajda izvedlo delavnico s prikazom tradicionalnih lokalnih jedi. 
Na dogodku pa se bodo predstavili tudi lokalni ponudniki.

Prav tako vabimo vse pridelovalce fermentiranih pijač iz 
grozdja samorodnic (jurka, šmarnica, kvinton) in občane 
občine Starše. Najbolje ocenjena vina so prejela priznanja 
v Beltincih, ta priznanja bomo podelili dobitnikom in 
predstavili delovanje za ohranitev brajd na Dravskem polju. 
Sodelovali pa boste na promociji turistične kleti Marjeta. 

Ta dan se bomo spomnili tudi našega rojaka Jožeta 
Colnariča, slovenskega agronoma, 20. 2. 1925 rojenega 
v Staršah, doktoriral iz vinogradništva in napisal knjigo 
Vinogradništvo. 

Na prireditvi bodo sodelovali godci ljudskih viž KUD »Franc 
Ilec« Loka - Rošnja, vokalna skupina 70 +, vokalna skupina 
PGD Zlatoličje, ljudske pevke Šentjanževke in tamburaška 
skupina KUD Ivan Lončarič.

Prosim, če se udeležite.                                                                Hvala!

Stanislav GREIFONER, župan občine

Turizem smo ljudje!      Marjan MALEK, predsednik TD Starše

OBČINA STARŠE

NOVICE/GLASILO ZADNJA ODDAJA 
PRISPEVKOV 

PREDVIDEN 
IZID

NOVICE petek, 12. avgust četrtek, 18. avgust
NOVICE petek, 2. september četrtek, 8. september
GLASILO nedelja, 4. september zadnji teden septembra
NOVICE petek, 7. oktober četrtek, 13. oktober
NOVICE petek, 21. oktober četrtek, 27. oktober
NOVICE petek, 4. november četrtek, 10. november
NOVICE petek, 18. november četrtek, 24. november
GLASILO nedelja, 27. november v  tednu pred božičem

PREDVIDEN NAČRT IZIDA NOVIC IN GLASIL OBČINE 
STARŠE DO KONCA 2022

Urednica Daša JAKOL


