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POTOVANJE Z MOPEDI TOMOS APN IZ 
PREPOLJ DO ROJSTNEGA KRAJA TOMOSA 

Po nekajkratnih kondicijskih vožnjah z mopedi TOMOS APN 
po okoliških krajih se je v počastitev 30. obletnice samostojnosti 
Republike Slovenije šest drznih članov Kulturnega društva Urška 
iz Prepolj, s spremnim vozilom, odpravilo na potovanje z mopedi 
TOMOS APN iz Prepolj v Koper, to je v rojstno mesto legendarnega 
mopeda TOMOS.

Na pot, ki so jo pričeli 25. 6. 2021 ob 5.00, jih je pospremila sku-
pina članov Kulturnega društva Urška z glasno glasbo, zastavami in 
seveda dobrimi željami. Po nekaj krajših postankih so si mopedisti 
v Postojni privoščili daljši postanek, kjer so jih pričakali člani PGD 
Postojna. S prisrčno dobrodošlico so jim razkazali nov in zelo dobro 
opremljen gasilski dom. Pot so nadaljevali do Škofij, kjer so jih pri-
čakali ljubitelji mopeda TOMOS. Do gostitelja v Škofijah, prav tako 
ljubitelja mopeda APN, so prispeli po šestih urah vožnje. Pričaka-
li so jih člani društva ljubiteljev mopeda APN Primorske. Prijetno 
druženje se je zavleklo pozno v noč.

Naslednje jutro, v soboto, 26. 6. 2021, so skupaj s primorskim dru-
štvom TOMOS APN opravili panoramsko vožnjo od Škofij, mimo Hrva-
tinov, Marezig, po hribih s čudovitim razgledom na morje, do Kopra.

Polni lepi vtisov in spominov so se v nedeljo, 27. 6. 2021, vrnili v 
Prepolje, z zaobljubo, da postane potovanje z mopedi TOMOS APN 
v rodno mesto TOMOS-a tradicionalno.

mag. Martina ZORKO

Prihod v Prepolje …
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Rubrika PRODAM – KUPIM – PODARIM
V NOVICE/GLASILO OBČINE STARŠE uvajamo rubriko z 

naslovom PRODAM – KUPIM – PODARIM. 
Na naslov: glasilo@starse.si na kratko napišite, kaj želite 

prodati, kupiti ali podariti ter pripišite svoj e-naslov in/ali tel. 
številko, kamor vas lahko kontaktirajo zainteresirani občani.

Če želite objavo že v avgustovskem GLASILU, lahko to storite 
še do nedelje, 8. 8. 2021. 

LEKARNA STARŠE ZAPRTA 
Spoštovani!
LEKARNA STARŠE bo do petka, 20. 8. 

2021, zaradi dopusta ZAPRTA. Za morebitne 
nevšečnosti se vam opravičujemo in vas 
prosimo, da se obrnete na Lekarno Miklavž.

Aljoša KOTOLENKO, mag. farm.

IZLET UPOKOJENCEV DRUŠTVA MARJETA
Dne 14. 7. 2021 smo se upokojenci društva Marjeta po dolgem 

času odpravili na izlet. Z avtobusom smo se odpeljali proti Zasavju 
– po poteh Janeza Vajkarda Valvasorja. Prvi postanek za osvežitev 
s kavo, pijačo in krofom je bil v Trojanah.

Nadaljevali smo pot proti Litiji, kjer se v Šmartnu pri Litiji nahaja 
grad Bogenšperk, imenovan tudi Valvasorjev dom. V Ljubljani 
leta 1641 rojen Janez Vajkard Valvasor je kupil grad in se posvetil 
študiju in raziskovanju domovine. Zrasla je izjemna knjižnica z nekaj 
tisoč zvezki, grafična zbirka domačih in tujih umetnikov, ustvaril 
je prvi muzej na slovenskih tleh in ustanovil grafično delavnico, 
bakroreznico in tiskarno za bakroreze. Na gradu je živel vse do 
izida knjige o predstavitvi svoje domovine, to je Slave vojvodine 
Kranjske. Zaradi finančnih težav je bil primoran leta 1692 prodati 
posestva, knjižnico, zbirke in grad Bogenšperk. Preselil se je v 
Krško, kjer je umrl star 52 let.

Po ogledu smo potešili lakoto s sendviči in pijačo.
Pot nas je vodila do rudnika Sitarjevec, ki sega v daljno preteklost, 

ko so rudarili že v času Keltov. Izkoriščali so predvsem svinčevo 
rudo in živo srebro. Kopali so tudi rudo, ki je vsebovala cink, baker, 
železo, barit in tudi srebro. Uradno je prenehal obstajati leta 
1966. Danes je rudnik urejen v podzemni muzej, odprt v turistične 
namene, saj skriva tudi skozi stoletja naravnih procesov izjemne  
limonitne kapniške strukture.

Ustavili smo se v Slivni pri Vačah, kjer je Geometrično središče 
Slovenije, to je težiščna točka države z zemljepisnimi koordinatami. 
Na ploščadi je spomenik rodoljubu osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo iz leta 2003, na sprednji strani pa bronasta plošča z 
upodobljenim konjenikom z vaške situle. Poleg konjenika so tudi 
ptice kot znak svobode in miru.

V popoldanskem času  smo se ustavili na turistični kmetij Pater-
noster, kjer so nas postregli z obilnim obrokom hrane in pijače. Ob 
ogledu kmetije smo si privoščili tudi počitek.

Nazadnje smo se ustavili v Račah in obiskali grad. Zgodovina 
stavbe sega v prvo polovico 16. stoletja kot dvorcem s trakti gotike 
in renesančnimi portali. Z menjavo lastnikov so sledili različni stili 
skozi stoletja. Prvi lastnik iz leta 1534 je bil Gregor Regal iz Rač, 
kot zadnji pa Vincenc Bachler, ki je grad prodal na dražbi. Zanimiva 
je zgodba, ki jo je predstavil naš vodič Matjaž; govori o najbolj 
znanem lastniku gradu v 17. stoletju, to je Erazmu Frankopanu. S 
hrvaškima grofoma Nikolo Zrinjskim in Krstom Frankopanom so 
kovali zaroto proti avstrijskemu cesarju Leopoldu. Zarota ni uspela, 
plemiči so bili obsojeni na smrt.

Vodič Matjaž iz agencije nas je na zanimiv način seznanjal z zgo-
dovinskimi in drugimi podatki o krajih, skozi katere smo potovali. 
Vso pot nas je s svojimi šalami in glasom razveseljeval in nam lep-
šal dan. Seveda smo mu sledili in prepevali vse do doma. Izlet je bil 
lep, poučen, zanimiv in prijeten.

 Nada VITEZ
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Izlet je bil zanimiv in nepozaben …
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Veterani PGD Zlatoličje z enim od gostiteljev ...

Veterani PGD Zlatoličje na obisku 
v PGD Stara Nova vas

V soboto, 17. julija 2021, smo veterani PGD Zlatoličje obiskali 
naše prijatelje gasilce v PGD Stara Nova vas v občini Križevci pri 
Ljutomeru. Najprej smo si ogledali muzej Oldtimerjev v naselju 
Bolehnečici, ki ga vodi Društvo Oldtimer Stara Gora. Muzej ima 
zelo bogato zbirko starih avtomobilov, motorjev, mopedov in 
koles. Zraven tega imajo zelo vzorno urejene stare zbirke različnih 
obrti, in sicer od kolarstva, mizarstva, šiviljstva in drugih, ter 
različnih dejavnosti kmetijstva, od poljedelstva, proizvodnje mleka 
in drugo. Na ogled sta tudi stari kombajn in mlatilnica, ki so ju 
uporabljali pred 50 leti. Gre zagotovo po vsebini zbirk za enega 
največjih muzejev v Sloveniji. Zato je resnično vreden ogleda. Pri 
tem gre velika zahvala in spoštovanje članom tega društva, ki muzej 
vodijo na volonterski bazi in ohranjajo bogato slovensko kulturno 
in drugo dediščino.

Po ogledu muzeja smo bili skupaj z gasilci iz PGD Bitnje pri 
Kranju, PGD Osek in gasilci iz sosednje Avstrije iz kraja Altendorf pri 
Radgensburgu pogoščeni z zakusko v gasilskem domu PGD Stara 
Nova vas, kjer smo si izmenjali veliko gasilskih zgodb in doživetij v 
gasilski dejavnosti.

Našim prijateljem gasilcem iz PGD Stara Nova vas se iskreno 
zahvaljujemo za izjemno zanimiv ogled muzeja Oldtimerjev in 
prijetno druženje, ki nam je popestrilo sicer deževno soboto.  
Dogovorili smo se, da se ponovno srečamo v letu 2023, in sicer v 
Zlatoličju. 

dr. Janez EKART

Pokrajinske športne igre v kegljanju s kroglo 
na vrvici pri ZPZDU MARIBOR

Dne 22. 7. 2021 so v organizaciji KU Bezena potekale Pokrajinske igre 
upokojencev v kegljanju s kroglo na vrvici za moške in ženske ekipe. 
DU Starše je sodelovalo z moško ekipo, saj je ženska ekipa neposredno 
uvrščena na državno prvenstvo, kot aktualne državne prvakinje.

V dobri organizaciji KU Bezena je tekmovanje potekalo v zelo 
borbenem in napetem vzdušju, a vendar v meji »Fair playa«. 
Nepričakovano, a vendar zasluženo, je v moški konkurenci zmagala 
ekipa DU Starše.

Prve tri ekipe so prejele pokale v trajno last, zmagovalci pa 
pravico nastopa na državnem prvenstvu.

Vsem ekipam čestitamo!
Jožef MOHORIČ

REZULTATI MOŠKI: 
1. DU Starše 470 podrtih kegljev
2. DU Sp. Polskava 463 podrtih kegljev
3. DU Hoče 462 podrtih kegljev

REZULTATI ŽENSKE:
1. DU Pragersko 443 podrtih kegljev
2. DU Marjeta 442 podrtih kegljev
3. DU Bezena 417 podrtih kegljevFo
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Ponosni s pokalom …

VABI NA POSTAVITEV KLOPOTCA
OB POTOMKI STARE TRTE

 PRI OSNOVNI ŠOLI STARŠE.
SREČANJE BO V NEDELJO, 8. 8. 2021, OB 11.00.

P R O T O K O L
- OB 10.50 PRIHOD UDELEŽENCEV PRIREDITVE

- OB 11.00 NAGOVORI

- OTVORITVENI POZDRAVNI GOVOR – MARJAN MALEK

- NAGOVOR GOSPODARJA VINSKE TRTE – STANISLAV GREIFONER

- KRATKA PREDSTAVITEV ZORENJA POTOMKE STARE TRTE – JANEZ EKART

- POROČILO O AKTIVNOSTIH VINSKE KRALJICE – ANJA KELC 

-  POSTAVITEV KLOPOTCA OB VIŽAH LJUDSKIH GODCEV

- VINIČARJI PRIPELJEJO KLOPOTEC – EDI LOZINŠEK

- KRATKA PREDSTAVITEV NAMENA KLOPOTCA – SANDI FUREK

- ZVOK POSTAVLJENEGA KLOPOTCA

- ZDRAVLJICA KLOPOTCU IN ZORENJU VINSKE TRTE

VLJUDNO VABLJENI!       TURIZEM SMO LJUDJE!

UO TD STARŠE

NOVICE OBČINE STARŠE 
Če želite v 11. številki NOVIC objaviti kratko, a pomembno 
vsebino, npr. vabilo na kakšno prireditev, jo pošljite do 
petka, 3. septembra 2021, na naslov: glasilo@starse.si – s 
pripisom ZA NOVICE. 
Na isti naslov pošljite tudi prispevke za GLASILO, ki bo izšlo 
konec avgusta (v prejšnjem glasilu je zapisan zadnji termin 
za oddajo le-teh 6. avgust 2021; izjemoma tokrat prispevke 
pošljite še do NEDELJE, 8. avgusta.

NOVICE OBČINE STARŠE izdaja Občina Starše. Naslednje bodo 
izšle 9. septembra. 
Nepodpisani prispevki: Občinska uprava; nepodpisane 
fotografije: iz arhiva Občine Starše. Novice za objavo uredila: 
Daša Jakol. Oblikovanje: Grafična forma HUTTER. Tisk: Tiskarna 
HUTTER. Izdano v nakladi 1400 izvodov.


