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september 2021  | št. 11Poštnina plačana pri pošti 2205 Starše

ŠKODLJIVE RASTLINE IZ RODU 
»AMBROSIA«

Tujerodne invazivne rastline so se začele širiti in izpodrivajo do-
morodne rastline. Domorodne vrste so del biotske raznovrstnosti 
in so nezamenljivo bogastvo, hkrati pa ohranjajo naravno ravno-
vesje. Kjer se je zaradi vdora tujerodnih vrst ravnovesje porušilo, 
občutimo posledice tudi ljudje. Invazivne rastline povzročajo velike 
težave v kmetijstvu, ogrožajo naravne ekosisteme, nekaj vrst pa je 
tudi škodljivih za zdravje človeka, mednje sodi pelinolistna ambro-
zija, ki je alergena rastlina za ljudi in domače ljubljenčke. Povzroča 
dihalne težave. 

Je enoletna, precej razrasla rastlina s tanko, ravno korenino. 
Listi so zeleni, dvakrat pernato deljeni, brez dlačic, ki so po obliki 
podobni listom pelina. Listni pecelj je porasel z redkimi, dolgimi 
štrlečimi dlakami. Moška socvetja so viseči koški v dolgem 
pokončnem enostavnem grozdu na vrhu poganjkov. Ženska 
socvetja se razvijejo v zalistjih. Seme je ovalno, cca. trikrat 2 mm 
veliko in se zlahka prime na dlake (krzno) ali oblačila. Povprečno 
razvite rastline imajo od 2.000 – 3.000 semen. Seme je v zemlji 
kalivo tudi do 40 let, zato je pomembno, da nahajališče ambrozije 
preverjamo do konca rastne dobe in tudi v naslednjih letih.

Po Odredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu 
Ambrosia, UL. RS, št. 63/2010, z dne 3. 8. 2010, mora imetnik 
zemljišča, na katerem raste omenjena škodljiva rastlina, z 
namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline, 
izvesti naslednja ukrepa:
- pred cvetenjem odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali 
- odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v 

tej rastni dobi ne obraste več.

POZOR! Rastlina je alergena, zato pri odstranjevanju uporabimo 
rokavice, v času cvetenja pa tudi masko. Izpuljenih cvetočih 
rastlin nikoli ne odlagajte na kompost! 

Odstranitev škodljive rastline se izvede na stroške imetnika 
zemljišča.

Prijave najdb rastišč ambrozije, kjer imetniki niso ukrepali, lahko 
oddate na naslov:
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN HRANO, 
FITOSANITARNA INŠPEKCIJA MARIBOR-TEZNO, tel.: 02/ 333 8654.

KGZS Zavod Maribor

 Ambrozija cveti …
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Razpisi, namenjeni prilagoditvam kmetijskih 
gospodarstev na podnebne spremembe

Sporočamo, da sta bila objavljena javna 
razpisa iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora 
za naložbe v kmetijska gospodarstva; opera-
cija Naložbe za izboljšanje splošne učinko-
vitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 
namenjena prilagoditvi kmetijskih gospo-
darstev na podnebne spremembe.

Sredstva so namenjena za naložbe v nakup in postavitev 
rastlinjakov ter nakup pripadajoče opreme, za naložbe v ureditev 
trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev 
zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter 
nakup namakalne opreme in opreme za zaščito proti slani.

Vložitev vloge poteka od 23. 8. 2021 do vključno 20. 10. 2021.
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50% 

upravičenih stroškov naložbe.
Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih 

kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP (kmetijsko-okolj-
sko-podnebna-plačila) oziroma Ekološko kmetovanje, kolektivne 
naložbe ali območja z omejenimi dejavniki, in znaša maksimalno 
90% upravičenih stroškov.

Za oddajo vloge na javni razpis je, če je potrebno, priložiti gradbena 
dovoljenja, vodna dovoljenja oz. dovoljenja za namakanje, načrte 
namakanja, načrte postavitve opreme, poslovne načrte itd. 

Za več informacij o pripravi vloge se lahko obrnete na KGZS 
Zavod MB, Gregor Kramberger (040 492 115).

KGZS Zavod Maribor

Tako smo cvetele v Marjeti …
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O B V E S T I L O – R A Z P I S I

Na spletni strani Občine starše sta objavljena razpisa:

- za uporabo športnih prostorov pod večnamensko 
športno dvorano OŠ Starše,

- za uporabo večnamenske športne dvorane OŠ Starše.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 20. 9. 2021.
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OBVESTILO – razpis za štipendije

S 6. 9. 2021 je na spletni strani 
OBČINE STARŠE objavljen Javni 
razpis za dodelitev štipendij v 
študijskem letu 2021/22.  

Študentje lahko vloge z vsemi zahtevanimi prilogami oddajo 
najkasneje do 24. 9. 2021.

OPOZORILO VOZNIKOM KROS MOTORJEV
Prejemamo vedno več prijav za neobzirne voznike kros motorjev, 

ki s svojo prehitro vožnjo, včasih celo brez luči (ponoči), divjajo po 
vaških prometnih cestah, poljskih in gozdnih poteh. S svojo vožnjo 
naredijo veliko škode v naravnem okolju, so nevarni za občane in 
nenazadnje tudi zase.

Voznike kros motorjev, za katere smo prepričani, da so 
seznanjeni z zakonskimi prepovedmi glede voženj v naravnem 
okolju in prometnih cestah s kros motorji, naprošamo, da le-te 
upoštevajo.

Če bodo občani še naprej prijavljali voznike kros motorjev, ki 
ne upoštevajo zakonskih prepovedi, bomo primorani obvestiti 
inšpekcijo za okolje in naravo ter PP Rače za poostren nadzor 
voženj v naravnem okolju. 

Ozaveščanje o varstvu naravnega okolja (pri nas je poseben 
poudarek še na območju Nature 2000) naj nam vsem pride v 
zavest, saj ga bomo le-tako ohranjali, in zato prosimo, da treninge 
in vožnje s kros motorji izvajajte na progah, ki so temu namenjene.

Krosar v naravi …
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Motokrosist na progi …
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ASFALTIRANJE CESTE 
MARJETA - ROŠNJA KANAL

Občina Starše je pričela z ureditvijo 
dela ceste med Marjeto in kanalom 
v Rošnji. Manjkajoči del asfalta bo 
asfaltiran v dolžini cca. 300 metrov. Dela 
izvaja podjetje GP VIA Gradnje d.o.o.

Investicija zajema zraven asfaltiranja 
še ureditev bankin. Vrednost vseh del 
po pogodbi je 18.170,40 EUR brez DDV. 

Predviden zaključek del je konec 
meseca septembra. Pogled proti kanalu …
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LJUBITELJI DOMAČIH 
PESMI

Morda ste že kdaj peli ali si želeli peti 
v moški vokalni skupini? 

Uresničite svoje sanje, opogumite se in se nam pridružite.
Za prijavo in ostale informacije smo vam na voljo na št. 031 644 

561 - Miran  Smolinger.
Vljudno vabljeni.

NONET PGD Zlatoličje

vir: https://en.wikipedia.org/
wiki/Musical_note

PRODAM – KUPIM – PODARIM

Prodam SAMONAKLADALKO SIP Senator 22 (vedno 
spravljena pod streho). Cena po dogovoru. 

Več informacij na 030-693-765.
Rene KLASINC 
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Naj služi svojemu namenu …

Če bi lahko še enkrat živela,

bi že zgodaj spomladi začela hoditi bosa

in ostala bosa pozno v jesen. Večkrat bi šla plesat.
Večkrat bi se peljala z vrtiljakom. Nabrala bi več marjetic.

Nadine Stair
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Šolske počitnice so pri koncu, otroci so se vrnili v šolske klopi in 
na ceste. Avto-moto zveza Slovenije v sodelovanju s policijo v tem 
času posveča posebno pozornost prvošolčkom in vsem otrokom, 
najšibkejšim udeležencem v cestnem prometu.

Aktivnosti policije za zagotavljanje varnosti otrok na poti v šolo in 
iz nje sicer potekajo že nekaj časa, več pa jih je zlasti v prvih šolskih 
dneh, ko so policisti bolj prisotni v okolici šol in vrtcev, po varnih 
poteh spremljajo tudi prvošolčke.

Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih 
otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. Zato je zagotavljanje 
varnosti v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog 
policije, voznikov in staršev. 

Vozniki in starši, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji 
šolski poti varni! Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne 
poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v 
vsakdanjem prometu, je izredno pomembna. Ob tem pa seveda ne 
smemo pozabiti tudi na učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo 
v šole in so še razigrani.

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne 
predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki 
obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti 
hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za 
njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem 
prometu. 

Robert ALBREHT, vodja policijskega okoliša 

ŠOLSKO LETO 2021/2022
VARNO NA POTI V ŠOLO IN DOMOV

Varno preko cestišča …

Fo
to

: R
. A

lb
re

ht

Testiranje na POZDRAVU JESENI

V soboto, 11. 9. 2021, v času prireditve Pozdrav jeseni, bo 
ob prireditvenem prostoru v Staršah –  iz strani ZD Adolfa 
Drolca Maribor – omogočeno TESTIRANJE na Covid 19. 

Sodelujoči se lahko testirajo brezplačno, za obiskovalce pa 
je testiranje plačljivo. 

NOVICE OBČINE STARŠE • Če želite v 12. številki NOVIC objaviti kratko, a 
pomembno vsebino, jo pošljite do petka, 17. septembra 2021, na naslov: 
glasilo@starse.si – s pripisom ZA NOVICE. Na isti naslov pošljite tudi 
prispevke za GLASILO, ki bo izšlo konec oktobra (zadnji termin za oddajo je 
5. oktober 2021).

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 1430 izvodov.

V sredo, 1. septembra, se je v novem šolskem letu pričel pouk 
tudi v POŠ Marjeta. Šola je učence pričakala okrašena z baloni, da 
je lahko bil dan res nekaj posebnega. Že po osmi uri so počasi začeli 
prihajati prvi nadebudneži, učenci 2., 3. in 4. razreda – prvošolci so 
svoj prav poseben in svečan dan doživeli v Staršah – in se postavili 
k oznaki, ki je nakazovala njihovo mesto. Pred pol deveto pa je bil 
pred podružnico že pravi živ-žav. Učence je spremljalo tudi nekaj 
staršev.

Na pragu šole sem prisotne s spodbudnimi mislimi pozdravila 
učiteljica Daša Jakol, vodja podružnice, seznanila pa jih tudi z 
organizacijo dela na šoli in spremembami, ki jih prinaša RaP 
(razširjeni program). In že je napočil težko pričakovani trenutek, ko 
so se učenci skupaj s svojimi razredničarkami podali v notranjost 
modre zgradbe. 

V dveh šolskih urah so se na začetku seveda pozdravili, nekateri 
na novo spoznali, pomenili o varnosti, malo poklepetali o minulih 
počitnicah, pregledali sezname, urnike in še veliko drugega, kar 
pač sodi v prvi dan novega šolskega leta. 

Uri sta prehitro minili in s prvimi vtisi so se naši mali modreci 
odpravili domov. 

1. šolski dan v POŠ Marjeta

V pričakovanju novega …
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	 	 								»Pod	šotorom	se	dogaja«	

	

	

	

KULTURNO	TURISTIČNA	PRIREDITEV	
»POZDRAV	JESENI	–	STARŠE	2021«	

OSREDNJA	TURISTIČNA	PRIREDITEV	
V	SOBOTO,	11.	9.	2021,	OB	15.00	
NA	VAŠKEM	SREDIŠČU	V	STARŠAH	

	
- PRODAJNE	STOJNICE	IN	STOJNICE	ZA	POKUŠINO	DOMAČE	KULINARIKE	
- KULTURNI	PROGRAM	IN	PODELITEV	PRIZNANJ	TD	STARŠE	
- TRGATEV	POTOMKE	STARE	TRTE	
- POVORKA	STARODOBNIKOV	-	TRAKTORJEV	IN	DRUGIH	VOZIL	

- OB	18.00	VESELICA	Z	ANSAMBLOM	»SLOVENSKI	ZVOKI«		
	

VLJUDNO	VABLJENI!	

	

V	PRIMERU	SLABEGA	VREMENA	BO	OB	18.00	KONCERT	NARODNO-ZABAVNE	GLASBE	Z	ANSAMBLOM	
SLOVENSKI	ZVOKI	IN	GOSTI	V	VEČNAMENSKI	DVORANI.	

	

POGOJ	ZA	OBISK	PRIREDITVE	JE		PTC.	
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