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Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava 
koruze in pšenice 

na vodovarstvenih območjih
Za človeka škodljiva nitrat in nitrit se nahajata tudi v pitni vodi, 

kamor prehajata v večini primerov iz podzemne vode, ki predstavlja 
90% pitne vode v Sloveniji. Ker velik del podtalnice leži na območju, 
kjer poteka intenzivna kmetijska proizvodnja (kot sta npr. ravnini 
ob Dravi in Muri), lahko pride do problema onesnaženja podtalnice 
z nitrati, saj se le-ti ob nepremišljenem gnojenju ter obilni količini 
padavin zlahka sperejo v podtalnico.

NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) 
sodeluje v projektu Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava 
koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih, v okviru katerega 
skušajo partnerji z novejšimi pristopi in nadzorovanim gnojenjem 
zagotoviti uspešno, pričakovano oz. željeno kmetijsko pridelavo 
ter preprečiti dodatno onesnaženje podtalnice na vodovarstvenih 
območjih (VVO). Projekt odgovarja na aktualne izzive kmetijske 
rabe na VVO v Sloveniji, ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja.

Novo pridobljena spoznanja vključujejo uporabo stabilizatorja 
dušika N-lock, ki pripomore k varovanju okolja in podtalnice ter 
omogoča pridelavo večje količine pridelkov. Stabilizator dušika 
N-lock namreč preprečuje hitro in nenadno sproščanje dušika, kar 
pomeni, da podaljša obdobje njegove dostopnosti rastlinam. Ob 
uporabi N-lock so v povprečju pridelki koruze večji za 600 - 700 kg/
ha ter pšenice za 400 - 500 kg/ha.

 Darja REPNIK, 
strokovnjakinja za vode in tla v NLZOH Maribor

Še malo in bom v kuhinji pričarala domačnost …
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Me pa smo tako lepo zrasle v naši občini …
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Testiranje s hitrim antigenskim testom 
(HAGT) na COVID 19 in cepljenje  

z možnostjo izbire cepiva v občinah 
ustanoviteljicah ZD Maribor

V organizaciji Zdravstvenega doma dr. A. Drolca Maribor poteka 
testiranje s hitrimi antigenskimi testi na COVID 19 in cepljenje z 
izbiro cepiva v občinah ustanoviteljicah, tudi v občini Starše na 
lokaciji Zdravstvena postaja Starše, Starše 78/c, 2205 Starše.

Zaradi nujnih prilagajanj ZD dr. A. Drolca Maribor glede poteka 
testiranj in cepljenj prihaja do sprememb urnikov.  Občina Starše 
lahko urnik objavi šele, ko ga uradno prejme s strani ZD dr. A. 
Drolca Maribor. 

Prosimo vas za strpnost glede objavljanja urnikov cepljenj in 
testiranj.

O B Č I N A   S T A R Š E

Občinska uprava Občine Starše sporoča, da je Vlada RS sprejela

ODLOK o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 

SARS-Cov-2 in spremembah le-tega.

Stranke ali drugi obiskovalci prostorov Občine Starše 
morajo izpolnjevati PCT pogoje  
(cepljeni, preboleli, testirani).

Ob vstopu v prostore Občine 
Starše obvezno upoštevajte 
higienske ukrepe za zajezitev 
širjenja virusa SARS-Cov-2 
(razkuževanje rok in nošenje 
maske je obvezno).

Zahvaljujemo se vam za 
razumevanje.

OBČINSKA UPRAVA
OBČINE STARŠE



CESTA KANAL ROŠNJA – MARJETA
Občina Starše nadaljuje 

z ureditvijo dela ceste med 
Marjeto in kanalom v Rošnji. 
Manjkajoči del asfalta je že 
asfaltiran v dolžini cca. 300 
metrov. V teh dneh bodo 
urejene tudi bankine in bre-
žine ob cestišču.

Dela izvaja podjetje GP 
VIA Gradnje d.o.o.

Vrednost vseh del po po-
godbi je 18.170,40 EUR brez 
DDV. Predviden zaključek 
del je konec meseca sep-
tembra.Še malo in cesta bo končana …

Dovozna cesta POŠ Marjeta
Obveščamo vas, da so pri 

koncu dela na gradbišču izgrad- 
nje dovozne ceste za novo po-
družnično šolo v Marjeti.

Vgradila se je kanalizacija in 
razvodi za elektro priklope ter 
telekomunikacije. Prav tako  sta 
izvedena javna razsvetljava in 
vodovodno omrežje.

Dela je izvedlo občinsko pod-
jetje Gradnje Starše d.o.o.

Cesta bo v času gradnje po-
družnične osnovne šole služila 
kot gradbiščna cesta. Po izgra-
dnji šole se bo dokončno uredi-
la z asfaltom, bankinami in po- 
trebno prometno signalizacijo. Zaenkrat kot gradbiščna cesta …
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ŠOLSKE POTREBŠČINE
Učenci OŠ Starše in POŠ Marjeta ter otroci v vrtcu Pikapolonica 

in Najdihojca so sodelovali v akciji Pokloni zvezek. Zbrali so veliko 
zvezkov, svinčnikov, barvic, radirk, trikotnikov …

Tudi DPM Starše je preko akcije Poštar Pavli šoli podarilo veliko 
šolskih potrebščin. Na začetku šolskega leta smo jih razdeliti 
pomoči potrebnim učencem.

Vsem iskrena hvala.
Marija BEDNJANIČ

Podarjene šolske potrebščine

Tribuna Starše
V športnem parku Starše nadaljujemo z gradbenimi deli za 

izgradnjo slačilnic s sanitarijami in tribuno. Dela, ki zajemajo 1. 
fazo izgradnje in jih izvaja podjetje Gradnje Starše d.o.o., se bližajo 
koncu. Dvoetažni objekt je konstrukcijsko zaključen. 

Istočasno se nadaljuje 2. faza, ki zajema kompletna krovsko 
kleparska dela, fasaderska dela, keramičarska dela, stavbno 
pohištvo ter ostala manjša dela, potrebna za dokončanje objekta.

Predviden zaključek del je do konca leta 2021.

OTROŠKI SEJEM
V sončnem nedeljskem septembrskem dopoldnevu, tj. 5. 9. 

2021, je bil na vaškem središču v Staršah pravi otroški direndaj. Že 
na daleč je otroke in starše vabila glasba z otroškimi pesmicami. 

Bil je pravi sejem rabljenih, in ne boste verjeli, tudi novih igrač. 
Otroci so bili navdušeni s cirkuškimi animacijami bratov Malek, ki 
sta pri ustvarjanju z baloni uresničila marsikatero otroško željo. 
Tudi tatuji, ki so jih otroci dobili, so bili nekaj posebnega, da ne 
govorimo o sladkem presenečenju.  

Otroke in starše je nagovoril župan Stanislav Greifoner. V 
kratkem nagovoru je povedal, da je vesel velikega obiska otrok in 
mladih družin ter obljubil, da bo prireditev postala tradicionalna.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem udeležencem  prireditve, ki 
so prinesli igrače in jih zamenjali ali darovali. Hvala organizatorjem 
Občini Starše, DPM Občine Starše in  tudi  podjetju Matjana Cojh-
terja za darovane igrače.

Marta STEPIŠNIK

Sejem bil je živ …
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NOVICE OBČINE STARŠE • Če želite v 13. številki NOVIC objaviti kratko, a 
pomembno vsebino, jo pošljite do petka, 1. oktobra 2021, na naslov: glasilo@
starse.si – s pripisom ZA NOVICE. Izšle bodo 7. oktobra. 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. 
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.

Dela potekajo po načrtu …


