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NOVICE IZ OBČINSKE UPRAVE

GRADIMO IN OBNAVLJAMO

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Izgradnja POŠ Marjeta

Občina Starše pripravlja odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2022. Zavezanci za plačilo nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča so dolžni sporočiti vse spremembe
glede lastništva ali uporabe stanovanjskih in poslovnih prostorov v
roku 15-ih dni po nastanku spremembe.

Podjetje GIC GRADNJE d. o. o. iz Rogaške Slatine nadaljuje z
gradbenimi deli za novo podružnično šolo v Marjeti.
Izvedeno je:
- kompleten izkop z varovanjem gradbene jame,
- AB talna plošča pod telovadnico in šolo.
Trenutno se izvaja:
- gradnja AB sten šole in telovadnice,
- hidroizolacija in zasip za stenami.
Dela potekajo po predvidenem terminskem planu.
Rok za dokončanje del je 31. 8. 2022.

Zato prosimo vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, da sporočijo vse spremembe za plačilo. V
kolikor še niso podali prijave za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, to podajo do 4. februarja 2022.
Obrazci za prijavo podatkov za nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča so dosegljivi na spletni strani Občine Starše
(www.starse.si).

Podpis pogodbe
V sredo, 29. 12. 2021, sta župan občine Starše Stanislav Greifoner
in predsednik PGD Prepolje Sandi Kirbiš podpisala pogodbo o
prenosu stavbne pravice za namen izgradnje novega gasilskega
doma v Prepoljah.

Dela še vedno tečejo po planu …

Sanacija mostu Trniče

Foto: M. Kacjan

Dravske elektrarne Maribor skupaj z Občino Starše nadaljujejo z
obnovo mostu preko dovodnega kanala HE v Trničah.
Dela izvaja podjetje RGP d. d. – trenutno poteka odstranitev
voziščne konstrukcije in ograj mostu.
Zaradi kompletne sanacije mostu je potrebna popolna zapora
odseka ceste od Starš do Trnič. Obvoz je urejen preko mostu
Prepolje.
Sanacija bo predvidoma končana v juniju 2022.

Pogodba je podpisana …

Javni razpisi
Na spletni strani Občine Starše www.starse.si, v rubriki javne
objave, so objavljeni naslednji razpisi:
- Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v
občini Starše za leto 2022 – rok za oddajo vlog je 7. 2. 2022,

Fotografiji: B. Rokavec

- Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in zvez
v občini Starše za leto 2022 – rok za oddajo vlog je 31. 1.
2022,
- Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti in kulturnih projektov v občini Starše za leto
2022 – rok za oddajo vlog je 24. 1. 2022.
Vsebina razpisa in obrazci so dostopni na spletni strani občine.
Most bo odprt junija …
Mojca KACJAN

Bogdan ROKAVEC
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Nove spodbude Eko sklada za skoraj
ničenergijske stavbe

OBVESTILO
Živimo z divjadjo v našem okolju, pomagajmo
ji preživeti zimo

V petek, 31. 12. 2021, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil
štiri nove javne pozive. Na Eko skladu so tako ponovno na voljo
nepovratna sredstva za skoraj ničenergijske stavbe.
Občani jih lahko pridobijo za gradnjo ali nakup novih skoraj
ničenergijskih stavb ali celovito skoraj ničenergijsko prenovo stavb,
občine in podjetja pa za gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb.
Stavbe se morajo nahajati na območju Slovenije. Na voljo so tudi
spodbude v obliki ugodnega kredita.
Naložbe se lahko pričnejo izvajati šele po oddaji vloge za
pridobitev spodbude, izjemoma pa bodo do spodbud upravičeni
tudi tisti občani in občine, ki so z izvedbo naložb začeli v obdobju
od 1. 1. 2021 do objave novih javnih pozivov. Glede na zadnji javni
poziv so spodbude za občane višje za okrog 10% in znašajo od 75 do
220 EUR na m2 (odvisno od vrste vgrajenih izolacijskih materialov,
energijske učinkovitosti stavbe ter tega, ali gre za gradnjo nove
stavbe ali prenovo). Za gospodarstvo so spodbude v višini od 85 do
150 EUR na m2, pri občinah pa so enake kot na prejšnjem pozivu,
od 240 do 400 EUR na m2.

Vir: Varčujmo z energijo

V tem obdobju se nahajamo v zimskem času, polja in travniki
so pobeljeni … idila, ki smo je vsi veseli. Ob nas pa obstaja v tem
predelu našega skupnega življenjskega prostora tudi prostoživeča
divjad. Videvamo jo na prebeljenem polju, ko išče hrano in
poizkuša na ta način prezimiti.
Prav v tem času je pomembno, da za divjad skrbimo skupaj – vsi,
tako lovci kot občani, sprehajalci v naravi, urejevalci okolja. Že doma
poskrbimo, da v naravo v tem času ne zahajajo nezavarovani psi, ki
preganjajo divjad, predvsem srnjad, saj jo napadajo, poškodujejo,
in slednja zaradi tega pogine. Prav zato v tem času prostoživeči psi
niso zaželeni v okolju. Tudi ob sprehodih imejmo psa pripetega
na vrvici. Če pa opazimo proste pse, o tem obvestimo lovce ali na
številko 112, da preprečimo nastalo škodo na prostoživeči divjadi v
našem skupnem življenjskem okolju.

Joj, slišim ropot …

Divjad si išče hrano, a je glede na vremenske razmere ni dovolj.
Prav zato poziv – skupno poskrbimo, da prizadeto divjad dodatno
nakrmimo. Zato vabimo k sodelovanju vse lovce, kmetovalce in
sprehajalce, da ob obhodu lovišča vložimo v krmišča hrano za
divjad (koruzo, pšenico, seno). Zagotovimo, da bo ob tem čim manj
vznemirjena, ker pri nenadnih tekih prihaja do največ poškodb ali ji
jim največkrat prizadenejo prav psi, ki se prosto gibajo.
Spomladi pa jim dodajmo dodatni življenjski prostor s kakšnim
novim grmom, zelenim poljskim robom in sodelovanjem na polju z
revirnimi vodji LD Starše.
Seveda prihaja tudi do povzročitev škod s strani divjadi. O tem
obveščajte lovce – posebna komisija oceni škodo in se z vami
pogovori o odpravi le-te ali o povrnitvi škode.

Z novim javnim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb
občanov Eko sklad nadaljuje z ugodnim kreditiranjem občanov za
okoljske naložbe, v okviru katerega so po novem upravičene tudi
naložbe v klimatske naprave. Predhodni javni poziv se je zaprl z
objavo novega.
Informacije o javnih pozivih bodo na voljo na telefonski številki
01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali
po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.
Tadeja KOVAČIČ, podsekretarka Eko sklada

POSTOPEK ZA NAKUP E-VINJET

Fotografiji: N. Jakol

https://www.dars.si

V letu 2022 prihajajo e-vinjete, ki so
zagotovo korak v pravo smer. Razen tega, da
so digitalne, se od klasičnih vinjet bistveno ne
razlikujejo.
Na ministrstvu za infrastrukturo pričakujejo,
da bo večina voznikov elektronsko vinjeto
kupila preko spleta.
Da bo sam nakup karseda enostaven, na
https://racunalniske-novice.com/elektronske-vinjete-e-vinjete-dars/
izveste več o samem postopku nakupa, ceni, veljavnosti in
kategorizaciji vozil.

Poiskati bo treba hrano …

LOVSKI ZDRAVO!

Jana BREZNIK, Računalniške novice,
Stromboli d. o. o.
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Branko KIRBIŠ, starešina LD in
predsednik UO LD Starše

DOBRODELNOST v vrtcu Pikapolonica

NOVOLETNO DARILO DPM Starše
otrokom iz vrtcev

V vrtcu Pikapolonica otroke že zgodaj navajamo na razvijanje
solidarnosti, prostovoljstva in medsebojne pomoči. Vzgojiteljice
imajo pri tem pomembno vlogo, saj organizirajo prostovoljske
priložnosti za najmlajše, jih spodbujajo k sodelovanju ter ob tem
razvijajo otrokovo ustvarjalnost.
V prazničnem decembru so želeli razveseliti starejše sokrajane.
V vseh štirih oddelkih so izdelali 90 voščilnic, ki so jih s pomočjo
Krajevne organizacije Rdečega križa Marjeta razdelili starostnikom
v okoliških vaseh.

Društvo prijateljev mladine Občine Starše je 17. in 20 decembra
2021 otroke iz vrtcev Najdihojca in Pikapolonica razveselilo s
praznično predstavo navihanih bratov Malek iz Športno - cirkuškega
društva Eleja.
Z otroki sta pela, plesala in jih povabila h krasitvi novoletnih
smrečic. Ko je bilo vse pripravljeno za praznovanje, so priklicali tudi
Božička. Razdelil jim je balončke in pobarvanke ter jim obljubil, da
jih prihodnje leto ponovno obišče.

Izdelali smo voščilnice ...

V skupini Palčki so pod mentorstvom vzgojiteljic Katje Gojčič in
Martine Kirbiš izdelali 17 kompletov družabne igre Križci in krožci
iz kamenčkov ter blaga. Podarili so jih Društvu prijateljev mladine
Starše za darilo družinam z otroki, ki so jih obiskali v prazničnem
času.
Brata Malek sta navdušila …

Za popestritev predprazničnih dni v veselem decembru
se zahvaljujemo Društvu prijateljev mladine Starše in
predsednici Marti Stepišnik, ki je otroke obdarila tudi s sladkim
presenečenjem.

Fotografije: M. Kirbiš

Kolektiv vrtcev Najdihojca
in Pikapolonica

Podarili smo igro ...

Z razvijanjem dobrih socialnih odnosov in vzgojo otrok za
solidarnost malčke že v zgodnjem otroštvu učimo, da so občutljivi
za stiske drugih in so jim pripravljeni pomagati.

Nada SMOLINGER

HVALA, PALČKI

Fotografiji: N. Smolinger

DPM Občine Starše se zahvaljuje
skupini PALČKI iz vrtca Pikapolonica
za podarjene družabne igre, ki so
jih izdelali z vzgojiteljicama Katjo in
Martino.
Sporočamo vam, da so prišle v prave
roke in so prinesle veselje vašim malim
prijateljem.
HVALA VSEM!
Marta STEPIŠNIK
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Tudi letos je Božiček v vrtcih obdaril najmlajše …

Glede na dane razmere se je proslava pred praznikoma –
božičem ter dnevom samostojnosti in enotnosti – v OŠ Starše in
POŠ Marjeta odvila na daljavo, enako kot prejšnje leto. Mentorici
prireditve sta bili učiteljici Metka Vavh in Ida Borak. Točke
posameznih razredov, ki sta jih zbrali, so bile pod skrbnimi rokami
učiteljice računalništva Mete Krajnc posnete vnaprej, opremljene
s podatki in nato povezane v smiselno celoto.
Proslavo so si učenci obeh šol pogledali v petek, 24. 12. 2021,
ob 9.00. Seveda se je začela z odpeto himno, učenci posameznih
razredov pa so plesali, peli, deklamirali, igrali na inštrumente …
Zadnje minute filma so bile rezervirane za ravnateljev nagovor
učencem in zaposlenim, z dobrimi željami za praznike.

Foto ekrana: D. Jakol

Proslava pred praznikoma

Daša JAKOL

KONCERTNA ODDAJA »DAN VESELEGA DECEMBRA - STARŠE 2021«
»Dan veselega decembra – Starše 2021« je uspel, na njem so
v vaškem središču v Staršah v nedeljo, 19. 12. 2021, nastopili
narodno zabavni ansambli in godci ljudskih viž s folklorno skupino.
Koncertna oddaja je potekala v živo preko »Live streaming« – v
organizaciji KUD »Franc Ilec« Loka - Rošnja in Turističnega društva
Starše, tudi v sklopu Pod šotorom se dogaja.
Nastopili so Godci ljudskih viž KUD »Franc Ilec«, pevka Katarina
Herceg, družina Marijana Hercega z Moniko Heričko na citrah,
ansambel Galama, ansambel Šank Kvintet in premierno Mladi

baroni. To skupino sestavljajo mladi iz krajev občine Starše, pri
ostalih skupinah pa vsaj en član iz naše občine.
Ozvočenje je uredil Marijan Herceg s svojimi sodelavci in
prenosom v živo na »Live streaming«, posnela pa tudi KATV SIP
TV. Nekaj poslušalcev je zadovoljno nagradilo z aplavzom vsak
nastop skupin, na koncu koncertne oddaje pa so vsi udeleženci
koncerta zapeli Sveto noč. Nastopajoči so se pohvalno izrazili do
organizatorja oddaje, s skupno ugotovitvijo – spomladi se ponovno
srečamo.

Foto: M. Malek

Marjan MALEK

Praznično obarvan nastop …

Utrinek z BOŽIČKOVE POTI po občini

Daša JAKOL

Foto: N. Matjašič

17. in 18. decembra 2021
je otroke naše občine obiskal
Božiček. Po vaseh se je
peljal s kočijo in pozdravljal
pričakovanja polne malčke ter
njihove starše in druge občane.
Vozil je po vnaprej določeni
trasi, katere načrt so občani
predhodno prejeli po pošti.
Božičku so pot kazali njegovi
pomočniki na mopedih – prav
tako Božički – iz Prepolj, kar je
še bolj popestrilo praznično
dogajanje. Malčki so pakete,
ki jih je »občinski Božiček«
pripravil že prej, prejeli sredi
tedna v prostorih krajevnih
skupnosti, sedaj pa jim je delil
še slastne bonbone. Dogodek
bo otrokom in odraslim še
dolgo ostal v spominu, saj je bil
resnično nekaj posebnega.

Popravek
NEPOVABLJEN »RAČUNALNIŠKI ŠKRAT«
V 81. številki GLASILA OBČINE STARŠE je prišlo pri prenosu
besedil do neljube napake. V besedilu z naslovom Voščila
občanov, na straneh 54 – 55, se je zadnji odstavek avtorja
dijaka Jaše Jerenka nenamerno »preselil« k besedilu
ravnatelja Franca Kekca, in sicer kot zadnji odstavek.
Gre za besedilo: »Zdaj prihaja december, mesec, ki naj bi
bil prazničen. Vsem občanom želim lepe praznike in veliko
veselja. Upam tudi, da skupaj premagamo ta virus in stopimo
v leto 2022 še močnejši in srečnejši,« ki je torej avtorsko delo
Jaše Jerenka in ne Franca Kekca.
Za neljubo situacijo se obema prizadetima avtorjema
objavljenih besedil iskreno opravičujemo.
Urednica

NOVICE OBČINE STARŠE

Dogodek bo še dolgo ostal v spominu …
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Če želite v 18. številki NOVIC objaviti kratko, a pomembno vsebino, jo pošljite do petka, 21. januarja 2022,
na naslov: glasilo@starse.si – s pripisom ZA NOVICE.
Izšle bodo 27. januarja 2022. Prispevke za marčevsko
GLASILO pošljite najkasneje do torka, 1. 3. 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.

