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NOVICE OBČINE STARŠE
november 2022  | št. 33Poštnina plačana pri pošti 2205 Starše

POLICIJA SVETUJE
Število vlomov v stanovanja ali stanovanjske hiše, tudi vikende, 

iz leta v leto narašča, storilci pa so čedalje bolj predrzni ali nasilni. 
Priložnost dela tatu in vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali 
hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje 
najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na 
dopustu, ali je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma. 
Posebno vabljiva so za vlomilce odprta vrata ali okna, razpoložljivo 
orodje za dostop (na primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop do 
sicer nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim lahko 
vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje ... 
Eden od razlogov je tudi zimski čas, v katerem je hitro tema, kar 
je v prid storilcem kaznivih dejanj. Storilci stanovanjske hiše nekaj 
časa opazujejo, ko opazijo, da v hiši dalj časa ni luči, predvidevajo, 
da ni nikogar doma, in vlomijo. Vlomilci najpogosteje iz hiš odtujijo 
denar in zlatnino.   

Zato pred odsotnostjo:
- zaklenite vrata in zaprite okna; 
- vklopite alarmno napravo (v kolikor jo imate); 
- ključev ne puščajte na skritih mestih, kot so nabiralniki, 

predpražniki, lončki za rože ipd.; 
- ne puščajte doma dragocenosti in denarja; 
- ne puščajte sporočil o svoji odsotnosti (na telefonskem 

odzivniku, listkih, spletnih omrežjih); 
- poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam 

prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik in dviguje 
rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči); 

- orodja ali drugih priročnih sredstev ne puščajte v okolici hiše; 
- vrednejše predmete umaknite z vidnih mest; 
- zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo 

fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, 
nakit, tehnični predmeti idr.). 

Če boste postali žrtev vloma v hišo, avtomobil ali drug objekt, 
takoj o tem obvestite policijo. Ne hodite po objektu in se ničesar ne 
dotikajte ali premikajte, saj lahko s tem uničite pomembne sledi, ki 
jih je na kraju pustil storilec kaznivega dejanja. Občani pa pogosto 
hodite mimo teh storilcev, mimo njihovih avtomobilov, vendar 
niste pozorni na osebe, ki ne sodijo v vaše domače okolje. Zato 
predlagamo, da si vsakič, ko opazite v okolici svoje ali sosedove 
hiše sumljivo osebo ali vozilo, zapomnite čim več podatkov o takšni 
osebi, o prevoznem sredstvu in si po možnosti zapišite registrsko 
številko vozila, saj nam, policistom, takšni podatki lahko zelo 
koristijo pri odkrivanju storilcev. 

Prav tako bodite previdni pri raznih »prodajalcih na domu« in 
drugih osebah, ki pridejo k vam na dom in prodajajo različne stvari 
(prodaja od vrat do vrat). Ti so namreč pogosto storilci kaznivih 
dejanj. Ko jih povabite v hišo ali ko greste v hišo po denar, stopijo na 
hodnik in vam v trenutku odtujijo, kar jim je pri roki. To se pogosto 

zgodi predvsem pri 
starejših ljudeh, pa tudi 
otrocih oz. mladostnikih, 
ki niso dovolj pozorni, 
storilec pa se jih ne boji.

 

    Robert ALBREHT, 
vodja policijskega okoliša,

višji policist I

Prošnja za sodelovanje v dobrodelni akciji
ANJINE SANJE – STOPNIŠČNO DVIGALO

Z GLASBO V VESELI DECEMBER

TRR SI56 0451 5000 2132 083  
SWIFT  KBMASI2X
SKLIC 00 123
NAMEN ANJINE SANJE

Društvo prijateljev mladine Občine Starše se skupaj z Anjo Dobnik 
srčno zahvaljuje vsem dosedanjem darovalcem v dobrodelni akciji. 
V želji, da bi nam uspelo uresničiti ANJINE SANJE, teče akcija naprej 
in vas vabimo k sodelovanju. Veseli bomo vsakega prispevka. 

Prispevek za Anjino stopniščno dvigalo lahko nakažete:

HVALA, KER STE PRIPRAVLJENI POMAGATI.

Upravni odbor DPM OBČINE STARŠE

Oba tamburaška orkestra KUD »Ivan Lončarič« vas vabita 
na dobrodelni koncert, ki bo v soboto, 3. 12. 2022, ob 18. 
uri v telovadnici POŠ Marjeta. 

Kar dva razloga sta, da se z veseljem udeležite tega koncerta. Prvi 
je, da bo to prva javna prireditev v novi in hkrati veliki pridobitvi za 
naš kraj. Drugi pa je, da bomo ves s prostovoljnimi prispevki zbrani 
denar podarili za nabavo knjig v šolsko knjižnico POŠ Marjeta in OŠ 
Starše. Upamo, da boste z veseljem prisluhnili lepim melodijam 
tamburašev in se nasmejali gostu, ki bo polepšal našo prireditev. 

Po končanem koncertu bomo poskrbeli za veselo druženje in 
sproščen pogovor, ki naj vsem polepša vse praznične decembrske 
dni. Nastopajoči bodo veseli vašega obiska, učenci pa vašega 
prispevka za knjige, saj vemo, da je lepa knjiga lahko zelo dobra 
prijateljica. 

Predsednica KUD-a 

in člani tamburaških orkestrov
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Tilen Kos na 28. SLOVENSKIH KEMIJSKIH 
DNEVIH prejel 2. nagrado konference

NOVICE OBČINE STARŠE izdaja Občina Starše. Novice za objavo uredila: 
Daša Jakol. Oblikovanje: Grafična forma HUTTER. Tisk: Tiskarna HUTTER. 
Izdano v nakladi 1430 izvodov.

REDNA TEDENSKA VADBA JOGE 

Začetek jesenskega dela tekmovanja Steznega 
kegljanja lige upokojencev ZPZDU- Maribor

Na spletni strani Univerze v Mariboru, Fakultete za naravoslovje 
in matematiko, je zapisano, da je študent Tilen Kos na Slovenskih 
kemijskih dnevih, že 28-ih po vrsti, ki so se odvijali  v Portorožu 
med 21. - 23. septembrom, predstavil rezultate svoje magistrske 
naloge z naslovom “Sinteza visoko poroznih poliHIPE materialov na 
osnovi  N-vinilkaprolaktama”. 

Naloga je nastala pod mentorstvom doc. dr. Janje Majer Kovačič 
s Katedre za izobraževalno kemijo FNM ter s sodelovanjem s 
Kemijskim inštitutom. Za svojo postrsko predstavitev je Tilen Kos 
prejel 2. nagrado konference.

Tilen Kos iz Prepolj je osnovno šolo opravljal v Marjeti in Staršah 
in jo uspešno zaključil pred desetimi leti, to je leta 2012. 

Tilnu za uspeh iskreno čestitamo tudi občani občine Starše in 
zaposleni v zavodu OŠ Starše.

OBVESTILO – GLASILO IN NOVICE

Redne prispevke za DECEMBRSKO GLASILO zbiramo do 
nedelje, 27. novembra 2022. 

V tem glasilu bomo objavili tudi PRAZNIČNA VOŠČILA, ki jih 
lahko pošljete še do srede, 30. novembra 2022. 

Iskreno prosimo, upoštevajte navedena termina, da bo 
lahko uredniško delo teklo nemoteno.

Informacijo o datumu izida 34. številke NOVIC, ki bodo izšle 
v januarju 2023, bomo objavili v GLASILU.

Urednica

Vir prispevka in slike: 
- https://www.fnm.um.si/index.php/2022/09/26/student-tilen-kos-je-na-28-slovenskih-

kemijskih-dnevih-prejel-2-nagrado-konference/
- informacija ravnatelja OŠ Starše Franca Kekca

Pred nami je veseli december, ki nas s svojo intenzivnostjo lahko 
tudi izčrpa. Za vzdrževanje ravnovesja v telesu in umu vas lepo 
vabim na prakso tradicionalne hatha joge v Staršah.

Vadba je primerna za začetnike, kar pomeni, da delamo na 
osnovah, ki jim dodajamo izzive. Družimo se vsak ponedeljek med 
18.30 in 19.30 v telovadnici OŠ Starše. 

Prvi obisk je brezplačen. Dobrodošli, da izkusite, kako se počutite 
med jogijsko prakso in po njej, ter se morda pridružite redni vadbi.

Prosim za predhodno najavo na polona.lupinsek@gmail.com .
Vse dobro in namaste.

POLONA
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Ob dnevu starejših, na dan 23. 9. 22, je potekalo tekmovanje 
v dvorani Tabor Maribor. Sodelovalo je 11 ekip. Organizacijo 
letošnjega tekmovanja starejših je prevzela sekcija DU Marjeta. 

Vse prisotne je pred začetkom tekmovanja pozdravil predsednik 
KŠRGK Vladimir Jurišić, odprl pa ga je vodja sekcije DU Marjeta. 
Tekmovanje je potekalo v pravem športnem vzdušju. Sekcija 
DU Marjeta je zasedla drugo mesto, boljši so bili le kegljači DU 
Poljčane. Tekmovanje se je zaključilo ob 14. uri, za prva tri mesta 
so podelili pokale.

Kasneje, 5. 10. 2022, je sledil še občinski derbi med ekipama DU 
Marjeta in DU Starše na kegljišču Oto Merčnik - Miklavž. S ponosom 
smo pričeli jesensko tekmovanje. Obe ekipi sta bili oblečeni v nove 
trenirke, ki nam jih je donirala občina Starše. Zato iskrena hvala 
županu in vodstvu Občine Starše v imenu obeh ekip. Slika, ki jo 
prilagamo, pove vse. Bila je dobra tekma ob športnem navijanju. 
Zmagala je ekipa DU Marjeta. Rezultat DU Marjeta - DU Starše je 
668 : 608 podrtih kegljev. Obema ekipama čestitamo za dobro in 
»fer« tekmo.

Mirko LIŠNIå, sekcija steznega kegljanja
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JESENSKI LOVI V LD STARŠE

Martinovanje DU Starše

Lovci LD Starše na podlagi letnega plana izvajajo jesensko zimske 
love na malo divjad in plenilce v lovišču, fazan, poljski zajec in 
plenilci, predvsem lisica. Vsi lovi so namenjeni rekreaciji lovcev, 
druženje in sprehodi po lovišču ali revirju. Lovi bodo potekali vsako 
nedeljo vse do meseca marca. 

Udeleženci v prometu bodite zaradi varnosti pozorni na 
prometno signalizacijo, ki opozarja, da poteka lov.

Marjan MALEK

Fo
to

: M
. M

al
ek

  

V četrtek, 10. 11. 2022, so se člani DU Starše zbrali na 
vsakoletnem martinovanju, kjer so opravili krst domačega 
vina z brajd, krst pa je opravil predsednik društva. Na 
prireditvi sta bila navzoča župan občine in direktorica 
občinske uprave. 

Uvodno so z vinskimi napitnicami otvorili krst mošta člani 
Vokalne skupine 70+, potem je potekalo še ocenjevanje 
mošta. Po skupni zdravljici je navzoče nagovoril še župan 
občine Stanislav Greifoner.

Marjan MALEK
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V petek, 11. 11. 2022, sta se župan občine Starše Stanislav 
Greifoner in predsednik TD Starše Marjan Malek udeležila proslave 
ob občinskem prazniku in prazniku zavetnika fare in občine Donja 
Voća. 

Proslava je potekala v prenovljenih prostorih DVD Donja Voća, v 
kulturnem programu pa so nastopili godci in pevski zbor KUD Voća. 
Navzoče na proslavi so nagovorili njihov predsednik občinskega 
sveta in načelnica občine, kot tudi »saborski zastupnici RH«. 

Med prvimi je dobil pozdravno besedo naš župan občine Stanislav 
Greifoner, ki je pozdravil navzoče, pozdravil dobro sodelovanje 
društev obeh občin, z željo, da se takšno sodelovanje nadaljuje 
tudi v bodoče, ter občanom čestital ob njihovem prazniku in dnevu 
Sv. Martina, zaščitnika občine in cerkve v Donji Voći. Po končanem 
programu je stekla prijetna beseda med načelnico in našim 
županom ter županjo Cirkulan.

Marjan MALEK                                                             

Udeležba na proslavi ob občinskem prazniku 
OBČINE DONJA VOĆA
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MARTINOVANJE 
V VAŠKEM SREDIŠČU STARŠE

V soboto, 12. 11. 2022, je TD Starše izvedlo tradicionalno 
martinovanje v vaškem središču. Na prireditvi smo opravili krst 
mošta v vino La brajde in iz mošta potomke stare trte. 

Marjan MALEK
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Nastopi godcev ljudskih viž KUD Franc Ilec
Ob nastopih na prireditvah KUD-a, TD Starše in Občine Starše 

so Godci ljudskih viž sodelovali na območnem srečanju Godci 
godejo, pevci pojejo JSKD v Rušah, in sicer 8. 10. 2022. V soboto, 
12. 11. 2022, pa so sodelovali na folklornem festivalu v Donji Voći 
na Hrvaškem. Oba nastopa so opravili z ljudskimi vižami, ljudsko 
polko in valčkom ter navdušili navzočo publiko. Posebej lepo so bili 
sprejeti na festivalu v pobrateni občini Donja Voća.

Marjan MALEK

V petek, 18. 11. 2022, so učenci na POŠ Marjeta tudi letos 
obeležili tradicionalni slovenski zajtrk. Zjutraj so se zbrali v 
jedilnici in najprej skupaj zapeli in se zazibali ob pesmi Lojzeta 
Slaka, Čebelar. Nato so se podkrepili z zdravimi domačimi jedmi, 
pridelanimi iz okolice kraja. Zajtrk je vseboval kruh, maslo, med, 
mleko in jabolko. Sledile so aktivnosti, ko so se medpredmetno 
prepletale in ob koncu zaokrožile v celoto. 

Ogledali smo si izobraževalni video, v katerem deček Lovro 
nadobudno spoznava izvor in pomen vseh sestavin tradicionalnega 
slovenskega zajtrka. Nato so učenci prisluhnili pravljici z naslovom 
Čebeljčnjaček, ki jih je popeljala v svet čebel in pridelave medu. 
Sledilo je delo v parih, kjer so lahko izbirali med različnimi nalogami, 
vezanimi na ogled obeh posnetkov.

Na koncu pa so izvedli Masterchef tekmovanje, kjer so se pari 
pomerili v pripravi najbolj izvirnega sadnega krožnika. Zmagovalci 
so bili prav vsi, nagrada pa je bila slastna pojedina, ki so jo pripravili 
čisto sami. Dan bo vsem ostal v lepem spominu.

Maja ŽNIDARIČ

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
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VABILO
Kulturno društvo Urška Prepolje prireja 

v nedeljo, 18. 12. 2022, ob 17. uri 

ADVENTNI KONCERT 
v cerkvi Sv. Uršule Prepolje. 

Nastopili bodo:
• Moški pevski zbor Kulturnega društva Alojza Štrafele 

iz Markovcev

• Moška pevska skupina Kulturnega društva Cirkulane, 
Mladi veseljaki

• Ženska pevska skupina Prosvetnega društva Matej Bor 
Dobrovce, Lastovke

•  Vokalista Tina in Julian

Skupaj si polepšajmo predpraznične dni s čudovito 
pesmijo, zato vljudno vabljeni!

Kulturno društvo Urška Prepolje

RED NA POKOPALIŠČU 
STARŠE

Prejeli smo obvestilo lastnikov grobov, da so ob svojih 
grobovih naleteli na pasje iztrebke, zato lastnike psov 
obveščamo, da v skladu s 16. členom Odloka o javnem 
redu in miru v občini Starše psov ni dovoljeno voditi po 
pokopališču. 

Lastnike psov naprošamo, da upoštevajo navedeno. 

Občinska uprava Občine Starše
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