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list

POGLED NAZAJ

V soboto, 2. aprila 2016 je po vaseh občine Turnišče potekala čistilna akcija. Za šolske otroke in njihove učitelje
je udeležba bila obvezna, udeležili so se pa tudi člani

nekaterih društev in drugih organizacij v občini. S svojo
udeležbo je vsak posameznik prispeval pomemben delež k
lepši zunanji podobi občine Turnišče.

V soboto, 9. aprila 2016 in nedeljo, 10. aprila 2016 je v
telovadnici OŠ Turnišče potekalo Državno tekmovanje v
streljanju z zračnim orožjem za mlajše kategorije. V soboto ob 9:30 je v jedilnici OŠ Turnišče potekla tudi uradna otvoritev državnega tekmovanja. Zbrane je najprej nagovoril
g. Anton Jože Majhenič, delegat SZS, nato pa še županja
Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, ki je tudi uradno
otvorila tekmovanje. V dveh dneh se je v Turnišču zvrstilo
488 strelk in strelcev iz vseh koncev Slovenije. Na dvorišču

OŠ Turnišče pa je bil postavljen tudi šotor, kjer se je Občina
Turnišče predstavljala s promocijskim materialom ter nudila
voden ogled Čevljarskega muzeja in drugih znamenitosti. KD
Štefan Raj Turnišče se je predstavilo s sekcijo ročnih del in
s peko slastnih palačink. Klub mladih Turnišče pa je lačnim
obiskovalcem nudil hot doge. Dogajanje je popestrilo tudi
tekmovanje za skrito tarčo, ki je nudilo bogate nagrade, v
skupni vrednosti 500€. Hvala vsem za sodelovanje.
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DOGODKI V MESECU MAJU
»» 7. 5. 2016 ob 9:00 – OŠ Turnišče; Turnir juda; organizator:
Judo klub Turnišče.
»» 13. 5. 2016 ob 19:00 – Jeričev dom; Medobmočno srečanje
pevskih zborov; organizator: KD Štefan Raj Turnišče.
»» 15. 5. 2016 ob 14:00 – Gomilica-Razkrižje-Gomilica; Kolesarjenje; organizator: KPD Pedal.
»» 19. 5. 2016 ob 17:00 – Jeričev dom; Srečanje pevskih
zborov DU PPZ Murska Sobota; organizator: Društvo upokojencev Turnišče.
»» 21. 5. 2016 ob 11:00 – Planikino parkirišče; Srečanje starodobnih koles in koles z motorjem (Dimek Beltinci).
»» 25. 5. 2016; Dan mladosti s KMT; Kolesarjenje na Bukovnico
+ adrenalinski park. Vsi zainteresirani se prijavite čim prej,
zaradi cenejše karte za skupine. Vabljeni tudi tisti, ki ne
želite iti v adrenalinski park. Prijave in informacije na: 041

»»

»»
»»
»»

710 956 (Tadej) ali 031 574 357 (Martina). Zvečer je zabava v prostorih KMT; organizator: Klub mladih Turnišče.
27. 5. 2016 ob 18:00 - pri družini Sep-Mujdrica (Mladinska ulica 17); Strokovni prikaz rezi sadnega drevja (predavanje g. Mirana Toriča, KGZ Murska Sobota); organizator:
Vinogradniško-sadjarsko društvo Turnišče.
28. 5. 2016 od 19:00 naprej – prostori KMT; Ogled finala
lige prvakov; KMT kuharski team bo za lačne pripravil nekaj
v loncu; organizator: Klub mladih Turnišče.
28. 5. 2016 od 12:00 naprej – Nogometno igrišče Turnišče;
Občinsko gasilsko tekmovanje; organizator: GZ Turnišče/
PGD Turnišče.
29. 5. 2016 ob 13:00 – zbiranje pred občino; Kolesarski
piknik s kolesarjenjem do Copekovega mlina v Mali Polani;
organizator: KK Varaški šujstri.

OBVESTILA
FITNES FITKO IN TENIŠKO IGRIŠČE

Vabimo Vas, da obiščete Fitnes Fitko in nekaj minut namenite
sebi. Fitnes je odprt od ponedeljka do sobote. Dnevna karta je
3,80 eur, mesečna pa 20 eur.
Spremenjen delovni čas fitnesa:
Ponedeljek, sreda, petek, četrtek: 17:00–21:00
Torek, sobota: 8:00–11:00
Vabimo Vas tudi na igranje tenisa. Za tenis igrišče velja enak
delovni čas kot za fitnes Fitko, ob vikendih in praznikih pa po
predhodnem dogovoru. Cena uporabe tenis igrišča med tednom
je 4 eur/uro, med vikendi in prazniki pa 5 eur/uro. Informacije in
rezervacije na e-mail: sport.turnisce@gmail.com ali na tel. št.:
051 677 198 (ga. Meggy).
Vabljeni!

POMOČ DRUŠTVOM, OBČANOM (Jasmina Denša)
Občina
Knjižnica
sreda, 7:00 - 15:00
torek, 9:00 - 12:00
četrtek, 12:00 - 15:00
četrtek, 15:00 - 18:00
BREZPLAČNA UČNA POMOČ

Za mlade od 12. leta naprej, osnovnošolce in dijake.
- Individualna pomoč pri iskanju vzrokov za učne težave,
- seznanitev s strategijami učinkovitega učenja,
- pomoč pri pisanju referatov oz. seminarskih nalog,
- vse, kar potrebujete mladi za boljše ocene.
Slovenščina, angleščina, matematika, kemija, fizika, elektrotehnika, strojništvo, informatika …
Informacije in prijave na: 041 710 956 (Tadej) ali 031 574 357
(Martina).

ZBIRANJE POBUD ZA NAMESTITEV OZNAČEVALNIH,
INFORMATIVNO USMERJEVALNIH LAMELNIH TABEL

Obstaja želja, da bi občina Turnišče bila celostno urejena z enotnimi tablami, zato pozivamo tudi vas, da izrazite svoj interes in
pristopite k projektu.
Informativno usmerjevalne table so lamelne, v velikosti 160 x
30 cm, na kateri bi bil vaš logotip in naziv. Za postavitev tabel
ob državnih cestah je potrebno predhodno pridobiti tudi elaborat, katerega bo v vsakem primeru financirala Občina, tako, da ta
strošek ne bo bremenil vas. Okvirne cene lamelnih tabel bomo
sporočili naknadno, ko bomo glede na število prijavljenih pripravili ponudbo.
Občina Turnišče torej poziva vse zainteresirane podjetnike, obrt-

nike in druge, da sporočijo svoj interes za najem takšne table
na Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, ali preko
elektronskega naslova na obcina@turnisce.si.

JAVNE OBJAVE IN JAVNI RAZPISI
JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO STANOVANJ V LENDAVI
Objavljen je javni razpis za zbiranje ponudb za odprodajo
stanovanj v Lendavi, ki so v lasti občine Turnišče. Objava je v
Uradnem listu RS in na spletni strani www.obcinaturnisce.si.
JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ V GOSPODARSKI CONI TURNIŠČE
V mesecu maju bo predvidoma objavljen javni razpis za zbiranje
ponudb za odprodajo zemljišč v Gospodarski coni Turnišče. Objava bo v Uradnem listu in na spletni strani www.obcinaturnisce.si.
SKUPNA OBČINSKA UPRAV
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN
Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana

OPOZORILO
Lastnike gozdov in drugih zemljišč, ki imajo ob občinskih cestah
posajena drevesa, grmičevje, živo mejo, trto ali druge nasade
ali poljščine, ki bi ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej
obveščamo, da je prepovedano opustiti kakršna koli dela na
zemljiščih in na objektih ob javni cesti.
Pozivamo vas, da takoj odstranite vsa drevesa, ki so nagnjena
proti ali na cesto in obstaja verjetnost, da se bodo porušila na
cesto, kakor tudi vse veje dreves in grmičevja, ki segajo nad javno površino in ovirajo ali ogrožajo varnost prometa.
5. člen Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010 in 48/2012)
določa, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela
na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi
lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost
prometa na njej. Prepovedano je zasaditi drevje, živo mejo, trto
ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale ali zmanjšale
varnost prometa na njej. Z globo 1 000 eurov se kaznuje posameznik, ki krši določila Zakona.

Informacije za Varaški list

Lahko posredujte ga. Jasmini Denša na tel.: (02) 577 10 41 ali na
e-naslov: turizem.turnisce@gmail.com.

Glavni in odgovorni urednik: Jasmina Denša; Fotografije: Nuša Hozjan, Bojan Sobočan; Naklada 1000 izvodov;
Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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