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POGLED NAZAJ

26. januarja 2017 je občinski svet Občine Turnišče na svoji 17. redni seji potrdil dvoletni proračun, ki predvideva predvsem nujne
posege in dela na cestah in čistilni napravi. Dvoletni proračun, ki je vreden 5,33 milijona evrov, od tega v letošnjem letu 2,77 milijona
evrov in v prihodnjem letu 2,56 milijona evrov. Med najobsežnejšimi naložbami do konca leta 2018 so obnova čistilne naprave, obnova
Polaščekove domačije v dnevni in medgeneracijski center, ureditev gospodarske cone, obnova Zdravstvene postaje v Turnišču in delna
ureditev gasilskega doma v Turnišču. Sprejeti dvoletni proračun predvideva tudi izgradnjo kolesarskih stez v Gomilicah in Renkovcih,
asfaltiranje cestnih odsekov, ki v zadnjih letih še niso bili obnovljeni ter obnovo streh na občinskih stavbah.
Občina bo urejala tudi zemljišča na t.i. območju pasike, ki bodo namenjena za novogradnje družinskih hiš, z zasaditvijo dreves
poskrbela za pozelenitev občine in postavila manjkajočo obcestno razsvetljavo, prometne znake ter lamelne označevalne table. Na
področju športne infrastrukture je predvidena delna ureditev okolice nogometnih igrišč po vaseh in delna ureditev zunanjega strelišča
za malokalibersko orožje v bližini čistilne naprave. Predviden je tudi nakup šolskega defibrilatorja in lutke za izobraževanja o postopkih
oživljanja ter nakup dodatnih štirih defibrilatorjev, ki bodo javno dostopni.
V dvoletnem proračunu so predvidena tudi sredstva za povečanje turistične privlačnosti občine. Tako bo občina Turnišče v Nedelici in
Turnišču uredila prostore za turistično dejavnost, urejena bosta čevljarski muzej in občinska vinoteka ter obnovljena kužna znamenja in
tri stare cehovske listine. Občina bo v letošnjem letu pričela z zbiranjem gradiva za izdajo monografije Občine Turnišče in sofinancirala
celoletne aktivnosti ob praznovanju 750-letnice omembe stare cerkve v Turnišču.

KD Štefan Raj Turnišče je skupaj z Občino Turnišče, ob pomoči ZKD Lendava in JSKD Lendava letos organiziral že 33. Literarno-likovnomultimedijski ustvarjalni natečaj, ki se je tradicionalno zaključil s proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, kjer so bila podeljena
priznanja in nagrade najboljšim ustvarjalcem v kar devetih kategorijah. Osrednja govornica je bila sodobna slovenska pisateljica, gospa
Olga Paušič. V pestrem kulturnem programu so se predstavili učenci Glasbene šole Lendava, ljudske pevke iz Turnišča in Etno skupina
Nojek iz Bistrice ob Sotli.
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Vinogradniško – sadjarsko društvo Turnišče je prvo nedeljo v
mesecu februarju opravilo 11. rez vinske trte. Rez potomke stare
trte z mariborskega Lenta so opravili županja občine Turnišče mag.
Vesna Jerala Zver, predsednik Vinogradniško sadjarskega društva
Turnišče Borut Horvat in gospodar vinske trte Ivan Zadravec.

V nedeljo, 12. 2. 2017 je v Gomilici potekal 12. Valentinov
pohod, ki ga je organiziralo Kolesarsko pohodniško društvo
Pedal Gomilica. Na 9,2 km dolgo pot od Gomilice do Turnišča in
nazaj skozi Nedelico, se je podalo 120 ljubiteljev pohodništva.
V občinski zgradbi so pohodnike pričakali člani KK Varaški
šujstri z napitki in s slanimi rogljički, po končanem pohodu pa
so v Vaško-gasilskem domu Gomilica dobili še toplo malico. Par
čevljev Tovarne obutve Planika je šel v roke pohodniku iz Velike
Polane, nekaj pohodnikov je prejelo ostale nagrade sponzorjev.
Pri organizaciji so sodelovali gasilci PGD Gomilica, ki so poskrbeli
za varnost na cestnih odsekih.

Specializantka anesteziologije in reanimacije, dr. Mojca Horvat in
Sabina Kocet Ritlop, anestezijski tehnik sta pripravili predavanje
z naslovom Temeljni postopki oživljanja. Predavateljici sta
praktično s pomočjo lutke pokazali, kako je treba postopati v
primeru, da nekdo potrebuje našo pomoč. Udeleženci so lahko na
podlagi praktičnega primera preizkusili, kako potekajo temeljni
postopki oživljanja.

AKCIJA »SOSED SOSEDU SOSED«
V soboto, 18. 2. 2017 je KORK
Turnišče v sodelovanju s
trgovino Mercator Turnišče
prvič izvedel akcijo, kjer smo
pod sloganom »ZBIRAMO
HRANO, LAHKO PRISPEVATE?
HVALA« zbirali živila za
socialno šibkejše družine.
Akcija naj bi bila tradicionalna
in bo potekala vsako tretjo
soboto v mesecu. Hvala vsem
darovalcem živil, trgovini
Mercator in vsem, ki ste
pripomogli k izvedbi uspešne
akcije. »Resnično bogastvo
človeka je dobro, ki ga stori
drugemu«.

DOGODKI V MESECU MARCU
PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU
bo v soboto, 25. marca 2017, ob 16. uri, v gostilni Pri studencu v Nedelici.
Prijave se zbirajo do 11. 3. 2017. Prostovoljni prispevek znaša 3,00 EUR na žensko.
Število prijav je omejeno.
Svojo udeležbo prosim javite na naslednje tel. številke:
- Turnišče: Danica Kocet (031 593 824), Tatjana Dravec Vuk (051 203 270).
- Gomilica: Danijela Tivadar (041 895 470), Marija Dominko (041 895 177).
- Renkovci: Renata Zadravec (040 203 641 ali 02 573 11 95).
- Nedelica: prijave zbirajo člani KD Rdeči zvonček Nedelica.
- Občina: Jasmina Denša (031 759 209 ali turizem.turnisce@gmail.com).
Lepo vabljene!
V ponedeljek, 20. 3. 2017, ob 17.00 bo v občinski dvorani predavanje mag. Nastje Mulej, z
naslovom Kreativnost-inovativnost-motivacija. Vljudno vabljeni učenci, dijaki, študentje in
vsi, ki želijo napredek v osebnostnem razvoju.
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»» 2. 3. 2017 – 4. 3. 2017, popoldan – strelišče v
prostorih podjetja Agrocorn; 2. Pokal Turnišča v
streljanju z zračno puško; organizator: SD Štefan
Kovač Turnišče.
»» nedelja, 5. 3. 2017, ob 15.00 – Jeričev dom; Koncert
Staneta Vidmarja, z naslovom Moje pesmi, moje
življenje; cena vstopnice v predprodaji je 10,00
EUR; organizator: Župnija Turnišče.
»» sreda, 15. 3. 2017, ob 14.00 – občinska dvorana;
23. društveno ocenjevanje vin; organizator:
Vinogradniško-sadjarsko društvo Turnišče.

»» sobota, 18. 3. 2017, ob 17.00 – bivši prostori NLB;
Filmski večer za reko Muro; organizator: Klub
mladih Turnišče.
»» petek, 24. 3. 2017, ob 16.30 – Jeričev dom;
Predavanje p. Tonija Brinjovca, z naslovom: Stiska
in pomoč ljudem v stiski; organizator: Župnijska
Karitas.
»» nedelja, 26. 3. 2017, popoldan – TurniščeDobrovniške gorice; Pohod ob dnevu žena in
materinskem dnevu h kleti Izidorja in Marije
Balažic; organizator: KK Varaški šujstri.

»» sobota, 18. 3. 2017, cel dan – telovadnica OŠ
Turnišče; Regijsko prvenstvo z zračnim orožjem za
SV regijo; organizator: SD Štefan Kovač Turnišče.

OBVESTILA
URADNE URE ZA NEPOSREDNO POSLOVANJE OBČINSKE
UPRAVE Z OBČANI IN DRUGIMI OSEBAMI – NA SEDEŽU
OBČINE TURNIŠČE:
• ponedeljek - od 8.00 do 12.00
• sreda - od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ter
• petek - od 8.00 do 12.00.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

Tel: (02) 541 35 64; Fax: (02) 541 35 70; E-pošta: medobcinski.inspektorat@beltinci.si

OPOZORILO
Da se izognemo onesnaženosti cest in povečamo
varnost vsem udeležencem v prometu, opozarjamo
vse, ki se ukvarjajo z obdelavo kmetijskih in drugih
površin, da:
• varujejo poljske in druge javne poti, obcestne
jarke ter pripadajoči cestni svet tako, da ostanejo
nepoškodovani.
• Nalagajo repromaterial, pridelke in druge materiale tako, da se ti pri prevozu ne stresajo po
poljskih poteh in drugih javnih površinah.
• Očistijo vozila in kmetijsko mehanizacijo pred
odhodom na poti in ceste.
• Očistijo asfaltne površine ter poljske in druge poti
ob priliki onesnaženja.
• Obračajo kmetijsko mehanizacijo na njivi in ne na
cesti.

PRED UVOZOM NA CESTO OČISTITE KMETIJSKE STROJE IN
CESTO, V PRIMERU ONESNAŽENJA, TAKOJ OČISTITE!
Medobčinska inšpektorica
Alenka Maroša l.r.

URADNE URE:
• pon. in tor.:
8.00 - 12.00
• sre.: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00
• pet.:
8.00 - 12.00.
NAČRPANE KOLIČINE PITNE VODE NA VODNEM
VIRU TURNIŠČE V LETU 2016
Vodni vir Turnišče ima vgrajeni dve vodni črpalki, ki
črpata pitno vodo iz globin vodonosnika. Načeloma
delujeta izmenično, v primeru velike porabe pa lahko
tudi sočasno. Načrpano vodo pošiljata preko kontrolne
in klorirne naprave v omrežje, s presežkom načrpane
vode pa se polni vodohram oz. vodni stolp. Ko je slednji napolnjen, črpalke obmirujejo, omrežje pa se oskrbuje iz stolpa.
Celotno delovanje vodnega vira je časovno neprekinjeno, elektronsko nadzorovano in krmiljeno na daljavo.
V skladu z določili področne zakonodaje, so tekoče
beleženi vsi dogodki na sistemu. Eden od zanimivih podatkov je količina načrpane vode v določenem
časovnem obdobju.
Tako je za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
zabeleženo, da je črpalka št. 1 načrpala 133.431 m3
pitne vode, črpalka št. 2 pa 129.873 m3. Skupaj je bilo
torej v letu 2016 na vodnem viru Turnišče načrpano
263.304 m3 pitne vode.
Večina načrpane pitne vode na vodnem viru Turnišče,
153.070 m3, je bilo porabljeno na območju domače
občine Turnišče. Sosednji občini vodovodnega sistema
A, Črenšovci in Velika Polana, sta po podatkih družbe
EKO-PARK d.o.o. iz Lendave bili oskrbljeni s 110.234 m3
načrpane vode.
V letu 2015 je bilo načrpano 159.000 m3 pitne vode na
vodnem viru Turnišče, vendar je potrebno upoštevati,
da je bilo takrat omrežje sistema A v gradnji. Tako je
bila načrpana pitna voda porabljena samo na območju
domače občine Turnišče.
Obveščamo vas, da v Zdravstveni postaji v Turnišču
vpisuje nove paciente (otroke in odrasle osebe)
Mojca Zver, dr. dent. med.
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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV V mesecu februarju je bil objavljen
javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev v Občini Turnišče, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Turnišče. Objava je na spletni strani www.obcinaturnisce.si in na oglasni deski. Obrazce
za prijavo lahko dobite na spletni strani ali na sedežu Občine. Rok za prijavo je 17. 3. 2017.
Novo v Turnišču! Gibalni in izobraževalni center se nahaja v bivših prostorih banke. Novi društveni prostori ŠD IZZIV Pomurja so namenjeni popularizaciji gibanja, rekreacije in zdravega načina življenja. Vabljeni
na samostojno ali skupinsko vadbo vsi, ki si želite izboljšati psihofizično počutje, zmanjšati stres ali se
sprostiti. Več info na sd.izziv@gmail.com ali www.izziv-pomurje.si
Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče nadaljuje z zbiranjem starega železa in akumulatorjev. Za odvoz
pokličite g. Gregorja Škergeta (041 680 720).
Nekoč so jo gojili naši predniki – INDUSTRIJSKA KONOPLJA - Zanimanje za industrijsko konopljo iz leta v
leto raste. Že pozabljena kultura je našla svoje mesto v Nedelici. Zanimanje za to zdravilno rastlino je
zbudilo tudi medije, ki so izjavo in izdelke posneli pri družini Cigut. Kaj vse se lahko izdela iz te rastline
in še več si lahko ogledate na spletni strani: http://4d.rtvslo.si/arhiv/mostovi-hidak/174455162 (od 21.
minute naprej).
Društvo za zaščito živali obvešča, da tudi letos poteka akcija sterilizacij in kastracij psov in
mačk, in sicer med 1. februarjem in 31. marcem 2017. Kupone za 20 % popust dobite na
Občini pri ge. Jasmini Denša, ge. Anici Gombar ali ge. Tanji Cigut.
Letos v občini obeležujemo dve veliki obletnici:

OŠ TURNIŠČE
VVE pri OŠ TURNIŠČE
Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče
tel.:(02) 621 98 87, faks: (02) 621 98 85
e-naslov: vrtec.turnisce@guest.arnes.si
spletna stran: http://vve-turnisce.splet.arnes.si

50 let VRTCA TURNIŠČE
Prvi začetki vrtca Turnišče segajo v leto 1935/40. V KS Turnišče
se je vrtec na novo ustanovil leta 1967 v adaptirani stari zgradbi
bivše gostilne.

750 let
omembe
stare
turniške
cerkve
16. 11. 1267 je ogrski kralj Bela IV. izdal pismo, s katerim je
dokončno posegel v večletno sovraštvo in spor med črneško
rodbino Jure in dolnjelendavskimi Baniči. V pismu je prvič omenjena Marijina cerkev v Črncu.

CENIK OGLASOV IN ČLANKOV V VARAŠKEM LISTU
Storitev
Celotna A4
1/2 strani A4
1/4 strani A4
1/8 strani A4
1/16 strani A4

Cena z DDV
200,00 €
100,00 €
50,00 €
25,00 €
12,50 €

Cena za oglas na prvi strani je v primeru 1/16 strani A4
25,00 EUR, v primeru 1/8 strani A4 je 50,00 EUR. Na prvi
strani je lahko samo en oglas v velikosti največ 1/8 strani
A4 oziroma dva oglasa v velikosti 1/16 strani A4. Na drugi
in tretji strani lahko oglasi zasedejo največ 1/4 strani A4
formata, na četrti strani pa največ 1/8 strani A4 formata.

Naročilnica za objavo oglasa ali članka se nahaja na spletni strani Občine Turnišče (www.obcinaturnisce.si),
pod zavihkom Obrazci. Vsak, ki naroči oglas ali članek, mora poravnati znesek do 15. v mesecu za objavo v
naslednjem Varaškem listu.
Društva in humanitarne organizacije iz občine Turnišče so upravičena do brezplačne objave.
Informacije za Varaški list lahko posredujete ge. Jasmini Denša na tel.: 031 759 209, 02-577 10 41 ali
na e-naslov: turizem.turnisce@gmail.com.
Glavni in odgovorni urednik: Jasmina Denša; Fotografije: Anica Gombar, Tanja Cigut, arhiv KPD Pedal; Naklada 1000 izvodov;
Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno. ISSN 2536-1503
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