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POGLED NAZAJ

V petek, 5. 5. 2017, je na OŠ Turnišče potekala osrednja
prireditev ob 50. obletnici vrtca Turnišče. Malčki iz VVE
Turnišče in učenci OŠ Turnišče so pripravili pester kulturni
program. Zbrane so nagovorile ravnateljica OŠ Turnišče
Melita Olaj, predstojnica ZRSŠ OE Murska Sobota Irena Kumer
in županja občine Turnišče mag. Vesna Jerala Zver. Ob tej
priložnosti zbrana donatorska sredstva so bila namenjena
nakupu didaktičnih in drugih igrač ter materiala, ki ga vrtec
potrebuje za svoje delovanje, preostanek pa izdaji biltena in
izvedbi prireditve. Občina Turnišče pa je vrtcu podarila dve
klimatski napravi z namenom, da bo otrokom in zaposlenim
udobno tudi v vročih poletnih mesecih.

V PGD Turnišče je že dolgo tlela želja po nabavi novega vozila.
Sredstva za novo vozilo so prispevali: Gasilska zveza Turnišče,
Občina Turnišče, Zavarovalnica Triglav, BP Blister Pack d.o.o,
krajani in krajanke vasi Turnišče (zbiranje starega železa
in akumulatorjev). Nekaj sredstev so pridobili še s prodajo
starega vozila. Na prireditvi je bil slavnostni govornik Darko
But, generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Republike
Slovenije. Turniški župnik, p. Toni Brinjovc je blagoslovil novo
vozilo, županja Občine Turnišče mag. Vesna Jerala Zver pa je
ključe novega prevoznega sredstva predala poveljniku PGD
Turnišče Alojzu Žižku ter vozniku Mitji Miholiču. Predsednik
PGD Turnišče Gregor Škerget se je v svojem imenu in v imenu
društva zahvalil vsem, ki so na kakršen koli način pomagali
pri nabavi novega vozila.

V petek, 5. 5. 2017, je županja v občinski
dvorani sprejela rekrute letnikov '99 in jih
nagovorila. Potem so se mladi odpravili v
Beltince, kjer so se seznanili s poklicem
vojaka in se družili s svojimi vrstniki iz
sosednjih občin.

V soboto, 13. 5. 2017, je Občina
Krajevnemu odboru RK Turnišče predala
v uporabo šolski defibrilator in lutko
za učenje oživljanja, ki bo namenjen
izobraževanju šolskih otrok. Predsednica
Krajevnega odbora RK Turnišče Angela
Slamek se je zahvalila Občini in prevzela
šolski defibrilator ter lutko v upravljanje
z namenom, da izobraževanje v občini
poteka nemoteno in strokovno.
V torek, 16. 5. 2017, pa je bilo že izvedeno
predavanje z delavnico na temo dela z
avtomatskim defibrilatorjem.

V soboto, 20. 5. 2017, je v Gomilici
potekalo 8. občinsko izbirno tekmovanje
za memorial Matevža Haceta ter prehodni
pokal Občine Turnišče. Na tekmovanju
so sodelovale tri pionirske ekipe, dve
mladinski ekipi, deset članskih ekip in
ekipa starejših gasilcev. Prehodni pokal
Občine Turnišče je z najboljšim rezultatom
članskih ekip dosegla ekipa članov A PGD
RENKOVCI. Ekipe, ki so dosegle prva mesta
v posamezni kategoriji, se bodo jeseni
udeležila regijskega gasilskega tekmovanja.
Vsem iskreno čestitamo!
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DOGODKI V MESECU JUNIJU

10.

»» sobota, 17. 6. 2017, ob 13.00 – zbiranje pri kleti
družine Koroša v Lendavskih goricah; Pohod
po kleteh članov VSD Turnišče; organizator: VSD
Turnišče.
»» nedelja, 18. 6. 2017, ob 9.00 – Vaško-gasilski
dom Gomilica; Kolesarjenje k Vidovemu izviru;
organizator: KPD Pedal.
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nepozabno poletno doživetje, polno smeha, dobre volje,
sprošcenih in igrivih treningov
za fante in punce od 6. do 14. leta starosti ter
Tabor šPorTa abc za otroke od 4. do 8. leta starosti

»» sobota, 24. 6. 2017, od 12.00 naprej – nogometno
igrišče Gomilica; Dnevno-nočni turnir v malem
nogometu; organizator: MŠKD Sunčenca.

Nogom
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»» nedelja, 25. 6. 2017, od 10.00 naprej – nogometno
igrišče Nedelica; Ulični turnir; organizator: ND
Nedelica.
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»» nedelja, 25. 6. 2017, ob 16.30 – pred občinsko
zgradbo: Kolesarjenje po vaseh občine Turnišče;
organizator: KK Varaški šujstri.

eNiNgi
e

orTov

osTi

liko ve

č!

Prijave zbiramo do 15. junija 2017 ali do zapolnitve prostih mest.

Posebna akcija za otroke iz občine Turnišče!
več informacij na www.izziv-pomurje.si
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DAN ODPRTIH VRAT KOVAČEVE DOMAČIJE IN OBČINSKA PROSLAVA
OB DNEVU DRŽAVNOSTI, ki bo v soboto, 17. junija 2017:
»» od 13.00 naprej likovne delavnice za otroke pri cerkvi
Marije Vnebovzete pod vodstvom Tanje Cigut;
»» od 14.00 naprej kuhanje bograča, v organizaciji Društva
kmetic Turnišče;
»» ob 17.00 proslava s kulturnim programom in nagovor
županje občine Turnišče;
»» ob 18.00 literarno-glasbeni nastop člana skupine Mi2,
Jerneja Dirnbeka;
Lepo vabljeni!

OBVESTILA
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

OBVESTILO OBČANOM
Spoštovane občanke in občani!
Vse najditelje zapuščenih živali (mačk in psov) obveščamo,
da je ob najdbi le-teh, pred oddajo v zavetišče, potrebno
OBVEZNO obvestiti Občino Turnišče na tel. št. 02/572 10
60.
V primeru, da pred oddajo zapuščene živali občine ne
obvestite o najdbi zapuščene živali, bo stroške odlova in
oskrbe nosil najditelj sam.
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KLORIRANJE
PITNE
VODE IZ VODNEGA VIRA
TURNIŠČE
Sredi meseca maja je bil s
strani pooblaščenega serviserja opravljen reden servis dozirne postaje za klor,
ki je vgrajena na črpališču pitne vode v Turnišču.
Preverjeno je bilo celotno delovanje naprave in zamenjani deli, ki spadajo med potrošni material. Po
opravljenih vzdrževalnih delih je sledil ponoven zagon in umerjanje celotnega sistema. Pri umerjanju, s

katerim se mora doseči uravnoteženje sistema, neobhodno pride po omrežju do začasnega nihanja preostalega
klora v pitni vodi. Taka nihanja najbolj občutijo uporabniki v neposredni bližini črpališča oz. mesta doziranja.
Kaj je kloriranje pitne vode? (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje)
Kloriranje je najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije pitne vode. Klor uniči bakterije in nekatere viruse,
v običajno uporabljenih koncentracijah pa ne uniči parazitov. Po zaključku postopka dezinfekcije mora v vodi v
vodovodnem omrežju ostati nekaj prostega klora in sicer od 0,3 do 0,5 mg na liter, lahko pa je tudi nižja, če glede
na okoliščine upravljavec vodovoda zagotavlja stalno mikrobiološko skladnost oziroma ustreznost pitne vode.
Na podlagi rezultatov monitoringa izhaja, da je pitna voda na viru in v omrežju po celotni občini mikrobiološko
skladna oz. ustrezna. Zato izvajamo zmanjšano doziranje klora na črpališču, in sicer med 0,12 in 0,15 mg/l
načrpane pitne vode. S tem dosežemo, da je na najbolj oddaljenih mestih omrežja vsaj 0,03 mg/l preostalega
klora. To nam pove, da je pitna voda varna, saj bi v primeru naknadnega onesnaženja vode, nekje v omrežju
preostali klor reagiral z onesnaževali in se pri tem porabil.
»»V začetku meseca oktobra bo predvidoma začel delovati Dnevni center za starejše – Polanščekova domačija.
Upravljanje bo prevzel Dom starejših Rakičan, zato se vsi zainteresirani obrnite na njih.
»»V torek, 20. 6. 2017, bo knjižnica Turnišče ZAPRTA, zaradi letnega dopusta. Prosimo za razumevanje.
»»SOSED SOSEDU SOSED – KORK Turnišče vabi na dobrodelno akcijo, ki jo v
sodelovanju s trgovino Mercator organizirajo vsako tretjo soboto v mesecu, tj. 17. 6. 2017. Zbirajo trajna živila za občane iz socialno šibkejših
družin.

OBVESTILO
Občina Turnišče v sodelovanju z župnijsko cerkvijo Marije
pod logom in podjetjem Varaš d.o.o. vabi k sodelovanju pri
oživljanju turizma v občini Turnišče.
Od meseca maja do oktobra, vsako soboto (ob predhodni
najavi romarjev) med 10. in 14. uro prirejamo pred župnijsko
cerkvijo Marije pod logom Turniško tržnico. Vsi, ki vas sodelovanje zanima, se za nadaljnje informacije oglasite na Občini
Turnišče ali nas kontaktirajte na telefonsko številko 031 759
209 ali e-mail: turizem.turnisce@gmail.com.
Veselimo se sodelovanja z vami!
V torek, 9. maja 2017, ob 19. uri je v občinski dvorani potekala predstavitev in obravnava logotipa občine
Turnišče. Povabljeni so bili člani občinskega sveta Občine Turnišče, predsedniki krajevnih skupnosti, predsedniki
društev, ravnateljica Osnovne šole Turnišče, župnik župnije Turnišče in zaposleni na občinski upravi.
Občina Turnišče želi v prihodnosti graditi na razvoju turizma, predvsem romarskega turizma in razvijati turistično
infrastrukturo v bližini cerkve Marije Vnebovzete. Logotip občine Turnišče pomeni pričetek razvijanja širše prepoznavnosti ne samo posameznih turističnih točk, temveč občine kot celote. Ideja o logotipu se je razvijala po
objavi javnega poziva k iskanju slogana občine ter na kreativni delavnici z mag. Nastjo Mulej. Dokončno podobo
pa ji je na pobudo skupine, v kateri so sodelovale Tanja Cigut, Jasmina Denša, Anica Gombar in mag. Norma Bale,
dal arhitekt in oblikovalec Dejan Štampar. Logotip vsebuje zlato barvo, ki je prisotna v občinskem grbu, krepka
tipografija izraža stabilnost in trdnost prebivalcev Turnišča, zaobljena pisava pa njihovo gostoljubnost in prijaznost. Logotip s stiliziranim zvonikom, ki stoji namesto črke »i« in je posnetek turniškega zvonika, simbolizira
povezovanje tradicije in prihodnosti, stabilnost okolja, razvoj in smer napredka. Poigrava se z narečno besedico
»šče«, s čimer vabi k obisku in napredku »še« danes, povezuje pa se tudi v besedico »išče«. Predstavitev je
izvedla zunanja sodelavka občine, mag. Norma Bale, prisotni pa so tvorno sodelovali s svojimi pripombami in
logotip ob koncu predstavitve soglasno potrdili. Tako je zdaj na vrsti naslednja faza – uporaba logotipa, na način,
da se nam čim prej vtisne v spomin in da ga sprejme čim večje število občank in občanov ter obiskovalcev od
drugod.
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Prava banka
ima vedno
prave rešitve.
Začnite prejemati plačo ali pokojnino na NLB Osebni račun in
izkoristite ugodnosti NLB Start:
• eno leto vodenja NLB Klasičnega računa brez nadomestila,
• NLB Klikin ali NLB Klik z enim identifikacijskim elementom
brez pristopnine,
• kartica NLB Visa ali NLB MasterCard prvo leto brez članarine,
• 6 mesecev prejemanja SMS-Alarma o uporabi kartice brez
nadomestila
• in še nekaj dodatnih ugodnosti.
Vabljeni v NLB Poslovalnico Črenšovci.
Ponudba ne velja za stranke, ki so v NLB pred pokojnino že prejemale plačo.

www.nlb.si/start

01 477 20 00

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.
Ure za občane pri županji:
sreda - od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00.
Prosimo, prijavite se pri gospe Jožici Litrop na
telefonski številki 02 572 10 60. Hvala.

URADNE URE JAVNEGA PODJETJA VARAŠ D.O.O.:
• ponedeljek in torek - 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.
KNJIŽNICA TURNIŠČE
- torek: od 9.00 do 12.00,
- četrtek: od 14.00 do 18.00
URADNE URE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
- ponedeljek: od 10.30 do 12.30,
- sreda: od 10.00 do 12.00

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.
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.
Izdajatelj: Občina Turnišče; Glavna in odgovorna urednica: Jasmina Denša;
Fotografije: Anica Gombar, Tanja Cigut, Mediaspeed, arhiv PGD Turnišče; Naklada 1000 izvodov;
Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno. ISSN 2536-1503
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