VARAŠKI

list

Maj 2017, št. 14, let. 2, ISSN 2536-1503, izdaja Občina Turnišče

POGLED NAZAJ

Na kratkem obisku pri županji pa se je
mudila tudi ga. Mirjeta Behluli, ki je na
kosovskem veleposlaništvu v Ljubljani
odgovorna za ekonomijo. Tudi ona je
predstavila možnosti sodelovanja z
Občino Turnišče.

13. aprila je županja gostila visoke goste. Sprejela je veleposlanico Madžarske v
Republiki Sloveniji njeno ekscelenco Edit Szilágyiné Bátorﬁ, ki sta jo spremljala
madžarski generalni konzul, dr. Gyula Földes in predsednik madžarske skupnosti,
g. Ferenc Horváth. Veleposlanica je uvodoma povedala, da je namen njenega obiska
vzpostaviti stik s turniško občino in poiskati morebitna področja za sodelovanje. V
nadaljevanju sprejema je županja predstavila občino, naše prednosti in področja,
katera želimo v prihodnosti bolj razviti. Izpostavila je, da bi želeli sodelovati na
gospodarskem, kulturnem in turističnem področju. Obisk se je zaključil v podjetju
Paradajz d.o.o. v Renkovcih, kjer je direktor g. Martin Žigo goste peljal v proizvodnjo,
kjer jim je predstavil pridelavo Lušt paradižnika.
Tudi letos je v okviru dneva za spremembe – dneva za sodelovanje potekala
očiščevalna akcija. Za organizacijo je poskrbela Osnovna šola Turnišče, v sodelovanju z
Občino Turnišče, podjetjem Varaš d.o.o., lokalnimi društvi in krajevnimi skupnostmi.
S skupnimi močmi so očistili vse vasi in prispevali k lepši zunanji podobi.

V času priprave na velikonočni čas je v stari cerkvi potekala velikonočna razstava
ročnih del, v organizaciji KD Štefan Raj Turnišče. Odziv ostalih društev je bil velik,
svoje izdelke so prispevali tudi otroci iz vrtca Turnišče in učenci iz OŠ Turnišče.

V mesecu aprilu je bil organiziran
enkratni posvet o poslovanju društev
in zvez. Predavateljica Majda Lukner je
vodilnim v občinskih društvih razložila
pravne podlage, na katere morajo biti
pozorni pri delovanju društva ter jim
svetovala, kaj vse morajo imeti zapisano
v statutu. Udeleženci so se strinjali, da
je bilo predavanje koristno in uporabno.

Na zadnji aprilski dan je že tradicionalno
potekalo kresovanje po vseh vaseh občine
Turnišče. Pestremu kulturnemu programu
je sledilo druženje ob zvokih glasbe ter
posedanje ob ognju dolgo v noč.
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DOGODKI V MESECU MAJU
»

sobota, 6. 5. 2017, ob 12.30 – pred občinsko
zgradbo; Pohod v Strehovske gorice k zidanici
Stanka in Tatjane Denša; organizator: KK Varaški
šujstri.

»

sobota, 20. 5. 2017, od 11.30 naprej – Vaško-gasilski
dom Gomilica; Občinsko gasilsko tekmovanje;
organizator: Gasilska zveza Turnišče in PGD
Gomilica.

»

petek, 12. 5. 2017, ob 19.00 – Jeričev dom; Srečanje
odraslih pevskih skupin; organizator: KD Štefan Raj
Turnišče v sodelovanju z JSKD.

»

»

sobota, 13. 5. 2017 – nogometno igrišče Turnišče;
Mini olimpijada ABC športnikov 2017; organizator:
ŠD Izziv Pomurje.

27. in 28. 5. 2017, od 16.00 do 20.00 – Vaško-gasilski
dom Renkovci; Razstava ročnih del ljubiteljic ročnih
del iz več občin; organizator: KD Anton Martin
Slomšek Renkovci.

»

»

nedelja, 14. 5. 2017 ob 9.00 – telovadnica OŠ Turnišče;
Judo turnir; organizator: Judo klub Turnišče.

»

nedelja, 14. 5. 2017, ob 14.00 – pred Vaškogasilskim domom v Gomilici; Kolesarjenje ob Črncu;
organizator: KPD Pedal.

nedelja, 28. 5. 2017, ob 12.30 – pred občinsko
zgradbo;
Spomladansko
kolesarjenje
v
malopolanski gozd do Copekovega mlina in lovske
koče Lovske družine Velika Polana, kjer sledi piknik
na prostem in druženje ob kresu in pajanem kruhu;
organizator: KK Varaški šujstri.

»

sobota, 20. ali 27. 5. 2017 – vinograd družine
Horvat-Makovec v Dobrovniških goricah; Prikaz
pletja vinske trte; organizator: Vinogradniškosadjarsko društvo Turnišče.

V sredo, 16. maja 2017, ob 17. uri, v občinski dvorani bo potekalo predavanje in delavnica na temo
dela z avtomatskim deﬁbrilatorjem. Glede na to,
da sedaj ima vsaka vas nameščen AED, je potrebno
tudi primerno izobraziti ljudi, da bodo znali delati z
njim in lahko pomagali pomoči potrebnim.
Vabljeni vsi, ki si teh znanj želite!

OBVESTILA
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

OBVESTILO
V skladu z določili Zakona o vodah (Ur. list RS, št.
67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) so lastniki in drugi posestniki vodnega ali priobalnega
zemljišča dolžni zgotavljati košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje
plavja (debla, vejevje, listje ...), odpadkov in drugih
opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi z vodnih
in priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda (potoki, jarki).
Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 2.
reda pet metrov od meje vodnega zemljišča. Če po-
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teka potok ali jarek med zemljišči različnih lastnikov
oz. uporabnikov, je vsak od navedenih dolžan čistiti
in vzdrževati svoj del brežine.
Osebe iz prejšnjega odstavka na vodnih in priobalnih zemljiščih ne smejo odlagati materialov in
snovi, o odlaganju tretjih oseb pa morajo obvestiti
inšpektorja za vode.
TRDOTA VODE IZ VODNEGA VIRA TURNIŠČE
V vodi, ki priteče iz pipe,
so raztopljene različne
mineralne snovi. Količina
in vrsta raztopljenih mineralnih snovi je odvisna od področja, kjer voda izvira oz. je načrpana (kemične sestave prsti in kamnin,
preko katerih teče). Te mineralne snovi vodi dajejo
okus in povzročajo njeno trdoto. Predvsem gre za
kalcijeve in magnezijeve hidrogenkarbonate (iz apnenca in dolomita) ter kalcijev sulfat (iz sadre).
Poznamo začasno ali karbonatno trdoto vode ter
stalno trdoto vode. Pri kuhanju vode se del prisotnih mineralnih snovi (kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati) pretvori v netopne karbonate in
izloča kot vodni kamen. Zato te mineralne snovi
povzročajo začasno trdoto. Vse ostale mineralne

snovi se pri kuhanju ne izločijo in ostanejo v vodi ter povzročajo trajno trdoto vode (sulfati, kloridi, tudi natrijev
karbonat itd.)
Trdoto vode najpogosteje merimo v nemških trdotnih stopinjah (°N), pri čemer predstavlja ena nemška stopinja
vsebnost 10 mg CaO na liter vode. Poleg te enote poznamo tudi francoske trdotne stopinje (°F) in milimole na
liter vode (mmol/l).
Ocena trdote vode

Nemška stopinja (°N)

Francoska stopinja (°F)

mmol/l

Mehka voda

0-8

0-14

0-1,5

Srednje trda

8-15

14-27

1,5-3

Trda voda

15-21

27-37

3-4

Zelo trda voda

nad 21

nad 37

nad 4

V sklopu spremljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode – Pomurski vodovod, krak A je bila nazadnje preizkušena
trdnost pitne vode na Vodnem viru Turnišče, dne 14. 2. 2017. Rezultat preizkušanja za skupno trdoto je 9,5 °N,
kar je ocenjeno kot srednje trda voda.
» Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče nadaljuje z zbiranjem starega železa in akumulatorjev. Za odvoz pokličite
g. Gregorja Škergeta (041 680 720).
» Krajevna knjižnica Turnišče je odprta ob torkih, od 9.00 do 12.00 ter ob četrtkih, od 14.00 do 18.00. Za informacije pokličite na številko 031 759 209 ali (02) 577 10 41 (Jasmina Denša).
» KORK TURNIŠČE – KRVODAJALSKA AKCIJA – Obveščamo vse krvodajalce in tiste, ki si to želite
postati, da bomo v ponedeljek, 14. 8. 2017 ponovno organizirali krvodajalsko akcijo v
občini Turnišče. Vabljeni!

» SOSED SOSEDU SOSED – KORK
Turnišče vabi na dobrodelno akcijo, ki jo v sodelovanju
s trgovino Mercator organizirajo vsako tretjo soboto v
mesecu, tj. 20. 5 . 2017. Zbirajo trajna živila za občane
iz socialno šibkejših družin.

» JAVNI POZIV – Občina Turnišče je v Uradnem listu RS, številka 15/2017, Ob-1848/17 z dne, 31. 3. 2017 in na
svoji spletni strani www.obcinaturnisce.si objavila javni poziv za javno zbiranje ponudb za odprodajo stanovanj
v lasti Občine Turnišče (dve stanovanji na naslovu Župančičeva 6E, Lendava). Celotna vsebina javnega razpisa
ter razpisna dokumentacija z navodili za izdelavo ponudbe je vidna na spletni strani www.obcinaturnisce.si.
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Zainteresirani ponudniki lahko
dobijo dodatne informacije v zvezi z odprodajo stanovanj na telefonski številki 02 572 13 23, e-posta: obcina@
turnisce.si. Zbiranje ponudb poteka do 8. 5. 2017 do 12. ure.
» Obveščamo vas, da v Zdravstveni postaji v Turnišču, vsak torek dopoldan, vpisuje nove paciente (otroke in
odrasle osebe) Mojca Zver, dr. dent. med.

LAMELNE (obvestilne) TABLE
Občina Turnišče še zadnjič poziva vse zainteresirane podjetnike, obrtnike in druge, da do
15. 5. 2017 sporočijo svoj interes za najem takšne table na Občina Turnišče, Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče, ali preko elektronskega naslova na obcina@turnisce.si.
Vsi, ki ste svojo namero že sporočili, boste obveščeni o nadaljnjem postopku.
Opozarjamo pa, da bodo ob namestitvi novih enotnih tabel,
vse stare table, ob državnih in občinskih cestah, odstranjene.
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Stanovanjski
krediti nove
generacije
Odplačilna doba kredita do 30 let.
Vodenje kredita 0 €.
Do 100% neodplačanega kredita krije zavarovanje NLB
Vita Odgovorna*.
Oglasite se pri strokovnjakih za kredite
v NLB Poslovalnici Črenšovci.

*Velja za stanovanjske kredite, sklenjene v aprilu 2017.
01 477 20 00

www.stanovanjskikredit.si

*V primeru smrti kreditojemalca, ki ima sklenjeno življenjsko zavarovanje pri NLB Vita d.d.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19
EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Odgovorna
ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

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 med 10. in 14. uro prirejamo pred župnijsko cerkvijo Marije
pod logom Turniško tržnico. Stojnice bodo na voljo vam, dragi občani, ki se ukvarjate z domačo in umetnostno obrtjo, vinarstvom, sadjarstvom, domačo kulinariko, čebelarstvom, da ponudite svoje izdelke tako
domačinom kot obiskovalcem od drugod, ki jih letos zaradi našega velikega jubileja pričakujemo v velikem
številu. 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.

Prva tržnica bo v soboto, 6. maja 2017.
Veselimo se sodelovanja z vami!

» 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

VVE pri OŠ TURNIŠČE
v petek, 5. maja 2017, ob 17. uri, v telovadnici OŠ Turnišče
organizira osrednjo slovesnost ob
50. obletnici VVE pri OŠ Turnišče.
Lepo vabljeni.

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.
Glavni in odgovorni urednik: Jasmina Denša; Fotograﬁje: Anica Gombar, Tanja Cigut;
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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