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POGLED NAZAJ

Vrhunec turniškega avgustovskega dogajanja je bila »Velka meša«, saj je osrednjo romarsko sveto mašo, ob
somaševanju soboškega škofa msgr. dr. Petra Štumpfa, daroval apostolski nuncij nj. eksc. msgr. dr. Juliusz Janusz.
Prebral je pismo papeža Frančiška, ki ga je naslovil vsem vernikom, ob visoki obletnici turniškega svetišča, kar
je še posebno priznanje za osrednje romarsko središče murskosoboške škofije. Na ta dan je apostolski nuncij
navzočim vernikom podelil še posebni papeški blagoslov s popolnim odpustkom.

Občina Turnišče je skupaj z NK Turnišče, DU Turnišče in KD Štefan Raj Turnišče organizirala tradicionalno Varaško
noč, ki se je odvijala v soboto, 12. avgusta 2017, od 11. ure naprej na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
Najprej so se na medobčinskem srečanju družili upokojenci, ob 12. uri se je odvilo srečanje pevskih skupin in
godcev »Pojemo za vas«. Zvečer od 20. ure naprej so zbrane zabavali člani skupine Blue Planet, vrhunec večera
pa je bil nastop popularne skupine Vigor, ki je z odličnim vzdušjem navduševala občinstvo do jutranjih ur.
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V sklopu praznovanja Marijinega vnebovzetja in 750.
obletnice omembe turniškega svetišča v pisnih virih je v
nedeljo, 13. avgusta, potekala okrogla miza na temo Turniška
cerkev – zgodovinsko, pastoralno, marijansko in romarsko
svetišče. Ugledni gostje so turniško svetišče predstavili z
različnih vidikov – doc. dr. Janez Balažic iz zgodovinskega
stališča, msgr. dr. Marjan Turnšek iz pastoralnega vidika,
msgr. dr. Peter Štumpf kot marijansko svetišče in dr. Stanko
Zver kot romarsko središče.

V ponedeljek, 14. avgusta, se je kar 79 krvodajalcev
odzvalo vabilu Krajevne organizacije Rdečega križa –
KORK Turnišče in darovalo kri. Organizatorje še posebej
veseli, da je bilo 13 udeležencev, ki so kri darovali prvič.
Petdesetič je kri daroval Marjan Zadravec iz Turnišča,
za kar je prejel priznanje Rdečega križa Slovenije.

DOGODKI V
MESECU SEPTEMBRU
Glasbeni nastopi v stari cerkvi
• Sobota, 16. 9. 2017, ob 19.30 – Vokalna skupina Evterpe;
• Petek, 22. 9. 2017, ob 19.30 – Cerkveni zbor Marije Vnebovzete;
• Sobota, 30. 9. 2017, ob 19.30 – Pevski zbor OŠ Turnišče in glasbena šola Amadeus;

Vsi lepo vabljeni.
»

nedelja, 17. 9. 2017, ob 16.30 – nogometno igrišče Turnišče; NK Turnišče : ŠNK Radgona;
organizator: NK Turnišče.

OBVESTILA
NOVA TELEFONSKA ŠTEVILKA
V pisarni Pomoč društvom in občanom je na voljo stacionarna telefonska številka, in sicer (02) 572 22 24.
TENIŠKO IGRIŠČE
Rezervacije za teniško igrišče pošljite na e-naslov info@izziv-pomurje.si.
VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC
V sredo, 6. 9. 2017, bo varuhinja človekovih pravic, skupaj s sodelavci, poslovala v občini Beltinci. Vsi, ki bi želeli
govoriti z go. Vlasto Nussdorfer se do 4. 9. 2017, do 15. ure, prijavite na tel. št. 030 720 225. Pogovori bodo potekali v prostorih Občine Beltinci (Mladinska ulica 2).
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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.
SOSED SOSEDU SOSED
KORK Turnišče vabi na dobrodelno akcijo, ki jo v sodelovanju s trgovino
Mercator organizirajo vsako tretjo soboto v mesecu, tj. 16. 9. 2017. Zbirajo trajna živila za občane iz socialno šibkejših družin.
ZAHVALA
Nogometni klub Turnišče se še enkrat iskreno zahvaljuje vsem pokroviteljem, ki so pomagali pri uspešno izvedeni Varaški noči, še posebej podjetju Planika Turnišče, ki že vrsto let nesebično odstopi prireditveni prostor in
vso potrebno infrastrukturo. Vsem še enkrat iskrena hvala!

DRAGI UČENCI IN DIJAKI
Pred vami je še eno razburljivo šolsko leto. Vsak začetek predstavlja nekaj
vznemirljivega, včasih nas prevzema kombinacija strahu, veselja, poguma. Pomembno
je, da ostanete zvesti samemu sebi, da zaupate vase, saj boste tako kos vsem izzivom,
ki bodo na vaši poti. Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta!
Županja z občinsko upravo

Starši!

Vozniki!

• Te in prihodnje dni čim več časa namenite promet- • Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njino-varnostni vzgoji otrok!
hovo nepredvidljivost še posebej pozorni!
• Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na • Temu prilagodite tudi način svoje vožnje.
šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v • Še posebej bodite pozorni v
avtomobilu.
bližini vrtcev in šol ter krajev,
kjer se morda otroci igrajo
• Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete
(npr. na ulicah,
zgled svojim otrokom!
na parkiriščih ...).
• Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v
ustreznih sedežih.
• Tudi sami se vedno pripnite!
Vir: www.policija.si

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

OPOZORILO LASTNIKOM PSOV
Lastnike psov opozarjamo na nekaj temeljnih pravil, ki zagotavljajo dobro počutje vseh občank in občanov:
• Zagotovite fizično varstvo vaših psov tako, da so med sprehodom na povodcih. Nevarni psi naj imajo nadet tudi nagobčnik.
• Med sprehajanjem psa ste dolžni imeti pri sebi vrečke za
odstranitev pasjih iztrebkov ter ustrezen pribor. Pasje iztrebke
je treba počistiti in jih odložiti v koše za ostale odpadke.
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ZAKONSKI IN DRUGI PREDPISI, KI UREJAJO TO PROBLEMATIKO:
Pristojnost medobčinske inšpekcije

Pristojnost policije

Občina Turnišče ima to področje urejeno z Odlokom o javnem
redu in miru (Ur. list RS, št. 83/2012), ki določa, da je prepovedano pustiti brez nadzora žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi,
premoženja in drugih živali. Prav tako je lastnik oziroma vodnik
živali dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor in vrečko za pobiranje iztrebkov. Lastnikom in vodnikom živali ni dovoljeno voditi živali na otroška in
športna igrišča, javne prireditve, ki jim niso namenjene in v javne
prostore. Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr.
slepim osebam). Z globo 120 evrov se kaznuje posameznik, ki krši
omenjena določila Odloka.

Policisti lahko v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili izvajajo
nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o zaščiti živali (Ur. l. RS
št. 38/13), ki so v pristojnosti policije. Tako ugotavljajo predvsem
kršitve, povezane z neprimernim varovanjem psov in sicer na
podlagi 11. in 12. člena omenjenega zakona, kjer je predpisano,
da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu; nevarni psi pa morajo biti
na povodcu in opremljeni z nagobčnikom. Za tovrstne kršitve je
določena globa za posameznike oziroma za lastnike ali skrbnike
v razponu od 200 do 400 evrov.

KAKO LAHKO PREVERIMO, ČE
HIŠNO VODOVODNO OMREŽJE
TESNI?

Vodomer je precej natančna
merilna naprava in zazna že
zelo majhne pretoke vode. To
omogoča preverjanje tesnjenja
hišnega vodovodnega omrežja.
Odpreti je potrebno polovični
pokrovček številčnice in pogledati okroglo okence, ki je skoraj
na sredi številčnice (na sliki
označeno z rdečim krogcem). V
okencu je viden del nazobčanega koleščka, ki se vrti v primeru
pretoka vode. Tako je mogoče preveriti puščanje hišnega vodovodnega omrežja. Kolešček se ne sme premikati pod pogojem,
da so zaprte vse pipe in izključeni vsi porabniki. Če je ta pogoj
izpolnjen in se kolešček kljub temu premika, pitna voda nekje
nekontrolirano uhaja oz. odteka. V takem primeru je pametno
poiskati vzrok in ga odpraviti.

Tako kot v javnem omrežju za oskrbo
s pitno vodo, se lahko tudi v hišnem
vodovodnem omrežju pojavijo dolgo
neopaženi in nekontrolirani izpusti
vode. Po določilih slovenske zakonodaje stroške porabljene vode,
ki izteče iz hišnega omrežja, zaradi slabega tesnjenja, bremenijo
uporabnika oz. lastnika. Zaračuna se tudi odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za iztečeno količino vode.
Zaradi navedenega je smiselno večkrat na leto preveriti, če hišno
omrežje tesni. Pravico dostopa do vodomera v jašku ima uporabnik
in upravljavec javnega omrežja za oskrbo s pitno vodo. Na podlagi
te pravice lahko uporabnik kdaj koli preveri stanje vodomera in tudi
začasno zapre dovod pitne vode v hišno omrežje.

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.

Aktivnosti v sklopu praznovanja
Likovne delavnice za otroke pred staro cerkvijo. Razstava del je bila na ogled v stari cerkvi.

Posnet je predstavitveni film o cerkvi, dostopen na
https://www.youtube.com/watch?v=FiSyV2XzetI in
spletni strani Občine Turnišče (medijski prispevki).

Javljanje na radiu Murski val. Posnetek je na voljo na
spletni strani Občine Turnišče (medijski prispevki).

Ob sobotah, tržnica pred cerkvijo.

Na avtobusnih postajališčih smo namestili plakate, ki
opozarjajo na okroglo obletnico.

Posnetek RTV SLO o turniški cerkvi najdete na http://4d.
rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174481025 in na
spletni strani Občine Turnišče (medijski prispevki).

Okrogla miza z naslovom Turniška cerkev – zgodovinsko, pastoralno, marijansko in romarsko svetišče.
Posnetek je dostopen na https://www.youtube.com/
watch?v=NkskWUOcPU4

Trženje promocijskih izdelkov na temo 750 let omembe
turniškega svetišča.

Informacije za Varaški list lahko posredujete ge. Jasmini Denša na tel.: 031 759 209, 02-572 22 24 ali
na e-naslov: turizem.turnisce@gmail.com.
Izdajatelj: Občina Turnišče; Glavna in odgovorna urednica: Jasmina Denša;
Fotografije: Melani Ropoša, Matej Vnuk, arhiv KORK, arhiv Varaš d.o.o., arhiv NK Turnišče, arhiv Medobčinskega inšpektorata;
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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