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POGLED NAZAJ

V preteklem mesecu se je uredila razsvetljava ob vhodu v Nedelico. Z omenjeno
pridobitvijo je poskrbljeno za večjo varnost pešcev, kolesarjev in ostalih
udeležencev v prometu. Zaključila se je tudi obnova kužnega znamenja Trpeči
Kristus, ki stoji nasproti Osnovne šole Turnišče. Z obnovo je poskrbljeno za
ohranjanje dediščine za naše zanamce. Nadaljuje se obnova Zdravstvene postaje
Turnišče. Trenutno se obnavljajo sanitarije in vhod. Začela pa se je sanacija stavbe
med Planiko in OŠ Turnišče, kjer ima prostore tudi Klub mladih Turnišče.

Naša občanka Danica Kocet iz Turnišča je letošnja dobitnica srebrne plakete
JSKD za vsestransko delo na področju ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja in
folklorne dejavnosti. Kot utemeljitev za podeljeno plaketo so navedli, da je bila
vse življenje aktivna na različnih področjih kulturnega življenja, poseben pečat
pa je pustila na področju folklore. Službovala je na OŠ Turnišče, kjer je učila prve
folklornike. Kulturnemu društvu Štefan Raj je predsedovala več kot trideset let,
ustanovila je folklorno skupino, ki še danes ohranja ljudske pesmi in plese. Tudi
sedaj je še zmeraj zelo aktivna na različnih področjih v občini in drugod. Iskrene
čestitke za prejeto plaketo in veliko elana za naprej.
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Od 5. 2. 2018 do 17. 2. 2018 – občinska dvorana; Razstava nagrajenih in ostalih del, prispelih na ustvarjalni
natečaj; organizator: KD Štefan Raj Turnišče.
Sobota, 10. 2. 2018, in nedelja, 11. 2. 2018, od 8.00 naprej – telovadnica OŠ Turnišče; Nogometni turnir
Mlade zvezde; organizator: NK Planika Turnišče.
Nedelja, 11. 2. 2018, ob 13. uri – pred Vaško-gasilskim domom v Nedelici; Pustna povorka po vasi;
organizator: KD Rdeči zvonček Nedelica.
Torek, 13. 2. 2018, ob 9. uri – pred Večnamenskim centrom v Turnišču; Pustno rajanje otrok Vrtca Turnišče;
organizator: Vrtec Turnišče. Društvo kmetic bo peklo krofe, možen bo tudi nakup.
Petek, 16. 2. 2018, ob 18. uri – strelišče Agrocorn; 2. kolo Rekreacijske lige v streljanju z zračno puško za
občane Občine Turnišče; organizator: SD Štefan Kovač Turnišče.
Nedelja, 18. 2. 2018, ob 13. uri – pred Vaško-gasilskim domom v Gomilici; Valentinov pohod; organizator:
KPD Pedal.
Sobota, 24. 2. 2018, ob 9.30 – družina Horvat – Makovec, Dobrovnik 299j; Strokovni prikaz rezi vinske trte v
Dobrovniških goricah; organizator: VSD Turnišče.

OBVESTILA
OBČINA TURNIŠČE
je v decembru 2017 sprejela Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Turnišče
(Uradni list RS, št. 79/2017). Glede na to boste v začetku februarja vsi lastniki zazidanih stavbnih zemljišč po pošti
prejeli obvestilo o posodobitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanih stavbnih zemljišč. Le-ti
se bodo v skladu z novim odlokom črpali iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Podrobnejša
navodila boste prejeli v obvestilu.
INTERNI KANAL – SPORED ZA FEBRUAR
Termin
Četrtek, 22. 2. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v nedeljo, 25. 2. 2018, ob 14.00;

Vsebina
23. redna seja občinskega sveta Občine Turnišče.

PGD TURNIŠČE
obvešča, da še vedno zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 680 720 – Gregor Škerget.
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI OBVEŠČA
da tudi letos poteka akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk, in sicer med 1. februarjem in 31. marcem 2018. Več informacij dobite preko maila dzzpom@gmail.com ali preko
telefona: 070 879 212 (Trezika). Kupone za popust dobite na Občini pri ge. Jasmini Denša.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV
Meseca februarja bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev v Občini Turnišče, ki
jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Turnišče. Objava bo na spletni strani www.obcinaturnisce.si in na oglasni
deski.

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: Matej Vnuk, ZKD Lendava, Jasmina Denša, Katja Kalina;
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
ISSN 2536-1503
2 | VARAŠKI

list | februar 2018

