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POGLED NAZAJ

Mesec marec sta zaznamovala dva ženska praznika, dan
žena in materinski dan. V občini Turnišče smo 8. marca gostili
srečanje slovenskih županj, udeležilo se jih je deset od
šestnajstih. Županja, mag. Vesna Jerala Zver, jih je sprejela
v prostorih občine in jim na kratko predstavila občino. Nato
so se odpravile v podjetje Paradajz d.o.o., kjer jim je direktor
podjetja, g. Martin Žigo, predstavil gojenje paradižnika Lušt
in največji rastlinjak v Sloveniji. V tovarni obutve Planika
d.o.o. je udeleženke sprejel tehnični direktor, g. Stanislav
Draškovič, ki jih je popeljal skozi proizvodnjo, kjer letno
izdelajo skoraj pol milijona parov izredno kvalitetnih čevljev
višjega cenovnega razreda po najsodobnejših postopkih in
z najsodobnejšo tehnologijo. Oglede so zaključile v cerkvi
Marije Vnebovzete, kjer jim je pater Toni Brinjovc predstavil
cerkev in poslikave Janeza Aquile.
V soboto, 24. 3. 2018, je v gostilni Pri studencu, potekala
prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu,
katera je bila posvečena vsem ženskam, iz celotne občine.
Zbralo se je preko 330 žensk. Najprej je zbrane nagovorila
županja, mag. Vesna Jerala Zver, v pestrem kulturnem
programu pa so se predstavili otroci iz vrtca Turnišče, učenci
OŠ Turnišče, plesna skupina pod vodstvom Nine Zver,
Gomilički degaši, ljudski pevci iz Nedelice in Renkovcev,
folklorna skupina KD Štefan Raj Turnišče, glasbena šola
Amadeus ter KD Rdeči zvonček s skečem. Vsaka ženska je
v dar prejela drobno pozornost, lahko pa se je udeležila tudi
srečelova v organizaciji KD Rdeči zvonček Nedelica. Zabava
z glasbeno skupino Varašanci se je zavlekla pozno v noč.
Hvala vsem nastopajočim in sodelujočim, ki ste pomagali
pri organizaciji ter vsem ženskam, ki ste se odzvale v tako
velikem številu.
Klub mladih Turnišče je v sodelovanju z Župnijo Turnišče v
nabito polni dvorani Jeričevega doma predvajal celovečerni
dokumentarec Irena, lahko noč. Težka življenjska zgodba
Avguština in Irene Maučec iz Turnišča se je dotaknila
vsakega obiskovalca. Po predvajanju so o filmu spregovorili
režiser Miha Možina, scenarist in producent Miha Čelar ter
Aleksander Varga, član glasbene skupine Ethnotrip, ki je
posnela naslovno pesem.
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V preteklem mesecu smo se tudi izobraževali. Najprej je
Kolesarski klub Varaški šujstri v sodelovanju z avtošolo
Dule za vse voznike pripravil predavanje Prometni znaki
in predpisi, kjer so udeleženci lahko obnovili znanje CPP.
V nadaljevanju meseca pa so člani Krajevne organizacije
Rdečega križa organizirali dve predavanji z delavnico z
naslovom Delo z avtomatskim defibrilatorjem. Tokrat sta
dogodka bila v Turnišču in Gomilici, v prihodnosti bosta
izvedena tudi v Nedelici in Renkovcih.

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče je v sodelovanju z
občinskimi društvi in Župnijo Turnišče v stari turniški cerkvi
pripravilo dvodnevno velikonočno razstavo ročnih del, jedi
in peciva.

DOGODKI V MESECU APRILU
KRESOVANJA PO VASEH
ki bodo v ponedeljek, 30. 4. 2018:
- ob 19.30 uri pred Vaško-gasilskim domom v Nedelici;
- ob 20. uri pri nogometnem igrišču v Renkovcih;
- ob 19. uri pri Vaško-gasilskem domu v Gomilici;
- ob 19. uri pri Magdičevih grabah v Turnišču.

Sobota, 7. 4. 2018, ob 9. uri – pred vaško-gasilskimi domovi po vaseh; OČIŠČEVALNA AKCIJA;
organizator: Občina Turnišče, v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, podjetjem Varaš d.o.o. in
lokalnimi društvi. Vabljeni, da se akcije udeležite v čim večjem številu.
V primeru slabega vremena ali mokrega terena se čistilna akcija prestavi na soboto, 14. 4. 2018.
O tem boste obveščeni preko kabelske televizije in spletne strani.

»

Nedelja, 8. 4. 2018, ob 14.00 – pred Vaško-gasilskim domom v Gomilici; Kolesarjenje po Halasovi poti; organizator:
KPD Pedal.

»

Sobota, 14. 4. 2018, ob 18.00 – Vaško-gasilski dom Gomilica; Turnir v kartanju šnopsa; organizator: MŠKD Sunčenca.

»

Nedelja, 22. 4. 2018, ob 8.30 – izpred občinske zgradbe; Pohod ob Ledavi v Lendavske gorice – Pot v eno smer je
dolga približno 12 km. Po pogostitvi je možen tudi ogled Vinariuma, ob 17.00 sledi povratek v Turnišče (s prevoznimi
sredstvi). V primeru zelo slabega vremena bo pohod 29. aprila. O prestavitvi boste obveščeni preko internega kanala;
organizator: KK Varaški šujstri.
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OBVESTILA
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

OPOZORILO
Lastnike gozdov in drugih zemljišč, ki imajo ob občinskih cestah posajena
drevesa, grmičevje, živo mejo, trto ali druge nasade in poljščine, ki
bi ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej, obveščamo, da je
prepovedano opustiti kakršna koli dela na zemljiščih in na objektih ob
javni cesti.
Pozivamo vas, da takoj odstranite vsa drevesa, ki so nagnjena proti ali
na cesto in obstaja verjetnost, da se bodo porušila na cesto, kakor tudi
vse veje dreves in grmičevja, ki segajo nad javno površino in ovirajo ali
ogrožajo varnost prometa.
5. člen Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010 in 48/2012) določa, da
je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na
zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali
ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Prepovedano je
zasaditi drevje, živo mejo, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi
ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Z globo 1.000,00 EUR se
kaznuje posameznik, ki krši določila Zakona.

REKONSTRUKCIJA TLAČNIH VODOV V ČRPALIŠČU KOMUNALNE
ODPADNE VODE V NEDELICI
Kanalizacijsko omrežje v občini bo kmalu staro 20 let. Temu primerna je izrabljenost njenih
bolj izpostavljenih sklopov, to je črpališč. Namen teh je dvig odpadne vode iz nižjega nivoja v
višji, da potem lahko le-ta pod tlakom ali prostim padom teče dalje proti naslednjem črpališču
oz. do čistilne naprave.
Eno izmed najbolj obremenjenih je črpališče v Nedelici, kjer se zbira vsa komunalna odpadna
voda iz naselij Gomilica in Nedelica ter potem po tlačnem vodu pretaka na čistilno napravo.
V petek, 23. 3. 2018, je bila izvedena nujna rekonstrukcija tlačnih vodov v črpališču, saj so stari kovinski vodi dobesedno
razpadli. To je posledica agresivnosti komunalne vode ter časa uporabe in ne slabe kvalitete vgrajenega materiala v
preteklosti.
Rekonstrukcija je trajala skoraj 10 ur in v tem času v obeh naseljih ni bilo mogoče odvajati komunalne odpadne vode.
Dan pred izvedbo del so bili uporabniki oz. občani s pisnim obvestilom obveščeni o posegu in pozvani, da v najmanjši meri
obremenjujejo nedelujoče kanalizacijsko omrežje. Občani so občutno upoštevali navodilo in s tem preprečili težave, do
katerih bi lahko prišlo zaradi nedelovanja sistema.
Zato se naša družba ob tej priložnosti zahvaljuje vsem občanom obeh naselij za upoštevanje navodila, sodelovanje in
razumevanje, saj so s svojim odnosom pripomogli, da je bila rekonstrukcija hitra, učinkovita in brez večjih težav.

JP

d.o.o.

Odstranjen dotrajani kovinski tlačni vod

Novi tlačni vod iz umetne mase
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INTERNI KANAL - Spored za april
Termin

Vsebina

Torek, 10. 4. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 14. 4. 2018, ob 10.00;

Posnetek prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu
– skozi fotografije.

Ponedeljek, 16. 4. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 21. 4. 2018, ob 9.00;

Prispevek o prireditvi ob dnevu žena in materinskem
dnevu

Torek, 17. 4. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 21. 4. 2018, ob 10.00;

24. redna seja Občinskega sveta Turnišče.

Torek, 24. 4. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 28. 4. 2018, ob 10.00;

Posnetek pogovora z županjo, mag. Vesno Jerala Zver, na
radiu Murski val.

PGD TURNIŠČE

PGD Turnišče obvešča, da še vedno zbirajo staro železo. Za več
informacij pokličite na 041 680 720 – Gregor Škerget.

KRVODAJALSKA AKCIJA

Krajevna organizacija Rdeča križa Turnišče obvešča vse aktivne
krvodajalce, da bo tudi letos krvodajalska akcija potekala v
Turnišču, in sicer 13. avgusta 2018. Ženske lahko kri darujejo na
štiri mesece, moški pa na tri. Že sedaj vabljeni, da se udeležite
omenjene akcije.

ZAKONA
O
DEJAVNOSTI

POGREBNI

IN

POKOPALIŠKI

Martina Hozjan s.p., Trnje 58, 9232 ^ren{ovci

Delovni cas:
ponedeljek - petek
t 02 570 15 60
8 00 - 16 00
m 031 615 535
sobota
m 031 653 699
8 00 - 13 00
ZZZSRJUHEQLVWYRIHUHQFDNVL
Dežurna služba
24h

Z uveljavitvijo novega Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti (ZPPDej, Uradni list RS, št. 62/16) je izbira izvajalca
pogrebne dejavnosti za prebivalce občine prosta. Izjema je le
izvajanje 24-urne dežurne službe. Pogoji za dežurno službo so še v fazi sprejemanja podzakonskih predpisov in aktov na
občinski ravni.

RAVNANJE Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM
PREPOVEDANO
RAVNANJE
mešanje z drugimi odpadki
odvajanje v kanalizacijo,
greznice ipd.
izpuščanje v tla in vode
mešanje z biološko
razgradljivimi odpadki, ki
jih kompostiramo

DOVOLJENO RAVNANJE

9

prepuščanje
v zbirnem centru
9 prepuščanje
na akcijah zbiranja nevarnih in
posebnih odpadkov
9 NOVA MOŽOST
ODDAJE JEDILNEGA OLJA:
ZLIVANJE
V
ULIČNI
ZBIRALNIK
ZA
ZBIRANJE
JEDILNEGA OLJA
Lokacija: pri parkirišču trgovine
Jager

Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 02/526-84-50 ali nam pišite na e-naslov info@saubermacher-komunala.si.

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: Arhiv Občine Turnišče, Mediaspeed, arhiv Varaš d.o.o, arhiv Medobčinskega inšpektorata;
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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