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POGLED NAZAJ

Tudi letos sta nas Štefan in Vesna Kovač prijazno gostila na
Kovačevi domačiji v Nedelici, kjer je potekala tradicionalna
prireditev Dan odprtih vrat Kovačeve domačije in občinska
proslava ob dnevu državnosti. Dogajanje se je začelo s 7.
kuhanjem bograča po domače, v organizaciji Društva kmetic
Turnišče. Predstavilo se je 10 ekip iz domače občine. Na stojnicah
so se predstavila domača društva in Občina, poskrbljeno je bilo
tudi za srečelov. V poznem popoldanskem času je sledila še
občinska proslava ob dnevu državnosti. V kulturnem programu,
ki ga je pripravilo KD Štefan Raj Turnišče v sodelovanju z
Društvom Panis, so se predstavili učenci OŠ Turnišče, ljudski
pevci iz Nedelice, Gomilički degaši, učenka glasbene šole
Amadeus iz Nedelice, folklorna skupina KD Štefan Raj Turnišče,
otroška plesna skupina pod mentorstvom Nine Zver, Mojca
Zupančič in učenci glasbene šole Lendava. Zbrane je nagovorila
turniška županja, mag. Vesna Jerala Zver. V večernem delu so za
dobro vzdušje poskrbeli člani skupine Ethnotrip.
Šolsko leto se je zaključilo in šolarji že uživajo na poletnih
počitnicah. Posebej veseli so turniški devetošolci, ki so uspešno
zaključili osnovnošolsko izobraževanje. Letos jih je 33. Skupaj z
razredničarkama so bili na sprejemu pri županji Občine Turnišče,
mag. Vesni Jerala Zver, ki jim je v imenu občine podarila
spominske majice in jim podala pomembne napotke za nadaljnje
šolanje in življenje nasploh. Šolanje od 4. do 9. razreda je 8 učenk
in učencev zaključilo z odličnim uspehom. Občina Turnišče jim je
ob tej priložnosti podelila tudi knjižna darila.
Varno zavetje turniškega vrtca pa letos zapušča 28 otrok, ki
bodo septembra prvič sedli med šolske klopi. V minulih dneh so
pripravili prireditev, ki jo je obiskala tudi županja in jih nagovorila.
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Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče
je organizacija z dolgim stažem, saj
so letos praznovali 95. obletnico. V
ta namen so na parkirišču trgovine
Rodovita pripravili gasilsko veselico.
V kratkem kulturnem programu so
se predstavili učenci Glasbene šole
Lendava, zbrane pa sta nagovorila
predsednik društva, Mihael Miholič, in
županja občine Turnišče, mag. Vesna
Jerala Zver, ki je predsedniku izročila
tudi darilo – defibrilator, ki jim bo
služil pri intervencijah. Po končanem
programu je številne zbrane do poznih
ur zabaval Ansambel Spev.

Klub mladih Turnišče je 19. 5. 2018 izvedel Varash Streetball. V košarki so se z
dvema ekipama KMT pomerili še košarkarji iz Ljutomera, Nedelice, Bistrice in
Beltincev. Zmagali so KK Ljutomer, drugi so bili fantje iz Bistrice, tretji pa Beltinci
wariors. KMT se zahvaljuje vsem za podporo in pomoč. Za njimi je še en uspešno
izpeljan projekt, ki bo vsekakor motivacija za naslednje projekte!
Član ŠD Izziv Pomurje, David Berke,
je v zadnjem času osvojil zavidljive
rezultate v bodybuildingu, srednja
kategorija. Na državnem prvenstvu je
pokoril vso konkurenco in se zavihtel
na sam vrh. Na svetovnem prvenstvu
v Brežicah in na evropskem prvenstvu
na Madžarskem pa je pristal stopničko
nižje, na 2. mestu. David treninge
med drugim opravlja v turniškem
fitnesu, kjer skrbi tudi za doseganje ciljev svojih varovancev. Iskrene čestitke za
omenjene dosežke!

DOGODKI V MESECU JULIJU
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Klub mladih Turnišče letos že trinajsto leto
pripravlja Festival športa, ustvarjalnosti in
mladinske kulture Švicanje 2018, ki bo
potekalo v soboto, 21. julija, od jutra do
večera, na igriščih OŠ Turnišče. Ob športnih
tekmovanjih v košarki, odbojki, tenisu,
skejtanju, dobrodelnem teku ter vrsto
spremljevalnih atrakcij, bo poskrbljeno tudi
za najmlajše. Bumerang sreče bo pripravil
razne delavnice, na »drajsanci« se bodo lahko
otroci spustili po hribu ter poskrbljeno bo za
presenečenje – »varash« vlakec. Zvečer ob
21.00 se bo pričela zabava z Mladimi Pomurci.
Vabljeni vsi občani, da zašvicamo skupaj!

»

Nedelja, 8. 7. 2018, ob 15.00 – igrišče v Gomilici; Vaške igre; organizator: KPD Pedal Gomilica.

»

Sobota, 21. 7. 2018, cel dan – teniško igrišče; Varash open; organizator: ŠD Izziv Pomurje.

»

Sobota, 21. 7. 2018, od 17.00 do 18.00 – igrišče OŠ Turnišče; NAMIZNI TENIS« Sprejmi IZZIV v namiznem
tenisu in premagaj prvoligaškega igralca bivšega reprezentanta Bojana Ropošo; organizator: ŠD Izziv
Pomurje.

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

INTERNI KANAL - Spored za julij
Termin

Vsebina

Ponedeljek, 9. 7. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 14. 7. 2018, ob 10.00;

Posnetek Dneva odprtih vrat Kovačeve domačije in
občinske proslave ob dnevu državnosti.

Ponedeljek, 16. 7. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 21. 7. 2018, ob 12.00;

25. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče – 2. del.

Petek, 20. 7. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 21. 7. 2018, ob 10.00;

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

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

AMBROZIJA - najmočnejši znani alergen
Spoštovani občani in spoštovane občanke,
dovolite, da vas zopet obvestimo na ravnanje z najdišči
rastišč ambrozije, samim postopkom zatiranja ambrozije
in obveznostmi lastnikov zemljišč, poraščenih z ambrozijo.
Pelinolistna ambrozija in druge sorodne vrste iz rodu
Ambrosia sodijo med škodljive rastline, ki zaradi svoje
razširjenosti predstavljajo problem za kmetijstvo in
zdravje ljudi. V kmetijstvu kot plevel povzroča dodatne
stroške, porabljenih za zdravstveno varstvo in kot posledica
manjšega kmetijskega pridelka.

Prijave najdb rastišč ambrozije, lahko oddate pri Upravi RS
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
Območni urad Murska Sobota, Kocljeva ulica 10, 9000
Murska Sobota, ali po mailu: OU-MurskaSobota.uvhvvr@
gov.si ali na tel. št. 02 521 43 40.

Ambrozija cveti od začetka julija do konca oktobra.
Odvisno od vremenskih razmer tudi prej. Ena rastlina
lahko proizvede do nekaj milijard pelodnih zrn. Pelod
ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov. Osebe,
občutljive na cvetni prah ambrozije, velikokrat obolevajo za
alergijskim rinitisom in astmo.
Za uspešen boj je treba ambrozijo uničiti pred cvetenjem.
Rastline je potrebno odstraniti s koreninami vred ali
odstraniti njihov nadzemni del tako, da se ne obrastejo več.
V sezoni se jo lahko tudi večkrat pokosi ali pa se jo zatira s
herbicidom.
Imetniki zemljišč (lastniki, upravljavci, najemniki)
morajo sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih
kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.
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PREHOD NA SKUPNEGA UPRAVLJAVCA
OBMOČJU OBČINE TURNIŠČE

JP

d.o.o.

OSKRBE S PITNO VODO NA

Dne 21. 6. 2018 so bili izpolnjeni vsi pogoji za predajo izvajanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Turnišče skupnemu upravljavcu
Pomurskega vodovoda - Sistema A.

Tako s 1. julijem 2018 prevzema upravljanje zajetja v Turnišču in celotnega vodovodnega
omrežja na območju občine Turnišče javno podjetje Eko-Park d.o.o. iz Lendave, Glavna ulica 109 (02 577 62 86; info@ekopark.si; www.eko-park.si).
JP VARAŠ d.o.o. bo na podlagi pogodbe izvajal določene storitve za skupnega upravljavca. Med drugim bo še naprej popisoval
vodomere, izstavljal račune, tudi za oskrbo s pitno vodo, in sprejemal reklamacije ter različna obvestila uporabnikov. Pri
tem je potrebno poudariti, da bo o vsaki zadevi, povezani z oskrbo s pitno vodo, sprejel odločitev novi skupni upravljavec.
2. julija 2018 bo izveden elektronski popis vodomerov na stanje 30. 6. 2018 ob 24.00 in zadnji trimesečni obračun opravljenih
storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode. Nato bo sledil mesečni obračun vseh
storitev.

NAPOVEDUJEMO …

VARAŠKA NOČ 2018
bo v soboto, 11. avgusta 2018,
s pričetkom ob 20. uri, na parkirišču tovarne Planika.
Zabavali vas bodo: Blue Planet in POP DESIGN.
Vstopnine ni!
O popoldanskem dogajanju boste obveščeni v naslednji številki Varaškega lista.
Lepo vabljeni!
NK Turnišče in Občina Turnišče
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 - 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.

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, arhiv KMT, arhiv Medobčinskega inšpektorata, arhiv ŠD Izziv Pomurje;
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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