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POGLED NAZAJ

V preteklih tednih je Agencija Republike Slovenije za okolje očistila brežine Ledave. V Turnišču so se
zamenjale oglasne table. Začela so se dela na državni cesti skozi Gomilico in izgradnja hodnika iz vasi
Renkovci, proti podjetju Paradajz. Zaradi delne zapore cest prosimo za razumevanje. Občina Turnišče
želi rekonstruirati čistilno napravo, ki je z obratovanjem pričela leta 2001. Za projekt »Rekonstrukcija
biološke čistilne naprave Turnišče« je Občina Turnišče že konec leta 2017 dobila gradbeno dovoljenje.
Žal se je v letošnjem letu sprejela odločitev, da se evropska sredstva v Pomurju namenijo za dokončanje
projekta Pomurski vodovod – sistem B in C. Od takrat Občina Turnišče išče ﬁnančne rešitve za realizacijo
omenjenega projekta.

Čistilna naprava

Hodnik Renkovci

Ledava

Oglasna deska

Cesta v Gomilici

V občini Turnišče je septembra prag osnovne šole
prestopilo 29 prvošolk in prvošolcev, ki so tudi letos
razporejeni v dva oddelka. V šolo so jih pospremile
njihove učiteljice, ravnateljica šole Melita Olaj in
županja Občine Turnišče mag. Vesna Jerala Zver,
ki je vsakemu prvošolcu v imenu Občine Turnišče
podelila individualno enoletno polico nezgodnega
zavarovanja in odsevni obesek Medo.
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V četrtek, 20. 9. 2018, smo v Turnišču
obeležili Evropski teden mobilnosti,
ki je potekal pod sloganom »Združuj
in učinkovito potuj«. Aktivnosti so se
dogajale na osnovni šoli, kjer so učenci
in otroci iz vrtca spoznavali pravila
obnašanja v javnem prometu, ki so
jih podali predstavniki Avtobusnega
prometa Murska Sobota. Spoznali so
tudi delo z avtomatskim deﬁbrilatorjem
in temeljne postopke oživljanje, ki jih
je predstavil Zdravstveni dom Murska
Sobota, v sodelovanju s Krajevno
organizacijo Rdečega križa Turnišče.
Svoje sposobnosti so poskusili tudi na poligonu, kjer sta policista iz PP Lendava predstavila varno
vožnjo. Vsak udeleženec je prejel kresničko.
V okviru projekta Podeželsko stičišče
Polanščekova domačija, ki ga soﬁnancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, je na
Polanščekovi domačiji v Turnišču Ekokultura –
Zavod za dialog z naravo Lendava, pripravila dve delavnici s predavanjem. Najprej smo pripravili teren
za visoke grede, zeliščno spiralo in ogledni panj. Nato smo postavili les za visoke grede in jih napolnili
z različnim materialom (odpadno vejevje in debla, pokošeno travo, kompost, zemljo, slamo ipd.). V
visoke grede smo zasadili vrtnine, v zeliščno spiralo pa različne vrste zelišč. V ogledni panj smo naselili
čebeljo družino. Sestavili smo tudi čajno mešanico (testni produkt) in jo tudi poskusili. Poimenovali
smo jo Polanščekov čaj. Ko bodo gradbena dela na Polanščekovi domačiji zaključena, bo učni vrt ne
samo točka privlačna za oči, ampak tudi prostor za srečevanje stalnih in naključnih obiskovalcev, ki bo
promoviral lokalno samooskrbo in domače tradicionalne produkte.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

LASPDL2020
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA PRI DOBRIH LJUDEH
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DOGODKI V MESECU OKTOBRU
FERENCOVO SENJE
bo v nedeljo, 7. oktobra 2018, s pričetkom ob 8. uri, na parkirišču tovarne Planika.
• Ob 10.00: povorka narodnih noš in nastop godbe, v organizaciji KD Štefan Raj Turnišče; KK
Varaški šujstri bodo predstavili šivanje čevljev nekoč;
• Srečanje domačih glasbenih skupin (Duo Matej band, Duo Klas, Gitano band, Ansambel
Horizont, Ansambel Polanski zvoki, Veški dečki).;
• Ob 16.00: trgatev potomke stare trte z Lenta pred občinsko stavbo, v organizaciji VSD
Turnišče.
Za gostinsko ponudbo bo poskrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Nedelica, ostala društva pa
se bodo predstavila na stojnicah.
Vljudno vabljeni!
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Torek, 9. 10. 2018 – Radizel pod Pohorjem; Nabiranje kostanjev; organizator: KK Varaški šujstri. Število
udeležencev je omejeno (največ 16). Lasten prevoz.
» Nedelja, 14. 10. 2018, ob 12.30 – zbiranje pred občinsko stavbo; Kolesarjenje v Dobrovniške gorice na
kostanjev piknik in družabno srečanje; organizator: KK Varaški šujstri. V primeru dežja se na piknik pelje
z osebnimi vozili.
» Sreda, 17. 10. 2018, ob 13.00 – občinska dvorana; Kletarski krožek; organizator: Vinogradniško sadjarsko
društvo Turnišče.
» Nedelja, 21. 10. 2018, ob 9.00 – Vaško-gasilski dom Renkovci; Dan odprtih vrat Gasilske zveze Turnišče;
organizator: PGD Renkovci in GZ Turnišče.

OBVESTILA
SPREMEMBA VOLIŠČA - Na podlagi 79. a člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) morajo biti vsa volišča dostopna invalidom. Zaradi tega je
Občinska volilna komisija sprejela sklep o določitvi volišč, katerim je za izvedbo rednih volitev v občinski svet,
volitev za župana in volitev v organe krajevnih skupnosti, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018, določila novo
volišče, ki bo v poslovni stavbi na naslovu Ulica Štefana Kovača 65, 9224 Turnišče za območje Turnišče I. Predhodno je bilo to volišče v zgradbi Občine Turnišče v 1. nadstropju in nazadnje v prostorih Osnovne šole Turnišče.
Lokacije ostalih volišč ostanejo nespremenjene.
DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE – Konec letošnjega leta bo v Polanščekovi domačiji
zaživel Dnevni center za starejše. Storitve bo opravljal Dom starejših Rakičan. V dnevnem
centru v Turnišču bo vsak delovnik, pet dni na teden v času od 7.30 do 15.30, zagotovljeno dnevno varstvo, prehrana (zajtrk, kosilo in popoldanska malica), program dnevnih
aktivnosti prilagojen potrebam in željam skupine in posameznika (skupinska telovadba,
prebiranje literature in dnevnih časopisov, spominske in razvedrilne igre, ročna dela,
pogovorne teme, vrtičkanje …), dnevni počitek, socialna integracija, osnovna socialna in
zdravstvena oskrba, vključitev v skupine za samopomoč. Za dodatne informacije o izvajanju dejavnosti dnevnega varstva oz. vključitvi v storitev se lahko obrnite na socialno
službo Doma starejših Rakičan, ki je dosegljiva na tel. št. 02 532 16 30, vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
DROBTINICA – V soboto, 20. 10. 2018, v dopoldanskih urah, bo v Renkovcih (pred trgovino
Tuš), v Gomilici (pred trgovino), v Nedelici (pri Vaško-gasilskem domu) in v Turnišču (pred
trgovino Mercator in Jager) potekala dobrodelna akcija DROBTINICA. Prostovoljci KORK
Turnišče bodo ob dnevu hrane za prostovoljne prispevke delili kruh. Ves zbrani denar bodo
namenili šolskemu skladu OŠ Turnišče, za različne potrebe učencev. Za vsak darovan znesek
se vam že vnaprej zahvaljujejo.
PGD Turnišče obvešča, da še vedno zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 680 720 – Gregor
Škerget.
PGD Nedelica obvešča, da zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 649 863 (Milan Zadravec) ali
031 356 215 (Štefan Gjerkeš).
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI obvešča, da tudi letos poteka akcija sterilizacij in kastracij
psov in mačk, in sicer med 1. septembrom in 31. oktobrom 2018. Akcijo so podprle vse veterinarske postaje v Pomurju, ki nudijo 20 % popust na ceno storitve. Več informacij dobite
preko maila dzzpom@gmail.com ali preko telefona: 070 879 212 (Trezika). Kupone za popust
dobite na Občini v pisarni Pomoč društvom in občanom.
INTERNI KANAL - Spored za oktober
Termin
Petek, 5. 10. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 6. 10. 2018, ob 12.00;
Ponedeljek, 8. 10. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 13. 10. 2018, ob 12.00;
Sreda, 17. 10. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 20. 10. 2018, ob 12.00;

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

26. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče.

Ob sredah (10., 17., 24., 31. 10. 2018, ob 18.00)

Pregled dela 2014  2018

Ponedeljek, 22. 10. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 27. 10. 2018, ob 12.00;

Posnetek Velke meše.

6. izredna seja Občinskega sveta Občine Turnišče.
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Ponedeljek, 5. 11. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 10. 11. 2018, 12.00;

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

POSTOPKI ZA ODPRAVO PLAČILNE NEDISCIPLINE

JP

d.o.o.

Letos julija so bili izpolnjeni pogoji za izvajanje sankcij do plačilno nediscipliniranih uporabnikov
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Tako je sedaj uporabnikom oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne odpadne
vode v primeru neporavnanih obveznosti na koncu izdanega računa za pretekli mesec izdan
tudi OPOMIN z navedenim datumom preverjanja kartice uporabnika in pozivom k plačilu
dolga, za katerega bodo v skladu z veljavno zakonodajo zaračunane tudi zamudne obresti.

V primeru, da opomini in izterjave ne bodo dosegle svojega namena, je v nadaljevanju računa citiran tretji odstavek 28.
člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št.73/2010, 6/2012, 62/2012 in 43/2016), ki
določa, da je potrebno dolžnika OPOZORITI o pravici upravljavca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, da lahko
na stroške dolžnika PREKINE DOBAVO PITNE VODE, kot to določa 8. točka 35. člena že navedenega odloka o oskrbi s pitno
vodo v občini.
JP Varaš d. o. o. bo kot izdajatelj računov za gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje
komunalne odpadne vode na tak način v prihodnje zagotavljal minimalno plačilno nedisciplino.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

PRAZNIK SPOMINA NA MRTVE
PRIŽIGANJA NAGROBNIH SVEČ?

ALI

PRAZNIK

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

Bliža se 1. november, praznik imenovan dan spomina na
mrtve, ko množično obiskujemo pokopališča in urejamo grobove svojcev ter jim na različne načine izkazujemo spoštovanje.
Z nekaterimi svojimi dejanji vplivamo tudi na okolje, kar se izrazito odraža v prekomerni porabi nagrobnih sveč.
Kaj pa ta praznik pomeni za nas? Ali je res praznik spomina na mrtve, ali pa ga poznamo kot praznik prižiganja sveč na
grobovih svojih svojcev?
1. ZMANJŠANJE PORABE
Kot ste lahko zasledili mnogokrat, smo Slovenci eden izmed vodilnih narodov po porabi nagrobnih sveč. Vsako leto prižgemo
okrog 15 milijonov sveč oz. blizu 6.000 ton. Zatorej, prižgimo svečo manj, predniki nam ne bodo zamerili, potomci pa nam
bodo zaradi tega še bolj hvaležni. Pomembno je, da se potrošniki začnemo zavedati, da ni pomembna količina in velikost
sveč, ampak povsem nekaj drugega, kar ni vidno.
2. LOČENO ZBIRANJE IN ODDAJANJE
Odpadne nagrobne sveče niso nevarni odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča škodljive vplive na
okolje. Zagotavljanje recikliranja odpadnih materialov iz nagrobnih sveč namreč prispeva k ohranjanju naravnih virov
in preprečevanju emisij v okolje zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju PVC. Zato je odpadne
nagrobne sveče treba zbirati in oddajati ločeno, v posebej za ta namen postavljene zabojnike na pokopališčih, na katerih je
vidna oznaka z napisom »samo za odpadne nagrobne sveče«. Pojavlja pa se tudi problem, ker ni primernega odlagališča.
3. OKOLJU PRIJAZNE NAGROBNE SVEČE
PVC (polivinilklorid) in PP (polipropilen) nagrobne sveče za enkratno uporabo so še vedno vodilne na slovenskem trgu in
najpogosteje uporabljene na slovenskih pokopališčih. Gorijo le 1–3 dni, odvisno od količine voska. Zato uporabimo okolju
prijazne nagrobne sveče, kot so modularne steklene ali keramične
sveče z baterijskim vložkom ali tekočim voskom, ne dolgo nazaj pa so
na slovenski trg prišle tudi solarne sveče, ki svetijo s pomočjo sončne
energije in ne vsebujejo baterij. Res so take sveče dražje, vendar bodo
gorele tudi po več tednov, zamenjajo pa se lahko samo vložki.

Vir: Radio Ognjišče

4. NADOMESTIMO KLASIČNO NAGROBO SVEČO
Vsaka prižgana sveča, tudi okolju prijazna (prejšnja točka), je odpadek.
Svojih najbližjih se lahko spomnimo tudi na druge načine. Ste že slišali
za virtualno svečo? Popolnoma brezplačno lahko prižgete svečo, na
spletni strani http://svecamanj.si (RS Ministrstvo za okolje in prostor).
Bodimo korak naprej, glejmo na prihodnost in ne na to, kaj si bodo
mislili drugi ob pogledu na naš grob! Namesto klasične nagrobne sveče
pa lahko prižgemo svečo brez ohišja, prinesemo cvet, ponekod pa
nameščajo t. i. zastavice, katerih zbran denar je namenjen v dobrodelne
namene.

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;
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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