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POGLED NAZAJ

V preteklih dneh sta se na parkirišču preko cerkve namestili dve
polnilni postaji za polnjenje štirih električnih avtomobilov. Upravljavec
in vzdrževalec je Petrol d. d. Polnjenje je zaenkrat brezplačno. Za
namestitev polnilnic je bilo namenjenih 5.986,00 EUR nepovratnih
finančnih sredstev Eko sklada. Prav tako je na parkirišču postavljen
stebriček za oskrbo avtodomov (voda, elektrika, praznjenje fekalij).
Obnovil se je tudi vhod v zdravstveno postajo v Turnišču. Zamenjal se
je nadstrešek, uredile so se stopnice in zgradila se je nova klančina
za invalide. V Gomilici se je postavila nova usmerjevalna tabla pri
križu. Izšla je posebna številka Glasa občine 2014–2018.

V okviru projekta Podeželsko stičišče Polanščekova domačija, ki ga
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, smo otvorili prenovljeno gümlo in
pripravili dan odprtih vrat Polanščekove domačije.

Polanščekova domačija s prenovo postaja medgeneracijsko središče
in stična točka ciljnega okolja LAS. Vzpostavitev stičišča poteka
v več fazah, saj se je obnova domačije financirala po fazah in iz
različnih virov. Predmet omenjenega projekta je bila obnova gümle –
gospodarskega dela poslopja, kjer je nastal multinamenski prostor,
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in ureditev dvorišča, kjer stoji učni vrt in zeliščna spirala po načelih permakulture. Postavljen je tudi
ogledni panj, kjer je naseljena čebelja družina. Poleg Občine Turnišče sta v projektu sodelovala dva
partnerja: Ekokultura – Zavod za dialog z naravo Lendava in Gondvana, trgovina, turizem in storitve d.
o. o. V okviru projekta je nastala tudi nova čajna mešanica, imenovana Polanščekov čaj za pomirjanje
in sproščanje, katerega so poskušali na otvoritvi. V kulturnem programu so nastopile ljudske pevke iz
Turnišča. Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, je poleg predstavitve projekta povedala še
zgodovino domačije in nato skupaj z izvajalcem, Zidarstvom Maučec, slavnostno prerezala trak.
Prvo nedeljo v
mesecu oktobru
že tradicionalno
poteka Ferencovo
senje.
Tudi
letošnja prireditev
ni
razočarala.
Veliko
število
obiskovalcev si je
poleg sejemske
ponudbe in srečanja domačih glasbenih skupin lahko ogledalo povorko narodnih noš, ki je bila letos
mednarodna, saj sta v goste prišli tudi dve folklorni skupini iz sosednje Hrvaške. Na čelu povorke je bila
godba iz Svetega Jurija ob Ščavnici, sodelovale so folklorne
skupine iz Lendave, Cvena, Vivodine, Gomilice, Laslova in
Turnišča. Člani kolesarskega kluba Varaški šujstri so se
povorki priključili s kolesi in traktorjem, kjer so prikazali
delo čevljarja. V programu so izmenično nastopale folklorne
skupine in domače glasbene skupine (Ansambel Polanski
zvoki, Gitano band, Duo Klas, Ansambel Horizont, Duo Matej
band). Ferencovo senje so pripravili KD Štefan Raj Turnišče,
PGD Nedelica in Občina Turnišče. V popoldanskem času se
je dogajanje preselilo pred občinsko zgradbo, kjer so člani
Vinogradniško-sadjarskega društva organizirali trgatev
potomke stare trte z Lenta, ki je tudi letos dobro obrodila.
V mesecu oktobru, ki je namenjen ozaveščanju o požarni varnosti,
so gasilci Gasilske zveze Turnišče in PGD Renkovci pripravili
dan odprtih vrat, ki je potekal v Renkovcih. Tematika letošnjega
meseca varstva pred požari je namenjena številki za klic v sili,
112. Ob sproščenem druženju so si obiskovalci lahko ogledali tudi
gasilski vozni park in spoznali ostalo gasilsko opremo.
V soboto, 20. oktobra 2018, je v vseh vaseh občine Turnišče potekala dobrodelna akcija Drobtinica, v organizaciji Krajevne organizacije
Rdečega križa Turnišče, ob svetovnem dnevu hrane. Razdelili so 200
kg kruha, ki ga je podaril Mercator d. d. Zbrali so 1.113,52 EUR prostovoljnih prispevkov. Celoten znesek bo nakazan šolskemu skladu OŠ
Turnišče, za različne potrebe učencev. KORK Turnišče se zahvaljuje
vsem sodelujočim in vsem, ki so darovali prostovoljni prispevek.

DOGODKI V MESECU NOVEMBRU
OBČINSKI PRAZNIK 2018
»» Torek, 6. 11. 2018, ob 17.00 – Polanščekova domačija; Otvoritev dnevnega centra za starejše; organizator:
Občina Turnišče in Dom starejših Rakičan.
»» Petek, 9. 11. 2018, ob 17.00 – strelišče Agrocorn; Občan strelja; organizator: SD Štefan Kovač Turnišče.
»» Sobota, 10. 11. 2018, ob 16.00 – občinska dvorana; Otvoritev razstave fotografij Tjaše Draškovič Horvat;
»» Torek, 13. 11. 2018, ob 18.00 – občinska dvorana; Predstavitev zbornika o občini Turnišče; organizator:
Občina Turnišče.
»» Petek, 16. 11. 2018, ob 16.00 – stara cerkev; Glavna slovesna maša; organizator: Župnija Turnišče.
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Petek, 16. november 2018, ob 17. uri, Gostilna pri studencu Nedelica – OSREDNJA
SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU, organizator: Občina Turnišče. V kulturnem
programu se bodo predstavili: Lučka Ferčak, ljudske pevke iz Turnišča, glasbena šola
Amadeus, Osnovna šola in vrtec Turnišče.
Na prireditvi bodo podeljena občinska in športna priznanja.
Vljudno vabljeni.
»» Sobota, 10. 11. 2018, ob 18.00 – Vaško-gasilski dom Nedelica; Martinovanje; organizator: Kulturno društvo
Rdeči zvonček Nedelica.
»» Nedelja, 11. 11. 2018, ob 17.00 – pred občinsko stavbo; Martinovanje; organizator: Vinogradniško sadjarsko
društvo 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 (nekdanja zadruga) 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. (Turnišče II. v občinski stavbi, v Gomilici,
Nedelici in Renkovcih v vaško-gasilskih domovih).
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).
Aktivnosti ŠD IZZIV v novembru:
HIT VADBA:
Ob sobotah (10., 17. in 24. 11. 2018) ob 10.00 organiziramo brezplačno visokointenzivno vadbo. Vadba ni primerna za začetnike. Prijave na e-mail: prijave@izziv-pomurje.si. Število prostih mest je omejeno.
NAMIZNOTENIŠKA LIGA DECEMBER/JANUAR.
Do 20. novembra 2018 zbiramo prijave za namiznoteniško ligo. Vse zainteresirane vabimo k prijavi na e-mail:
prijave@izziv-pomurje.si.
INTERNI KANAL - Spored za november
Termin
Petek, 16. 11. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 17. 11. 2018, ob 12.00;

Vsebina
Posnetek pogovora s podžupanjo, Jasmino Denša, na
radiu Murski val.

KAKO POTEKA ELEKTRONSKO ODČITAVANJE OZ. POPIS VODOMEROV
Odjemna mesta pitne vode v občini Turnišče so v 99 % opremljena z
vodomeri za porabo pitne vode, ki imajo dodan modul za elektronsko
odčitavanje stanja porabe v poljubno izbranem obdobju. Tako JP Varaš
d. o. o. že od začetka leta 2016 pri vsakem obračunu oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem
in čiščenjem komunalne odpadne vode s pomočjo elektronskega odčitavanja zaračunava
dejansko porabljeno pitno vodo in na podlagi tega podatka tudi odvajano in očiščeno
komunalno odpadno vodo.
Elektronsko odčitavanje vodomerov je sodoben, hiter, točen in zanesljiv način spremljanja
porabe pitne vode iz javnih virov. Popis oziroma odčitavanje stanja na vodomeru poteka
s posebno elektronsko napravo, ki na razdaljo do 100 m prepozna in odčita posamezni
vodomer. V praksi zadeva deluje tako, da se popisovalec z vozilom počasi pelje po ulici
oz. kraju in spotoma s pomočjo elektronske sprejemne enote sprejema radijske signale,
ki jih vgrajeni elektronski modul na vodomeru oddaja v okolico. V signalu so kodirani
vsi potrebni podatki o vodomeru in stanju porabe. Pri odčitavanju oseba, ki izvaja popis,
JP
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načeloma ne rabi prestopiti privatne lastnine in fizično odčitati vodomera oz. je to potrebno narediti v manj kot
1 % vseh odčitanih vodomerov.
Elektronski modul na vodomeru je programiran tako, da med popisom posreduje stanja vodomera na zadnji dan
v mesecu ob 24. uri in stanje v trenutku popisa. Za obračun se potem upošteva podatek zadnjega dne v mesecu,
drugi podatek pa se uporablja kot kontrolni podatek.
Redno odčitavanje vodomerov omogoča uporabnikom natančen nadzor nad količinami zaračunanih storitev in
hitro reakcijo v primeru neobičajne porabe.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

OPOZORILO IN OBVESTILO – KURJENJE ODPADKOV
Jesen – za mnoge najlepši in najbarvitejši letni čas, za katerega so značilne daljše in mrzle noči, jutranja megla in odpadanje
listja. Za vse pa je to čas, ki pomeni dodaten strošek gospodinjstva, saj je potrebno ogrevanje stanovanja. V tem času,
vsako leto prejemamo prijave kurjenja odpadkov v kurilnih napravah, zato vam želimo podati nekaj osnovnih informacij.

Kurjenje odpadkov, tako na prostem, kot v kurilnih napravah je v skladu s predpisi o
ravnanju z odpadki veljavnimi v Republiki Sloveniji prepovedano.
Pristojnosti ukrepanja:
Kurjenje odpadkov na prostem
Policija, tel. št. 113
Medobčinski inšpektorat, tel. št. 02/541 35 64 ali
medobcinski.inspektorat@beltinci.si

Kurjenje odpadkov v mali kurilni napravi
Inšpektorat RS za okolje in prostor, tel. št. 02/512 49
15 ali irosp.oe-ms@gov.si

Posledica kurjenja odpadkov za zdravje:
Plini in delci, ki nastajajo pri kurjenju odpadkov, vstopajo v naš organizem z vdihavanjem, preko kože, lahko
pa tudi z uživanjem onesnažene hrane in vode. Posledice za zdravje so lahko takojšnje ali zapoznele. Močno
so odvisne od vrste onesnaževala, količine vnesene v telo, časa in stopnje izpostavljenosti, načina vnosa ter
dovzetnosti posameznika. Vdihavanje visokih koncentracij delcev in drugih onesnaževal povzroča takojšnje
draženje dihalnih poti, prizadene pa lahko tudi druge organske sisteme. Telo se v takšnih primerih odzove z
vnetjem sluznic, ki ima za posledico solzenje oči in izcedek iz nosu, kašljanje in oteženo dihanje. Težave bolnikov
z obstoječimi akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal (npr. astma ali kronične obstruktivne pljučne bolezni –
KOPB) se povečajo. Stanje bolezni se poslabša tudi pri bolnikih z boleznimi srca in ožilja, poveča se tudi možnost
za nastanek srčne kapi.
Še posebej so ogroženi dojenčki in otroci, starejši ljudje, ljudje z boleznimi srca in ožilja, ljudje z
boleznimi dihal (astmo, KOPB in bolniki z drugimi kroničnimi pljučnimi boleznimi), sladkorni bolniki.
Delce, ki so lahko dodatno onesnaženi z organskimi in anorganskimi snovmi, lahko tudi zaužijemo. Med
kurjenjem se sproščajo v okolje in posedajo na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Z dežjem
se spirajo v tla, na tak način lahko onesnažijo tudi pitno vodo. Tako vstopijo v prehransko verigo. Nekatera
onesnaževala so lahko rakotvorna, lahko spreminjajo genetski material ali povzročajo nepravilnosti pri
zarodku oziroma plodu, povzročajo lahko hormonske motnje in druge nezaželene zdravstvene učinke,
kot npr. različne kožne spremembe (klor akne, hiperpigmentacije, razbarvanje kože, prekomerna
poraščenost), lažje okvare jeter itn.
Celoten članek je objavljen na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje pod imenom Vpliv kurjenja
odpadkov na zdravje (www.nijz.si).
Gorljive odpadke ločujmo, da se ponovno uporabijo. Ne kurimo jih v kurilnih napravah, niti na prostem.
Njihovo kurjenje zelo škodi zdravju!

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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