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POGLED NAZAJ

Mesec
november
je
zaznamovalo
praznovanje
občinskega praznika. Osrednja
slovesnost je tokrat potekala
na sam praznik, 16. novembra,
v Gostilni Pri Studencu v
Nedelici. V pestrem kulturnem
programu so se predstavili
otroci
iz
Vrtca
Turnišče,
Ljudske pevke KD Štefan Raj
iz Turnišča, Kaja Breznik in
Domen Rotar iz Glasbene šole
Amadeus, Lučka Ferčak ter
akademska glasbenika Nina
in Danilo Dominko. Program je
povezovala osnovnošolka Petra
Vinčec. Slavnostna govornica je bila županja, mag. Vesna Jerala Zver, ki je podelila tudi občinska in
športna priznanja. Občinska priznanja so prejeli: ND Nedelica in ND Renkovci za 40-letno aktivno delo
ter Gostilna Pri Studencu iz Nedelice za dolgoletno uspešno delo v gostinstvu. Športnik leta 2018 v
članski konkurenci je postal Robert Markoja, uspešen strelec iz Gomilice, v mladinski konkurenci pa
Leon Režonja, mlad in perspektiven strelec iz Nedelice. Športna ekipa leta 2018 je postala članska
ekipa SD Štefan Kovač Turnišče v streljanju s puško, ki jo sestavljajo Tadej Žalik, Robert Markoja in
Uroš Maučec. Za tekmovalne uspehe v strelstvu sta priznanji prejela še Dominik Vnuk in Uroš Maučec.
Občina je dobila tudi novega častnega občana, to je postal Jožef Bence iz Turnišča, dolgoletni ravnatelj
Osnovne šole Turnišče, ki je tudi sicer pustil velik pečat v občini.
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Otvorili smo tudi dnevni center za
starejše v Polanščekovi domačiji.
V hiši se nahaja kuhinja, jedilnica,
sanitarije, prostor za počitek,
kopalnica, gospodinjska soba in
medprostor. Prenovo hiše je Občina
financirala z lastnimi sredstvi v višini
dobrih 140.000,00 EUR. Opravljanje
storitev dnevnega varstva bo izvajal
Dom starejših Rakičan. V kulturnem programu so nastopili Gomilički degaši in dramska sekcija KD
Rdeči zvonček Nedelica. Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, je predstavila investicijo in
nato skupaj s predstavnico Doma starejših Rakičan slavnostno prerezala trak. Župnik, p. Toni Brinjovc,
je objekt tudi blagoslovil.
V torek, 13. novembra, je v občinski dvorani potekala
predstavitev prvega zbornika o občini Turnišče, ki ga je izdala
Občina Turnišče ob podpori domačih pokroviteljev. Avtorji
zbornika, večina jih izhaja iz občine, so predstavili svoja
razmišljanja in nove ugotovitve. Zbornik obsega 160 strani in
se začne z zgodovinskim orisom območja občine Turnišče,
od prazgodovine do sodobnosti, in ključnimi najdbami, ki
sta jih odkrivala Janja Adanič Vratarič in dr. Andrej Hozjan.
Jožef Bence, kot dolgoletni ravnatelj Osnovne šole Turnišče,
razkriva razvoj šolstva v Turnišču, medtem ko je Milena
Raščan zapisala dejstva o razvoju vrtca vse do danes. Natalija
Cigut je zapisala nekaj dejstev o bogati, še ohranjeni kulturni dediščini, v vseh štirih vaseh današnje
občine, in o ljudeh, ki so zgodovinsko vplivali na razvoj občine. Umetnostni zgodovinar, dr. Janez Balažic,
v svojem prispevku predstavi staro župnijsko cerkev v nekdanjem Črncu, današnjem Turnišču, ki nas
z vso svojo lepoto navdihuje že več kot 750 let in je izredno bogata s freskami, ki jih je v 14. stoletju
ustvaril Janez Aquila s sodelavci. 650 let mlajšo, vendar večjo cerkev, ki je bila leta 2007 imenovana
za osrednje romarsko svetišče murskosoboške škofije,
nam je opisal dr. Gorazd Bence. Boris Kučko opiše razvoj
romanj k Devici Mariji, ki vsako leto dosegajo vrhunec na
velko mešo (15. avgust), ko se v Turnišču zbere več kot
deset tisoč romarjev. Saša Jerič je opravila zahtevno delo,
z novimi odkritji naših še živečih cehov, vključno z njihovo
bogato zgodovino. Na koncu je Jasmina Denša dodala
pogled na sedanjo občino Turnišče, Ivanka Adlešič Lebar
pa je opisala izjemno naravno dediščino. Sponzorska
sredstva so prispevali: Planika Turnišče d. o. o., Paradajz
d. o. o., Gostilna Pri Studencu Nedelica s. p., JP Varaš d.
o. o., Okrepčevalnica Mladost s. p., Varaš bar Turnišče s.
p. in Zver dentalne storitve d. o. o. Zbornik je možno kupiti
na Občini, po ceni 19,00 EUR.
V minulih tednih so se po občini postavile usmerjevalne, lamelne table, ki so pripomogle k lepšemu
izgledu in obiskovalcem olajšale orientiranje po občini. V okolici parkirišča nasproti cerkve so se
zasadile tise, uredila se je okolica čevljarskega muzeja, zaključila se
je pozelenitev občine.
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Tudi letos se je odvila že tradicionalna prireditev Občan strelja, v
organizaciji Strelskega društva
Štefan Kovač Turnišče. Tekmovali
so lahko vsi, ki strelstva ne trenirajo aktivno. V moški konkurenci
je slavil Jožef Slavic, v ženski
Janja Bradač Raj, med mladimi
se je najbolje odrezal Bor Zver,
ekipno pa Young guns.

Fotografinja Tjaša Draškovič Horvat, naša občanka, je v občinski
dvorani pripravila razstavo fotografij, z naslovom Obrazi zgradb.
Na otvoritvi razstave je predstavila svoja dela, kako so nastajala
ipd. Kulturni program je popestrila Maja Zadravec z igranjem na
prečno flavto.

DOGODKI V MESECU DECEMBRU
BOŽIČKOVANJE IN BOŽIČNI BAZAR
bo v torek, 18. decembra 2018, ob 17. uri, v telovadnici
Osnovne šole Turnišče.
Po gledališki predstavi bo otroke obdaril Božiček. Za praznično
okrepčilo bo poskrbelo Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče.
P.S.: Otroci, pričakujte Božičkovo pismo.
Vljudno vabljeni.
»» Sobota, 1. 12. 2018, od 21.00 naprej – prostori KMT; Ropotalnica; organizator: Klub mladih Turnišče.
»» Sreda, 5. 12. 2018, zvečer – vasi občine Turnišče; Miklavževanje; organizator: KS in društva.
»» Sobota, 8. 12. 2018, od 13.00 do 20.00 – Vaško-gasilski dom Nedelica; Adventna razstava ročnih del;
organizator: KD Rdeči zvonček Nedelica.
»» Nedelja, 9. 12. 2018, od 8.00 do 18.00 – Vaško-gasilski dom Nedelica; Adventna razstava ročnih del;
organizator: KD Rdeči zvonček Nedelica.
»» Sobota, 15. 12. 2018, ob 16.00 – Jeričev dom; Projekcija filma Codelli; organizator: Klub mladih Turnišče.
»» Sobota, 15. 12. 2018, ob 17.00 – Vaško-gasilski dom Gomilica; Predbožični večer; organizator: KPD Pedal
– sekcija za ohranjanje kulturne dediščine.
»» Nedelja, 16. 12. 2018, ob 16.00 – Turnišče–Gomilica; Božično-novoletni pohod z baklami; organizator: KK
Varaški šujstri.
»» Sobota, 22. 12. 2018, ob 17.00 – pri nadstrešku ob Zdravstveni postaji; Blagoslovitev jaslic; organizator: KK
Varaški šujstri.
»» Nedelja, 23. 12. 2018, ob 17.00 – Vaško-gasilski dom Renkovci; Predbožični večer; organizator: KD Anton
Martin Slomšek Renkovci.
»» Petek, 28. 12. 2018, ob 17.00 – izpred Vaško-gasilskega doma v Nedelici; Božično-novoletni pohod po
vasi; organizator: KD Rdeči zvonček Nedelica.

OBVESTILA
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 decembru:
Namiznoteniška liga, brezplačne prijave sprejemamo na e-mail: prijave@izziv-pomurje.si, do 10. decembra.
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OSED SOSEDU SOSED – KORK Turnišče vabi na dobrodelno akcijo, ki jo v sodelovanju s trgovino Mercator organizirajo v soboto, 15. 12. 2018. Zbirajo trajna živila za
občane iz socialno šibkejših družin.
INTERNI KANAL - Spored za december
Termin
Sreda, 5. 12. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 8. 12. 2018, ob 10.00;
Četrtek, 6. 12. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 8. 12. 2018, ob 11.00;
Petek, 7. 12. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 8. 12. 2018, ob 12.00;

Vsebina
Posnetek otvoritve dnevnega centra za starejše na
Polanščekovi domačiji.
Posnetek predstavitve zbornika o občini Turnišče.
Posnetek osrednje slovesnosti ob občinskem prazniku.

ZAGOTAVLJANJE PREVOZNOSTI CEST IN DOSTOPNOSTI V ZIMSKIH
RAZMERAH
Zagotavljanje prevoznosti cest in dostopnosti v zimskih razmerah med drugim določa
Zakon o cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, ki ga je izdal minister za
infrastrukturo.
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje
prevoznosti ceste in varnega prometa v zimskih razmerah, ki nastopijo, kadar je
zaradi zimskih pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri tem
prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste.
Zimsko obdobje traja v obdobju trajanja zimskih razmer, vendar najmanj od 15. novembra tekočega leta do 15.
marca naslednjega leta.
Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih
cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom
nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.
Ne glede na prejšnji odstavek prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob
močnih snežnih zametih in
snežnih plazovih. Enako velja
za poledico, ki je ni mogoče
odpraviti z razpoložljivimi
tehničnimi sredstvi. Ceste,
katerih prevoznost je odvisna
od snežnih razmer, se lahko
hkrati uvrstijo v I.–V. in VII.
prednostni razred, površine
za pešce pa v VI. prednostni
razred. Nivo vzdrževanja
se v teh primerih prilagaja
trenutnim vremenskim in
snežnim razmeram. Lokalne
ceste spadajo v III., IV. in V.
prednostni razred, površine
za pešce pa v VI.

JP

d.o.o.

Vir: Pravilnik o rednem
vzdrževanju javnih cest

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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