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30 LET SAMOSTOJNOSTI

DEVETOŠOLCI

V petek, 25. junija, je minilo 30 let od smele odločitve, po 
kateri smo nadaljevali svojo pot kot člani samostojne 
države - Slovenije. Dne, 25. 6. 1991 smo se na podlagi 
predhodne odločitve na plebiscitu odločili, da uresničimo 
dolgoletne sanje in željo po samostojni državi in da iščemo 
svojo priložnost, svoje sanje v širnem svetu, saj skupna 
pot v prejšnji večnacionalni državi ni bila več mogoča. 
Odločitev za samostojno pot se je kmalu izkazala za 
pravilno in smelo, še posebej na razmere v nekdanji skupni 
državi, trenja med nekdanjimi prijatelji in znanci. Tudi sami 
smo izkusili bes nekdanjih sodržavljanov v desetdnevni 
vojni za samostojnost. Smelost in zrelost odločitev leta 
1991 je v teh 30 letih pokazala, da smo šli po pravi poti. Po 
prvih prizadevanjih za priznanje mlade države, postopnem 
vključevanju v mednarodne ustanove, v evropsko unijo ter 
druge organizacije je kazalo na prizadevnost, da smo se 
uvrstili na mednarodni zemljevid držav. Skozi čas smo strmeli 
k razvoju in graditvi družbe spoštovanja, odgovornosti 
in prizadevnosti, se učili na napakah ter si prizadevali 

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 27. Na zadnji šolski dan so pripravili valeto, kjer so prejeli 
priznanja za svoje dosežke. Župan Občine Turnišče, Borut 
Horvat, je najuspešnejšim učencem podelil Županovo 
petico. Županove petice so prejeli Ella Litrop, Vika Magdič,  
Ana Katarina Kociper, Bor Zver, Brina Zver in Vanesa Žerdin. 
Ob tem jim je zaželel uspešno nadaljevanje šolanja na 
izbranih srednjih šolah.

POGLED NAZAJ

te napake popraviti in odpraviti. 30 let samostojnosti je 
obdobje ko se lahko ozremo nazaj, pokažemo spoštovanje 
do takratnih dogodkov, se poklonimo žrtvam samostojnosti 
ter si zastavimo cilje za prihodnost.

Ob dnevu državnosti vam vsem občankam in občanom 
izrekam čestitke, z upanjem, da bodo naslednja leta še 
uspešnejša na vašem osebnem in državnem področju.

Borut Horvat
župan Občine Turnišče
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MALI MATURANTI 2021

REKONSTRUKCIJA VEČNAMENSKEGA 
CENTRA ZA ŠIRITEV VRTCA

27 otrok zapušča varno zavetje 
turniškega vrtca, ki jim je bil kot 
prostor in okolje, kjer so si pridobivali 
prve izkušnje z drugimi otroki in 
odraslimi. Skozi igro in učenje pa 
postajali bogatejši za nova spoznanja, 
znanja, izkušnje in sposobnosti. 

Bodočim prvošolcem želimo naj bodo 
dobri v šoli in odlični v življenju.

Začela se je rekonstrukcija Večnamenskega centra za 
širitev vrtca. Gradbena dela  se bodo zaključila predvidoma 
v dveh mesecih.

OBVESTILA
CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE

V tej št. izdaje vam na kratko 
predstavljamo pravico IZREDNA 
DENARNA SOCIALNA POMOČ, ki jo 
lahko uveljavljate na centru za socialno 
delo (v nadaljevanju CSD). V naslednji 
št. izdaje sledi objava o pravici do 
oprostitve plačila RTV prispevka.

Izredna denarna socialna pomoč 
(v nadaljevanju IDP) je namenjena za kritje izrednih 
stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnimi 
dohodki ni mogoče pokriti oziroma, če se ugotovi, da se 
je oseba ali družina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne 
more vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti. 

Dodeli se glede na potrebe samske osebe ali družine, 
v enkratnem znesku ali za obdobje od treh do šestih 
mesecev v višini enega minimalnega dohodka samske 
osebe ali družine. V enem koledarskem letu ne sme 
presegati višine petih njenih minimalnih dohodkov, od 
katerih se lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov 
dodeli le za izredne stroške, nastale zaradi naravne 
nesreče ali višje sile (potres, poplava, ujma, epidemija, 
ipd.).

Prejeto IDP je potrebno porabiti za tisti namen, kot je 
bila dodeljena, in sicer v roku 30 dni po prejetju pomoči 
oziroma do vložitve nove vloge, če je ta vložena pred 

NAMIZNOTENIŠKI TURNIR 2021 - ŠD 
IZZIV POMURJE
V soboto, 12. 6. 2021, se je odvijal drugi od letošnjih 
štirih turnirjev. 16 igralcev je bilo razdeljenih v 4 skupine. 
Največ športne sreče in znanja je pokazal Gjerkeš Štefan, 
ki je v razburljivem finalu z rezultatom 4:3 premagal Žižek 
Karela. V borbi za tretje mesto je bil od Premošo Martina 
boljši Žalig Franc. Tretji turnir 2021 bo potekal oktobra. 
Vabljeni, da se nam pridružite.

Vabljeni, da se nam pridružite tudi na treningih v 
Gibalnem centru - Izziv Pomurje, v novih prostorih 
nekdanje poslovalnice Rodovite.
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OBVESTILO O ZBIRANJU NEVARNIH 
IN POSEBNIH ODPADKOV IZ 
GOSPODINJSTEV

potekom tega roka. V roku 45 dni po prejetju pomoči 
oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge, če je nova 
vloga vložena pred potekom tega roka, morate na 
pristojni CSD predložiti dokazila o porabi teh sredstev.

Če namenska poraba IDP ni dokazana v roku in v višini 
prejete pomoči, oseba ali družina ni upravičena do IDP 
14 mesecev po mesecu prejema pomoči, razen v primeru 
vložitve nove vloge za IDP zaradi naravne nesreče ali 
višje sile. V primeru, da IDP v celoti ni bila porabljena za 
namen, za katerega je bila dodeljena, se lahko preostanek 
neporabljenih sredstev vrne v proračun RS, v 15 dneh 
po poteku roka (45 dni od prejema izredne denarne 
socialne pomoči). Dokazilo o vračilu se predloži na CSD. 
V nasprotnem primeru namenska poraba ni izkazana.

KAM PO INFORMACIJE? Vlogo lahko dobite na CSD, 
v knjigarnah ali pa si jo natisnete s spletne strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti www.mddsz.gov.si ali na spletni strani 
eUprava https://e-uprava.gov.si  Vlogo lahko vložite 
na CSD osebno ali po pošti. Za dodatne informacije 
se lahko oglasite osebno na CSD ali kontaktirate 
pristojno enoto vašega CSD, oziroma pridobite 
dodatne informacije na spletni strani: www.mddsz.
gov.si, https://e-uprava.gov.si.

Pripravila strokovna delavka CSD Pomurje
Alenka Mužinčič Zver, mag.upr.ved

Saubermacher KOMUNALA obvešča vse občane, da bodo 
v soboto, 16. 10. 2021, izvedli  še eno  zbiranje nevarnih in 
posebnih odpadkov iz  gospodinjstev na lokaciji zbirnega 
centra Turnišče v času od 8.00 do 12.00.

IZGRADNJA STANOVANJSKEGA 
NASELJA PASIKE V TURNIŠČU

OBVESTILO DRUŠTVA UPOKOJENCEV

OBVESTILO PGD TURNIŠČE

Obveščamo vas, da se je v preteklih dneh začela izgradnja 
stanovanjskega naselja PASIKE v Turnišče.

Društvo upokojencev Turnišče vam sporoča, da so svoje 
prostore preselili na Polanščekovo domačijo na naslov:

Ulica Štefana Kovača 83, Turnišče. 

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

DOGODKI

• V soboto, 17. 7. 2021, od 8.00 do 21.00  
"VARASH OPEN 2021"; organizator ŠD 
IZZIV POMURJE

• Julij-avgust, vsak petek in v soboto 
od 18.00 do 23.00 - ob novem fitnesu  
POLETNA BAR STOJNICA; organizator ŠD 
IZZIV POMURJE
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Informacije za Varaški list posredujte na tel.: (02) 572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.
Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Občina Turnišče, ŠD IZZIV Pomurje; Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme 
ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.

ZDRAVI NAPITKI IN PRIGRIZKI ZA 
PRIJATELJE

V petek, 30. 7. 2021, ob 18.00 uri
Polanščekova domačija, Ulica Štefana Kovača 73, 
9224 Turnišče

Nenapovedani obiski so tisti, ki nas navdušijo in neizmerno 
obogatijo, včasih smo le v zagati kaj gostom tako na 
hitro ponuditi! Brez skrbi!  Naučili se bomo pripraviti 
polnovredno, zdravo in slastno pojedino iz sestavin, ki jih 
zagotovo imate vedno doma in ki so narejene mimogrede. 
Verjemite, še se bo govorilo o vaših toplih in hladnih 
napitkih ter namazih, ki se jim ne moreš upreti.

PRAZNIČNE DOBROTE MALO 
DRUGAČE

SLADKAJMO SE BREZ SKRBI

V petek, 23. 7. 2021, ob 18.00 uri
Polanščekova domačija, Ulica Štefana Kovača 73, 
9224 Turnišče

V petek, 16. 7. 2021, ob 18.00 uri 
Polanščekova domačija, Ulica Štefana Kovača 73, 
9224 Turnišče

Praznovanja brez slastnega peciva in čudovitih tort niso 
tista prava, ampak kako osrečiti vse? Tudi tiste, ki so 
alergični na mleko, diabetike ali zgolj tiste, ki želijo uživati 
v sladkem brez bele moke in belega sladkorja? Brez skrbi! 
Z vami bomo delili vse skrivnosti in vas navdušili z okusi.

Obožujete čokolado v številnih različicah, vaši otroci pa 
nimajo nikoli dovolj lizik in bonbonov? Brez skrbi! Naučili 
se bomo narediti sladkarije, ki so povsem naravne, celo 
zdrave, prepričale pa vas bodo s svojim polnim okusom!

V okviru operacije Skrbna skupnost za skupen razvoj vas 
na sladki, kulinarični dogodek vabi izvajalec delavnice in 
partner operacije Ekokultura Lendava ter vodilni partner 
Občina Turnišče. Operacijo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Dogodek je za udeležence brezplačen. 
Število udeležencev je omejeno, zato vas prosimo za 
predhodno prijavo ekokultura.lendava@gmail.com. 

Na dogodku bodo veljala priporočila NIJZ glede izvajanja 
javnega dogodka z namenom preprečevanje okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.


